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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  الدورة الثالثة واخلمسون
        ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨- ٩فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    واألربعني السابعةتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا   - جيم  
لجنة علمـا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن دورـا           أحاطت ال  -١

ــة بشــأن    )A/AC.105/958(واألربعــني  الســابعة ــة الفرعي ــائج مــداوالت اللجن ، الــذي تضــمن نت
  .٦٤/٨٦البنود اليت نظرت فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة 

 ،)أملانيـا (سـيد أولـريخ هـوت    ل، االفرعيـة  وأعربت اللجنة عـن تقـديرها لـرئيس اللجنـة      -٢
  .أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية املقتدرةلقيادته 

أملانيــا وإندونيســيا االحتــاد الروســي وكــل مــن ممثلــو وألقــى كلمــة يف إطــار هــذا البنــد    -٣
وكوبــا وكنــدا ) البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال ـفنــوجنــوب أفريقيــا والصــني ووبلجيكــا وتايلنــد 

 .والواليـات املتحـدة واليابـان   واملكسيك واململكة العربية السعودية ونيجرييا واهلنـد  يا وكولومب
  .وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى أيضا ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتصل ذا البند

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٤
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  مه ممثل اليابان؛قد ،"إدارة الكوارثدعم مسامهة اليابان يف "  )أ(  
  مه ممثل الواليات املتحدة؛، قد"ؤسسة الفضاءمب تعريف"  )ب(  
ــة   "  )ج(   ــات الفضــائية إلدارة األخطــار الزلزالي يب ـمشــروع جتريــ : اســتخدام املعلوم

  مه ممثل إيطاليا؛، قد"لوكالة الفضاء اإليطالية
مــه ممثــل ، قد"غــدااليــوم و) ناســا( ءالوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــا اإلدارة"  )د(  

  الواليات املتحدة؛
 ،"إىل الغـالف اجلـوي   ٢٠١٠يونيـه  /حزيـران  ١٣يف سبار هايابوسا املعودة "  )ه(  

مه ممثل اليابان؛قد  
الدراسات الفلكية بأشعة غاما يف الطريـق حنـو كشـف النقـاب عـن غمـوض       "  )و(  

  مه ممثل االحتاد الروسي؛، قد"املظلمةمادة الكون 
مـه  ، قد"اجلانب البعيـد مـن القمـر   جديدة على  صمت راديويطقة اقتراح من"  )ز(  

  االحتاد الدويل للمالحة الفضائية؛ املراقب عن
  .، قدمه ممثل شيلي"املاضي واحلاضر واملستقبل: الفضاء يف شيلي"  )ح(  

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١  

    لفضائيةأنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات ا  )أ(  
أحاطت اللجنة علما باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد اخلـاص          -٥

ــة     ــة الفرعيــ ــا وردت يف تقريــــر اللجنــ بربنــــامج األمــــم املتحــــدة للتطبيقــــات الفضــــائية، كمــ
)A/AC.105/958 ٣و ٢، واملرفق األول، الفقرتان ٤٦-٢٢، الفقرات(.  
اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلـامع، الـذي انعقـد    اللجنة قرارات وتوصيات  وأيدت  -٦

ــيفاكومار  .ك .برئاســة الســيد س  ــد(ش ــد   ) اهلن ــذا البن ــانA/AC.105/958(للنظــر يف ه    ، الفقرت
  .)٣٥و ٢٥
، كمـا وردت يف  ٢٠٠٩وأحاطت اللجنة علما باألنشطة اليت نفّذها الربنـامج يف عـام     -٧

ويف تقريـر خـبري   ) ٣٤-٣٢، الفقـرات  A/AC.105/958(تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      
  .)، املرفق األولA/AC.105/969(التطبيقات الفضائية 
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 اـ  للطريقـة الـيت نفّـذ   وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي          -٨
وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      .أنشطة الربنامج

  .مات غري احلكومية اليت تولت رعاية تلك األنشطةواملنظ
أنــه جيــري إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ أنشــطة   مــع االرتيــاحوالحظــت اللجنــة   -٩

  .)٣٥، الفقرة A/AC.105/958(هو مبين يف تقرير اللجنة الفرعية  كما، ٢٠١٠الربنامج لعام 
اخلــارجي يســاعد البلــدان  أن مكتــب شــؤون الفضــاء مــع االرتيــاحوالحظــت اللجنــة   -١٠

ــة علــى املشــاركة يف األنشــطة الفضــائية اجلــاري         ــدان ذات االقتصــادات االنتقالي ــة والبل النامي
  .تنفيذها يف إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

وناشـدت الـدول    ،إىل املوارد املالية احملدودة املتاحة للربنامج مع القلقوأشارت اللجنة   -١١
  .ات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التربعاتواملنظم
بـادرة تكنولوجيـا   والحظت اللجنة مع التقدير تنفيذ مبادرة علوم الفضاء األساسـية وم   -١٢

تكنولوجيـا  التحضريات اليت يقوم ا ملبـادرة  كذلك ، واللتني اختذمها الربنامج الفضاء األساسية
البلـدان الناميــة يف األنشـطة العلميــة يف حمطــة   الـيت ــدف إىل تعزيـز مشــاركة    ،الفضـاء البشــرية 
  .الفضاء الدولية

    
    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  

اللجنة حلقات العمل والدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املزمـع       أقرت  -١٣
تعــددة امل-دولــة(، وأعربــت عــن تقــديرها لبوليفيــا    ٢٠١٠ عقــدها يف اجلــزء املتبقــي مــن عــام    

وتايلند وتركيا واجلمهورية التشيكية ومجهورية مولـدوفا ومصـر والنمسـا والواليـات     ) القوميات
واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية،     )إليســاا(لوكالــة الفضــاء األوروبيــة   املتحــدة، وكــذلك  

  .)، املرفق الثاينA/AC.105/969(ا ودعمها ملشاركتها يف رعاية تلك األنشطة واستضافته
ــة مــع التقــدير    -١٤ ــا   أن اجتمــاع اخلــرباء األول املتعلــق والحظــت اللجن ــادرة تكنولوجي مبب

عـن   تيف بوتراجايـا، ماليزيـا، وأعربـ    ٢٠١٠نـوفمرب  /الفضاء البشرية سـيعقد يف تشـرين الثـاين   
وجامعـة ماليزيـا الوطنيـة، الستضـافة      املاليزيـة  كالـة الفضـاء الوطنيـة   وحلكومة ماليزيا و اتقديره

  .ودعمه ذلك االجتماع
اللجنــة برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات    وأقــرت  -١٥

والســـواتل الصـــغرية  ،االقتصـــادية لألنشـــطة الفضـــائية-اخلـــرباء املتعلقـــة بالفوائـــد االجتماعيـــة
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والـنظم العامليـة    ،وطقـس الفضـاء   ،البشـرية  وتكنولوجيا الفضـاء  ،وتكنولوجيا الفضاء األساسية
  .لفائدة البلدان النامية ٢٠١١لسواتل املالحة والبحث واإلنقاذ، املزمع عقدها يف عام 

التقـدير أن البلـدان الـيت تستضـيف املراكـز اإلقليميـة لتـدريس         مـع والحظت اللجنـة    - ١٦
لكـثري مـن الـدعم املـايل والعـيين      م اعلوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تقد

  .إىل هذه املراكز
    

    قمالزماالت الطويلة األمد للتدريب املتع  ‘٢‘  
 أعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها ملعهـــد البوليتكنيـــك يف تورينـــو ومعهـــد مـــاريو بـــويال  -١٧

 مهاتقـد معهد غـاليليو فرياريـس الـوطين للتقنيـات الكهربائيـة للزمـاالت الـيت        و العلياللدراسات 
  .وعلم األوبئة البيئيالنظم العاملية لسواتل املالحة ب املتعلقةعليا اللدراسات ل

ــارت  -١٨ ــة  وأشـ ــةاللجنـ ــيم املتعمـــق يف مجيـــع جمـــاالت علـــم     إىل أمهيـ ــادة فـــرص التعلـ زيـ
ــا  ــانون الفضــاء  الفضــاء وتكنولوجي مــن خــالل الزمــاالت الدراســية    والتطبيقــات الفضــائية وق

  .فرص يف معاهدها ذات الصلةهذه الاألعضاء على إتاحة الطويلة األمد، وحثّت الدول 
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  
١٩-  مــة يف إطــار برنــامج الحظــت اللجنــة بعــني التقــدير اخلــدمات االستشــارية التقنيــة املقد

التعـاون اإلقليمـي يف    الـيت تـروج  األمم املتحدة للتطبيقـات الفضـائية لـدعم األنشـطة واملشـاريع      
، A/AC.105/969(ل التطبيقات الفضـائية، املشـار إليهـا يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفضـائية        جما

  .)٥١-٤٦الفقرات 
    

    دائرة املعلومات الفضائية الدولية  )ب(  
يف  Highlights in Space 2009صـدور املنشـور املعنـون     مـع االرتيـاح  الحظـت اللجنـة     -٢٠

  .قرص مدمج
ــة    - ٢١ ــا والحظــت اللجن ــون   حمــع االرتي ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات   "أنّ املنشــور املعن برن

  .وما بعدها ٢٠١٠الربنامج وأنشطته للفترة  توجهر معلومات عن يوفّ" الفضائية
أنّ األمانــة واصــلت تعزيــز دائــرة املعلومــات الفضــائية  مــع االرتيــاحوالحظــت اللجنــة   -٢٢

  .)www.unoosa.org(ي الدولية وموقع الويب اخلاص مبكتب شؤون الفضاء اخلارج
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    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  )ج(  
أنّ برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية يواصـل        مـع االرتيـاح  الحظت اللجنـة    -٢٣

