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   الفصل األول   
  مقدمة    

ــة      -١ ــا احلاديـ ــلمية دورـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ عقـــدت جلـ
وكــان أعضــاء مكتــب . ٢٠٠٨يونــيه / حزيــران٢٠ إىل ١١ واخلمســني يف فييــنا يف الفــترة مــن

 :اللجنة على النحو التايل

 )كولومبيا(سريو أريبالو ييبيس     :الرئيس 

 )تايلند(سوفيت فيبولسرسث   :النائب األول للرئيس 

 )الربتغال(فيليبه دوارته سانتوس  :املقرر/النائب الثاين للرئيس 

 .COPUOS/T.582-596 جللسات اللجنة يف الوثائق وترد النصوص احلرفية غري املنقّحة
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني              -ألف   
كانــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    -٢

  إىل ١١األغــراض الســلمية قــد عقــدت دورــا اخلامســة واألربعــني يف فييــنا يف الفــترة مـــن          
وكـــان تقريـــر اللجــنـة ). اجلزائــر( برئاســة أبــو بكــر الصــديق قجــار  ٢٠٠٨فــرباير / شــباط٢٢

 . معروضا على اللجنة(A/AC.105/911)الفرعية 

وكانـت اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض       -٣
 ١١مارس إىل   /ر آذا ٣١السـلمية قـد عقـدت دورـا السـابعة واألربعـني يف فييـنا يف الفترة من                   

وكــان تقريــر اللجــنة ). اجلمهوريــة التشــيكية(، برئاســة فالدميــري كوبــال ٢٠٠٨أبــريل /نيســان
وتـرد احملاضـر احلرفـية غـري املـنقّحة جللســات      .  معروضـا عـلى اللجـنة   (A/AC.105/917)الفرعـية  

 .COPUOS/Legal/T.765-782اللجنة الفرعية يف الوثائق 
  

  إقرار جدول األعمال         -باء  
 :أقرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 .إقرار جدول األعمال -٢ 

 .انتخاب أعضاء املكتب -٣ 



 
 
 

A/63/20 

2 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء -٥ 

 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٦ 

األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفــيذ توصـــيات مؤمتـــر   -٧ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني -٨ 

 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا السابعة واألربعني -٩ 

 .استعراض احلالة الراهنة: فوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاءال -١٠ 

 .الفضاء واتمع -١١ 

 .الفضاء واملياه -١٢ 

الــتعاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن     -١٣ 
 .الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى -١٤ 

 . العامةتقرير اللجنة إىل اجلمعية -١٥ 
  

  العضوية   -جيم   
/  كـــانون األول١٢املـــؤرخ ) ١٤-د( ألـــف ١٤٧٢وفقـــا لقـــرارات اجلمعـــية العامـــة  -٥

ــمبـر / كــــانـون األول٢٠املــــؤرخ ) ١٦-د( هــــاء ١٧٢١، و١٩٥٩ديســــمبـر   ، ١٩٦١ديســ
ــانون األول١٨املــــؤرخ ) ٢٨-د (٣١٨٢و ــاء املــــؤرخ ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســــمرب / كــ   بــ

ــانون األول٢٠ ــمبـر / كـ ــثاين٣ املـــؤرخ ٣٥/١٦، و١٩٧٧ديسـ ــرين الـ  ، ١٩٨٠نوفمـــرب / تشـ
/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١، و١٩٩٤ديســمرب /  كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٣٣و

 املؤرخ  ٥٩/١١٦، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١١ املـؤرخ    ٥٧/١١٦، و ٢٠٠١ديسـمرب   
 ٢٠٠٧ ديســمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٢/٢١٧و، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠

، تألفت جلنة استخدام الفضاء ١٩٩٠ديسمرب / كـانون األول  ١١ املـؤرخ    ٤٥/٣١٥ومقـررها   
ــدول األعضــاء وعددهــا      ــة٦٩اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــن ال الروســي، االحتــاد :  دول

األرجنـتني، اسـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، ألبانـيا، أملانـيا، إندونيسـيا، أوروغـواي، أوكرانيا، إيران                   



 
 
 
A/63/20 

3 

، إيطالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بـنن، بوركينا               )اإلسـالمية -هوريـة مج(
فاسـو، بولـندا، بوليفـيا، بـريو، تايلند، تركيا، تشاد، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية           

ا، ســلوفاكيا، التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية، مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، رومانــي
ــبني،        ــراق، فرنســا، الفل الســنغال، الســودان، الســويد، سويســرا، ســرياليون، شــيلي، الصــني، الع

، فييـت نـام، كازاخسـتان، الكـامريون، كندا، كوبا، كولومبيا،            )البولـيفارية -مجهوريـة (فـنـزويال   
كــة املــتحدة كينــيا، لبــنان، مالــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، اململ   

لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية، منغولــيا، النمســا، النــيجر، نــيجرييا، نــيكاراغوا، اهلــند،          
 .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  
  احلضور    -دال  

االحتـــاد الروســـي، :  التالـــية األعضـــاء يف اللجـــنة٥٨حضـــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول الــــ -٦
-مجهوريــة(رجنــتني، اســبانيا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، إيــران   األ

، إيطالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بوركيـنا فاسو، بولندا،         )اإلسـالمية 
 بوليفـــيا، بـــريو، تايلـــند، تركـــيا، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربـــية الليبـــية، اجلمهوريـــة التشـــيكية،
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، سلوفاكيا، السويد،                   

، فييت نام،  )البوليفارية-مجهورية(سويسـرا، شـيلي، الصـني، العراق، فرنسا، الفلبني، فنـزويال           
كازاخســتان، كــندا، كوبــا، كولومبــيا، لبــنان، مالــيزيا، مصــر، املكســيك، اململكــة العربــية         

ية، اململكــة املــتحدة، منغولــيا، النمســا، نــيجرييا، نــيكاراغوا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا،  الســعود
 .الواليات املتحدة، اليابان، اليونان

، أن تدعـو املراقبني عن أنغوال وباراغواي  ٥٨٥ و٥٨٢وقـررت اللجـنة، يف جلسـتيها         -٧
فية ســابقا وغواتــيماال وبــنما وتونــس واجلمهوريــة الدومينيكــية ومجهوريــة مقدونــيا اليوغوســال 

ــبهم، إىل       ــناء عــلى طل ــيمن، وكذلــك الكرســي الرســويل، ب وكــوت ديفــوار وكوســتاريكا وال
حضـور دورـا احلاديـة واخلمسني وخماطبتها عند االقتضاء، على أالّ ميس ذلك بطلبات أخرى      

 .من اللجنة بشأن وضعية تلك الدول من هذا القبيل وأال ينطوي على أي قرار

ورة املراقـبون عـن مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التابع لألمانة العامة،              وحضـر الـد    -٨
وجامعــة األمــم املــتحدة، ومعهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث، ومــنظمة األمــم املــتحدة    

 .، والوكالة الدولية للطاقة الذرية)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

فريقـية لرسـم اخلرائط واالستشعار عن       وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن املـنظمة األ             -٩
بعــد، ورابطــة مستكشــفي الفضــاء، واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض، واملركــز اإلقلــيمي  
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لالستشـعار عـن بعـد لـدول مشـال أفريقـيا، واملفوضـية األوروبـية، واملـنظمة األوروبية لألحباث                    
وروبــية، واملعهــد األورويب  الفلكــية يف نصــف الكــرة األرضــية اجلــنويب، ووكالــة الفضــاء األ      

لسياســات الفضــاء، والــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء، واألكادميــية الدولــية لــلمالحة  
الفضـائية، واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية، واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي، واملعهد             

الستشـعار عن بعد، واجلامعة    الـدويل لقـانون الفضـاء، واجلمعـية الدولـية للمسـح التصـويري وا              
الدولـية للفضـاء، وجائـزة األمـري سـلطان بـن عـبد العزيز العاملية للمياه، ومؤسسة العامل اآلمن،            

 .والس االستشاري جليل الفضاء، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/2008/INF.1وتـــرد يف الوثـــيقة  -١٠
 .والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الذين حضروا الدورة

  
  الكلمات العامة      -هاء   

االحتاد الروسي، : تكلّـم أثـناء التـبادل العـام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة        -١١
، إيطاليا،  )اإلسالمية-مجهورية(ا، إيران   األرجنتني، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكراني     

باكســتان، الـــربازيل، بلجــيكا، بولـــندا، بوليفـــيا، تايلــند، اجلزائـــر، اجلماهرييــة العربـــية الليبـــية،     
اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، فنـزويال              

ا، كولومبيا، ماليزيا، املكسيك، اململكة العربية   ، فييـت نـام، كـندا، كوبـ        )البولـيفارية -مجهوريـة (
وألقى ممثل األرجنتني   . السـعودية، النمسـا، نـيجرييا، اهلـند، هـنغاريا، الواليـات املـتحدة، الـيابان               

كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية    
راقبون عن املرصد اجلنويب األورويب واألكادميية الدولية للمالحة    كمـا ألقى كلمة امل    . والكاريـبـي 

الفضــائية واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية واملعهــد الــدويل للدراســات االجتماعــية القانونــية    
 .والس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

 هلـا وسوفيت فيبولسرسث  رئيسـا ) كولومبـيا (ورحبـت اللجـنة بسـريو أريـبالو يـيبـيس           -١٢
. نائبا ثانيا لرئيسها ومقررا هلا    ) الربتغال(نائـبا أول لرئيسـها وفيليـبـه دوارتـه سـانتوس            ) تايلـند (

عـلى مسـامهته املتمـيزة أثـناء فترة واليته رئيسا     ) فرنسـا (وشـكرت اللجـنة أيضـا جـريار براشـيه        
) بوركينا فاسو ( تيندريبيوغو   .وبول ر ) هنغاريا(للجـنة، كما توجهت بالشكر إىل إيلود بوت         

 .مقررا للرئيس على التوايل/على ما قاما به من عمل ممتاز بصفتهما نائبا أول ونائبا ثانيا

ورحبـت اللجـنة ببوليفـيا وسويسرا النضمامهما عضوين جديدين ونوهت مبشاركتهما             -١٣
ورحبت اللجنة . ويتهماالنشـطة يف أعمـال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني خالل السنة األوىل من عض        

 .أيضا باملنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد بصفتها مراقبا دائما جديدا
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وأعربــت اللجــنة عــن تعازيهــا حلكومــيت الصــني ومــيامنار ملــا تكــبدتاه مــن خســائر يف      -١٤
 .ونة األخريةاألرواح واملمتلكات من جراء الكارثتني الطبيعيتني اللتني أملتا ببلديهما يف اآل

ــودة يف ٥٨٢ويف اجللســة  -١٥ ــران١١ املعق ــيها    / حزي ــيس كــلمة ذكــر ف ــيه، ألقــى الرئ يون
وشدد الرئيس على الدور الكبري الذي أدته . اخلطـوط الرئيسـية لعمـل اللجـنة يف دورـا احلالية         

 تعزيز اللجـنة يف وضـع معايري دولية لألنشطة الفضائية يف جماالت عديدة وأشار إىل أمهية زيادة   
هــذا الــدور الــناجح مــن أجــل جلــب مــنافع تكنولوجــيا الفضــاء للبشــرية قاطــبة وضــمان حتقّــق  

 .التنمية املستدامة

 أيضـا، ألقـت مديـرة مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة            ٥٨٢ويف اجللسـة     -١٦
 كـلمة استعرضـت فـيها العمـل الـذي قـام بـه املكتـب طـوال السـنة املاضـية، مبـا يف ذلك صون                         
سـجل األمـم املـتحدة لألجسـام الفضـائية املطلقـة يف الفضاء اخلارجي، وبناء القدرات يف جمال                  
قـانون الفضـاء، وتنفـيذ أنشـطة توعية، والتعاون والتنسيق مع هيئات األمم املتحدة واملنظمات                 

 .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

ه املكتب من خدمات وما اضطلع به من       وأعربـت اللجنة عن تقديرها للمديرة ملا قدم        -١٧
عمـل يف العـام املاضـي، ورحبـت اللجـنة باملديـرة الضـطالعها بدورهـا اجلديـد بصـفتها مديرة                      

 .ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 يف اعتراض   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٠وأُبلغـت اللجنة بأن الواليات املتحدة جنحت يف          -١٨
االسـتطالع الوطـين يف الواليـات املـتحدة مل يعـد      ، وهـو سـاتل تـابع ملكتـب     USA 193السـاتل  

قـابال للتشـغيل، وكــان هـذا السـاتل يف مــداره الـنهائي قــبل أن يقـوم مبـا كــان ميكـن أن يكــون         
عـودة غـري حمكومـة إىل الغـالف اجلـوي لـألرض، وأن كـل احلطام الفضائي املترتب على ذلك            

وأُبلغت اللجنة أيضا . ف اجلويقـد وقـع كله تقريبا على األرض وتالشى عند عودته إىل الغال           
باإلشـعارات الـيت وجهـت قـبل مباشـرة عملية االعتراض هذه وبعدها، مبا يف ذلك أثناء دوريت          

 .اللجنتني الفرعيتني

واســتمعت اللجــنة إىل عــرض إيضــاحي قدمــته شــانا ديــل، نائــبة مديــر اإلدارة الوطنــية  -١٩
يـات املـتحدة، مبناسـبة حلول الذكرى اخلمسني         الـتابعة للوال  ) ناسـا (لـلمالحة اجلويـة والفضـاء       

اليوبيل الذهيب : مخسـون عامـا مـن االستكشاف   "لتأسـيس ناسـا، وتضـمن عـرض فيـلم عـنوانه         
، وأعربـت اللجـنة عن شكرها لوفد الواليات املتحدة إلهدائه كلَّ وفد من وفود الدول    "لناسـا 

 .أمريكا يف الفضاءاألعضاء نسخةً من كتاب عنوانه 
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  اعتماد تقرير اللجنة        -واو   
، ٥٩٦بعـد أن نظـرت اللجـنة يف خمـتلف البنود املعروضة عليها، اعتمدت يف جلستها             -٢٠

يونـيه، تقريـرها املوجـه إىل اجلمعـية العامـة والذي يتضمن التوصيات         / حزيـران  ٢٠املعقـودة يف    
 .والقرارات الواردة أدناه

  
   الفصل الثاين   

   التوصيات والقرارات        
  سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                    -ألف   

، واصلت اللجنة نظرها، على سبيل  ٦٢/٢١٧ من قرار اجلمعية العامة      ٤٣وفقـا للفقرة     -٢١
 .األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــيا   -٢٢ ــنـزويال  وألقــى ممــثلو إكــوادور وأوكران ــة( وشــيلي وف ــيفارية-مجهوري ــا ) البول وكوب
وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى    . واهلـند والواليـات املـتحدة كـلمات خـالل مناقشـة هذا البند             

 .ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات بشأن هذا البند

، "السياســة األوروبــية بشــأن الفضــاء "واســتمعت اللجــنة إىل عــرض إيضــاحي معــنون   -٢٣
ضية األوروبية(داج . د. مه هـقداملفو.( 

والحظـت اللجـنة بارتـياح اتفـاق اجلمعـية العامـة عـلى أن تواصل اللجنة، أثناء نظرها                  -٢٤
ــتجارب         ــتنادا إىل ال ــيمي اس ــيمي واألقال ــتعاون اإلقل ــز ال ــنظر يف ســبل تعزي ــألة، ال ــذه املس يف ه

ر الريادة األفريقية بشأن تسخري علوم املسـتمدة مـن مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء ومؤمت    
وتكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـية املسـتدامة، ويف الـدور الـذي ميكـن أن تؤديه تكنولوجيا                    

 )1(.الفضاء يف تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 ورأت اللجــنة أــا تضــطلع بــدور أساســي يف ضــمان احلفــاظ عــلى اســتخدام الفضــاء   -٢٥
ــية        ــية والقانون ــية والتقن ــيادين العلم ــلها يف امل ــن خــالل عم ــراض الســلمية م . اخلــارجي يف األغ

وأفــادت بــأن ذلــك الــدور ميكــن تعزيــزه مبــبادرات جديــدة، وكذلــك باملضــي قُدمــا يف تنفــيذ     
 .توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث

                                                                    
سبتمرب / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (1) 

 ).والتصويب A.03.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢
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متر القارة األمريكية والحظـت اللجـنة بارتـياح العمـل الذي قامت به األمانة املؤقتة ملؤ              -٢٦
اخلــامس املعــين بالفضــاء، الــيت أنشــأا حكومــة إكــوادور لتنفــيذ خطــة عمــل املؤمتــر، وكذلــك   