دف دعـم املراكـز    الصعيدين اإلقليمي والعاملي التشديد على التعاون مع الدول األعضاء على
وتـرد أبــرز أنشــطة   .ضـاء، املنتســبة إىل األمـم املتحــدة  اإلقليميـة لتــدريس علـوم وتكنولوجيــا الف  

واألنشطة املزمـع االضـطالع ـا يف     ٢٠٠٩املراكز اإلقليمية املدعومة يف إطار الربنامج يف عام 
  .)، املرفق الثالثA/AC.105/969(يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية  ٢٠١١و ٢٠١٠عامي 

    
    نقاذالنظام الساتلي الدويل للبحث واإل  )د(  

استذكرت اللجنة أا اتفقت، خالل دورـا الرابعـة واألربعـني، علـى أن تنظـر سـنوياً         -٢٤
، ضـمن  )سارسـات -كوسـباس (يف تقرير عن أنشطة النظـام السـاتلي الـدويل للبحـث واإلنقـاذ      

  م الــدول نطــاق نظرهــا يف أعمــال برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية، وعلــى أن تقــد
  ."سارسات-كوسباس"ير عن أنشطتها فيما خيص النظام األعضاء تقار

دولـة   ٤٠يضم حاليـاً  " سارسات-كوسباس"أن النظام  مع االرتياحوالحظت اللجنة   -٢٥
إىل عضواً ومنظمتني مشاركتني، تتيح سـتة سـواتل قطبيـة املـدار ومخسـة سـواتل ثابتـة بالنسـبة         

والحظـت اللجنـة    . حـاالت الطـوارئ  ألرض، توفّر تغطية عامليـة النطـاق ألجهـزة اإلرشـاد يف    ا
، على إنقاذ حياة آالف من األشـخاص كـل   ١٩٨٢كذلك أن هذا النظام قد ساعد، منذ عام 

ــاة   ٢٠٠٩يف عــام  قــد ســاعدو .ســنة عمليــة حبــث  ٤٧٨شخصــا يف  ١ ٥٩٦علــى إنقــاذ حي
  .وإنقاذ خمتلفة يف مجيع أحناء العامل

سـبل اسـتخدام السـواتل يف املـدار      وأحاطت اللجنة علماً كذلك مبواصـلة استكشـاف    -٢٦
  .السواتلب املعانةاألرضي املتوسط بغية حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية 

٢٧-  بــت اللجنــة بــاجلهود املتواصــلة لتعزيــز هــذا النظــام بوســائل منــها اختبــار ســواتل   ورح
علــى قــدرة  مــن املقبلــةجهــزة اإلرشــاد أل مــاالنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع ومواصــلة حتســني  

  .املدار األرضي املتوسط ذاتاالستفادة من السواتل 
    

باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  املتعلقةاملسائل   - ٢  
    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

البنـد مـن   أحاطت اللجنة علماً باملناقشات اليت دارت يف اللجنة الفرعيـة يف إطـار هـذا      -٢٨
  .)٦٦-٥٨، الفقرات A/AC.105/958(يف تقرير اللجنة الفرعية كما وردت جدول األعمال، 
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املناقشـات، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستشـعار          وأثناء  -٢٩
  .عن بعد، فذكرت أمثلة على الربامج الوطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل

تزايد عدد البلدان النامية اليت تعمل بنشاط علـى تطـوير    مع االرتياححظت اللجنة وال  -٣٠
ونشر منظوماا اخلاصة من سواتل االستشعار عن بعد، واسـتخدام البيانـات الفضـائية يف دفـع     

دت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان       االقتصـادية، وشـد  -عجلة التنمية االجتماعية
  .عداستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بالنامية يف جمال 

عـد واملعلومـات   االستشـعار عـن ب   مـع االرتيـاح تزايـد تـوافر بيانـات     والحظت اللجنـة    -٣١
إىل املســتقاة منــها بتكلفــة قليلــة أو دون تكلفــة، وشــددت علــى أمهيــة ضــمان ســبل الوصــول     

  .ناسبيف الوقت املوبتكلفة معقولة أو جمانا ودون متييز البيانات الفضائية 
املنظمات احلكوميـة الدوليـة يف تعزيـز التعـاون      تؤديهأمهية الدور الذي بوسلمت اللجنة   -٣٢

  .الدويل يف جمال استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد، وخصوصا ملنفعة البلدان النامية
انة ورأى أحد الوفود أن التوافر غري املقيد وغـري املـنظم لبيانـات السـواتل عاليـة االسـتب        -٣٣

واقتــرح الوفــد أن تنظــر   .أن يكــون مضــرا بســالمة األشــخاص والــدول  ميكــنيف اــال العــام 
اللجنة وجلنتها القانونية يف وضع توجيهات لتنظـيم بيـع وتوزيـع ونشـر بيانـات السـواتل عاليـة        

  .االستبانة على اإلنترنت
    

    احلُطام الفضائي  - ٣  
يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول       أحاطت اللجنـة علمـاً باملناقشـات الـيت دارت      -٣٤

، A/AC.105/958(يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة  تورد كمــااألعمــال اخلــاص باحلطــام الفضــائي،  
  .)٨٩-٦٧الفقرات 

، A/AC.105/958(اللجنة قرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة بشـأن هـذا البنـد        وأيدت  -٣٥
  .)٨١و ٨٠الفقرتان 

نــص  اجلاريــةأن األمانــة أتاحــت يف دورــا   الرتيــاحمــع اوالحظــت اللجنــة الفرعيــة    -٣٦
) ST/SPACE/49(يف شـكل منشـور    ةاملبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائي الصـادر   

  .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من
والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن بعــض الــدول تنفّــذ تــدابري للتخفيــف مــن احلطــام            -٣٧

تتســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام   الفضــائي
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ــة بشــأن التخفيــف مــن احلطــام    /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية و   ــادئ التوجيهي أو املب
الفضــائي الــيت وضــعتها جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفضــائي، وأن  

عـايري خاصـة ـا بشـأن التخفيـف مـن احلطـام الفضـائي اسـتنادا إىل تلـك           دوالً أخرى وضـعت م 
ــة  ــادئ التوجيهي ــة أن بعــض    .املب ــة   دوالً أخــرىكمــا الحظــت اللجن ــادئ التوجيهي تســتخدم املب

الصادرة عـن جلنـة التنسـيق املشـتركة، واملدونـة األوروبيـة لقواعـد السـلوك بشـأن التخفيـف مـن            
  .الرقايب التنظيمي املقرر لألنشطة الفضائية الوطنية اإطارهيف  كمرجعنياحلطام الفضائي، 

مــن الــدول املبــادئ التوجيهيــة بشــأن  أن ينفّــذ املزيــدواتفقــت اللجنــة علــى أنــه ينبغــي   -٣٨
  .التخفيف من احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة

 يف املعلومـات  املهـم للـدول كفالـة مزيـد مـن الشـفافية      وأُعرب عن رأي مفاده أن مـن    -٣٩
املتعلقة باحلطام الفضـائي وكـذلك يف األنشـطة الفضـائية الـيت تضـطلع ـا الـدول، وخاصـة يف          

ا يف   األنشطة اليت تنطوي على خماطر ضارة حمتملة، وأن ذلك سوف يعزز وعي الـدول وقـدر
  .جمال رصد احلطام الفضائي

تنفيـذ املبـادئ   وأُعرب عن رأي مفاده أن الدول اليت ليست لديها قدرات وخربة فنية ل  -٤٠
التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي الصـادرة عـن اللجنـة تنفيـذا كـامال ينبغـي أن تسـتفيد        

اليت تتبعها الدول اليت لديها خربة فنية يف هذا اـال، وممـا تتيحـه تلـك      الفضلى من املمارسات
  .الدول من تدريب

أو  فضــلى ضــع ممارســاتز علــى وكّــأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن اللجنــة ينبغــي أن ترو  -٤١
حتتوي على موضوعات مثل اإلشـعار املسـبق بـاإلطالق     االصطداماتب مبادئ توجيهية لتجن
وأفضل املمارسات واملبـادئ   ،واملعايري املشتركة ،وسجل جهات التشغيل ،واملناورات والعودة

  .وإنشاء نظم وطنية للرقابة التنظيمية ،التوجيهية
 فيـه احلطـام الفضـائي، مبـا     تكـوين لـدول األكثـر تسـببا يف    أن ا عن رأي مفاده عربوأُ  -٤٢

والـدول القـادرة علـى اختـاذ إجـراءات بشـأن        ،حطام املنصات الـيت حتمـل مصـادر قـدرة نوويـة     
ينبغي أن تطلع اللجنة على ما تتخـذه مـن إجـراءات للحـد مـن       ،التخفيف من احلطام الفضائي

  .تكوين احلطام الفضائي
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    املستند إىل النظم الفضائية دعم إدارة الكوارث  - ٤  
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٤٣

ــدعم إدارة الكــوارث    ــر    املســتند إىلاألعمــال اخلــاص ب ــنظم الفضــائية، حســبما ورد يف تقري ال
  .)١٣-١٠، واملرفق األول، الفقرات ١٠٢-٩٠، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 

وأيـدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل اجلــامع، الــذي انعقــد    - ٤٤
  .)١، واملرفق األول، الفقرة ١٠٢، الفقرة A/AC.105/958(للنظر يف مجلة أمور من بينها هذا البند 

لـق  والحظت اللجنة، مع االرتيـاح، مـا أُحـرز مـن تقـدم، حسـبما ورد يف التقريـر املتع         -٤٥
يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات   ٢٠٠٩باألنشــطة املضــطلع ــا يف عــام 

ــوارئ     ــاالت الطـــ ــتجابة يف حـــ ــوارث واالســـ ــائية يف إدارة الكـــ ــبايدر (الفضـــ ــامج ســـ ) برنـــ
)A/AC.105/952 وA/AC.105/955(.  