 مــن أجــل مؤمتــر القــارة األمريكــية الســادس املعــين   األعمــال التحضــريية الــيت جيــري القــيام ــا  
ــيماال يف عــام     ــده يف غوات ــزمع عق ة أن ويف هــذا الصــدد، الحظــت اللجــن  . ٢٠٠٩بالفضــاء امل

 مــع ممثــلي حكومــات ٢٠٠٧ديســمرب / كــانون األول١٤ و١٣اجــتماعا عقــد يف كيــتو يومــي 
إكـوادور وغواتـيماال وكولومبـيا وفـريق اخلـرباء الـدويل املعـين مبؤمترات القارة األمريكية بشأن                  
الفضــاء ومكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي، وأن جمموعـــة مـــن التوصـــيات بشـــأن األعمـــال  

وأفـيد بأنه من املقرر أن يعقد  . سـادس قـد متخـض عـنها ذلـك االجـتماع       التحضـريية لـلمؤمتر ال    
، يف ســياق حلقــة ٢٠٠٨أغســطس / آب١يولــيه إىل / متــوز٣٠اجــتماع ثــاٍن يف إكــوادور مــن 

 .دراسية إقليمية حول قانون الفضاء

مؤمتـر الـريادة األفريقـية الثاين بشأن تسخري علوم          والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضـا أن           -٢٧
ــتوريا مــن      وتكنول  تشــرين ٥ إىل ٢وجــيا الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامة قــد عقــد يف بري
، وانصب فيه التركيز على بناء القدرات والتشارك يف املعارف وتشارك           ٢٠٠٧أكـتوبر   /األول

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء        ــا مجــيعا يف جمــال تســخري عل ــيدة هل ــية يف مشــاريع مف ــبلدان األفريق ال
تدامة، وأن مؤمتر الريادة األفريقية الثالث بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا        ألغـراض التنمـية املس    

 .٢٠٠٩الفضاء ألغراض التنمية املستدامة سيعقَد يف اجلزائر يف عام 

والحظـت اللجـنة الـدور املهـم الـذي تؤديـه تلـك املؤمتـرات وغريهـا مـن املبادرات يف                      -٢٨
ومن تلك املبادرات املعرض الدويل للطريان      تـرويج الشـراكات اإلقليمـية والدولـية بني الدول،           

 والذي نظّم   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٦مارس إىل   / آذار ٣١والفضـاء الـذي نظّـم يف سانتياغو من          
أثــناءه مؤمتــر بشــأن تكنولوجــيا الفضــاء وتغــري املــناخ فــيما يــتعلق بــاألهداف اإلمنائــية لأللفــية؛   

فضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، الذي عقد       والـدورة الـرابعة عشرة للملتقى اإلقليمي لوكاالت ال        
، واألعمــال التحضــريية   ٢٠٠٧نوفمــرب  / تشــرين الــثاين ٢٣ إىل ٢١يف بانغــالور، اهلــند، مــن   

 اجلاريـة بشـأن الـدورة اخلامسـة عشـرة هلـذا امللـتقى الـيت مـن املُـزمع عقدهـا يف هـانوي وخليج                       
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١٠ها لونغ، فييت نام، من 

ــيدان األنشــطة الفضــائية         -٢٩ ــدويل يف م ــيمي وال ــتعاون اإلقل ــلى أن ال وشــددت اللجــنة ع
ضـروري لـتعزيز اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومساعدة الدول يف تطوير                   
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قرار (قدراـا يف جمـال الفضـاء واملسـامهة يف حتقـيق أهـداف إعـالن األمم املتحدة بشأن األلفية                     
 )2().٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ املؤرخ ٥٥/٢ة اجلمعية العام

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن ضـرورة احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية                  -٣٠
تقتضـي مـن اللجـنة أن تضـطلع بـدور رئيسـي مـن خالل نشر املعلومات عن استخدام الفضاء                     

ن خالل املضي   اخلـارجي يف األغراض السلمية والتشجيع على استخدامه يف تلك األغراض وم           
يف املســامهة يف توحــيد وإحكــام املــبادئ األخالقــية والصــكوك القانونــية الــيت ميكــن أن تضــمن  

 .حصر استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بال متييز

ورئـي أن احلفـاظ عـلى الطـابع السـلمي واملسـؤول والـدويل مليدان الفضاء يقتضي من                 -٣١
 .شفافية يف األنشطة الفضائية اليت تضطلع ا خمتلف الدولاللجنة أن تعمل على زيادة ال

ورأت بعـض الوفود أن أفضل سبيل للحفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض           -٣٢
 .السلمية هو تعزيز التعاون الدويل، وخاصة فيما يتعلق بسالمة املوجودات الفضائية وأمنها

 التعاون يف جمال الفضاء يقتضي اعتبار بناء        وأعـرب عـن رأي مفاده أن حتقيق استدامة         -٣٣
 .قدرات البلدان، وخاصة البلدان النامية، يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا أمرا لـه أولوية

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجــنة تــؤدي دورا مهمــا يف الــنهوض بالــتعاون يف جمــال   -٣٤
 الـدول وتتـيح فرصـا حقيقية لزيادة التعاون          ريدا لتـبادل املعلومـات بـني      فـ الفضـاء وتوفِّـر حمفـال       

 .الدويل، متاشيا مع واليتها

ــذه        -٣٥ ــيني وأنّ ه ــن الدول ــر يف االســتقرار واألم ــناخ يؤثّ ــير امل ــود أن تغ ورأى بعــض الوف
 .املسألة ينبغي أن تبحث يف إطار برنامج عمل اللجنة

 اســتخدام الفضــاء وأعــرب عــن رأي مفــاده أنّ املضــي قُدمــا يف ســبيل التشــجيع عــلى   -٣٦
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يقتضـي من البلدان أن تتقاسم بالعدل موارد الفضاء اخلارجي                  

 .احملدودة، ومنها مثال املواقع املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

ورأى بعـض الوفـود أن عسـكرة الفضاء اخلارجي ستقوض استخدام الفضاء اخلارجي           -٣٧
 . لغرض حتقيق التنمية املستدامةاستخداما سلميا

                                                                    
 .A/58/323 ومرفق الوثيقة     A/56/326انظر مرفق الوثيقة       (2) 
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ورئــي أن الدعــوة إىل وضــع أســلحة يف الفضــاء اخلــارجي ســتؤدي ال حمالــة إىل إثــارة     -٣٨
الريـبة والـتوتر بـني الدول وإىل تبديد جو الثقة والتعاون وأنه ينبغي بالتايل أن تستمر اللجنة يف             

 .ألغراض السلميةعقد مناقشات حول احملافظة على استخدام الفضاء اخلارجي يف ا

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي هلا أن تؤدي دورا أنشط يف وضع   -٣٩
 .نظام قانوين ملموس ميكن أن حيول بشكل فعال دون السباق حنو التسلح يف الفضاء اخلارجي

ورأى بعـض الوفـود ضـرورة اســتبانة سـبل رمسـية وغـري رمســية لتحسـني االتصـال بــني          -٤٠
 .نة ومؤمتر نزع السالحاللج

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجنة أُنشئت حصرا من أجل تعزيز التعاون الدويل على         -٤١
ــزع       ــالَج مســائل ن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأن مــن األنســب أن تع

 .السالح يف حمافل أخرى مثل اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح

 ١٢والحظــت اللجــنة أن الصــني واالحتــاد الروســي قدمــا إىل مؤمتــر نــزع الســالح يف   -٤٢
 مشـروع معاهدة حول منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي أو التهديد  ٢٠٠٨فـرباير   /شـباط 

 . باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي

ظر عــلى وجــه األولويــة يف البــند املــتعلق بســبل وأوصــت اللجــنة بضــرورة مواصــلة الــن -٤٣
ــية         ــا الثان ــراض الســلمية يف دور ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــلى اس ــاظ ع ووســائل احلف

 .٢٠٠٩واخلمسني، يف عام 
  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -باء 
  واستخدامه يف األغراض السلمية

، نظـرت اللجنة يف البند املتعلق بتنفيذ توصيات       ٦٢/٢١٧وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٤
 .اليونيسبيس الثالث

ــيجرييا واهلــند        -٤٥ ــيا وبلجــيكا وشــيلي وكــندا ون ــند ممــثلو أوكران وتكلّــم يف إطــار هــذا الب
 كلمة يف كما ألقى . كمـا تكـلم يف إطار هذا البند املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء            . والـيابان 

إطـار هـذا البـند ممـثلو دول أعضـاء أخـرى أثـناء التـبادل العام لآلراء وأثناء املناقشات اليت دارت          
 .حول تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة خطـة بشـأن مسـامهتها يف عمـل جلـنة التنمـية املستدامة،                       -٤٦
تـنظر فـيها، وتضـمنت اخلطـة منوذجـا ومـبادئ توجيهية لكي تستخدمها الدول األعضاء       لكـي   
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يف اللجـنة واملراقـبون الدائمـون فـيها يف إعـداد مدخـالت يف مسـامهات اللجـنة يف املسـائل اليت                
 ).A/AC.105/2008/CRP.3 (٢٠١١-٢٠١٠ستتناوهلا جلنة التنمية املستدامة يف الفترة 

ــا      والحظــت اللجــنة أن   -٤٧ ــد دعــت يف دور ــية كانــت ق اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
اخلامسـة واألربعـني الفـريق العـامل اجلـامع إىل االنعقاد من جديد لكي ينظر يف تنفيذ توصيات       

) اهلند(رادهاكريشنان . وكان ك. ٦٢/٢١٧اليونيسـبيس الثالـث، عمـال بقـرار اجلمعـية العامة       
 .رئيس الفريق العامل اجلامع

٤٨-  اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وفـريقها العامل اجلامع فيما      ت اللجـنة توصـيات      وأقـر
 .يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني -٤٩

الطقـس الفضـائي كإطـار للـتعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف           " )أ( 
 ؛)الواليات املتحدة(بوغدان . ج. قدمه ت، "األغراض السلمية

الوصل بني املعلومات املستشعرة عن بعد     : األمـن الغذائي والزراعة املستدامة    " )ب( 
 ، قدمــه "واملعلومــات املســتمدة مــن األرض مــن أجــل اختــاذ إجــراءات سياســية وطنــية ودولــية   

 ).املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي(شاه . م

جـنة أمهـية تنفـيذ خطة العمل الواردة يف تقريرها املوجه إىل اجلمعية العامة             وأكّـدت الل   -٥٠
والحظت أنه ينبغي ) باء-، الباب السادسA/59/174(عـن تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث       

، أن تواصــل الــنظر، خــالل دوراــا املقــبلة، يف تنفــيذ   ٥٩/٢هلــا، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   
 .لثالث إىل أن تعترب أن نتائج ملموسة قد حتقّقت يف هذا املضمارتوصيات اليونيسبيس ا

ــيذ توصــيات         -٥١ ــدول األعضــاء تســاهم أيضــا يف تنف ــتقدير أن ال ــع ال والحظــت اللجــنة م
اليونيسـبيس الثالـث مـن خـالل عـدد من األنشطة واجلهود الوطنية واإلقليمية، وأن بعض الدول                  

خالل املشاركة يف أفرقة العمل اليت أنشأا اللجنة       األعضـاء تساهم يف تنفيذ تلك التوصيات من         
ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة بارتياح أن فريق العمل املعين   . مـن أجـل تنفـيذ تلك التوصيات       

بالصـحة العامـة، الـذي ترأسـه كـندا ومـنظمة الصـحة العاملـية، قـد تقـدم يف عملـه بتوسيع بوابته                         
 وأنـه يعمل على حتديد أولويات لتحسني خدمات  الشـبكية مـن أجـل تسـهيل تـبادل املعلومـات،         

 .الصحة العامة على املستوى اإلقليمي
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والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير أيضــا أن الــدول األعضــاء تــنفّذ توصــيات اليونيســبيس    -٥٢
ــيذية         ــنها الســعي بنشــاط إىل دعــم العمــل املتصــل باخلطــة العشــرية التنف ــن بي الثالــث بســبل م

 .د األرض، وإىل املشاركة يف ذلك العملللمنظومة العاملية لنظم رص

ورئـي مـن الضـروري أن يركّـز الفـريق العـامل اجلامع مناقشاته على تنفيذ اإلجراءات                   -٥٣
حتقيق أقصى قدر من املنافع من القدرات   : الـثالثة التالـية الـيت دعـت إلـيها خطـة العمـل، وهـي               

 املــنافع مــن اســتخدام   الفضــائية املوجــودة بشــأن إدارة الكــوارث؛ وحتقــيق أقصــى قــدر مــن       
وتطبـيقات الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة يف دعم التنمية املستدامة؛ وزيادة بناء القدرات يف                  

 .جمال األنشطة املتصلة بالفضاء

ورئــي أن وجــود كــيانات غــري حكومــية واســتعداد اخلــرباء لــتقدمي عــروض إيضــاحية     -٥٤
 وأن الـــنجاح يف تنفـــيذ توصـــيات  خاصـــة قـــد أثـــرى جلســـات اللجـــنة وجلنتـــيها الفرعيـــتني،  

 .اليونيسبيس الثالث يتوقّف يف اية املطاف على استمرار تلك الكيانات يف املشاركة

ــول         -٥٥ ــبة حل ــنظر مبناس ــر بال ــبلة جدي ــرات اليونيســبيس املق ــيد مؤمت ــد مواع ــي أن حتدي ورئ
 اخلمسي لتنفيذ الذكـرى العاشرة ملؤمتر اليونيسبيس الثالث والذكرى اخلامسة لعملية االستعراض        

 .٢٠٠٩توصيات اليونيسبيس الثالث، اللتني سيحتفَل ما يف عام 

ورحبــت اللجــنة بارتــياح مبــا حتقّــق مــن تــرابط بــني عمــلها عــلى تنفــيذ توصــيات             -٥٦
والحظت مع التقدير أنه، اليونيسـبيس الثالـث والعمـل الـذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة،              

ــيجة للتنســيق بــني مكتــب   ــتابعة إلدارة     نت  شــؤون الفضــاء اخلــارجي وشــعبة التنمــية املســتدامة ال
الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية باألمانـة العامـة، فقـد وزع أثـناء الـدورة السادسة عشرة للجنة          
التنمــية املســتدامة تقريــر عــن مســامهة جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف  

 يف شكل ٢٠٠٩-٢٠٠٨سـتدامة فـيما يـتعلق باموعـة املواضيعية للفترة         أعمـال جلـنة التنمـية امل      
والحظـــت اللجـــنة أيضـــا أن أمهـــية دور تطبـــيقات  ). A/AC.105/892(ورقـــة معلومـــات خلفـــية 

تكنولوجــيا الفضــاء يف جمــاالت خمــتلفة مــن التنمــية املســتدامة قــد ذُكــرت يف تقريــر األمــني العــام   
ــنون  ــا  "املع ــيذ جــدول أعم ــرن اســتعراض تنف ــيذ  ٢١ل الق ــاف:  وخطــة جوهانســربغ للتنف  " اجلف

)E/CN.17/2008/6 ٤٩ و٤٨، الفقرتان.( 

، حضرت مديرة مكتب ٦٢/٢١٧والحظـت اللجـنة أنـه، عمـال بقرار اجلمعية العامة             -٥٧
شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــدورة السادســة عشــرة للجــنة التنمــية املســتدامة وألقــت كــلمة يف    

لترابطات واملسائل اجلامعة، سلّطت فيها الضوء على مسامهة جلنة         املناقشـات املواضيعية حول ا    
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف أعمـال جلـنة التنمـية املستدامة فيما يتعلق                
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، بغـية التوعـية بـدور تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاا يف         ٢٠٠٩-٢٠٠٨باموعـة املواضـيعية     
الـزراعة؛ واستخدام   :  مـن جمـاالت اموعـة املواضـيعية، وهـي          اـاالت الـيت جيـري الـنظر فـيها         

  )3(.األراضي والتنمية الريفية؛ واجلفاف والتصحر؛ والتنمية املستدامة يف أفريقيا

ــتعلق        -٥٨ ــيما ي واتفقــت اللجــنة عــلى خطــة مســامهتها يف عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة ف
واتفقت اللجنة أيضا   . (A/AC.105/2008/CRP.3) ١٠١١-٢٠١٠باموعـة املواضـيعية للفـترة       

عـلى أن ترسـل األمانـةُ، وفقا لتلك اخلطة، طلبات إىل كل الدول األعضاء يف اللجنة واملراقبني        
الدائمـــني فـــيها، وكذلـــك إىل كـــيانات األمـــم املـــتحدة مـــن خـــالل االجـــتماع املشـــترك بـــني 