كومـة  اتفـاق البلـد املضـيف بـني احل    علـى  توقيع الوأحاطت اللجنـة علمـا مـع التقـدير بـ       -٤٦
ــامج  الــذي ســوف يــؤدي إىل   ،الصــينية ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   إنشــاء مكتــب برن

  .سبايدر يف بيجني
ونوهت اللجنة مع التقدير بالتربعـات النقديـة والعينيـة املقدمـة مـن حكومـات إسـبانيا          -٤٧

ــا والنمســا لــدعم أنشــطة برنــامج ســبايدر يف عــام      ــا وكرواتي ــة كوري ــا ومجهوري ــا وتركي وأملاني
ــذ مج      .٢٠٠٩ ــامج ســبايدر يتطلــب تربعــات إضــافية لتنفي ــة أيضــا أن برن ــع والحظــت اللجن ي

إىل جانب توفري بعض كبار اخلـرباء، علـى سـبيل اإلعـارة مـع      ، ٢٠١٠األنشطة املزمعة يف عام 
وتشـجيع الـدول األعضـاء علـى تـوفري الـدعم الـالزم، مبـا          ،عدم رد التكاليف، وخرباء معاونني

  .لربنامج سبايدر لينهض بعمله ،يشمل الدعم املايل
والحظـت اللجنــة، مــع االرتيــاح، أن مكتــب شـؤون الفضــاء اخلــارجي قــد وقَّــع حــىت     -٤٨
مـع أوكرانيـا   " سـبايدر "اتفاقات تعاون من أجل إنشاء مكاتب دعم إقليمية لربنـامج   على اآلن

سـيوي للحـد   وباكسـتان اجلزائـر ورومانيـا ونيجرييـا واملركـز اآل     ) اإلسـالمية -مجهورية(وإيران 
 .مــن الكــوارث ومركــز امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي 

ــة مــع التقــدير أن   ــا والفلــبني    كــالًوالحظــت اللجن مــن حكومــات إندونيســيا وجنــوب أفريقي
إىل جانب املركز اإلقليمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة وجامعـة غـرب         ،وكولومبيا

  .قد عرض استضافة مكتب دعم إقليمي لربنامج سبايدر ،ألنديزا
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ــدعم إدارة       -٤٩ ــادة يف تــوافر املعلومــات الفضــائية ل والحظــت اللجنــة، مــع االرتيــاح، الزي
يف  نفِّـذت الكوارث والسيما أنشطة التصدي حلاالت الطوارئ، والحظت أيضا األعمال الـيت  

يف سبادير واليت تدعم املستخدمني النـهائيني املهـتمني   اليت يقدمها برنامج إطار املعونة الفضائية 
االســتفادة واآلليــات واملبــادرات القائمــة  الــيت تتيحهــااملعلومــات الفضــائية  الوصــول إىل مجيــع

  .التصدي حلاالت الطوارئ من أجل دعممنها، 
ــك،    -٥٠ ــاً وإضــافةً إىل ذل ــة علم ــاح   أحاطــت اللجن ــأنمــع االرتي مكتــب شــؤون الفضــاء   ب

املعونة الفضـائية   صندوق، A/AC.105/2010/CRP.11، كما هو وارد يف الوثيقة سينشئ اخلارجي
 القـائم  ،ربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـائية لكحساب مستقل داخل الصندوق االستئماين 

لتلقي األموال املوجهة لدعم أهداف إطار املعونة الفضائية، احلساب املستقل سيستخدم و .حالياً
التكنولوجيـات  وعلـى  مباشـر  وا ضمان احلصول على الصـور السـاتلية علـى حنـو سـريع      سيم وال

لطوارئ والتدابري اإلنسانية مىت عجزت اآلليات القائمـة  التصدي لالفضائية األخرى لدعم تدابري 
والحظت اللجنة أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي سـوف يبلـغ    .توفري كل ما هو مطلوبعن 

   .صندوق املعونة الفضائية وسوف يدعوها إىل املسامهة فيهالدول األعضاء بإنشاء 
وأُعرب عن رأي مفاده أن إنشاء صندوق املعونـة الفضـائية ميكـن أن يـؤدي إىل تـداخل        -٥١

يف الوصول إىل املوارد املتاحة لدعم مواجهة األحداث الطارئـة ويف اسـتخدام تلـك املـوارد، وأن     
نسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كـوارث طبيعيـة أو   ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام امل

  .تكنولوجية هو أفضل وسيلة إلرسال هذه الطلبات عربها
    

    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - ٥  
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٥٢

لتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسـواتل املالحـة، حسـبما وردت يف    األعمال اخلاص با
  .)١٢١-١٠٣، الفقرات A/AC.105/958(تقرير اللجنة الفرعية 

والحظت اللجنة مع التقدير أن اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العامليـة لسـواتل املالحـة      -٥٣
تشـجيع التوافـق    املتمثلـة يف غ األهـداف  صـوب بلـو   إحراز تقدم كـبري تواصل ) اللجنة الدولية(

ــة لتحديــد املواقــع واملالحــة       ــادل بــني الــنظم الفضــائية العامليــة واإلقليمي ــة التشــغيل املتب وإمكاني
الترويج الستخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وإدماجهـا يف البنيـة التحتيـة،         ويفوالتوقيت، 

  .يف البلدان الناميةسيما  وال
ــة،       والحظــت ال  -٥٤ ــة الدولي ــذي حتقــق يف خطــة عمــل اللجن ــدم ال ــدير التق ــة مــع التق   لجن
  .سيما فيما يتعلق باعتماد مبدأ شفافية اخلدمات املفتوحة اجلديد وال
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٥٥-  التــابع  ،هــت اللجنــة مــع التقــدير باإلجنــازات الــيت حققهــا منتــدى مقــدمي اخلــدماتونو
 Current and planned global"ة واملعنـون  املوضحة يف املنشور الصـادر باإلنكليزيـ   ،للجنة الدولية

and regional navigation satellite systems and satellite-based augmentation systems ) "  الـنظم
  .)ST/SPACE/50) (العاملية واإلقليمية الراهنة واملزمعة لسواتل املالحة والتعزيز الساتلي

٥٦-  أو املعتزم تنفيـذها يف إطـار خطـة عمـل     /نفذة وهت اللجنة مع التقدير باألنشطة املونو
اللجنة الدولية اليت تركز على بناء القـدرات، خصوصـاً يف جمـال نشـر األجهـزة الالزمـة لتنفيـذ        
املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء، ووضــع منــهاج تعليمــي خــاص بــالنظم العامليــة لســواتل  

وتطبيـق الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف       ،املالحة، واالسـتفادة مـن األطـر املرجعيـة اإلقليميـة     
  .A/AC.105/950جماالت خمتلفة لدعم التنمية املستدامة، حسبما هو مبني يف الوثيقة 

كتـب  ملدت بعض الوفود جمـددا التزامهـا بتـوفري أمـوال إضـافية يف شـكل تربعـات        وأكّ  -٥٧
املالحــة، مبــا يشــمل  شــؤون الفضــاء اخلــارجي دعمــا لربنــامج تطبيقــات الــنظم العامليــة لســواتل 

  .اجتماعات وأنشطة اللجنة الدولية ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا
االجتمــاع الرابــع والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة و   -٥٨

   ــا ع ــابع هلـ ــدمات التـ ــدمي اخلـ ــدى مقـ ــدملنتـ ــي    اقـ ــاد الروسـ ــربغ، االحتـ ــانت بطرسـ يف  ،يف سـ
  .)A/AC.105/948( ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
وأعربت اللجنة عن تقديرها لألعمال اليت ـض ـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         -٥٩

يف املســاعدة يف ختطــيط وتنظــيم االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة وملــا يــوفره مــن دعــم مســتمر  
  .باعتباره األمانة التنفيذية للجنة الدولية ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا

اللجنـة أن االجتمـاع اخلـامس للجنـة الدوليـة سـوف تتشـارك يف استضـافته         والحظت   -٦٠
ــن      ــرة م ــا، يف الفت ــورين، إيطالي ــة يف ت ــا واملفوضــية األوروبي  /تشــرين األول ٢٢إىل  ١٨إيطالي

  .٢٠١١وأن االجتماع  السادس سوف تستضيفه اليابان يف عام ، ٢٠١٠أكتوبر 
    

    ء اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضا  - ٦  
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٦١

األعمال اخلاص باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي، حسـبما ورد يف تقريـر     
  .)١٣٧-١٢٢، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 
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نــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام دت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجوأيــ  -٦٢
هاربســون  .برئاســة سـام أ  عــاود االنعقـاد مصـادر القـدرة النوويــة يف الفضـاء اخلــارجي، الـذي     

  .)واملرفق الثاين ١٣٤، الفقرة A/AC.105/958) (اململكة املتحدة(
فريـق  اللجنـة بـإقرار اللجنـة الفرعيـة خطـة عمـل جديـدة متعـددة السـنوات لل          ورحبت  -٦٣

العامـــل املعـــين باســـتخدام مصـــادر القـــدرة النوويـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي يف دورـــا الســـابعة  
ــدف إىل التــرويج  ٢٠١٥إىل  ٢٠١٠والحظــت اللجنــة أن خطــة العمــل للفتــرة  .واألربعــني
وتيســــري تنفيــــذه  أمــــان تطبيقــــات مصــــادر القــــدرة النوويــــة يف الفضــــاء اخلــــارجي  إلطــــار 

(A/AC.105/934)  الـيت تواجههـا الـدول    ذات الصـلة  تقدمي معلومات عـن التحـديات   من خالل
تنظـر منـها يف املشـاركة يف تطبيقـات      الـيت األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وخصوصـاً     

مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي أو الـيت شـرعت يف املشـاركة يف تلـك التطبيقـات،        
تتصل بأي من األعمـال اإلضـافية الـيت مـن احملتمـل أن      وأا دف إىل حتديد أي مواضيع تقنية 

يضطلع ا الفريق العامل من أجل مواصلة تعزيز األمان يف تطوير واستخدام تطبيقات مصـادر  
  .القدرة النووية يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساا

تطــوير تطبيقــات مأمونــة  ورأت بعــض الوفــود أن إطــار األمــان ميثــل تقــدماً كــبرياً يف     -٦٤
ملصــادر القــدرة النوويــة، وأن تنفيــذه مــن جانــب الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة ســيوفر  
ــة ســوف تطلــق            ــامل بــأن تطبيقــات مصــادر القــدرة النووي ــى نطــاق الع ضــماناً للجمهــور عل

  .وتستخدم بطريقة مأمونة
ترنـة باسـتخدام مصـادر القـدرة     االخنراط يف العملية التنظيمية املقوأُعرب عن رأي بأن   -٦٥

النووية يف الفضاء اخلارجي هو من واجب الدول وحدها، بصـرف النظـر عـن املسـتوى الـذي      
بلغته من التنمية االجتماعية أو االقتصادية أو العلمية أو التقنية، وأن هذه املسألة ـم اإلنسـانية   

يـة عـن األنشـطة الوطنيـة     وذهبت تلك الوفود إىل أن احلكومـات تتحمـل مسـؤولية دول    .مجعاء
اليت تستخدم فيها مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وتضطلع ا مؤسسـات حكوميـة   

  .أو غري حكومية، وأنّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية ال ضارة ا
ستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن      بأن ا وأُعرب عن رأي  -٦٦
إىل الـدول األخـرى   ن حمدودا بقدر اإلمكان، وأنه ينبغـي تقـدمي معلومـات شـاملة وشـفافة      يكو

ورأت تلـك الوفـود أنـه ال يوجـد أي مسـوغ السـتخدام        .عن التدابري املتخذة لضمان السـالمة 
مصــادر القـــدرة النوويـــة يف املـــدارات األرضـــية، حيــث توجـــد مصـــادر طاقـــة أخـــرى ميكـــن   

  .أكثر أمانا بكثري وقد أُثبتت كفاءااستخدامها فيها، وهي مصادر 
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    األجسام القريبة من األرض  - ٧  
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٦٧

ــة       ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــبما ورد يف تقريـ ــن األرض، حسـ ــة مـ ــام القريبـ ــاص باألجسـ ــال اخلـ األعمـ
)A/AC.105/958 رفق الثالث، وامل١٥٢-١٣٨، الفقرات(.  

٦٨-  ت اللجنة توصيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن         وأقر
 ١٥١، الفقرتـان  A/AC.105/958) (املكسـيك (األرض، الذي انعقـد برئاسـة سـريخيو كامتشـو     

  .)واملرفق الثالث ١٥٢و
ــة مــن األ      -٦٩ ــق العمــل املعــين باألجســام القريب ــة أن فري ــة  والحظــت اللجن رض عقــد ثالث

ــها         ــور مــن بين ــة أم ــة واخلمســني، وذلــك للنظــر يف مجل ــا الثالث ــى هــامش دور اجتماعــات عل
ينـاير  /املقدمة مـن حلقـة عمـل عقـدت يف مكسيكوسـيىت يف كـانون الثـاين        التنفيذيةاخلالصات 

-بشأن إنشاء شبكة للمعلومات والتحليل واإلنذار ومن تقريـر أعدتـه جامعـة نربسـكا     ٢٠١٠
عـن اجلوانـب القانونيـة لتـدابري التصـدي       ٢٠١٠فربايـر  /يف شباط يف الواليات املتحدةلينكولن 

ابتغــاء إدراج العناصــر ذات الصــلة يف  ،الدوليــة خلطــر ارتطامــات األجســام القريبــة مــن األرض
مشروع تقرير فريق العمل بشأن التوصيات اخلاصة بتـدابري التصـدي الدوليـة خلطـر ارتطامـات      

  .ن األرضاألجسام القريبة م
والحظت اللجنـة مـع االرتيـاح أن وكالـة الفضـاء الرومانيـة سـوف تشـارك يف تنظـيم            -٧٠

ــا يف       ــة للمالحــة الفضــائية يف روماني ــة الدولي ــذي ســتعقده األكادميي ــدفاع الكــوكيب ال مــؤمتر ال
  .٢٠١١مايو /أيار
عـن  املشـاريع الدوليـة الـيت تنـهض ـا الـدول األعضـاء للكشـف          وأُعرب عـن رأي بـأن    -٧١

مبـا  ، ميكن االستعانة ـا  يمتري الكبرياألجسام القريبة من األرض وحتديد مساا، مثل املقراب امللّ
  .طامات األجسام القريبة من األرضيف جهود التعاون املقبلة حلماية الكوكب من خطر ارت يفيد
رض ملعاجلـة مسـألة رصـد األجسـام القريبـة مـن األ       ضـروري ورئي أن التعاون الـدويل    -٧٢

  .لبلدان الناميةلبانتظام وتبادل البيانات واملعلومات وبناء القدرات 
والحظت اللجنة مـع  التقـدير أن رابطـة مستكشـفي الفضـاء ومؤسسـة العـامل اآلمـن، قـد            - ٧٣

قامتا، بـدعم مـن املركـز اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة والكـارييب لتعلـيم علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء،            
عـن إنشـاء شـبكة للمعلومـات      ٢٠١٠ينـاير  /يف كانون الثاينمكسيكو سييت بتنظيم حلقة عمل يف 

الواليـات  (لينكـون  - والحظت اللجنة أيضـا مـع االرتيـاح، أن جامعـة نرباسـكا      .والتحليل واإلنذار
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عنوانــه  اًاآلمــن ، تقريــر ، بــدعم مــن رابطــة مستكشــفي الفضــاء ومؤسســة العــامل  أعــدت) املتحــدة
التصــدي خلطــر األجســام القريبــة مــن األرض ومســائل مؤسســية ذات   اجلوانــب القانونيــة لتــدابري "

ــق العمــل املعــين        " صــلة ــدورات فري ــني ال ــيت ينــهض ــا فيمــا ب مــن أجــل املســاعدة يف األعمــال ال
  .باألجسام القريبة من األرض والفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض

    
ة للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقني  - ٨  

وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سائر املسائل 
املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 

    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
اطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول          أح  -٧٤

األعمــال اخلــاص بدراســة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  
سائر املسـائل   ودراسةواستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 

االتصــاالت الفضــائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة   اتبتطــوراملتصــلة 
تقريــر اللجنــة  وردت يفحســبما  ،ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت 

  .)١٦١-١٥٣، الفقرات A/AC.105/958(الفرعية 
ألرض هـو  وكررت بعض الوفود اإلعـراب عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لـ         -٧٥

وذهبــت تلــك الوفــود إىل أنــه ينبغــي ترشــيد   .مــورد طبيعــي حمــدود وأنــه معــرض خلطــر التشــبع  
استغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض وإتاحته جلميع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراا التقنيـة       

ط الفرصة الستخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وفـق شـرو       حبيث تتاح جلميع الدولاحلالية، 
عادلــة، مــع إيــالء االعتبــار بوجــه خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة والوضــع اجلغــرايف لــبعض     

وبنـاًء علـى ذلـك، اعتـربت تلـك       .البلدان، وذلك مبشـاركة االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وتعاونـه     
الوفود أن البند املتعلق باملدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ينبغـي أن يظـل مـدرجا يف جـدول أعمـال         

  .نة الفرعية للمزيد من املناقشة، بغرض مواصلة حتليل اخلصائص العلمية والتقنية هلذا املداراللج
إىل أن املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يـوفر إمكانيـة فريـدة لتنفيـذ بـرامج         ] ...[وذهبت   -٧٦

أن  الصـدد، يف ذلـك   ،ورأت تلـك الوفـود   .اجتماعية ومشاريع تعليمية وتقـدمي مسـاعدات طبيـة   
الدويل لالتصـاالت والقواعـد الـيت     لالحتادورد ينبغي أن يتاح مع مراعاة القواعد التنظيمية هذا امل

سيما املرفق الثالث لتقرير اللجنة الفرعية  وضعتها األمم املتحدة والقرارات اليت اختذا بشأنه وال
  .)A/AC.105/738( ٢٠٠٠القانونية يف دورا التاسعة والثالثني يف عام 
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    بادرة الدولية بشأن طقس الفضاءامل  - ٩  
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٧٧

األعمال اخلاص باملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، حسبما وردت يف تقرير اللجنـة الفرعيـة   
)A/AC.105/958 ١٧٣-١٦٢، الفقرات(.  