مسامهة جلنة استخدام الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضاء اخلارجي، لكي يشاركوا مبدخالت يف      
 .٢٠١١-٢٠١٠الفضاء اخلارجي يف املسائل اليت ستتناوهلا جلنة التنمية املستدامة يف الفترة 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تتناول، يف مسامهتها، جماالت اموعة املواضيعية اليت تؤدي         -٥٩
جلامعة اليت استبانتها فـيها تكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا دورا مهمـا جـدا، وأن ـتم باملسائل ا              

ــنظم          ــنظم الفضــائية أن تكمــل ال ــيها لل ــية املســتدامة، وأن تســتبني جمــاالت ميكــن ف جلــنة التنم
األرضــية بغــية تــرويج حلــول مــتكاملة، وأن تــدرج، عــند االقتضــاء، إىل جانــب أمــثلة الــتعاون  

 .اإلقليمي والدويل، قصص جناح وطنية تضرب أمثلة مفيدة للمسامهة الشاملة للجنة

واتفقـت اللجنة على مواصلة دعوة مدير شعبة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الشؤون        -٦٠
االقتصــادية واالجتماعــية إىل املشــاركة يف دورات اللجــنة بغــية إســداء مشــورته حــول أفضــل     
الطـرائق الـيت ميكـن ـا للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية أن تساهم يف                    

التنمية املستدامة، كما اتفقت على أن حتضر مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي        عمـل جلنة    
دورات جلــنة التنمــية املســتدامة بغــية التوعــية بعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ومــنافعهما والــترويج  

 .لالستفادة منهما، وخاصة يف ااالت اليت تتناوهلا اللجنة

 األمانة أن تنظّم حلقة نقاش برئاسة رئيس وبـناء عـلى اقتراح شيلي، طلبت اللجنة إىل        -٦١
اللجـنة حـول موضـوع التطبيقات الفضائية واألمن الغذائي، وذلك ضمن اللجنة الرابعة التابعة            

 عندما تنظر يف البند ٢٠٠٨للجمعـية العامـة أثـناء دورـا الثالـثة والسـتني الـيت سـتعقد يف عـام                
 .خلارجي يف األغراض السلميةاملتعلق بالتعاون الدويل على استخدام الفضاء ا

                                                                    
 الكلمة متاحة على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي  (3) 

(http://www.unoosa.org/oosa/OOSA/news/csd-16_2008.html). 
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والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن تقريـرا عـن االحتفال الدويل بأسبوع الفضاء العاملي               -٦٢
 أعدتــه الــرابطة العاملــية ألســبوع الفضــاء بالــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء   ٢٠٠٧يف عــام 

 ).ST/SPACE/38(اخلارجي بات متاحا يف منشور خاص 
  

   والتقنية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني                    العلمية   رعية    اللجنة الف    تقرير -جيم   
 عن التقدير، بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية        اإلعراب اللجنة علما، مع     أحاطـت  -٦٣

 الـذي تضـمن نتائج مداوالا حول   ،(A/AC.105/911) واألربعـني   اخلامسـة عـن أعمـال دورـا       
 .٦٢/٢١٧ العامة يف قرارها  إليها اجلمعيةأسنداالبنود اليت 

، رئيس اللجنة الفرعية )اجلزائر(جار ق بكر الصديق   أليب اللجـنة عن تقديرها      وأعربـت  -٦٤
 أثــناء الــدورة اخلامســة إســهاماتملــا أبــداه مــن قــيادة قديــرة ومــا قدمــه مــن   العلمــية والتقنــية، 

 .واألربعني للجنة الفرعية

 ممثــلي االحتــاد الروســي وأملانــيا وإندونيســيا  كــل مــنالبــند كــلمة يف إطــار هــذا وألقــى -٦٥
 )البولــيفارية-مجهوريــة(زويال ـ التشــيكية وشـيلي والصــني وفــن واجلمهوريــةوإيطالـيا وباكســتان  

وأثناء التبادل  .  واهلـند والواليـات املـتحدة األمريكـية والـيابان          ونـيجرييا  واملكسـيك    وكولومبـيا 
 .ى كلمات تتصل ذا البند ألقى أيضا ممثلو دول أعضاء أخرلآلراء،العام 

 :التاليةاإليضاحية  جدول األعمال إىل العروض من اللجنة يف إطار هذا البند واستمعت -٦٦

. ف.  قدمــه د،"الفضــائي االحتــاد الروســي بشــأن مشــكلة احلطــام     نشــاط" )أ( 
 ؛)االحتاد الروسي(غوروبتس 

ء يف آســيا واحملــيط  الفضــالوكــاالتتعــاون امللــتقى اإلقلــيمي :  آســياســنتينيل" )ب( 
 ؛)اليابان(كاجي .  قدمه م،"اهلادئ

 االستجابة يف حاالت ألغراض وتطبـيقات الرسـم السريع للخرائط       خدمـات " )ج( 
 ؛)أملانيا(ميل .  قدمه هـ،"الطوارئ

 يف اتمعات احمللية، الكوارث الشـباب يف بـناء القدرات من أجل إدارة        آراء" )د( 
ثــاكوري .  قدمــه ب،" آســيا واحملــيط اهلــادئ  مبــنطقة رامؤخــت يف ســياق الكــوارث الــيت نزلــ 

 ؛)الفضاءالس االستشاري جليل (

 شانغ دياز .  قدمه ف  ،" الختاذ قرار دويل   األواناقـتراب   : خطـر الكويكـبات   " )ه( 
 ؛)رابطة مستكشفي الفضاء(
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كاتيــنا .  قدمــه ج،"الفضــائي إطــار عمــل جديــد إلدارة حــركة املــرور تقــدمي" )و( 
 ؛)الس االستشاري جليل الفضاء(

 الــتدفقات الكونــية مــن اجلســيمات اءصــاستق: RIM-PAMELA الــدويل املشـروع  )ز( 
 ).الروسياالحتاد (غالبري .  قدمه أ،"املضادة

 بـتقرير االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت املعين         االهـتمام  اللجـنة عـلما مـع        وأحاطـت  -٦٧
 األمني  وبتقرير (A/AC.105/909)رته الثامنة والعشرين     دو أعمالبأنشـطة الفضـاء اخلارجي عن       

ــتوجهات :  ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة بالفضــاءالعــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة    ال
 ).A/AC.105/910 (٢٠٠٩-٢٠٠٨والنتائج املرتقبة يف الفترة 

ــيس االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة     ، ألقــى٥٨٦ اجللســة ويف -٦٨  رئ
مـن بـرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهد       ،فرانشيسـكو بيسـانو   لفضـاء اخلـارجي،     ا

ــيها عــن أعمــال االجــتماع املشــترك بــني    ، كــلمةًاألمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث    حتــدث ف
 / كانون الثاين١٨ إىل ١٦ والعشـرين الـيت عقـدت يف جنـيف من         الثامـنة الوكـاالت يف دورتـه      

 .٢٠٠٨يناير 

ــبغي،  واتفقــت -٦٩ ــه ين ــا اللجــنة أن ــني     وفق ــنها االجــتماع املشــترك ب ــيت أعــرب ع ــبة ال  للرغ
، أن يقـــدم االجـــتماع )٤٣ الفقـــرة ،A/AC.105/909 (والعشـــرينالوكـــاالت يف دورتـــه الثامـــنة 

 .أوسع مشاركة ممكنة لكيانات األمم املتحدةيكفل  وأن مباشرةتقاريره إىل اللجنة 
  

   الفضائية للتطبيقات  تحدة   األمم املبرنامج -١ 
   للتطبيقات الفضائية   املتحدة برنامج األمم  أنشطة )أ( 

 اللجــنة عرضــا موجــزا لالســتراتيجية العامــة   أمــام التطبــيقات الفضــائية قدمــت خــبرية -٧٠
 . الفضائيةللتطبيقاتلتنفيذ برنامج األمم املتحدة 

ويـة لـدى الربنامج، املشار إليها        املواضـيعية ذات األول    باـاالت  اللجـنة عـلما      وأحاطـت  -٧١
ــر  ــيقات خــبريةيف تقري ــرة ،A/AC.105/900( الفضــائية التطب ــية   ) ٥ الفق ــر اللجــنة الفرع ويف تقري
 والحظت  ).٣١ الفقرة   ،A/AC.105/911( عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني       والتقنيةالعلمـية   

، أن يواصل الربنامج تضمني     اللجـنة أن مـن الضـروري لضـمان سـالمة جهـود الربنامج اإلمجالية              
أنشـطته كـل ااالت املواضيعية ذات األولوية، مثل إدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي، وإدارة    

 .الكوارث، والتعليم عن بعد، والرعاية الصحية عن بعد، وعلوم الفضاء األساسية
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املبينة يف تقرير   و،  ٢٠٠٧ نفّذها الربنامج يف عام      اليت اللجنة علما باألنشطة     وأحاطـت  -٧٢
ــية    ــية العلم ــيةاللجــنة الفرع ــرات ،A/AC.105/911 (والتقن ــر خــبري ) ٣٩ إىل ٣٦ الفق  ةويف تقري

ــيقات  ــائيةالتطبـ ــرة ،A/AC.105/900 (الفضـ ــرفق األول٥٥ الفقـ ــن  ).  واملـ ــنة عـ وأعربـــت اللجـ
 موالباأل ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي لألسـلوب الذي نفّذت به أنشطة الربنامج            تقديـرها 

 الدولية  احلكوميةوأعربـت اللجـنة أيضا عن تقديرها للحكومات واملنظمات          . احملـدودة املـتاحة   
 أنه جيري إحراز بارتياحوالحظت اللجنة . واملـنظمات غري احلكومية اليت مولت تلك األنشطة       
لجنة  ملـا هـو مبـين يف تقريـر ال    وفقـا ، ٢٠٠٨املـزيد مـن الـتقدم يف تنفـيذ أنشـطة الـربنامج لعـام            

 ).٤٠ الفقرة ،A/AC.105/911(الفرعية 

 يســــاعد الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات الــــربنامج اللجــــنة بارتــــياح أنّ والحظــــت -٧٣
 األنشــطة الفضــائية اجلــاري تنفــيذها عمــال مبخــتلف  يفاالقتصــادات االنتقالــية عــلى املشــاركة  

 . من هذه األنشطةاالستفادةتوصيات اليونيسبيس الثالث وعلى 

 نفّدهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف الــيت اللجــنة بارتــياح األعمــال والحظــت -٧٤
، وأعربــت عــن شــكرها أللــيس يل، خــبرية التطبــيقات الفضــائية عــلى جهودهــا  إطــار الــربنامج

 .املمتازة يف تعزيز أهداف الربنامج

   مــن كــون املــوارد املالــية املــتاحة للــربنامج قلقهــا اللجــنة مــرة أخــرى عــن  وأعربــت -٧٥
ورأت اللجـنة أنّ  . بالتـربعات  أن يدعـم الـربنامج   املـاحنني ال تـزال حمـدودة، وناشـدت جمـتمع     

 لألمــم املــتحدة ينــبغي توجــيهها حنــو األنشــطة ذات األولــية العلــيا؛   املــتاحةاملــوارد احملــدودة 
 األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية نشاط ذو أولوية بني أنشطة مكتب        بـرنامج ونوهـت بـأنّ     

 . اخلارجيالفضاءشؤون 
  

  عمله     برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات                              مؤمترات    ‘١‘ 
 التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمع      والدورات اللجنة حلقات العمل     أقـرت  -٧٦

يا وبوركينا ا وبلغاري، وأعربت عن تقديرها إلندونيس    ٢٠٠٨ عـام عقدهـا يف املـدة املتبقـية مـن          
 واململكـة العربـية السـعودية واململكـة املتحدة والنمسا واهلند            وكينـيا فاسـو وتايلـند وكولومبـيا       

 وكذلــك لوكالــة الفضــاء األوروبــية واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية،  املــتحدة،والواليــات 
 ).ثاين املرفق ال،A/AC.105/900( يف رعاية هذه األنشطة واستضافتها ودعمها ملشاركتها

 والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات التالية العمل اللجـنة برنامج حلقات      وأقـرت  -٧٧
 : البلدان الناميةلصاحل ٢٠٠٩املزمع عقدها يف عام 
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 الفضاء  لتكنولوجيات حلقات عمل وندوات حول التطبيقات املتكاملة        سـت  )أ( 
ــار الكــوارث وال     ــيف آث ــية املســتدامة وختف ــئي اخلاصــة بالتنم ــناول هــذه  وســوف. رصــد البي  تت

 املسائل املتصلة بربامج    وخمتلفاحللقـات والندوات أيضا املسائل املتصلة بإدارة املوارد الطبيعية          
 األمم املتحدة العاملية للتنمية؛

 يف املالحـــة العاملـــية لســـواتل الشـــبكة عمـــل واحـــدة حـــول اســـتخدام حلقـــة )ب( 
 التطبيقات املتكاملة؛

 ؛ باالستعانة بالسواتل البحث واإلنقاذنظام واحدة حول  تدريبيةدورة )ج( 

  عمل واحدة حول قانون الفضاء؛حلقة )د( 

 . عمل واحدة حول علوم الفضاء األساسيةحلقة )ه( 

 بعــني الـتقدير أن الــبلدان الـيت تستضـيف املراكــز اإلقليمـية لــتدريس     اللجـنة  والحظـت  -٧٨
 إىل والعيينم الكثري من الدعم املايل م املتحدة، تقد الفضـاء، املنتسبة إىل األم     وتكنولوجـيا علـوم   

 .هذه املراكز
  

   األمد للتدريب املتعمق          الطويلة   الزماالت     ‘٢‘ 
مت، من خالل معهد البوليتكنيك    عـن تقديـرها حلكومـة إيطاليا إذ قد         اللجـنة  أعربـت  -٧٩

ليو فرياريس الوطين  معهد غالي  وبالـتعاون مع   مـاريو بويـال للدراسـات العلـيا          ومعهـد يف توريـنو    
ــيات ــنها    للتقن ــية، مخــس زمــاالت مــدة كــل م ــيا يف جمــال   ١٢ الكهربائ  شــهرا للدراســات العل
 . العاملية لسواتل املالحة وما يتصل ا من تطبيقاتالشبكة

 عن تقديرها حلكومة األرجنتني إذ قدمت، من خالل اللجنة الوطنية               اللجنة  وأعربت  -٨٠
  ماملتقد   التدريب   معهد   زماالت لدورة تدريبية مدا ستة أسابيع يف                   الفضائية،  باألنشطة املعنية 

مة يف    املتقد الفضائية على إيكولوجيا االنتشار الوبائي التابع ملعهد ماريو غوليتش للدراسات                       
 ونوهت اللجنة أيضا بالتعاون بني اللجنة الوطنية وعدة جامعات شيلية،              .قرطبة، األرجنتني   

 .نا من بينها جامعة السري  

 بـرنامج زمــاالت  ٢٠٠٨نوفمــرب / يف شــهر تشـرين الـثاين  سـيبدأ  أنــه اللجـنة  والحظـت  -٨١
 املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وأفريقـيا يف جمال الرعاية الصحية عن                الـزماالت "جديـد، يسـمى     

قسم بالـتعاون مع     ،"عـد ب    يف جامعة  للطبمنديال  . عد يف كلية نيلسون ر     الرعاية الصحية عن ب 
ــو ــب عــن ب     -كوازول ــية للتطبي ــية الدول ــيا، واجلمع ــال، جــنوب أفريق ــد نات ــرعايةع  الصــحية وال
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عد ملا   عن ب  التطبيب قصري األمد يف      أساسيا وسوف يوفّر برنامج الزماالت تدريبا    . اإللكترونـية 
 . أفريقية كل سنةبلدان طبيبا يف عدد يتراوح ما بني بلدين وأربعة ٨٠ و٤٠يتراوح بني 

أنّ مــن املهــم زيــادة فــرص التعلــيم املــتعمق يف مجــيع جمــاالت عــلم     اللجــنة والحظــت -٨٢
ت الدول األعضاء    وتطبـيقاته مـن خـالل الـزماالت الطويلة األمد، وحثّ           وتكنولوجـياته الفضـاء   

 . فرص كهذه يف معاهدها ذات الصلةإتاحةعلى 
  

   التقنية   االستشارية     اخلدمات     ‘٣‘ 
رة يف إطــار بــرنامج الستشــارية التقنــية املوفّــ بعــني الــتقدير اخلدمــات االلجــنة الحظــت -٨٣

 يف للتطبيقات الفضائية لدعم األنشطة واملشاريع املشجعة على التعاون اإلقليمي    املـتحدة األمـم   
 ،A/AC.105/900( التطبيقات الفضائية    ةجمـال التطبـيقات الفضـائية، املشـار إلـيها يف تقرير خبري            

 ).٤٢-٣٤الفقرات 
  

   الفضائية الدولية  املعلومات دائرة )ب( 
 )Highlights in Space 2007.)4 بارتياح صدور املنشور املعنون اللجنة الحظت -٨٤

 بارتـياح أنّ األمانـة واصلت تعزيز دائرة املعلومات الفضائية الدولية           اللجـنة  والحظـت  -٨٥
ــع  ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    الشــبكيواملوق والحظــت ). www.unoosa.org( اخلــاص مبكت
 أنشـطة الفضــاء  تنسـيق حتـتفظ مبوقـع شــبكي حـول    مــا زالـت  بارتـياح أيضـا أنّ األمانـة    اللجـنة  

 ).www.uncosa.unvienna.org(اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحدة 
  

   واألقاليمي   اإلقليمي    التعاون )ج( 
 بارتياح أنّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يواصل التشديد  اللجنة الحظـت  -٨٦

ــتعاونعــلى  ــدويل ــدف دعــم املراكــز       ال ــيمي وال ــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقل  مــع ال
 .  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاإلقليمية

 عـــلى أن ٦٢/٢١٧ أيضــا أن اجلمعـــية العامــة وافقــت يف قــرارها     اللجــنة  والحظــت  -٨٧
 . وية عن أنشطتها إىل اللجنة تقدمي تقارير سناإلقليميةتواصل هذه املراكز 

                                                                    
 .E.08.I.7 املبيع  رقم املتحدة،  األمم منشورات (4) 
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 اإلقليمـية املدعومة يف إطار الربنامج يف عام  املراكـز  اللجـنة أنّ أبـرز أنشـطة       والحظـت  -٨٨
ــتقرير خــبري ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ــا يف عــامي االضــطالع واألنشــطة املــزمع ٢٠٠٧  ة مشــمولة ب

 ). املرفق الثالث،A/AC.105/900(التطبيقات الفضائية 

 عـلى تقـدمي دعـم قوي إىل املركز اإلقليمي    دأبـت حكومـة اهلـند    اللجـنة أن    والحظـت  -٨٩
، ومن ١٩٩٥ واحملـيط اهلادئ منذ إنشائه يف عام         آسـيا لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف          

 وخربات فنية من خالل املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء         مرافقذلـك الدعم إتاحة ما يلزمه من        
 دورة دراسية   ٢٧أنّ املركز عقد حىت اآلن      أيضا  ة  والحظت اللجن . ووزارة الشـؤون الفضـائية    
 . أشهرتسعةللخرجيني مدة كل منها 

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء  مركــز تدريــس  اللجــنة أنّ والحظــت -٩٠ ــريكا  عل ــيمي ألم  اإلقل
 يف تنظـيم دورات دراسـية لـلخرجيني مدة كل منها تسعة    ٢٠٠٣الالتينـية والكـاريـيب بـدأ عـام        

 حكومـيت الـربازيل واملكسيك ومن املعهد الوطين الربازيلي         مـن ويـا   أشـهر، وأنـه يـتلقى دعمـا ق        
وقد . ات املكسـيكي للفيزياء الفلكية والبصريات واإللكتروني      الوطـين واملعهـد    لـبحوث الفضـاء   

 االستشعار تناولت لـلمركز حـىت اآلن مخـس دورات دراسـية لـلخرجيني         الـربازيلي عقـد الفـرع     
  دورتني دراسيتني عقدأما الفرع املكسيكي للمركز فقد    . عـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية      عـن ب 

 يف االتصــاالت واحــدةعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية ودورة   يف االستشــعار عــن بلــلخرجيني
يف  ليقدمها دورة دراسية يف علم الفضاء والغالف اجلوي   وعكـف املركـز عـلى إعداد      السـاتلية   

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي 

 - األفـريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء           اإلقلـيمي  أنّ املركـز      اللجـنة  والحظـت  -٩١
 دورات دراسية للخرجيني مدة كل منها تسعة ١٩٩٨ يف عام تدشينهباللغـة الفرنسية، ينظّم منذ      
 من حكوميت اجلزائر واملغرب ومن املركز امللكي لالستشعار عن االفعأشـهر، وأنـه يـتلقى دعمـا         

ــةعــد واملدرســة  ب ــيطرة واملعهــد الوطــين       احملمدي ــزراعة والب ــثاين لل ــد احلســن ال للمهندســني ومعه
 تسع بـالفعل والحظـت اللجـنة أنّ املركـز عقـد      .  الوطنـية لألرصـاد اجلويـة      واملديـرية لالتصـاالت   

ــت االستشــعار عــن ب      دورات ــنها تســعة أشــهر تناول ــدة كــل م ــلخرجيني م ــد ونظــم   دراســية ل ع
 . العامليلية واألرصاد اجلوية الساتلية، واملناخ  اجلغرافية، واالتصاالت الساتاملعلومات

 - أنّ املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           اللجـنة  والحظـت  -٩٢
 حتــت رعايــة الوكالــة الوطنــية النــيجريية  ١٩٩٨ نظّــم مــنذ تدشــينه يف عــام  ،اإلنكلــيزيةباللغــة 
 .للخرجيني مدة كل منها تسعة أشهر دورة دراسية ١٢ والتطوير يف جمال الفضاء، للبحث
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املراكــز : بــناء القــدرات يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ونوهــت اللجــنة مبنشــور  -٩٣
، الـذي حيـتوي على   اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة           

 .(ST/SPACE/39)ها معلومات شاملة عن تطور املراكز اإلقليمية وإجنازاا منذ افتتاح

وأكّـدت اللجـنة أن تعزيـز وتوثـيق التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي أمر مهم             -٩٤
ويف هذا الصدد، نوهت اللجنة مع اإلعراب . مـن أجـل بـناء القدرات يف جمال األنشطة الفضائية         

يات جارية، مبا عـن الـتقدير بـاجلهود املـبذولة على الصعيد اإلقليمي من خالل عدة أنشطة وعمل             
يف ذلــك الــدورات الســنوية الــيت يعقدهــا امللــتقى اإلقلــيمي لوكــاالت الفضــاء يف آســيا واحملــيط     
اهلـادئ، ومؤمتـرات القـيادات األفريقـية بشـأن تسـخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية           

 .املستدامة، اليت تعقد كل سنتني، وسلسلة مؤمترات الفضاء يف القارة األمريكية

ونوهـت اللجـنة كذلـك بـأن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ توفّر ترتيباً             -٩٥
تعاونـياً للـترويج السـتخدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية يف املنطقة ولتعزيز ذلك االستخدام،        

 يف  وقـد نظّمت دورة تدريبية يف تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا يف آسيا واحمليط اهلادئ للراغبني             
 .نيل درجة املاجستري يف هذا املضمار

كمـا نوهـت اللجـنة مـع اإلعـراب عـن االرتـياح بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات            -٩٦
ــريادية املنخفضــة    ن إىل توجــيه أ٢٠٠٥الفضــائية عمــد مــنذ عــام    شــطته حنــو دعــم املشــاريع ال

ملســتدامة عــلى كــل مــن الصــعيد الــتكلفة أو العدميــة الــتكلفة، الــيت ميكــن أن تســهم يف التنمــية ا
وقـد أدى توســيع نطــاق تركــيز الـربنامج عــلى تلــك املشــاريع إىل   . الوطـين واإلقلــيمي والــدويل 

 .حتقيق نتائج ملموسة

والحظـت اللجـنة أن الـربنامج قـد نفّـذ، ضـمن ميزانيـته احملـدودة وبالتـربعات من كل            -٩٧
ة، وسـعى إىل زيـادة ما يقدمه من         كـيان مشـارك، مشـاريع رياديـة يف جمـاالت مواضـيعية خمـتلف              

كما الحظت أنّ . دعـم للمشـاريع الـريادية ذات األمهـية الوطنـية أو اإلقليمية يف البلدان النامية            
املكتـب سـوف يواصل تلك اجلهود بفضل الدعم الطوعي من الكيانات املشاركة، استناداً إىل               

ولسوف يركّز  .  أي مشـروع   املـبدأ الـذي يقتضـي عـدم إحالـة األمـوال فـيما بـني األطـراف يف                  
املكتـب أيضـا عـلى قابلـية املشـاريع لالسـتدامة بغية تطبيق التكنولوجيات الفضائية يف ااالت                 

 .اليت تسهم يف النمو االقتصادي واالجتماعي

مشــاريع والحظــت اللجــنة كذلــك أن املكتــب يرحــب بعــروض املشــاركة يف رعايــة    -٩٨
 .ع على البلدان الناميةيضطلع ا يف املستقبل وتعود بالنف
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  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ      )د( 
اسـتذكرت اللجــنة أـا كانــت قــد اتفقـت خــالل دورــا الـرابعة واألربعــني، عــلى أن      -٩٩

-كوســباس(تــنظر ســنوياً يف تقريــر عــن أنشــطة الــنظام الســاتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ          
ج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية، وعلى أن          ، يف إطـار نظـرها يف أعمـال بـرنام          )سارسـات 

 )5(".سارسات-كوسباس"تقدم الدول األعضاء تقارير عن أنشطتها فيما خيص النظام 

ــنظام    -١٠٠ ــياح أن ال يســتخدم تكنولوجــيا  " سارســات-كوســباس"والحظــت اللجــنة بارت
ل هــذا الــنظام ومــنذ دخــو. الفضــاء مــن أجــل إنقــاذ املســتغيثني يف مجــيع أحنــاء الكــرة األرضــية 

 عمـد إىل نشر أجهزة إرشاد تناظرية ورقمية لإلغاثة يف حاالت         ١٩٨٢مـرحلة العمـل يف عـام        
الطـوارئ يف مجـيع أحنـاء العـامل، وكذلـك إىل توسـيع نطـاق قطاعه الفضائي لكي يشمل وضع               
أجهـزة تكنولوجـية خمصصة هلذا الغرض على منت سواتل يف مدارات ثابتة بالنسبة لألرض ويف       

 .رات أرضية منخفضة، وتوفّر هذه السواتل حاليا إشارات اإلنذارمدا

 دولة ٣٨يضم حالياً " سارسات-النظام كوسباس"كمـا الحظـت اللجـنة بارتـياح أن          -١٠١
عضـواً، تتـيح سـبعة سواتل قطبية املدار ومخسة سواتل ثابتة املدار بالنسبة لألرض، توفّر تغطية             

، سـاعد هــذا  ١٩٨٢ومـنذ عـام   . صصـة للبحــث واإلنقـاذ  عاملـية الـنطاق ألجهـزة اإلرشـاد املخ    
 . شخص تقريبا٢٢ً ٠٠٠النظام على إنقاذ حياة 

وأحاطـت اللجـنة عـلماً بعملـية االسـتغناء الـتدرجيي عـن أجهـزة اإلرشاد العاملة بتردد               -١٠٢
ونوهت . ٢٠٠٩فـرباير   / شـباط  ١ مـيغاهريتز، ومـن املـزمع أن يـتم هـذا االسـتغناء يف                ١٢١,٥
 . بارتياح باجلهود املبذولة على نطاق واسع من أجل التوعية ذا التغيري الربناجمياللجنة

وأحاطـت اللجنة علماً أيضاً باجلهود اجلاري بذهلا من أجل إنشاء قاعدة بيانات دولية          -١٠٣
سارسات، من شأا أن متكّن مالكي أجهزة       -لتسـجيل أجهزة اإلرشاد خاصة بنظام كوسباس      

ان الـيت ال تسـجل أجهـزة اإلرشـاد مـن القـيام بذلـك، وأن متكّـن الـبلدان اليت          اإلرشـاد يف الـبلد   
لديهـا دائـرة خدمـات لتسـجيل أجهزة اإلرشاد غري متاحة عرب اإلنترنت من أن تسجل أجهزة                  

 .اإلرشاد اخلاصة ا لدى قاعدة البيانات هذه

دام السواتل وأحاطـت اللجـنة عـلماً كذلـك مبـا جيـري مـن استكشاف إلمكانية استخ                -١٠٤
يف املـدار األرضـي املتوسـط، بغـية حتسـني الدقّة يف حتديد املواقع مع التقليل من التأخر الطبيعي           

                                                                    
، )Corr.1و A/56/20( والتصويب ٢٠ العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم للجمعيةالوثائق الرمسية  (5) 

 .٢٢٠الفقرة 
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املقــترن بالســواتل يف املــدار األرضــي املــنخفض وعملــيات البحــث واإلنقــاذ الدولــية املســتعينة    
 .مبنظومة السواتل

  
تطبيقاته  ة السواتل، مبا يف ذلكاملسائل ذات الصلة باستشعار األرض عن بعد بواسط -٢ 

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت النظر، وفقا لقرار اجلمعية               -١٠٥

. ، يف املســـائل ذات الصـــلة باستشـــعار األرض عـــن بعـــد بواســـطة الســـواتل٦٢/٢١٧العامـــة 
ناقشــة الــيت أجــرا اللجــنة الفرعــية يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول  وأحاطــت اللجــنة عــلماً بامل

 ).٨٣-٧٣، الفقرات A/AC.105/911(األعمال، كما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

ــواتل      -١٠٦ ــلى اســـتخدام سـ ــتعاون الـــدويل عـ ــاً يف الـ ــلى املضـــي قُدمـ ــنة عـ وشـــجعت اللجـ
نولوجــيات مــن خــالل مشــاريع االستشــعار عــن بعــد، وخصوصــاً بالتشــارك يف اخلــربات والتك

 .تعاونية على كل من الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل

والحظـت اللجـنة بارتـياح أنّ اجلزائـر وجـنوب أفريقـيا ونـيجرييا وقّعت، على هامش                   -١٠٧
دورـا احلاديـة واخلمسـني، إعـالن نوايـا بشـأن تطويـر جمموعـة سـواتل النظام األفريقي إلدارة                     

 .ئةاملوارد وشؤون البي

وشـددت اللجـنة على أمهية بيانات سواتل رصد األرض يف دعم األنشطة املضطلع ا         -١٠٨
يف عـدد مـن جمـاالت التنمـية املسـتدامة الرئيسية، وأكّدت يف هذا الصدد على أمهية توفري سبل         
الوصـول، مـن دون متييز، إىل بيانات االستشعار عن بعد وإىل املعلومات املستمدة منها بتكلفة         
معقولـة أو بـال مقـابل ويف الوقـت املناسـب، وكذلـك عـلى أمهـية بـناء القدرات على استخدام           

 .تكنولوجيا االستشعار عن بعد، وخصوصاً من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية

وأحاطــت اللجــنة عــلماً بارتــياح بالعــرض اإليضــاحي الــذي قدمــه املراقــب عــن أمانــة    -١٠٩
رض إبـان الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية،          الفـريق املخـتص برصـد األ      

، وذلـك عـن الـتقدم احملـرز يف تنفيذ         ٦٢/٢١٧بـناًء عـلى دعـوة مـن اجلمعـية العامـة يف قـرارها                
، والحظت أن )جيوس(اخلطـة التنفـيذية العشرية، اخلاصة باملنظومة العاملية لنظم رصد األرض         

" جماالت املنافع اتمعية"كي تقوم مبهمة تقدمي إسهامات ملموسة يف هـذه املـنظومة صـممت ل    
التـنوع األحـيائي واجلـو والـزراعة والصـحة والطاقـة والكـوارث واملـناخ واملياه                 : التسـعة التالـية   

 .والنظم اإليكولوجية
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مفاده أنّ توافر صور عالية االستبانة ملناطق حساسة دون قيود على وأُعـرب عـن رأي       -١١٠
 ذلــك الوفــد وضــع مــبادئ توجيهــية تتســق مــع السياســات  واقــترح. إلنترنــت أمــر يــثري القلــقا

 .الوطنية من أجل تنظيم إتاحة تلك البيانات احلساسة لالطالع العام

وشـجعت اللجـنة عـلى زيـادة الـتعاون بـني الـدول األعضـاء يف جمـال استخدام سواتل                      -١١١
 اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل مشــاريع االستشــعار عــن بعــد، وخصوصــاً بالتشــارك يف

 .تعاونية على كل من الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل
  

  احلُطام الفضائي  -٣ 
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت النظر، وفقاً لقرار اجلمعية               -١١٢

ــة  ــال    ٦٢/٢١٧العام ــن جــدول األعم ــام الفضــائي م ــند احلط ــلماً   وأح. ، يف ب اطــت اللجــنة ع
باملناقشــة الــيت أجــرا اللجــنة الفرعــية بشــأن احلطــام الفضــائي، حســبما ورد يف تقريــر اللجــنة   