يف رصــد  ســوف تســهمالدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء  والحظــت اللجنــة أن املبــادرة    -٧٨
وبتبـادل البيانـات املرصـودة بـني البـاحثني يف       ،طقس الفضاء من خالل نشر صفائف األجهـزة 

  .أحناء العامل
ورحبت اللجنـة بـأن بـاب املشـاركة يف املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء مفتـوح             -٧٩

  .األجهزة باعتبارها توفِّريف مواقع األجهزة أو أمام العلماء من مجيع البلدان، باعتبارها تستض
تتــيح الفرصــة للــدول   املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء      أناللجنــة  والحظــت  -٨٠

ــامل باســتخدام      األعضــاء  ــى نطــاق الع الفضــائية وجــودات امللتنســيق رصــد طقــس الفضــاء عل
سـية يف جمـال التنبـؤ    على توطيد املعارف املشتركة وتطـوير القـدرات األسا   ، وتساعدرضيةواأل

  .الفضائيةمن أجل حتسني سالمة املوجودات 
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  - ١٠  
أحاطت اللجنـة علمـاً باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول            -٨١

ما أوردهـا تقريـر   حسـب  ،األعمال اخلاص باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويـل 
  .)٢٠٣-١٧٤، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 

  وأقــرت اللجنــة توصــيات اللجنـــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة فيمـــا يتعلــق ــذا البنـــد           -٨٢
)A/AC.105/958 ، ١٨٤و ١٨٠و ١٧٩الفقرات(.  

جنـوب  (يتنيز رئاسـة بيتـر مـار   بالبنـد   املعـين ـذا  اللجنة بإنشاء الفريق العامـل   ورحبت  -٨٣
دورة احلاليـة  الخالل  أن جيتمع لفريق العاملل يتاحوأيدت توصية اللجنة الفرعية بأن  ،)أفريقيا
  .ملواصلة وضع اختصاصاته وطرائق عملهللجنة 
والحظت اللجنة مع التقدير أن رئيس الفريق العامل قدم اقترحا باختصاصات الفريـق    -٨٤

  .لكي ينظر فيه الفريق العامل ،A/AC.105/L.277رد يف الوثيقة او ،العامل وطرائق عمله
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رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     قدم، ٦٢٠ويف اجللسة   -٨٥
االجتمـاع الـذي    جنة عن نتائجإفادة للّعلى املدى الطويل التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية 

  .ة احلالية للجنةالدورعقده الفريق العامل يف 
ــه       -٨٦ ــراح اخلــاص باختصاصــات الفريــق العامــل وطرائــق عمل ــة أن االقت والحظــت اللجن

مـن الـدول األعضـاء     الـواردة سوف ينقح لكي يتضمن، على أفضل وجه مستطاع، التعليقات 
ــل   ــق العامـ ــات الفريـ ــالل مناقشـ ــوزع    ،خـ ــوف يـ ــراح سـ ــاً وأن االقتـ ــفه تنقيحـ ــة لل بوصـ وثيقـ

A/AC.105/277.  
التنقـيح  هـا وتعليقاـا علـى    مي آرائتقـد  إىلاتفقت اللجنة علـى دعـوة الـدول األعضـاء     و  -٨٧

واــاالت  ،، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى االختصاصــات A/AC.105/277لوثيقــة املرتقــب ل
  .وخطة العمل ،وطرائق العمل ،املواضيعية

الكيانـات  لجنـة و اجلهات اليت لديها مراقبون دائمـون لـدى ال  واتفقت اللجنة على دعوة   -٨٨
تقــدمي ل) ١٨٤، الفقــرة A/AC.105/958(للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  اتقريــر يف املشــار إليهــا 

لكـي ينظـر فيهـا     ،معلومات عن أنشطتها املتصلة باستدامة األنشطة الفضائية على املـدى الطويـل  
  .الفريق العامل يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية

اخلاصـة بكـل منـها    تصال ة الدول األعضاء إىل تسمية نقاط االاللجنة على دعوواتفقت   -٨٩
لتيسري مواصـلة التقـدم يف العمـل فيمـا بـني الـدورات صـوب وضـع اختصاصـات الفريـق العامـل            

  .للدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية اتوطرائق عمله يف إطار التحضري
ــرب عــن رأي   -٩٠ ــدهور البيئــة الفضــائية      ضــروب وأُع ــاذ إجــراءات للحيلولــة دون ت رة اخت

ــع،     ــى اجلمي ــد الفضــاء عل ــق ولتعمــيم فوائ ــة، ولالحتفــاظ  ب وخصوصــاً فيمــا يتعل ــدان النامي البل
  .لألجيال القادمة بإمكانية الوصول إىل الفضاء

أنه على الرغم من أن احملافظة على املوجـودات الفضـائية، والسـيما    ب وأُعرب عن رأي  -٩١
للتنميـــة االجتماعيـــة األمهيـــة  هـــي أمـــر حاســـم، رصـــد األرضســـواتل االتصـــاالت وســـواتل 

وال آليــة لتبــادل  ،أي إدارة دوليــة حلركــة املــرور الفضــائية حاليــاً ال توجــد إنــه واالقتصــادية، ف
الـدول  أن مـن الضـروري أن تسـاهم    و ،بـني مجيـع الـدول   الفضـائية  التوعية اخلاصة بعلومات امل

  .يف إطار هذا البند جترييف األعمال اليت  ةنشط األعضاء مسامهة
أن املسائل املتصلة بكفالة أمان وأمن مجيع األنشطة الفضائية من بـني  ب وأُعرب عن رأي  -٩٢

األوليات اليت ينبغي أن تعاجل يف إطار هذا البند من بنود جدول األعمال، والسيما بالنظر إىل ما 



 

16 V.10-54376 
 

A/AC.105/L.279/Add.1

بـني األجسـام يف الفضـاء     تصـادم وشـيك  تصـادم أو  شهدته السنوات األخرية من وقوع حاالت 
  .اخلارجي

استدامة األنشطة الفضائية على املـدى الطويـل   ب األعمال املتعلقةأن وأُعرب عن رأي ب  -٩٣
قتصر على حتقيق مصاحل األمان واألمن للدول ذات األنشـطة الفضـائية املتقدمـة،    تال ينبغي أن 

رشــيد، مــن و، علــى أســاس منصــف االنتفــاعة ركــز أيضــا علــى كفالــة إمكانيــ تبــل ينبغــي أن 
  .يواجه خطر التشبعوالذي هو مورد حمدود  ،الفضاء اخلارجي

أنه ال ينبغي للـدول، الـيت اسـتطاعت تطـوير قـدراا الفضـائية دون       ب وأُعرب عن رأي  -٩٤
مما أفرز التحديات املاثلة اليوم، أن تتخذ من مراعاة اسـتدامة األنشـطة الفضـائية علـى      ،ضوابط

املدى الطويل ذريعـة لكـي تقيـد حريـة الـدول الراغبـة يف ممارسـة حقهـا املشـروع يف اسـتخدام           
  .التكنولوجيا نفسها ملنفعتها الوطنية، أو لكي تفرض ضوابط على تلك الدول

أن مراعاة استدامة األنشطة الفضائية علـى املـدى الطويـل ال ينبغـي     ب وأُعرب عن رأي  -٩٥
 ،ألنشـطة التجاريـة يف الفضـاء اخلـارجي مبـا يضـر مبصـاحل الـدول        وسيلة لترويج اكأن تستخدم 

وأن من الضروري مراعاة القانون الدويل وميثاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات الفضـاء اخلـارجي      
  .عند النظر يف هذا البند

ضــرورة إنشــاء فريــق عامــل مشــترك بالتعــاون مــع االحتــاد الــدويل   ب وأُعــرب عــن رأي  -٩٦
االسـتخدام املسـتدام للفضـاء    بتحقيق توافق يف اآلراء بشـأن  سائل املتصلة لالتصاالت ملعاجلة امل

  .اخلارجي
ــ وأُعــرب عــن رأي   -٩٧ ــب ــادئ     االصــطداماتب أن جتن ــز املب ــي أن يكــون حمــور تركي ينبغ

وأن مـن بـني املواضـيع الـيت      ،التوجيهية للممارسات الفضـلى الـيت ستوضـع يف إطـار هـذا البنـد      
ووضـع   ،ت مسبقة باإلطالق وباملناورة وبالعودة إىل الغالف اجلويتوجيه إشعارا تناوهلاميكن 

ــة  ،ســجل جلهــات التشــغيل ومعــايري مشــتركة وممارســات فضــلى ومبــادئ توجيهيــة     مث يف اي
  .وطنية رقابية املطاف إنشاء نظم

أن احلكومات تتحمل املسؤولية الدولية عن األنشـطة الوطنيـة، وأن   ب وأُعرب عن رأي  -٩٨
  .ية ليست قابلة لإلحالةهذه املسؤول

    
    روع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمش  - ١  

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة حــول بنــد جــدول       -٩٩
والتقنيـة الثامنـة   األعمال اخلاص مبشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلميـة  
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ــة    ــة الفرعي ــر اللجن ــرات A/AC.105/958(واألربعــني، حســبما ورد يف تقري  ٢٠٦- ٢٠٤، الفق
  .)خامساًواملرفق األول، الباب 

وبناء على مداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية خالل دورـا السـابعة واألربعـني،      -١٠٠
ة والتقنيــة يف البنــود املواضــيعية التاليــة يف  اتفقــت اللجنــة علــى أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة العلميــ  

  :دورا الثامنة واألربعني
  .تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية  -١  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  
تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء   -٣  

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

  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
  .احلطام الفضائي  -٥  
  .دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -٦  
  .ة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطورات األخري  -٧  
  :البنود املزمع النظر فيها ضمن إطار خطط عمل  -٨  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    
ــام   (     ــوخى لع ــددة      ٢٠١١العمــل املت ــين يف خطــة العمــل املتع ــو مب حســبما ه

قريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة     من املرفق الثـاين بت  ٨السنوات الواردة يف الفقرة 
  ))A/AC.105/911(والتقنية عن دورا السابعة واألربعني 

  األجسام القريبة من األرض؛  )ب(    
ــام   (     ــوخى لع ــددة      ٢٠١١العمــل املت ــين يف خطــة العمــل املتع ــو مب حســبما ه

ــواردة يف الفقــرة   ــة     ١١الســنوات ال ــة الفرعي ــر اللجن ــق الثالــث بتقري مــن املرف
  .))A/AC.105/911(التقنية عن دورا اخلامسة واألربعني العلمية و

  املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء؛  )ج(    



 

18 V.10-54376 
 

A/AC.105/L.279/Add.1

ــام   (     ــوخى لع ــددة      ٢٠١١العمــل املت ــين يف خطــة العمــل املتع ــو مب حســبما ه
مــن املرفــق األول بتقريــر اللجنــة الفرعيــة      ١٦الســنوات الــواردة يف الفقــرة   
  .))A/AC.105/933(ادسة واألربعني العلمية والتقنية عن دورا الس

  لفضاء اخلارجي على املدى الطويل؛استدامة أنشطة ا  )د(    
  .)أعاله] ...[حسبما هو مبين يف الفقرة  ٢٠١١العمل املتوخى لعام (    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار  : بند منفرد للمناقشة/موضوع  -٩  

خدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف ميـدان   الثابت بالنسبة لألرض واست
االتصــاالت الفضــائية، وكــذلك ســائر املســائل املتصــلة بتطــورات االتصــاالت    
الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون      

  .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٠  

بنـود  /العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع اليت يعتزم تناوهلا كمواضيع
  .منفردة للمناقشة أو ضمن إطار خطط عمل متعددة السنوات

وأقرت اللجنة التوصية الداعية إىل أن ينعقد من جديـد كـل مـن الفريـق العامـل املعـين         -١٠١
ادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريـق العامـل املعـين باألجسـام القريبـة      باستخدام مص

الطويـل، وفقـا خلطـط     املـدى من األرض والفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء علـى       
عمل كل منها املتعددة السنوات، واتفقت على أن تدعو اللجنةُ الفرعيةُ الفريق العامـلَ اجلـامع   

  .اد من جديد يف دورا الثامنة واألربعنيإىل االنعق
واتفقت اللجنة على ضرورة إتاحة سـاعتني يف كـل دورة مـن دورات اللجنـة الفرعيـة        -١٠٢
لعقد حلقات عمل يف إطار خطة عمل اللجنـة الفرعيـة بشـأن     ٢٠١٣إىل عام  ٢٠١١ عام من
، املرفـق  A/AC/105/958(" استخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي     "بند املعنون ال

  .)٨الثاين، الفقرة 
ورحبت اللجنة باتفاق اللجنة الفرعية علـى أن يكـون موضـوع النـدوة الـيت سـتنظمها         -١٠٣

، املرفــق األول، A.AC.105/958" (احلمايــة الكوكبيــة"هـو   ٢٠١١جلنـة أحبــاث الفضــاء يف عــام  
  .)١٥الفقرة 
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    واألربعني التاسعةمال دورا تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أع  - دال  
أحاطت اللجنة علمـا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورـا             -١٠٤

نتـائج املـداوالت الـيت أجرـا بشـأن البنـود        تضـمن ، الذي )A/AC.105/942(التاسعة واألربعني 
  .٦٤/٨٦اليت نظرت فيها اللجنة الفرعية وفقا لقرار اجلمعية العامة 

علـى مـا   ) مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   (وأعربت اللجنة عن تقديرها ألمحد طالـب زاده    -١٠٥
  .أبداه من قيادة متمكنة خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية

ــو كــل مــن      -١٠٦ ــد ممثل ــا  االحتــاد الروســي و وأدىل بكلمــات يف إطــار البن إندونيســيا وإيطالي
ــة التشــيكية والصــني  ـــزويال واجلمهوري ــة ( وفن ــة  ) البوليفاريــة -مجهوري وكنــدا واململكــة العربي

ممثلـو  أيضـاً  وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، أدىل      .السعودية والنمسا والواليات املتحدة واليابـان 
  .دول أعضاء أخرى بكلمات بشأن هذا البند

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها   - ١  

ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١٠٧ أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعي
تعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، أعماهلــا اخلــاص حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس امل

  .)٤١-٢٧، الفقرات A/AC.105/942(حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 
يات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  وأيـــدت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــ  -١٠٨

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  
، واملرفـق األول،  ٤٠و ٢٨، الفقرتـان  A/AC.105/942) (بلجيكـا (برئاسة جان فرانسوا ماينس 

  .)٨ - ٥الفقرات 
 هـيكالً ت األمـم املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي متثـل       ورأت بعض الوفود أن معاهدا  -١٠٩

التعـاون   ولتعزيـز لتـدعيم النمـو املتزايـد يف نطـاق األنشـطة الفضـائية       حاسم األمهية قانونياً متيناً 
 بزيــادة االمتثــال تلــك الوفــود   ورحبــت .الــدويل يف اســتخدام الفضــاء يف األنشــطة الســلمية    

الدول الـيت مل تصـدق علـى تلـك املعاهـدات أو مل      ر تنظوأعربت عن أملها يف أن  ،للمعاهدات
  .يف أن تصبح أطرافا فيها بعدتنضم إليها 

ــدهلا        -١١٠ ــة ينبغــي أن تراجــع املعاهــدات اخلمــس وحتــدثها وتع ــاده أن اللجن ــدي رأي مف وأُب
 اسـتخدامه بغرض توطيد املبادئ املوجهة ألنشطة الفضاء اخلارجي، والسيما املبادئ اليت تضمن 

  .اض السلمية وتوثيق التعاون الدويل وإتاحة االنتفاع من تكنولوجيا الفضاء للبشريةيف األغر
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ــرام ورأت بعــض الوفــود أن مــن املمكــن إجــراء مفاوضــات لوضــع      -١١١ ــانوين  وإب صــك ق
  .شامل لقانون الفضاء دون مساس باإلطار القانوين القائم لألنشطة الفضائية

ل اتفاقية شاملة جديدة بشأن الفضاء اخلارجي أن التفاوض حو مفادهرأي  وأُعرب عن  -١١٢
سيأيت بنتيجة عكسية وأنه قد يقوض النظـام القـانون الـدويل القـائم الـذي حيكـم أنشـطة الفضـاء         

  .من معاهدة الفضاء اخلارجياألوىل والثانية اخلارجي، والسيما املبادئ الواردة يف املادتني 
ــاده أن  وأُ  -١١٣ ــدي رأي مف ــراكب ــدان جديــدة   إش ــاد الفضــاء يف أنشــطة الفضــاء    بل يف ارتي

االمتثـال العـاملي ملعاهـدات األمـم      أمـران يسـتلزمان  توسع أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    واخلارجي 
استكشــاف الفضــاء اخلــارجي   صــون وتعزيــز وضــمان املتحــدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي بغيــة   

  .ألغراض السلميةا واستخدامه يف
    

  ري احلكومية فيما يتعلق غات احلكومية الدولية وأنشطة املنظمب املتعلقةعلومات امل  -٢  
    بقانون الفضاء

ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١١٤ أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعي
غـري احلكوميـة فيمـا    وأنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة    باملعلومات املتعلقة باألعمال اخلاص 

ــة الفرعيــة   يتعلــق بقــانون الفضــاء، حســبما وردت  ، الفقــرات A/AC.105/942(يف تقريــر اللجن
٥٤-٤٢(.  

١١٥-  ــة        ونو ــة الدولي ــه املنظمــات احلكومي ــهض ب ــذي تن ــام ال ــدور اهل ــة بال ــري وهــت اللجن غ
  .تطوير قانون الفضاء العمل علىالرامية إىل  مساعي اللجنةاحلكومية ومسامهتها يف 

١١٦-  يف تــوفري منــابر  ةاحلكوميــة الدوليـ  هـت اللجنــة بالـدور الــذي تنـهض بــه املنظمـات    ونو
ودعـت املنظمـات إىل النظـر يف اختـاذ      ،علـى األنشـطة الفضـائية    املنطبـق لتعزيز اإلطار القـانوين  

  .خطوات لتشجيع أعضائها على التقيد مبعاهدات الفضاء اخلارجي
    

  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وطبيعة املدار الثابت  املتصلةاملسائل   -٣  
  الكفيلةاستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل وبالنسبة لألرض 

  االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس  بتحقيق
    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١١٧ أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعي
ملتعلــق باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار     األعمــال ا
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الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق           
االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل         

  .)٧٥-٥٥، الفقرات A/AC.105/942(تقرير اللجنة الفرعية يف  ، كما وردتلالتصاالت
١١٨-  اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء          توأقــر

  ) الربازيـل (اخلارجي وتعـيني حـدوده، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة خوسـيه مونسـريات فيلـهو          
)A/AC.105/942 ١١، املرفق الثاين، الفقرة(.  