 ).١٠٠-٨٤، الفقرات A/AC.105/911(الفرعية 

 من قرارها ٢٦والحظـت اللجـنة بارتياح كبري أن اجلمعية العامة قد أقرت، يف الفقرة        -١١٣
ف مــن احلطــام الفضــائي الــيت اعــتمدا جلــنة اســتخدام   ، املــبادئ التوجيهــية للتخفــي ٦٢/٢١٧

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

والحظـــت اللجـــنة أنّ اللجـــنة الفرعـــية تـــود أن تقـــوم جلـــنة التنســـيق املشـــتركة بـــني    -١١٤
ــبادئها        ــيحات تدخــل عــلى م ــأي تنق ــا ب ــا دوري ــية باحلطــام الفضــائي بإعالمه الوكــاالت واملعن

التخفـيف مـن احلطـام الفضائي يف ضوء تطور التكنولوجيات واملمارسات          التوجيهـية اخلاصـة ب    
املتـبعة يف التخفـيف مـن احلطام الفضائي، وأنّ املبادئ التوجيهية للجنة يف هذا الشأن قد تعدل        

 .وفقاً لتلك التنقيحات

 ونوهـت اللجـنة، مـع الـتقدير، مبـبادرة بعـض الـدول األعضـاء طواعية إىل تنفيذ تدابري                 -١١٥
للتخفـيف مـن احلطـام الفضـائي، مـن خـالل آلـيات وطنـية ومبا يتسق مع ما وضعته هي وجلنة               
التنسـيق املشــتركة مــن مـبادئ توجيهــية يف جمــال التخفـيف مــن احلطــام الفضـائي، وقالــت إــا     
تــتطلّع إىل تلقــي أحــدث األنــباء عــن تنفــيذ تدابــري للتخفــيف مــن احلطــام الفضــائي مــن خــالل  

 .آليات وطنية

والحظــت اللجــنة أن بعــض الــدول األعضــاء تواصــل القــيام بأحبــاث مــتعلقة مبشــكلة     -١١٦
 .احلطام الفضائي على الصعيدين الوطين والدويل
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ــنة         -١١٧ ــدورة الثام ــال ال ــداً أُدرج يف جــدول أعم ــنداً جدي ــك أن ب والحظــت اللجــنة كذل
بادل عام للمعلومات   ت"، عنوانه   ٢٠٠٩واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية اليت ستعقد يف عام             

، وأن هذا البند سوف يتيح "عـن اآللـيات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف من احلطام الفضائي    
ــبعة يف تنفــيذ املــبادئ التوجيهــية      ــنهوج الوطنــية املت الفرصــة للجــنة لكــي تطّلــع عــلى خمــتلف ال

ــزال بصــدد العمــل        ــيت ال ت ــدول ال  عــلى للتخفــيف مــن احلطــام الفضــائي، وســوف يســاعد ال
 .استهالل تدابري وطنية من هذا القبيل

واتفقـت اللجـنة مـع اللجـنة الفرعـية على أمهية النظر يف مسألة احلطام الفضائي وعلى                   -١١٨
ضـرورة الـتعاون الـدويل مـن أجـل وضع استراتيجيات أنسب وأيسر تكلفةً للتخفيف إىل أدىن                  

فضائية يف املستقبل، وأنه مبقتضى     حـد مـن وطـأة تـأثري احلطـام الفضائي احملتمل على البعثات ال              
، ينـبغي للـدول األعضـاء، وخصوصـاً البلدان اليت لديها أنشطة     ٦٢/٢١٧قـرار اجلمعـية العامـة       

يف ارتـياد الفضـاء، أن توجـه مـزيداً من االنتباه إىل مشكلة اصطدام األجسام الفضائية، مبا فيها          
ا، باحلطام الفضائي، وإىل اجلوانب األجسـام الفضـائية الـيت حتمل مصادر قدرة نووية على متنه           

 .األخرى ملسألة احلطام الفضائي، وكذلك عودته إىل الغالف اجلوي

كمـا اتفقـت اللجـنة على أن املبادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من احلطام الفضائي            -١١٩
تقرار يف مـن شـأا أن تزيد من التفاهم على األنشطة املقبولة يف الفضاء، وأن تعزز بالتايل االس          

 .املسائل ذات الصلة بالفضاء، وتقلّل من احتماالت االحتكاك والتنازع

ــبادئ التوجيهــية للتخفــيف مــن       -١٢٠ ــود عــن رأي مفــاده أن اعــتماد امل وأعربــت بعــض الوف
احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها اللجنة إمنا هو اخلطوة األوىل حنو إجياد حل شامل ملشكلة سالمة                  

 .ء، وبأا تتطلع إىل إجراء املزيد من املناقشات حول هذا املوضوعحركة املرور يف الفضا

ورئـي أن مسـألة احلطـام الفضـائي ينـبغي أن تـنظر فـيها أيضاً اللجنة الفرعية القانونية،               -١٢١
 .بغية وضع إطار قانوين ملِزم

من ورأى أحـد الوفـود أنّ الشفافية فيما بني الدول األعضاء أمر ال غىن عنه للتخفيف          -١٢٢
احلطــام الفضــائي، وحــثّ مجــيع الــدول املــرتادة الفضــاء عــلى تــبادل املعلومــات بشــأن مواقــع     

 .احلطام الفضائي الذي قد ينجم عن أنشطتها الفضائية وبشأن خصائصه الفيزيائية

ورأت بعــض الوفــود أنّ املــبادئ التوجيهــية الطوعــية، وإن كانــت متــثّل تقدمــا مهمــا،    -١٢٣
أ فيها حطام فضائي، وبناء على ذلك ال بد من إبقائها        شت اليت ين  فهـي لـن تشـمل كـل احلـاال         

 .قيد النظر
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وذهــب أحــد اآلراء إىل أنّ الــدول األكــثر تســببا يف نشــوء احلطــام الفضــائي والــدول     -١٢٤
القـادرة عـلى اختـاذ إجـراءات للتخفـيف مـن احلطـام الفضـائي ينبغي أن تسهم أكثر من الدول                    

 . هذا احلطاماألخرى يف جهود التخفيف من
  

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية        -٤ 
الحظـت اللجـنة أنّ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرت، عمال بقرار اجلمعية العامة                -١٢٥
بشـأن دعـم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، وأنّ    ، يف بـند جـدول األعمـال      ٦٢/٢١٧

لعامل اجلامع أن ينظر يف هذا البند، عمال مبا جاء يف الفقرة        اللجـنة الفرعـية طلبـت من الفريق ا        
وأحاطـت اللجنة علما باملناقشات اليت  .  مـن تقريـر اللجـنة عـن أعمـال دورـا اخلمسـني             ١٥٥

أجـرا اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جدول األعمال، كما وردت يف تقرير اللجنة                
ــا يف ذلــــك   ــية، مبــ ــية والتقنــ ــية العلمــ ــياته   الفرعــ ــامع وتوصــ ــامل اجلــ ــريق العــ ــات الفــ   مناقشــ

)A/AC.105/911 ٢١-١٤، واملرفق األول، الفقرات ١١١-١٠١، الفقرات.( 

ة بارتياح التقدم الذي أُحرز يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام           والحظـت اللجن   -١٢٦
") سبايدر"مج بـرنا ( الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ        املعلومـات الفضـائية يف إدارة     

، مبــا يف ذلــك تدشــني مكتــبه يف بــون، أملانــيا، وإعــداده للعمــل   ٢٠٠٧يف تنفــيذ أنشــطته لعــام 
 يف إطــار ٢٠٠٧بكــامل طاقــته، حبســب مــا جــاء يف الــتقرير املــتعلق باألنشــطة املــنفّذة يف عــام   

بـــرنامج األمـــم املـــتحدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف  
 ).A/AC.105/899(حاالت الطوارئ 

والحظـت اللجـنة بعني التقدير ما قدمته دول أعضاء خمتلفة من موارد كبرية خارج              -١٢٧
 وأنــه، عـــالوة عـــلى  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف عـــامي " ســبايدر "امليزانــية لدعـــم أنشــطة بـــرنامج   

مهات املسـامهات الـيت مت تلقـيها حـىت اآلن، سـوف تقـدم اجلمهوريـة التشـيكية والنمسـا مسا                    
 .إضافيةمالية 

والحظـت اللجـنة بارتـياح الـزيادة احلاصـلة يف توافـر املعلومـات الفضـائية وكذلك يف                   -١٢٨
توفـري اخلربة الفنية لدعم جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، كما يتبني من حجم الدعم الذي         

 يف الصني   قُـدم أثـناء الكـوارث الطبيعـية األخـرية، وهـي الزلـزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان                 
 .وإعصار نارغيس يف ميامنار والفيضانات يف ناميبيا

 املؤرخ ٦١/١١٠ مـن قـرار اجلمعـية العامـة       ١١والحظـت اللجـنة أنـه وفقـا للفقـرة            -١٢٩
عـن كثـب مـع مراكز اخلربة    " سـبايدر "، ينـبغي أن يعمـل بـرنامج     ٢٠٠٦ كـانون األول     ١٤
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 إدارة الكــوارث لــتكوين شــبكة مــن الوطنــية واإلقليمــية يف اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف 
أجـل تنفـيذ أنشـطة الـربنامج يف مـناطق هـذه املراكـز على حنو               مكاتـب الدعـم اإلقليمـية مـن       

منسـق والسـتغالل اخلـربات والقدرات القيمة اليت توفّرها، الدول األعضاء يف الوقت الراهن           
هية التالية الختيار مكاتب    واملسـتقبل، وال سيما البلدان النامية، واتفقت على املبادئ التوجي         

 :الدعم اإلقليمية تلك وإنشائها

تعمـد الدولــة العضــو أو جمموعــة الــدول األعضـاء الــيت قدمــت عرضــا إلنشــاء    )أ( 
مكتـب الدعـم اإلقلـيمي املقـترح ومتويلـه واليت وافق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بالتشاور       

" سبايدر"شاء مكتب دعم إقليمي لربناجمي   مـع اموعـة اإلقليمـية املعنـية، عـلى عرضها، إىل إن            
 ضمن كيان قائم؛

ــرافق      )ب(  ــر هــذا الكــيان للمكتــب احلــيز الــذي سيشــغله وامل ــبغي أن يوفّ املعــدات (ين
وخبريا واحدا على األقل ) احلاسـوبية واألثـاث املكـتيب ووسائل االتصال والصيانة والدعم التشغيلي    

ي أن يوفّــر الكــيان متويــال إضــافيا لضــمان اشــتراك   وينــبغ. لــيكون منســق مكتــب الدعــم اإلقلــيمي 
وغريهــا مــن األنشــطة ذات الصــلة، وكذلــك " سـبايدر "موظفـي مكتــب الدعــم يف أنشــطة بــرنامج  

 املوافق عليها لكي ينفّذها مكتب الدعم اإلقليمي؛" سبايدر"لدعم األنشطة املتصلة بربنامج 

يه عرضا رمسيا إلنشاء    يباشـر مديـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، إثـر تلقّ               )ج( 
ومتويـل مكتـب دعـم إقلـيمي، وبعـد التشـاور مـع اموعـة اإلقليمـية املعنـية، العملَ مع الكيان                        
الــذي أبــدى اســتعداده إلنشــاء املكتــب، مــن خــالل تــبادل الرســائل، عــلى رســم خطــة عمــل    

 املوافق عليها؛" سبايدر"مقترحة لكي ينفّذها ذلك املكتب وفقا خلطة عمل برنامج 

يقــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية،   )د( 
 ، تقريرا سنويا عن أنشطة مكتب الدعم اإلقليمي؛"سبايدر"ضمن التقرير السنوي لربنامج 

ينـبغي أن يتشـاور مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي مع جمموعة الدول األفريقية               )ه( 
 ).عن غرب أفريقيا(ونيجرييا ) عن مشال أفريقيا(جلزائر بشأن العرضني اللذين تلقامها من ا

ينـــبغي أن يواصـــل تنســـيق أنشـــطته مـــع " ســـبايدر"ورأت بعـــض الوفـــود أن بـــرنامج  -١٣٠
املؤسســات واملــبادرات األخــرى القائمــة الــيت تــروج اســتخدام احللــول الفضــائية إلدارة خماطــر  

والعمل الذي تضطلع به  " سبايدر"الكـوارث، مـنعا ألي ازدواج يف اجلهـود بـني عمـل برنامج               
 .هذه املؤسسات واملبادرات
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وكـان مـن رأي بعـض الوفود أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يراعي، يف               -١٣١
لألمدين املتوسط والطويل، احلقائق املالية اليت تواجهها األمم  " سبايدر"ختطـيط أعمـال برنامج      

 .فيلة بزيادة الكفاءة واالقتصاد يف التكاليفاملتحدة وأن يعمل على إجياد السبل الك
  

  التطورات األخرية يف النظم العاملية لسواتل املالحة        -٥ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف بــند ٦٢/٢١٧وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -١٣٢

 بصفته بندا جديدا جـدول األعمـال املتعلّق بالتطورات املستجدة يف النظم العاملية لسواتل املالحة     
ثابـتا، واستعرضـت املسـائل املتصـلة باللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، وآخر                  

 .التطورات يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة هلذه النظم

لسـواتل املالحة أدىل    والحظـت اللجـنة أنّ رئـيس اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية                   -١٣٣
 ببـيان يف اللجـنة الفرعـية عـن أنشـطة اللجـنة الدولـية اجلاريـة واملقبلة، عمال بقرار اجلمعية العامة                       

٦٢/٢١٧. 

والحظــت اللجــنة أنّ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يقــوم بــدور األمانــة التنفــيذية    -١٣٤
 ملا يواصل تقدميه من دعم      وأشادت اللجنة باملكتب  . للجـنة الدولـية وملنـتدى مقدمي اخلدمات       

 .لدى اضطالعه بدوره كأمانة تنفيذية

والحظـت اللجـنة بعـني الـتقدير أنّ اللجـنة الدولـية أنشـئت على أساس طوعي لتكون                -١٣٥
مبـثابة منـتدى لتعزيز التعاون، حسب االقتضاء، يف املسائل ذات االهتمام املشترك بني أعضائها    

ــع بواســطة ال    ــتحديد املواق ــيمة    واملتصــلة ب ــات ذات الق ــت، واخلدم ســواتل، واملالحــة، والتوقي
املضــافة، فضــال عــن الــتعاون عــلى حتقــيق الــتواؤم يف الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وإمكانــية   
اســتخدامها تبادلــيا، ولــترويج اســتخدام هــذه الــنظم يف دعــم التنمــية املســتدامة، وال ســيما يف    

ير أيضـا أنّ إنشـاء اللجـنة الدولية إمنا هو النتيجة    والحظـت اللجـنة بعـني الـتقد    . الـبلدان النامـية   
 .الفعلية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 والحظـت اللجـنة بارتـياح أنّ اللجـنة الدولـية عقـدت اجـتماعها األول يف فييـنا يومي                    -١٣٦
واجتماعها الثاين يف بنغالور، اهلند، من      ) A/AC.105/879 (٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢ و ١
ــبتمرب / أيلـــول٧ إىل ٤ ــتماع  ). A/AC.105/901 (٢٠٠٧سـ ــا أنّ االجـ ــنة أيضـ والحظـــت اللجـ

/  كــانون األول١٢ إىل ٨الثالــث للجــنة الدولــية ســيعقد يف باســادينا، الواليــات املــتحدة، مــن 
 .٢٠٠٩ وأنّ االجتماع الرابع سوف يعقد يف االحتاد الروسي يف العام ٢٠٠٨ديسمرب 
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دى مقدمــي اخلدمــات، الــذي أُنشــئ داخــل اللجــنة الدولــية  والحظــت اللجــنة أن منــت -١٣٧
املعنــية بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة لــتعزيز تــواؤم الــنظم اإلقليمــية والعاملــية احلالــية واملقــبلة   
لسـواتل املالحـة وإمكانـية اسـتخدامها تبادلـيا، والـذي يضـم يف الوقـت الراهن االحتاد الروسي           

تحدة واليابان، وكذلك اجلماعة األوروبية، عقد اجتماعه األول        والصـني واهلـند والواليـات املـ       
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤يف بانغالور، اهلند، يف 

ــن أعضــاء وأعضــاء          -١٣٨ ــتكون م ــية ت ــنة الدول ــية العضــوية يف اللج ــنة أنّ بن والحظــت اللج
 ية مشـاركني ومراقـبني، وأن هـذه العضـوية تضـم يف الوقـت احلاضر تسع دول واجلماعة األوروب       

مـا بـني كـيانات تابعـة لألمـم املـتحدة ومـنظمات حكومـية دولـية ومـنظمات غري            ( مـنظمة    ١٥و
والحظت اللجنة كذلك أن املشاركة يف اللجنة الدولية مفتوحة أمام          . شـاركت فـيها   ) حكومـية 

كـل الـدول والكـيانات الـيت تقدم خدمات يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة أو تستفيد ذه       
 .مات وتكون مهتمة بأنشطة اللجنة الدولية ومستعدة للمشاركة فيها بنشاطاخلد

ــية         -١٣٩ ــتواؤم وإمكان ــدويل يف املســائل املتصــلة بال ــتعاون ال ــلى أمهــية ال واتفقــت اللجــنة ع
االسـتخدام املتـبادل بـني الـنظم الفضـائية اإلقليمـية والعاملية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت،                 

 اسـتخدام الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة مبـا يعـود باملنفعة على كل سكان                 وعـلى أمهـية تعزيـز     
املعمـورة، نظـرا ملـا لـلخدمات الفضـائية اخلاصـة بـتحديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت مـن أمهية               

 .حيوية لكل االقتصادات واتمعات

نــت لــتوفري والحظــت اللجــنة أنّ اللجــنة الدولــية أنشــأت بوابــة خاصــة ــا عــلى اإلنتر  -١٤٠
 )6(.املعلومات عن أنشطتها وأنشطة منتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا

ــع         -١٤١ ــتحديد املواق ــدة ل ــه، نظــرا لنشــوء نظــم فضــائية جدي والحظــت اللجــنة أيضــا أن
واملالحـة والتوقيـت، مـن األمهـية مبكـان لصـاحل اجلمـيع أن تكـون هـذه النظم متوائمة وقابلة                

 .لالستخدام التباديل
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي          -٦ 
 الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة           -١٤٢
ــنووية يف الفضــاء        ٦٢/٢١٧ ــدرة ال ــتعلق باســتخدام مصــادر الق ــند امل ــرها يف الب ، واصــلت نظ

اللجنة الفرعية بشأن استخدام مصادر وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت أجرا       .اخلـارجي 

                                                                    
 . www.icgsecretariat.org: على العنوان التايلمتاحةبوابة املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية  (6) 
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، A/AC.105/911(القـدرة الــنووية يف الفضـاء اخلــارجي، كمـا وردت يف تقريــر اللجـنة الفرعــية     
 ). ١٥٣-١٣٤الفقرات 

والحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية دعت يف دورا اخلامسة واألربعني فريقها العامل           -١٤٣
 الفضاء اخلارجي إىل االنعقاد من جديد برئاسة سام      املعـين باستخدام مصادر القدرة النووية يف      

ــتحدة (هاربيســون . أ ــيت     ). اململكــة امل ــتائج ال ــامل نظــر يف الن والحظــت اللجــنة أن الفــريق الع
لجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية والوكالــة الدولــية للطاقــة  ال بــنيأحــرزها فــريق اخلــرباء املشــترك 

تطبــيقات يف مــان بعنصــر األوالتوصــيات املــتعلقة وضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف  يف الذريــة 
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

ــنة أن  -١٤٤ ــرباءوالحظـــت اللجـ ــريق اخلـ ــترك أعـــدفـ ــروع  الـــنص احملـــدث  املشـ ــار ملشـ  إطـ
ــان  ــنووية   األمــ ــدرة الــ ــادر القــ ــيقات مصــ ــة لتطبــ ــته األمانــ ــذي أتاحــ ــاالــ ــيق الحقــ ة  يف الوثــ

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.1 ُإىل الـدول األعضـاء واملراقبني       ٢٠٠٨أبـريل   /رسـل يف نيسـان    ، وأ 
اللجان املعنية مبعايري األمان التابعة للوكالة الدولية خمـتلف  ، وكذلـك إىل   لـدى اللجـنة   الدائمـني 

، نظروالحظـت اللجنة كذلك أن فريق اخلرباء املشترك       .للطاقـة الذريـة إلبـداء تعلـيقاا علـيها         
 اليت يف التعليقات،  يونيه/ حزيران ١١ إىل   ٩ اجـتماعه الـرابع املعقود يف فيينا يف الفترة من            أثـناء 

 .وردت حىت ذلك التاريخ

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن فـريق اخلـرباء املشـترك واصـل بـنجاح تنفـيذ اإلجراءات            -١٤٥
 .٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة عملهاملبينة يف خطة 

 والبيئة يف   املمارسـات الفضـلى حلماية اإلنسان     ستصـوب جـدا تطبـيق        مـن امل   ورئـي أن   -١٤٦
 ومــن  املشــاركني يف بعـثات تســتخدم مصـادر القــدرة الـنووية   واألفـراد احملـيط احلـيوي لــألرض   

  .محاية بيئة الفضاء اخلارجيأجل 

ورئـي ضـرورة تقيـيد اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل أقصى                   -١٤٧
م صوب إعالن التزامات أكثر حتديدا قـد  توإحـراز  حتديـد إطـار األمـان بوضـوح     حـني حـد إىل    

 الــبلدان األخــرى مبعلومــات  يف الفضــاء اخلــارجي وبــتزويدفــيما يــتعلق باســتخدام هــذه املصــادر
ال يوجد أي  إىل أنه  القائل بذلكوذهب الوفد . األمانشـاملة وشفافة تبين التدابري املتخذة لضمان      

 هلذا الغرض مصادر إذ تتوافر استخدام مصادر القدرة النووية يف مدارات األرض،   فكري يف مـربر للت  
 . الكفاءةومثبتةأخرى للطاقة أكثر أمنا 

 صوغ معايري دولية ملزمة تتناول مصادر القدرة العمـل عـلى   أن مـن الضـروري      ورئـي  -١٤٨
 .النووية والتشجيع على صوغها
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سـتخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف    ال أمـان     اعـتماد إطـار     مـن شـأن     أن ورئـي  -١٤٩
ز الـنظام القـائم املنطـبق عـلى اسـتخدام هـذا النوع من مصادر الطاقة        يعـز أن  الفضـاء اخلـارجي     
 .يف الفضاء اخلارجي

ورأى أحـد الوفـود أن النشـاط التنظـيمي املقـترن باسـتخدام مصادر القدرة النووية يف                   -١٥٠
، بصرف النظر عن املستوى الذي بلغته من التنمية   وحدها دولالفضـاء اخلارجي هو واجب ال     

وذهب  .م اإلنسانية مجعاءوأن هذه املسألة االجتماعـية أو االقتصـادية أو العلمـية أو التقنـية،     
 اليت تستخدم فيهاذلـك الوفـد إىل أن احلكومـات تـتحمل مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية                

تضطلع ا منظمات حكومية أو غري حكومية، واء اخلارجي، مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـ     
 .للبشرية ال ضارة اهذه األنشطة جيب أن تكون مفيدة  وأنّ

يف مهما  رأي بعـض الوفـود أن مصـادر القدرة النووية ال تزال تؤدي دورا           مـن  وكـان  -١٥١
  . مصدر الطاقة الوحيد لبعض البعثات الفضائيةما زالتاستكشاف الفضاء ألا 

  
   األجسام القريبة من األرض       -٧ 

، ٦٢/٢١٧الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، عمال بقرار اجلمعية العامة              -١٥٢
 خطــة العمــل يف إطــارنظــرت يف البــند املــتعلق باألجســام القريــبة مــن األرض مــن جــدول أعماهلــا، 

  ــية الســنوات الــيت ع ــا الــرابعة و  الثالث لــت يف دوراألربعــني د)A/AC.105/890 املــرفق الثالــث ،.( 
وأحاطـت اللجنة علما باملناقشة اليت أجرا اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال،              

 ).١٦٦-١٥٤، الفقرات A/AC.105/911(كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

ين باألجسـام القريبة من  والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية دعـت فـريقها العـامل املعـ            -١٥٣
والحظت اللجنة  ).اململكة املتحدة(األرض إىل االجـتماع مـن جديـد، برئاسـة ريتشـارد كروثر       

ت  الفريق العامل وفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض وأقر نفّذهبارتياح العمل الذي    
، ، املرفق الثالث  A/AC.105/911 (٢٠١١-٢٠٠٩ للفترةخطـة العمـل املـتعددة السـنوات املعدلة          

 ).١١الفقرة 

 سنة ١٠٠مرور  " مـثل املؤمتـر القـادم املعنون         ،والحظـت اللجـنة أن املؤمتـرات الدولـية         -١٥٤
، الذي ستستضيفه أكادميية العلوم الروسية    "املاضي واحلاضر واملستقبل   :عـلى ظاهـرة تنغوسكا    

اع القرار باخلطر  صنيةلتوعـ ، تتـيح فرصـا      ٢٠٠٨يونـيه   / حزيـران  ٢٨ إىل   ٢٦يف موسـكو مـن      
 .الذي تشكله األجسام القريبة من األرض ولتعزيز التعاون
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والحظــت اللجــنة أن وكالــة الفضــاء األوروبــية تســهم إســهاما مفــيدا يف نشــاط فــريق  -١٥٥
العمـل والفـريق العـامل املعنيني باألجسام القريبة من األرض يف إعداد مشروع إجراءات دولية             

جسام القريبة من األرض وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات بشأن بند       للـتعامل مـع أخطـار األ      
والحظــت اللجــنة أيضــا أن مشــاريع . جــدول األعمــال املــتعلقة باألجســام القريــبة مــن األرض

ــا         ــيه يف دور ــنظر ف ــية لل ــية والتقن ــية العلم ــية ســتقدم إىل اللجــنة الفرع تلــك اإلجــراءات الدول
 .٢٠٠٩السادسة واألربعني يف عام 

  
  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية        -٨ 

، ٦٢/٢١٧الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، عمال بقرار اجلمعية العامة              -١٥٦
 خطة يف إطار من جدول أعماهلا، ٢٠٠٧نظـرت يف البـند املـتعلق بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية           

 ).، املرفق األولA/AC.105/848( يف دورا الثانية واألربعني      االيت اعتمد العمـل الثالثـية السـنوات       
وأحاطـت اللجنة علما باملناقشة اليت أجرا اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال،              

 ).١٨١-١٦٧، الفقرات A/AC.105/911(كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

دورة الــ العمــل الثالثــية الســنوات املعــتمدة يف  خطــةبعــني الــتقدير أنوالحظــت اللجــنة  -١٥٧
،  قد مددت لتشمل أربع سنوات )ألولا، املرفق   A/AC.105/848(لجنة الفرعية   لالثانية واألربعني   

 ٢٠٠٧ موضـوع السـنة الدولية للفيزياء الشمسية         سـتتناول وأن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية          
 .٢٠٠٩يف دورا السادسة واألربعني يف عام  من جدول األعمال باملناقشة كبند منفرد

 مســعى  هــي٢٠٠٧والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية    -١٥٨
 باحثني تقدميصفائف من األجهزة أو   باستضافة   العامل   مجـيع أحناء   الـدول مـن      قامـت فـيه   دويل  

لـلحملة العاملـية للسنة الدولية   دعـم بعـثات فضـائية، وأن االفتـتاح الـرمسي        ل إبـداء االسـتعداد   أو  
ــيزياء الشمســية   ــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية       ٢٠٠٧للف  جــرى خــالل الــدورة ال

 يف مكتب األمم ٢٠٠٧والتقنـية، وواكـبه تنظـيم معـرض عـن السـنة الدولية للفيزياء الشمسية            
 .املتحدة يف فيينا

ــرابعة حــول الســن     -١٥٩ ــة العمــل ال ــيزياء الشمســية   والحظــت اللجــنة أن حلق ــية للف ة الدول
ــية      ٢٠٠٧ ــة الفضــاء األوروب ــتحدة ووكال ــوم الفضــاء األساســية، املشــتركة بــني األمــم امل  وعل

واليت واإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضاء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي،      
يونــيه / حزيــران٦ إىل ٢مــن بلغاريــا،  ،قــدت يف ســوزوبول  عاستضــافتها حكومــة بلغاريــا،  

. ٢٠٠٧ حلقـــة العمـــل الثالـــثة الـــيت عقـــدت يف طوكـــيو يف عـــام يف أعقـــاب، وذلـــك ٢٠٠٨
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 من   يف جيجو  والحظـت اللجـنة كذلـك أن حلقة العمل اخلامسة ستستضيفها مجهورية كوريا            
 .٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٥ إىل ٢٢

 اليت  ء الشمسـية   األوروبـية للفـيزيا    بـأن الـدورة املدرسـية     وأحاطـت اللجـنة عـلما أيضـا          -١٦٠
ــبة   ــتنظّم مبناس ــيزياء الشمســية    س ــية للف ــتعقد يف تشــرين األول  ٢٠٠٧الســنة الدول ــتوبر /س أك

  . بإيطالياسيتـي يف املركز الدويل للفيزياء النظرية يف تري٢٠٠٨
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته  -٩ 
  تطوراتبالدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك سائر املسائل املتصلة يف مي
   االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهايف

ــة        -١٦١ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
البـند املـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية من             ، نظـرت يف     ٦٢/٢١٧ 

وأحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت أجرا       .بـند مـنفرد للمناقشة    /جـدول األعمـال كموضـوع     
 اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند من جدول األعمال، كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية                   

)A/AC.105/911 ١٨٩-١٨٢، الفقرات.( 

أن املدار الثابت بالنسبة لألرض بـ  اإلعـراب عـن الـرأي القـائل     بعـض الوفـود    وكـررت  -١٦٢
ترشــيد ، وذهبــت تلــك الوفـود إىل أنــه ينــبغي . مــورد طبــيعي حمـدود معــرض خلطــر التشـبع  هـو  

اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وإتاحــته جلمــيع الــبلدان، بصــرف الــنظر عــن قدراــا   
 املدار الثابت بالنسبة لألرض وفق شروط       الستخداملـية، ومـن مث توفـري الفرصـة هلا           التقنـية احلا  

اجلغرايف لبعض واملوقـع  عادلـة، مـع إيـالء االعتـبار، بوجـه خـاص، الحتـياجات الـبلدان النامـية            
 اعتربت تلك   وبناًء على ذلك،  .  وذلك مبشاركة وتعاون من االحتاد الدويل لالتصاالت       الـبلدان 

ند املـتعلق بـاملدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن يظل مدرجا يف جدول أعمال     الوفـود أن البـ    
 .اللجنة الفرعية ملزيد من املناقشة، بغرض مواصلة حتليل اخلصائص العلمية والتقنية هلذا املدار

  
 مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -١٠ 

  السادسة واألربعني
ــة         -١٦٣ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
ؤقت لدورا السادسة املعمـال  األشـروع جـدول   املقـترحات اخلاصـة مب  ، نظـرت يف     ٦٢/٢١٧

أقـرت توصيات فريقها العامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت         ، وأـا    واألربعـني 
 ). واملرفق األول١٩٣-١٩٠، الفقرات A/AC.105/911(ربعني لدورا السادسة واأل
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١٦٤- اليت  ٢٠٠٩بـت اللجـنة باتفاق اللجنة الفرعية على أن يكون موضوع ندوة عام              ورح 
 هو  املختار من قائمة مواضيع مقترحة من االحتاد، مها االحتـاد الدويل للمالحة الفضائية،     سـينظّ 

هذه عقد وعلى أن ت ،"اغل تغري املناخ ومعاجلتهادور سـواتل رصـد األرض يف تعزيـز فهـم شو         "
 .الندوة خالل األسبوع األول من دورة اللجنة الفرعية السادسة واألربعني

 عـلى مـداوالت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية أثناء دورا اخلامسة واألربعني،               وبـناءً  -١٦٥
ة اللجـنة الفرعـية السادسة      لـدور الـتايل   اتفقـت اللجـنة عـلى مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت               

 :واألربعني

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

تنفــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء   -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(ة اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمي

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك    -٤ 
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي -٥ 

 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -٦ 

 .املالحة النظم العاملية لسواتل يفالتطورات األخرية  -٧ 

 : فيها ضمن خطط العملسينظرالبنود اليت  -٨ 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )أ(  

 يف خطـة العمـل املـتعددة السنوات الواردة    مبـين  ٢٠٠٩العمـل املـزمع لسـنة      (  
 دورا الرابعة واألربعني    عن أعمال يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية           

)A/AC.105/890 ٧، املرفق الثاين، الفقرة(( 

 .األجسام القريبة من األرض )ب(  

 يف خطـة العمـل املـتعددة السنوات الواردة    مبـين  ٢٠٠٩العمـل املـزمع لسـنة      (  
 عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني      يف تقريـر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية      

)A/AC.105/911١١ ، املرفق الثالث، الفقرة(( 
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار       :بند منفرد للمناقشة  /موضـوع  -٩ 
الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف مـيدان االتصـاالت الفضائية           

االتصاالت يف تطورات الوغـريه مـن املـيادين، وكذلـك سـائر املسـائل املتصـلة ب        
 .ياجات البلدان النامية ومصاحلهاالفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحت

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  :بند منفرد للمناقشة/موضوع -١٠ 

مشـروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية   -١١ 
ــناوهلا       ــتزم ت ــيت يع ــد املواضــيع ال ــا يف ذلــك حتدي ــية، مب باملناقشــة العلمــية والتقن

 .تعددة السنواتاملعمل ال إطار خطط يفمنفردة أو بنود /كمواضيع

١٦٦-  الفريق العامل املعين   أن يـنعقد مـن جديد كل من          الداعـية إىل  ت اللجـنة التوصـية      وأقـر
باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي والفريق العامل املعين باألجسام القريبة                

، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/911(سنوات  املـتعدديت ال  عمـلهما  مـن األرض وفقـا خلطـيت      
مــن االنعقــاد  اجلــامع إىل  العــاملَ الفــريق الفرعــيةُ، واتفقــت عــلى أن تدعــو اللجــنةُ )٢٤ و٢٣

 .جديد يف دورا السادسة واألربعني
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا السابعة واألربعني                         -دال  
ماً مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية القانونـية عن أعمال دورا                أحاطـت اللجـنة عـل      -١٦٧

، الـذي تضـمن نـتائج مداوالـا حـول البـنود اليت أسندا       (A/AC.105/917)السـابعة واألربعـني    
 .٦٢/٢١٧إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

ملا أبداه  ) ةاجلمهوريـة التشيكي  (وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للسـيد فالدميـري كوبـال                -١٦٨
مه من مسامهات أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعيةمن قيادة قديرة وما قد. 