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو    -١١٩
تعيني حلدوده يسبب عدم اليقني القانوين بشأن انطبـاق قـانون الفضـاء وقـانون اجلـو، وأن مـن       
ــني الفضــاء اجلــوي والفضــاء         ــدول واحلــدود ب ــة بســيادة ال الضــروري توضــيح املســائل املتعلق

  .من إمكانية وقوع نزاعات بني الدولمن أجل التقليل  ،اخلارجي
، عنــدما تنظــر يف املســائل املتصــلة  ينبغــي اللجنــة الفرعيــة أنوأُعــرِب عــن رأي مــؤداه   -١٢٠

املقبلـة،  و األخـرية بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أن تراعي التطـورات التكنولوجيـة   
  .هذا املوضوع أن تنظر أيضا يف ينبغي وأن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

وأُعرب عن رأي مفاده أن مـن املهـم وضـع معـايري قانونيـة لتعريـف الفضـاء اخلـارجي           -١٢١
الوفد الذي أبدى ذلك الرأي انتباه اللجنـة إىل االقتراحـات الـيت قـدمها      ولفت .وتعيني حدوده

لعشـرين  احتاد اجلمهوريات السـوفياتية االشـتراكية يف الـدورتني الثانيـة والعشـرين والسادسـة وا      
، بشأن إقرار حدود للفضاء اخلـارجي علـى   ١٩٨٧و ١٩٨٣للجنة الفرعية القانونية، يف عامي 

كيلومترات وحق املـرور الـربيء لألجسـام الفضـائية عـرب الفضـاء اجلـوي للـدول          ١١٠ارتفاع 
  .األخرى أثناء البعثات الفضائية

ــألرض، الــ  اســتخدام أنّ ] ...[ورأت   -١٢٢ ــدار الثابــت بالنســبة ل ذي هــو مــورد طبيعــي  امل
متاحــا جلميــع  أن يكــون ينبغــيفحســب، بــل  ، ولــيس ذلــكرشــيدا يكــون أنحمــدود، ينبغــي 

إمكانيــة  للـدول أن يتـيح   ذلـك  مـن شــأن و .لنظـر عـن قــدراا التقنيـة الراهنـة    الـدول، بصـرف ا  
استغالل املدار بشروط عادلة، مع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها        

ــة، ومــع مراعــاة   وكــذل ــدان معين االحتــاد الــدويل لالتصــاالت   عمليــاتك للموقــع اجلغــرايف لبل
أعربت تلك الوفود عن ارتياحهـا لالتفـاق الـذي    و .وقراراا ذات الصلة ألمم املتحدةاومعايري 

، املرفـق  A/AC.105/738انظـر الوثيقـة   (توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورا التاسعة والـثالثني  
ــ ــدان ــدف اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة إىل      )ثالثال ، والــذي مفــاده أن التنســيق بــني البل
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األرض ينبغــي أن جيــري بطريقــة رشــيدة وعادلــة ومبــا يتوافــق مــع لــوائح الراديــو الصــادرة عــن  
  .االحتاد الدويل لالتصاالت

ا حمــدودا وأُبــدي رأي مفــاده أنّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، بصــفته مــوردا طبيعيــ   -١٢٣
ومعرضــا بوضــوح خلطــر التشــبع، جيــب أن يســتخدم اســتخداما رشــيدا وبكفــاءة وعلــى حنــو     

واعترب ذلك املبدأ أساسيا لصون مصاحل البلدان الناميـة والبلـدان ذات املوقـع     .اقتصادي وعادل
مــن دســتور  ٤٤مــن املــادة  ٢-١٩٦اجلغــرايف املعــين، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقــرة  

اد الدويل لالتصاالت، بصيغته املعدلة يف مؤمتر املفوضني املعقود يف مينيابوليس، الواليـات  االحت
  .١٩٩٨املتحدة، يف عام 

هـو مـورد   ت بالنسـبة لـألرض، الـذي    املـدار الثابـ  االنتفـاع ب وأُعرب عن رأي مفـاده أن    -١٢٤
ميـع الـدول، مـع    جلأن يكفـل   طبيعي حمدود ذو خصـائص فريـدة ويتهـدده خطـر التشـبع، ينبغـي      

  .خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها وللموقع اجلغرايف لبلدان معينةبوجه عتبار االإيالء 
غري مقبول فيما يتعلق باالستفادة مـن  " األولوية باألسبقية"وأُبدي رأي مؤداه أن مبدأ   -١٢٥

تكنولوجيا الفضاء ولكنـها ال   املواقع املدارية، وأنه مييز ضد الدول اليت ترغب يف التمتع بفوائد
  .متتلك بعد القدرات الالزمة

ــه     -١٢٦ ــاده أنـ ــن رأي مفـ ــرِب عـ ــوزوأُعـ ــات ل ال جيـ ــدول وال املنظمـ ــة  لـ ــة احلكوميـ الدوليـ
  .املدار الثابت بالنسبة لألرض تتملكغري احلكومية أن املنظمات و

ملدار الثابـت بالنسـبة إىل   وأُبدي رأي مؤداه أن مناقشة اللجنة الفرعية القانونية ملسألة ا  -١٢٧
 .الـدول كافـة   ملنفعـة موجهـة حنـو إجيـاد سـبل كفيلـة باسـتخدام املـدار        ينبغي أن تكون األرض 
أن علـى اللجنـة واللجنـة الفرعيـة أن تتعاونـا وتنسـقا        ذلك الـرأي  الوفد الذي أعرب عنورأى 

لـى حنـو منصـف    مجيـع الـدول ع   نتفاعالعملهما مع سائر املنظمات الدولية ذات الصلة ضمانا 
  .املدار الثابت بالنسبة لألرضب

    
  استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٤  

    تنقيحها وإمكان
ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١٢٨ أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعي

ة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      األعمال املتعلـق باسـتعراض املبـادئ ذات الصـل    
، الفقـرات  A/AC.105/942(اخلارجي وإمكان تنقيحها حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعيـة  

٨٨-٧٦(.  
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  .)٨٧، الفقرة A/AC.105/942(اللجنة توصيات اللجنة الفرعية يف هذا الشأن  وأقرت  -١٢٩
بــني الوثيــق التواصــل احلفــاظ علــى  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي   -١٣٠

 منظومـة األمـم املتحـدة    هيئـات سـائر  واللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية 
وضــع معــايري دوليــة ملزمــة تتنــاول اســتخدام مصــادر القــدرة  العمــل علــىــدف ذات الصــلة، 

  .النووية يف الفضاء اخلارجي
باسـتخدام مصـادر القـدرة     ر السـتعراض املبـادئ املتصـلة   وأُعرب عن رأي بأنـه ال مـرب    -١٣١

ملـزم بشـأن اسـتخدام    جديـد  تنقيحهـا، وال لوضـع صـك    وإمكـان  النووية يف الفضاء اخلارجي 
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــة          -١٣٢ ــة القانوني ــها الفرعي ــن خــالل جلنت ــة أن جتــري م ــى اللجن ــؤداه أن عل ــدي رأي م وأُب
وأن طــار اخلــاص بأمــان تطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي،  استعراضــا لإل

أنشـطة يضـطلع ـا يف الفضـاء اخلـارجي       أيأن تكـون  معايري ملزمة بغيـة ضـمان    لوضع تروج
 ذلـك الـرأي   أعـرب عـن  الـذي  ورأى الوفـد   .صون السـلم واحلفاظ على احلياة  ملبدأيخاضعة 

التــابع  للفريـق العامـل   ٢٠١٥-٢٠١٠ اجلديـدة للفتـرة   خطـة العمـل   نمنبثقـة مـ  أنشـطة  أي أن 
 للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة واملعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي         

  .جيب أن توافق عليها اللجنة الفرعية القانونية
ميكــن  خلــاص باألمــانااإلطــار  أن التوصــيات املســتمدة مــن وأُعــرِب عــن رأي مــؤداه    -١٣٣

مبزيد من التفصيل من حيث إمكانية تنفيـذها يف املبـادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر      لنظر فيها ا
جيــري فيــه ، يف أي وقــت )٤٧/٦٨قــرار اجلمعيـة العامــة  (القـدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي  

  .وتنقيحهاهذه املبادئ استعراض 
    

لق باملسائل اخلاصة مبشروع الربوتوكول املتع املتصلةدراسة واستعراض التطورات   - ٥  
    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص     -١٣٤
ــورات    ــتعراض التطـ ــة واسـ ــلةبدراسـ ــة     املتصـ ــائل اخلاصـ ــق باملسـ ــول املتعلـ ــروع الربوتوكـ مبشـ

وردت  كمـا وجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضـمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة،      بامل
  .)١٠٦-٨٩، الفقرات A/AC.105/942(يف تقرير اللجنة الفرعية 

  .)١٠٥، الفقرة A/AC.105/942(اللجنة الفرعية يف هذا الشأن  توصيةاللجنة  وأقرت  -١٣٥
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للمعهــد الــدويل للجنــة اخلــرباء احلكــوميني التابعــة والحظــت اللجنــة أن الــدورة الثالثــة   -١٣٦
ديســمرب /كــانون األول ١١إىل  ٧عقــدت يف رومــا مــن  )ليونيــدرواا(لتوحيــد القــانون اخلــاص 

ــة      ل نتيجــة ٢٠٠٩ ــدورة الرابع ــة، وأن ال ــة التوجيهي ــه اللجن ــذي أحرزت ــدم ال ــة اخلــرباء  لتق للجن
  .٢٠١٠مايو /أيار ٧إىل  ٣عقدت يف روما من  احلكوميني املذكورة

من مجيـع اجلهـات   املقدمة دخالت امليف بعناية وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر   -١٣٧
، ةالفضـائي لألوسـاط  التجاري واملـايل   نالرئيسية صاحبة املصلحة، مبا فيها احلكومات والقطاعا

  .املدخالت يف مشروع الربوتوكول املنقّحتلك وإدراج 
    

    ل قانون الفضاءبناء القدرات يف جما  - ٦  
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند اخلاص ببنـاء    -١٣٨

ــة        ــة الفرعي ــر اللجن ــا وردت يف تقري ــانون الفضــاء، كم ــال ق ــدرات يف جم ، A/AC.105/942(الق
  .)١٢٦-١٠٧الفقرات 
جــدول األعمــال   ن مــ دت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة بشــأن هــذا البنــد        وأيــ  -١٣٩

)A/AC.105/942 ١٢٣و ١١٧، الفقرات(.  
واتفقــت اللجنــة علــى أنّ للبحــوث والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون الفضــاء أمهيــة     -١٤٠

ــة إىل مواصــلة تطــوير األنشــطة الفضــائية      ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي فائقــة يف اجلهــود الوطني
  .باألنشطة الفضائيةضمنه ع اإلطار القانوين الذي يضطلبعرفة املوزيادة 
والحظت اللجنـة مـع التقـدير أن حكومـة تايلنـد ووكالـة تطـوير املعلوماتيـة اجلغرافيـة            -١٤١

مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،   أن تعقــدا،والتكنولوجيــا الفضــائية يف تايلنــد، تزمعــان  
 ١٩إىل  ١٦يف بـانكوك مـن   ألمم املتحـدة بشـأن قـانون الفضـاء، وذلـك      حلقة العمل السابعة ل

وكالـــة الفضـــاء والحظـــت اللجنـــة كـــذلك مـــع التقـــدير أن   .٢٠١٠نـــوفمرب /تشـــرين الثـــاين
  .من اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل )اإليسا(األوروبية 

والحظــت اللجنــة أن تبــادل اآلراء بشــأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل العمــل    -١٤٢
، وجهودا مثل عقد حلقـات عمـل سـنوية حـول قـانون      على توسيع نطاق إدراك قانون الفضاء

الفضاء ووضع منـاهج دراسـية بشـأن قـانون الفضـاء، تـؤدي دورا حموريـا يف بنـاء القـدرات يف          
  .هذا اال
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وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الترتيبــات اخلاصــة بإنشــاء مركــز إقليمــي لتــدريس علــوم     -١٤٣
ألمـم املتحـدة، ينبغـي أن جتـري بتعـاون وثيـق       وتكنولوجيا الفضاء باللغة العربيـة، منتسـب إىل ا  

  .مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    بتدابري ختفيف احلطام الفضائي املتعلقةتبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية   - ٧  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص     -١٤٤

وردت يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة     كمالقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، اآلليات الوطنية املتعب
)A/AC.105/942 ١٤٢-١٢٧، الفقرات(.  

  .)١٤٧، الفقرة A/AC.105/942(وأقرت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   - ١٤٥
طــام والحظــت اللجنــة أن بعــض الــدول عــززت آلياــا الوطنيــة الــيت تــنظم ختفيــف احل  -١٤٦

الفضــائي وذلــك بتعــيني ســلطات إشــرافية حكوميــة وإشــراك األوســاط األكادمييــة والصــناعية    
  .ووضع قواعد وتعليمات ومعايري وأطر تشريعية جديدة يف هذا الشأن

لــدول األعضــاء لوأُعــرِب عــن رأي مــؤداه أن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يتــيح      -١٤٧
الـدول ملراقبـة تكـوين     تتخـذها ات حول اخلطوات الـيت  تبادل املعلوملواملراقبني الدائمني فرصة 

اللجنـة   األعمال اهلامة اليت تضـطلع ـا  وسيلة مفيدة ملواصلة  ميثل، وأنه وآثارهاحلطام الفضائي 
  .يف جمال ختفيف احلطام الفضائي

وأُبــدي رأي مفــاده أن احلطــام الفضــائي يشــكل ديــدا خطــريا للبلــدان الواقعــة علــى     -١٤٨
  .االستواءامتداد خط 

احلطـــام  املبـــادئ التوجيهيـــة لتخفيـــفتطـــوير تـــدابري  زيـــادةأنـــه ينبغـــي ] ...[ تورأ  -١٤٩
الفضــائي الصــادرة عــن اللجنــة، وأن تتعــاون اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة  

  .وضع قواعد ملزمة قانونا فيما يتعلق باحلطام الفضائي دفالقانونية 
ي بأنـه ال مــربر لوضــع اتفاقيـة خاصــة بشــأن احلطـام الفضــائي، مبــا يف    وأُعـرب عــن رأ   -١٥٠

  .ذلك مصادر القدرة  النووية يف الفضاء اخلارجي
تـدرج يف جـدول أعماهلـا بنـدا عـن      أن  ينبغـي وأُعرِب عـن رأي مـؤداه أن اللجنـة الفرعيـة       - ١٥١

ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي ال    اجلوانــباســتعراض  ــادئ التوجيهي ــة للمب ــة  القانوني صــادرة عــن جلن
املبـادئ التوجيهيـة إىل    تلـك استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وذلـك ـدف حتويـل    
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ورأى أيضا الوفد الـذي أعـرب عـن     .جمموعة مبادئ بشأن احلطام الفضائي تعتمدها اجلمعية العامة
  .الفضاء اخلارجي كمجمموعة القوانني اليت حتهذا الرأي أن اعتماد هذه املبادئ من شأنه أن يثري 

حتتـاج إىل  وأُبدي رأي مفاده أن تدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة         -١٥٢
  .استعراض وحتليل قانونيني

منــذ اعتمــاد معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء ه، وأُعــرِب عــن رأي مــؤداه أنــ  -١٥٣
رأى الوفـد  و .اليت مل تتوخاها املعاهـدات  املتعلقة بالفضاء املسائلالعديد من استجد اخلارجي، 

هــذه احلالــة  الــيت تنطــوي عليهــالتحــديات ل مــن أجــل التصــديأنــه الــذي أبــدى ذلــك الــرأي  
اللجنة الفرعية القانونيـة إمكانيـة وضـع    أن تتقصى  ينبغيختفيف احلطام الفضائي، مثل املتغرية، 

  .قوانني غري ملزمة مبا يف ذلك وضعقواعد جديدة مناسبة، 
    

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -٨  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املعنــون     -١٥٤
ضــاء اخلــارجي تبــادل عــام للمعلومــات عــن التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الف   

ــة    كمــاواســتخدامه يف األغــراض الســلمية،   ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/942(وردت يف تقري
  .)١٥٩-١٤٩الفقرات 
وأقــرت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بالتشــريعات الوطنيــة    -١٥٥

ــذي ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، ا     عــاود ل
ــث،  ١٥٠، الفقــرة A/AC.105/942) (النمســا(برئاســة إرمغــارد مــاربو   االنعقــاد ، واملرفــق الثال
  .)٢٢-١٩الفقرات 

أن مناقشات الفريق العامل املعين بالتشـريعات الوطنيـة ذات   مع االرتياح والحظت اللجنة   - ١٥٦
تفهــم  أنلــدول لت الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية أتاحــ

بالفعـل  أخـذت  األطر التنظيمية الوطنية القائمة، وأن األعمال اليت جيري إجنازها يف إطار هـذا البنـد   
  .علومات عن جتارب الدول يف تطوير تشريعاا الوطنيةامل تبادلنتائج ملموسة، تشمل  قحتقّ
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    قانونيةالفرعية ال للجنة اخلمسنيمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة   - ٩  
ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١٥٧ أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعي

األعمــال املتعلــق مبشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة اخلمســني للّجنــة الفرعيــة القانونيــة 
  .)١٧٢-١٦٠، الفقرات A/AC.105/942(وردت يف تقرير اللجنة الفرعية  كما
ت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورـا التاسـعة واألربعـني، وافقـت        وبناء علـى مـداوال    -١٥٨

  :اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية يف دورا اخلمسني يف البنود املوضوعية التالية
  

    البنود املنتظمة    
  .تبادل عام لآلراء  -١  
  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٢  
أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة فيمـا        املتعلقة بعلومات امل  -٣  

  .يتعلق بقانون الفضاء
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٤  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف         )ب(    

 ملــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض ا باســـتخدامكفيلـــة الســبل والوســـائل ال 
  .دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت استخداماً رشيداً وعادالً

  
  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  

اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -٥  
  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــتعر  -٦   اض التطـــورات ذات الصـــلة مبشـــروع الربوتوكـــول املتعلـــق  دراســـة واسـ
باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، امللحــق باتفاقيــة الضــمانات الدوليــة  

  .على املعدات املنقولة
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٧  
  .ضائيبتدابري ختفيف احلطام الف املتعلقةتبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية   - ٨  
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  البنود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل  
ــة ذات الصــلة باستكشــاف         -٩   ــن التشــريعات الوطني ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
ــام  :٢٠١١     ــة لتقريــر  بوضــع فريــق عامــل  قي ــة  يقــدمالصــيغة النهائي إىل اللجن

  .الفرعية القانونية
  
  ديدةجلابنود ال  

جلنــة اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  تقــدم إىل بنــود جديـدة  بشــأن اقتراحـات    -١٠  
تنظر فيها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورـا احلاديـة       لكياألغراض السلمية 

  .واخلمسني
اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورــا اخلمســني، الفريــق تــدعو أن علــى واتفقــت اللجنــة   -١٥٩

حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا، والفريـق    العامل املعين
العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، والفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية 

  .، إىل االنعقاد جمدداذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
واتفقت اللجنة علـى أن تسـتعرض اللجنـة الفرعيـة يف دورـا اخلمسـني مـدى احلاجـة           -١٦٠

إىل متديـد واليـة الفريـق العامــل املعـين حبالـة وتطبيـق معاهــدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقــة          
  .بعد تلك الدورة من دورات اللجنة الفرعيةإىل ما بالفضاء اخلارجي 

املعهد الدويل لقانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون    واتفقت اللجنة على أن يدعى   -١٦١
  .الفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعية

وأُبدي رأي مؤداه أنه ينبغي أن يدرج يف جدول أعمال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بنـد       -١٦٢
بغيـة  الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة،      للتخفيـف مـن احلطـام   استعراض املبادئ التوجيهية  بشأن

  .املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تلكحتويل 
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