وأملانــيا وألقــى كــلمة يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول األعمــال ممــثلو االحتــاد الروســي   -١٦٩
ــيا   ــة التشــيكية وشــيلي والصــني   وإندونيســيا وإيطال ــربازيل واجلمهوري ــيا وال ــيجرييوكولومب ا ون

وأثـناء التبادل العام لآلراء، ألقى أيضا كلمات ذات صلة          . الـيابان  و والواليـات املـتحدة   واهلـند   
 .ذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى

عـرض إيضاحي ملشروع معاهدة منع     "إيضـاحي عـنوانه     واسـتمعت اللجـنة إىل عـرض         -١٧٠
ماهلا ضــد األجســام والــتهديد باســتعمال القــوة أو اســتع ســلحة يف الفضــاء اخلــارجي  األوضــع 

 ).االحتاد الروسي(غونشار . مها د، قد"ء اخلارجي الفضااملوجودة يف
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  الفضاء اخلارجي وتطبيقها     املتعلقة ب حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس       -١ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية ٦٢/٢١٧الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -١٧١

ت األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، كبند    القانونـية يف حالـة معـاهدا     
وأحاطـت اللجــنة عـلماً باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعــية يف       .منـتظم يف جـدول أعماهلـا   

، A/AC.105/917 (إطــار ذلــك البــند مــن جــدول األعمــال، والــواردة يف تقريــر اللجــنة الفرعــية  
 ).٤٥-٣١الفقرات 

 فريقها العامل املعين حبالة معاهدات     عقدلجـنة أن اللجنة الفرعية عاودت       والحظـت ال   -١٧٢
األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها، برئاســة فاســيليوس كاســابوغلو   

، وأن واليــة الفــريق العــامل تشــمل حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء  )الــيونان(
ا والعقــبات الــيت حتــول دون قــبوهلا عــلى نطــاق عــاملي، وكذلــك  اخلــارجي واســتعراض تنفــيذه

 تــرويج قــانون الفضــاء، خصوصــا مــن خــالل بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية           
)A/AC.105/763 و Corr.1،    ة قـد تـثار يف املناقشات      ، )١١٨الفقـرةوأي مسـائل جديـدة مشـا

ــامل، شــريطة أن تقــع تلــك امل     ــريق الع ــدور يف الف ــي   الــيت ت ــته احلال  ةــــســائل ضــمن نطــاق والي
)A/AC.105/787 ١٤٠ و١٣٨، الفقرتان.( 

 ٤٣، الفقرة A/AC.105/917( الفريق العامل  تقرير  اللجنة الفرعية   إقرار  اللجـنةُ  وأيـدت  -١٧٣
. ٢٠٠٩إىل عــام ، أي واليــته ســنة واحــدة إضــافيةوإقــرار توصــيته بــأن تمــدد ) واملــرفق األول

يف دورــا الثامــنة واألربعــني اتفقــت عــلى أن تســتعرض  أن اللجــنة الفرعــية والحظــت اللجــنةُ
 .مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترة

ورحبــت اللجــنة باملعلومــات الــيت قدمــتها بعــض الوفــود عــن احلالــة الراهــنة ملعــاهدات   -١٧٤
وعن اإلجراءات اإلضافية اليت تعتزم     دوهلا   يف   األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي        

،  اللجنة وأحاطت.تلـك الـدول اختاذهـا بغـية االنضـمام إىل تلـك املعاهدات أو التصديق عليها             
ها  قوانينتطويرعن التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف مـع الـتقدير، عـلما بالتقارير املقدمة        

 .الوطنية بشأن الفضاء

ــت بعــض ا  -١٧٥ ــتحدة بشــأن الفضــاء      وأعرب ــم امل ــاهدات األم ــاده أن مع ــود عــن رأي مف لوف
اخلــارجي أنشــأت إطــارا قانونــيا شــامال يشــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي ويدعــم          

احلكومية والكيانات د يف الفضاء اخلارجي من جانب اهليئات   االضـطالع بأنشـطة مـتزايدة الـتعقّ       
ودعت  .غري املرتادة للفضاءوالدول املرتادة  كـل من     ويعـود بفوائـد عـلى     اخلاصـة عـلى السـواء،       

     بــت تلـك الوفــود إىل زيـادة االنضــمام إىل معـاهدات الفضــاء اخلـارجي، وحتقــيقا هلـذه الغايــة رح
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معــاهدات األمــم املــتحدة ومــبادئها  املنشــور املعــنون حة مــن األمانــة بانــتظام طــبعات مــنقّ بنشــر 
 )ST/SPACE/11/Rev.2/Add.1 (ة ذات الصلة  املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وقـرارات اجلمعـية العام          

علومـات عـن حالـة االنضـمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء     املر أحـدث   وفّـ الـذي ي  
ورأت تلـك الوفـود أيضـا أن أي نظـر يف الـتفاوض بشـأن صـك جديد شامل لقانون           .اخلـارجي 

 .يستند إليها اليت الفضاء اخلارجي قد يقوض نظام قانون الفضاء القائم واملبادئ

 اتفاقــية شــاملة جديــدة هــناك حاجــة إىلوأعربــت وفــود أخــرى عــن رأي مفــاده أن  -١٧٦
 أنشطة حيكم تعزيـز الـنظام القانوين الدويل الذي        بغـية زيـادة   بشـأن قـانون الفضـاء اخلـارجي         

يف أنشــطة الفضــاء، مــثل املســتجدة  الــتطورات وذلــك مــن أجــل مــراعاة  ،الفضــاء اخلــارجي
 من أجلومشـاركة القطاع اخلاص، وكذلك   ) تـتجري الفضـاء   (ل الـتجاري للفضـاء      االسـتغال 

م تفاقية شاملة وحيدة أن تنظّ    ال ميكن   هورأت تلك الوفود أن    .مـنع عسـكرة الفضاء اخلارجي     
 يف الــدورة الثامــنة باملضــي،بــت تلــك الوفــود ورح .مجــيع جوانــب أنشــطة الفضــاء اخلــارجي

الوضـــع احلـــايل لقـــانون الفضـــاء الـــدويل  يف مناقشـــة  ،يةواألربعـــني للجـــنة الفرعـــية القانونـــ 
 .تطوره مستقبال، حسب االقتضاءاملمكنة ليارات اخلو

١٧٧-       عشـجئـي أن تالـيت قبلت معاهدات األمم املتحدة األساسية         الـدولَ   الفرعـيةُ  اللجـنةُ ور 
 .ملعاهدات لتلك الى دراسة أطرها التشريعية لضمان االمتثالعاملتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 بشـأن فوائـد االنضمام إىل  وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن البـيان املشـترك          -١٧٨
، الصـادر مـن الدول     االتفـاق املـنظّم ألنشـطة الـدول عـلى القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى                 

ــرفقA/AC.105/C.2/L.272(األطـــراف يف ذلـــك االتفـــاق   ــدم)، املـ ــنافع  ، يقـ ــيدا للمـ  حتلـــيال جـ
 املــنظّم ألنشــطة الــدول عــلى ســطح القمــر      تفــاقالرها املشــاركة يف ات الــيت توفّــ والضــمانا

اللجنة الفرعية من جانب ورأت تلـك الوفود أن النظر املتأين         )7(.واألجـرام السـماوية األخـرى     
 يف البــيان املشــترك قــد يســاعد عــلى إجيــاد ــج مقــبول    يف دورــا الثامــنة واألربعــني القانونــية 

ــيع بشــأن املســ   ــرام الســماوية األخــرى      للجم ــر واألج ــية املتصــلة باستكشــاف القم ائل القانون
 .واستخدام مواردها

وأبـدى أحـد الوفـود ترحيبا مبا أعلنه وفد النمسا أمام الدورة السابعة واألربعني للجنة                 -١٧٩
الفرعـية القانونـية مـن أن حلقة دراسية متعددة التخصصات سوف تنظم بشأن املسائل املتصلة       

 .لقمر قبل أن تعقد اللجنة الفرعية دورا الثامنة واألربعنيباتفاق ا

                                                                    
 .٢٣٠٠٢، الرقم  ١٣٦٣، الد  جمموعة املعاهدات حدة، األمم املت (7) 
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن التوقعات اجلديدة فيما يتعلق باستيطان القمر واستخدامه          -١٨٠
قـاعدةً الستكشـاف الفضـاء السـحيق تـربز احلاجـة إىل مناقشة صرحية ملسألة ما إذا كان اتفاق                 

لـتلك األمـور أم مـا إذا كـان مـن الضـروري تنقيحه بغية               القمـر مـا زال يتضـمن حلـوالً جمديـةً            
تكيـيفه مـع حـدود قـانون الفضـاء اجلديـدة، مـع مراعاة قيمة السوابق اليت ترسيها اتفاقية األمم              

 وغريهــا مــن الصــكوك القانونــية الدولــية املــتعلقة مبجــاالت تــتجاوز   )8(املــتحدة لقــانون الــبحار
 .الوالية القضائية الوطنية

 مسائل  ٢٠٠٩أن تتـناول اللجـنة الفرعـية، يف دورـا الثامـنة واألربعني يف عام                ورئـي    -١٨١
 .التبعة الناشئة عن إبرام عقود بني أطراف من القطاع اخلاص ال يشارك فيها القطاع العام

  
 فيما يتعلقاحلكومية الدولية وغري احلكومية  عن أنشطة املنظمات معلومات -٢ 

   الفضاءبقانون
ــة     للجــنةا الحظــت -١٨٢ ــية العام ــرار اجلمع ــية نظــرت، عمــال بق ــية القانون   أن اللجــنة الفرع
 بقانون عـن أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق             بـند  يف،  ٦٢/٢١٧

 يف اللجنة دارتوأحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت .  يف جدول أعماهلامنـتظم الفضـاء، كبـند    
ــك الفرعــية يف إطــار   ــية    الذل ــر اللجــنة الفرع ــواردة يف تقري ــند وال ــرات ،A/AC.105/917(ب   الفق

٥٦-٤٦.( 

املنظمات الـيت تضطلع ا      ذات الصـلة بقـانون الفضـاء         نشـطة والحظـت اللجـنة أن األ      -١٨٣
 وأـا أسـهمت بقـدر كـبري يف تطويـر هــذا      مهمـة احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية      

 يف تدعـيم اإلطـار القانوين املنطبق على        مهمـاً  دوراً   الدولـية ية  املـيدان، وأن للمـنظمات احلكومـ      
أن تنظر يف اختاذ خطوات لتشجيع أعضائها على        مـن مث،     ، هلـا  ينـبغي األنشـطة الفضـائية، وأنـه       

ن عــدد مــن تلــك املعــاهدات آلــيات تتــيح  ويتضــم. اخلــارجياالنضــمام إىل معــاهدات الفضــاء 
ــية الـــيت تضـــطل  ــية الدولـ ــائية بأنشـــطةع للمـــنظمات احلكومـ ــ فضـ ــلحقوق  بـ ــبوهلا لـ أن تعلـــن قـ
 .وااللتزامات اليت تقضي ا تلك املعاهدات

  

                                                                    
 .٣١٣٦٣، الرقم  ١٨٣٣املرجع نفسه، الد  (8) 
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 املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت  -٣ 
بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق 

 دل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االستخدام الرشيد والعا
  االحتاد الدويل لالتصاالت

 العامة، عمالً بقرار اجلمعية      النظر  اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية واصلت      الحظـت  -١٨٤
 الفضـــاء بـــتعريف املســـائل املتصـــلة يف جـــدول أعماهلـــا، يف منـــتظم ويف إطـــار بـــند ٦٢/٢١٧

 مبا يف ذلك النظر     استخدامه،طبـيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض و      اخلـارجي وتعـيني حـدوده و      
 الثابت بالنسبة لألرض    للمدار االستخدام الرشيد والعادل     الكفيلة بتحقيق يف السـبل والوسائل     

 علماً باملناقشة اليت دارت يف      اللجنةوأحاطت  . دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت          
 ،A/AC.105/917(  تقريــر اللجــنة الفرعــية  يفك البــند، والــواردة  اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذلــ   

 ).٨٣-٥٧الفقرات 

 أحـرزه الفـريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي          الـذي م   اللجـنة الـتقد    والحظـت  -١٨٥
ة واألربعـني للجـنة الفرعية القانونية،    بع الـدورة السـا    أثـناء  جمـددا  انعقـد وتعـيني حـدوده، الـذي       

ووفقا لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية       ). الربازيل( فيلهو   نسرياتموبرئاسـة خوسـيه     
ــية ــثالثني   القانون ــا التاســعة وال ته يف دورــر ــثة   وأق ــا الثال ــني، اللجــنة يف دور ــرته واألربع  مث أق

ــرارها   ــتعلقة   العــامل الفــريق انعقــد، ٦٢/٢١٧اجلمعــية العامــة يف ق ــنظر يف األمــور امل  جمــددا لل
 .ضاء اخلارجي وتعيني حدوده فقطبتعريف الف

ورحبـت اللجـنة بقـرار الفريق العامل إيقاف النظر يف مسألة األجسام الفضائية اجلوية                -١٨٦
 .حىت تستجد أحداث تسوغ معاودة النظر فيها

ورأي أحـد الوفـود أن مسألة تعريف الفضاء وتعيني حدوده ما زالت هامة وأنه ينبغي       -١٨٧
وأيد . بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أن يواصـل الـنظر فـيها          للفـريق العـامل املعـين       

الوفـد مقـترح رئـيس الفـريق العـامل الداعـي أن يـنظَّم يف إطـار الفريق العامل يف الدورة الثامنة                      
 اجـتماع عـلمي ميكـن أن يسـتمع فـيه الفـريق العامل       ٢٠٠٩واألربعـني للجـنة الفرعـية يف عـام      
املهـتمة بشـأن مواقفهـا القائمـة مـن تعريف الفضاء اخلارجي             إليضـاحات مـن الـدول األعضـاء         

 .وتعيني حدوده، وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إىل توافق يف الرأي حول ذلك االقتراح

 طبــيعي عــن رأي مفــاده أنّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، الــذي هــو مــورد وأُعــرب -١٨٨
   سـ             ضحمـدود معـررشـيدا وبكفاءة    اسـتخداما تخدم   بصـورة واضـحة خلطـر التشـبع، جيـب أن ي 

 البلدان النامية والبلدان مصاحلواعتـرب ذلك املبدأ أساسيا لصون       . وعـلى حنـو اقتصـادي وعـادل       
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 من ٤٤ من املادة ١٩٦-٢ يف الفقرة عليهذات املوقـع اجلغـرايف املعـين، عـلى الـنحو املنصوص        
ملــندوبني املفوضــني املعقــود يف  يف مؤمتــر ااملعدلــةدســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، بصــيغته  

 .١٩٩٨ عام ،مينيابوليس، الواليات املتحدة

فريد  الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو مـورد طبـيعي حمدود        املـدار  بعـض الوفـود أنّ       ورأت -١٨٩
 ،بعدل وأنـه ينـبغي لذلـك ضمان إمكانية االنتفاع به جلميع الدول              ، بالتشـبع  اخلصـائص مهـدد   

 .لبلدان معينةص احتياجات البلدان النامية واملوقع اجلغرايف على أن تراعى على وجه اخلصو

 من  ال يتجزأ أنـه ملّـا كان املدار الثابت بالنسبة لألرض جزءا           عـن رأي مفـاده       وأُعـرب  -١٩٠
 فـإن اسـتخدامه ينـبغي أن خيضـع ألحكـام معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة                اخلـارجي، الفضـاء   
 .لالحتاد الدويل لالتصاالتذات الصلة ة  اخلارجي واللوائح التنظيميبالفضاء

ــلمدار الثابــت بالنســبة       -١٩١ ــد الوضــع القــانوين ل وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن مســألة حتدي
 .لألرض ترتبط مبسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

املــدار الثابــت بالنســبة  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن وضــع نظــام قــانوين حيكــم وضــعية    -١٩٢
 .خدامه من شأنه أن يساعد على سد الفجوة الرقمية اليت تعاين منها البلدان الناميةواستلألرض 

دوده حلــتعــريف للفضــاء اخلــارجي وتعــيني عــن رأي مفــاده أن االتفــاق عــلى  وأُعــرب -١٩٣
 ملبدأي الفعالسـيادة الـدول عـلى جماهلـا اجلوي وسيمكّنان من التطبيق        بشـأن    الـيقني    سـيوفّران 

 .هكضاء اخلارجي وعدم متلّحرية استخدام الف

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، بالـنظر إىل تـزايد اسـتخدام الفضـاء اخلارجي، ينبغي أن                    -١٩٤
تصـل اللجـنة الفرعـية يف أقـرب فرصـة ممكـنة إىل توافـق يف اآلراء بشـأن مسـألة تعريف الفضاء             

ســتترتب علــيه اخلـارجي وتعــيني حــدوده، ألن طـول بقــاء الريــبة القانونـية بشــأن تلــك املسـألة     
 .تعقيدات قانونية يف حتديد الوالية القضائية للدول وسيادا

  
 ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املبادئ استعراض -٤ 

  تنقيحهاوإمكان 
   اللجــنة الفرعــية القانونــية واصــلت، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة        أنّاللجــنة الحظــت -١٩٥
 ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء         املبادئ استعراضنظـرها يف    ،  ٦٢/٢١٧

 . للمناقشةمنفردابندا /بصفته موضوعا) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة ( تنقيحهااخلارجي وإمكان 

 اســتعراضحــول  اللجــنة الفرعــية القانونــية يفدار  لــآلراء  تــبادالً اللجــنة أنّوالحظــت -١٩٦
، تنقيحهالصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي وإمكان                 ذات ا  املـبادئ 



 
 
 
A/63/20 

39 

أشــري  وقـد  ،)٩٣-٨٤ الفقــرات ،A/AC.105/917 (الفرعـية يف تقريـر اللجــنة  حسـبما هــو وارد  
ــية الفرعــية إىل العمــل الــذي تقــوم بــه اللجــنة   فــيه ــياً  العلمــية والتقن يف إطــار البــند املعــنون  حال

 ". يف الفضاء اخلارجيالنووية  مصادر القدرةاستخدام"
  

 التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة واستعراض دراسة -٥ 
   الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولةباملوجودات

 الفرعــية ، نظــرت اللجــنة٦٢/٢١٧الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -١٩٧
ــتطورات  " معــروض للمناقشــة بعــنوان  مــنفردبــند /القانونــية يف موضــوع دراســة واســتعراض ال

خبصـوص مشـروع الـربوتوكول املـتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية           
 أحاطت اللجنة علماً مبناقشة اللجنة الفرعية لذلك و ".الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة      

 ).١٠٩-٩٤، الفقرات A/AC.105/917(يف تقرير اللجنة الفرعية حسبما هو وارد  ،البند

١٩٨-               نيابة عن املعهد الدويل ،مـه وأحاطـت اللجـنة عـلماً كذلـك بالـتقرير الشـامل الـذي قد 
، رئـيس جلـنة اخلـرباء احلكومــيني املعنـية بـإعداد مشــروع      )اليونــيدروا(لتوحـيد القـانون اخلـاص    

التطورات املتعلقة مبشروع بروتوكول    عن  ملوجودات الفضائية،   بشـأن ا  نـيدروا   بـروتوكول اليو  
شروع بروتوكول مب األعمال املتعلقةاملوجـودات الفضـائية واألولويـة الـيت ال تـزال تـوىل إلجناز        

والحظت اللجنة كذلك أن اليونيدروا يبذل قصارى جهده لعقد دورة           .املوجـودات الفضـائية   
ز رم احمل د تعزيز التق  جارية من أجل   وأن املشـاورات     ،لـه  حلكومـيني الـتابعة   ثالـثة للجـنة اخلـرباء ا      
 .بشأن املسائل العالقة

ــروتوكول      -١٩٩ ــية مبشــروع ب وأُبلغــت اللجــنة بــأنّ االجــتماع األول للجــنة التوجيهــية املعن
 برئاســة ســريجيو ماركــيزيو   ٢٠٠٨مــايو /املوجــودات الفضــائية قــد عقِِــد يف بــرلني يف أيــار     

، مــن أجــل حتقــيق توافــق يف اآلراء حــول املســائل العالقــة والتخطــيط لــلخطوات الــيت )الــياإيط(
والحظت اللجنة أيضا أن . يتـبقّى اختاذهـا بغـية وضـع مشـروع الـربوتوكول يف صيغته األخرية             

قصـارى اجلهود مبذولة من أجل عقد دورة ثالثة للجنة اخلرباء احلكوميني التابعة لليونيدروا يف              
 .٢٠٠٩لربع الثاين من عام روما يف ا

  
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء     -٦ 

 نظـرت، وفقا لقــرار اجلمعية العامة     قد الحظـــت اللجـنة أن اللجـنــة الفرعـية القانونية          -٢٠٠
 القــدرات يف جمــال بــناءوهــو  ، معــروض للمناقشــةمــنفرد جديــدبــند /، يف موضــوع٦٢/٢١٧
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 حسبما هي جمسدة ،ماً مبناقشة اللجنة الفرعية لذلك البند    وأحاطـت اللجـنة عل     .قـانون الفضـاء   
 ).١٣٠-١١٠، الفقرات A/AC.105/917( يف تقرير اللجنة الفرعية

ورحبـت اللجـنة باتفـاق اللجـنة الفرعـية عـلى إدراج بـند بناء القدرات يف جمال قانون                    -٢٠١
 ).١٥١ة لفقر، اA/AC.105/917(الفضاء يف جدول أعمال دورا الثامنة واألربعني 

جمال قانون الفضاء  اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنّ للـبحوث والتدريـب والتعلـيم يف        و -٢٠٢
ــر األنشــطة       ــية إىل مواصــلة تطوي ــية الرام ــية واإلقليمــية والدول أمهــية جوهــرية يف اجلهــود الوطن

 .الفضائية وزيادة معرفة اإلطار القانوين الذي يضطلع باألنشطة الفضائية ضمنه

وشـددت اللجـنة عـلى الـدور املهـم الـذي تضـطلع بـه اللجنة الفرعية يف بناء القدرات                      -٢٠٣
 .يف جمال قانون الفضاء

 مـع الـتقدير أن عـددا مـن اجلهـود الوطنـية واإلقليمية والدولية تبذل         اللجـنة  والحظـت  -٢٠٤
 األفريقية داتالقيا القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، مبا يف ذلك اجلهود اليت يبذهلا مؤمتر                لبـناء 

 ومؤمترات القارة األمريكية املعنية     بشـأن علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمية املستدامة           
 .بالفضاء ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها حلكومـة تايلـند عـلى قـرارها بـأن تـنظِّم، باالشتراك مع                -٢٠٥
لقــة عمــل األمــم املــتحدة التالــية حــول قــانون الفضــاء        حجي،  شــؤون الفضــاء اخلــار  بكتــم

 إىل ٢٤ مـن مــنطقة آسـيا واحملــيط اهلـادئ، وأشــارت إىل أـا ســتعقد يف بـانكوك مــن      ملشـاركني 
وأعربــت اللجــنة عــن امتــناا لوكالــة الفضــاء األوروبــية       . ٢٠٠٨نوفمــرب / تشــرين الــثاين ٢٧

 .تلكملوافقتها على املشاركة يف رعاية حلقة العمل 

حظـت اللجـنة أنّ سلسـلة حلقـات العمـل بشأن قانون الفضاء اليت ينظّمها مكتب                 الو -٢٠٦
ــبادل      لشــؤون ا ــه للخــرباء والســلطات ت ــتدى مفــيداً يتســىن مــن خالل فضــاء اخلــارجي توفّــر من

 .وجهات النظر واملعارف واخلربات ذات الصلة مبواصلة تطوير قانون الفضاء الوطين والدويل

لجـنة بارتياح أنّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي نظّم يف فيينا، يف كانون  والحظـت ال   -٢٠٧
ــمرب /لواأل ــاء      ٢٠٠٧ديسـ ــانون الفضـ ــال قـ ــيم يف جمـ ــز التعلـ ــأن تعزيـ ــرباء بشـ ــتماعا للخـ  ، اجـ

بت رحويف املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمم املتحدة،             
 ، الفقـــرات A/AC.105/908(ردة يف تقريـــر ذلـــك االجـــتماع الـــوابالتوصـــيات واالســـتنتاجات 

أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها ملدرسي وممثّلي املراكز اإلقليمية، الذين يواصلون      كمـا    .)١١-٨
العمـل عـلى وضـع مشـروع مـنهاج دراسي لدورة أساسية يف جمال قانون الفضاء، مستخدمني                 
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ــد ل   ــافةً إىل عقـ ــية، إضـ ــاالت اإللكترونـ ــامش   يف ذلـــك االتصـ ــلى هـ ــان عـ ــند اإلمكـ ــاءات عـ قـ
 .االجتماعات الدولية ذات الصلة بالفضاء

وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن ملكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي واملراكـــز اإلقليمـــية  -٢٠٨
لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء املنتسـبة لألمـم املتحدة، وكذلك خمتلف منظمات التعاون          

را مهما ينبغي أن تؤديه يف مواصلة وضع مشروع         ومؤسسـات البحوث الفضائية اإلقليمية، دو     
 .منهاج دراسي لدورة أساسية يف جمال قانون الفضاء

كمـا أُعرب عن رأي مفاده أن حتسني التعليم يف جمال قانون الفضاء يعد شرطا مسبقا             -٢٠٩
 .للنهوض باألنشطة الفضائية وضمان االضطالع ا بالتوافق مع قانون الفضاء الدويل

ئـي أن مــن املمكــن تعزيـز أهــداف سلســلة حلقــات العمـل اخلاصــة بقــانون الفضــاء    ور -٢١٠
بعقـد حلقـيت عمـل سـنويا، تواصـل األوىل مـنهما التركـيز عـلى مقدمة عامة عن قانون الفضاء               
وتتضــمن اللوائــح التنظيمــية بكافــة أنواعهــا املــتعلقة بأنشــطة الفضــاء بيــنما تركّــز الثانــية عــلى    

ــدا   ــثر حتديـ ــوعات األكـ ــيا     موضـ ــتخدامات التكنولوجـ ــتلف اسـ ــأن خمـ ــاء بشـ ــانون الفضـ  يف قـ
ــيقات الفضــائية  ــية مــن      . والتطب ــرامج احللقــة الثان ورئــي أن مــن املمكــن االســتفادة يف وضــع ب

الوحـدات اخلاصـة الـيت وضـعها فـريق اخلـرباء الـذي أنشـئ لوضع منهج دراسي لدورة دراسية                 
 .أساسية عن قانون الفضاء

إىل االتصـال جبامعة األمم املتحدة الستكشاف إمكانية إدراج  ودعـت اللجـنة رئيسـها        -٢١١
 .مواضيع تتصل بقانون الفضاء الدويل يف منهاجها الدراسي

الحظـت اللجـنة بارتـياح أنّ اللجـنة الفرعـية نظـرت يف تدابـري حمـددة دف إىل تعزيز                   و -٢١٢
، )١٢٨، الفقرة A/AC.105/917(القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، وال سيما يف البلدان النامية             

وشـجعت اللجـنةُ الـدولَ األعضـاَء فـيها واملراقـبني الدائمـني لديهـا واملـنظمات احلكومـية الدولية                     
ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى الــنظر يف تلــك املــبادرات وإبــالغ اللجــنة الفرعــية، يف    

لى الصعيد الوطين أو اإلقليمي دورـا الثامنة واألربعني، مبا يتخذ أو يعتزم اختاذه من إجراءات ع         
 .أو الدويل
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 الفضاء اخلارجي باستكشافعام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة  تبادل -٧ 
  واستخدامه يف األغراض السلمية

 نظرت اللجنة الفرعية ،٦٢/٢١٧ وفقـا لقـــرار اجلمعـية العامـة      ه،  الحظـــت اللجـنة أنـ      -٢١٣
 يف )9(مـل املـتعددة السنوات اليت اعتمدا اللجنة يف دورا اخلمسني،      القانونـية، وفقـا خلطـة الع      
 الفضاء باستكشافلـلمعلومات عـن التشـريعات الوطنـية ذات الصلة      بـند بشـأن التـبادل العـام         

وأحاطت  .جديد يف جدول أعماهلا   منتظم بند، ك اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        
يف حسبما هي جمسدة  ، البنديف إطار هذااللجـنة الفرعية   يف الـيت دارت ناقشـة  املاللجـنة عـلماً ب    

 ).١٤٧-١٣١، الفقرات A/AC.105/917( تقرير اللجنة الفرعية

والحظـت اللجـنة أن مناقشة اللجنة الفرعية هلذا البند من جدول األعمال توفّر للجنة                -٢١٤
ائية، ومتكِّن اللجنة الفرعية الفرعـية صـورة عامة عن الكيفية اليت تنظّم ا الدول أنشطتها الفض         

مــن دراســة الــتطورات الرئيســية الــيت حتــدث عــلى الصــعيد الوطــين، مــن أجــل حتديــد مــبادئ     
والحظـت اللجـنة أيضـا أن هـذه املعلومـات ستكون ذات قيمة              . كةروقواعـد وإجـراءات مشـت     

 .للدول اليت تضطلع بأنشطة فضائية يف جهودها الرامية إىل وضع إطار تنظيمي وطين

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن عـددا مـن الـدول األعضـاء يواصـل وضـع قواعد وطنية                -٢١٥
تتصـل بتنظيم استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وشجعت الدول            

 .على مواصلة تقدمي املعلومات عن تشريعاا وأطرها التنظيمية الوطنية

شريعات الفضاء الوطنية فائقة األمهية لتنفيذ  وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن ت           -٢١٦
ورأى ذلك الوفد أن قانون الفضاء الدويل ال يزال املصدر         . القواعـد واملـبادئ القانونـية الدولية      

 .األساسي لتنظيم األنشطة الفضائية وال ميكن أن يستعاض عنه بقواعد قوانني الفضاء الوطنية

 دورا  يفتنشئ فريقا عامال يف إطار هذا البند        والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية س         -٢١٧
) النمسا(، ورحبت بقرار اللجنة الفرعية اختيار إرمغارد ماربو ٢٠٠٩الثامـنة واألربعـني، عـام       

 .رئيسة للفريق العامل

ــتعلق بال        -٢١٨ ــية امل ــنة الفرع ــال اللج ــند جــدول أعم ــلى أن ب ــنة ع ــبادل واتفقــت اللج ــام الت ع
املتصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     لوطنــية لــلمعلومات عــن التشــريعات ا  

األغـراض السـلمية وبـند جـدول األعمـال املـتعلق ببـناء القدرات يف جمال قانون الفضاء مرتبطان                   

                                                                    
 .٢١٩، الفقرة (A/62/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  (9) 
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ارتـباطا وثـيقا، ألن جهـود بـناء القـدرات مهمـة يف تعزيـز فهـم املتطلبات الوطنية بشأن األنشطة          
 .الفضائية

  
   واألربعني للجنة الفرعية القانونية      الثامنةال املؤقت للدورة    مشروع جدول األعم       -٨ 

ــية العامــة         الحظــت -٢١٩ ــاً لقــرار اجلمع ــية القانونــية نظــرت، وفق  اللجــنة أن اللجــنة الفرع
لبنود جديدة مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي اقـتراحات  "، يف بـند عـنوانه    ٦٢/٢١٧

 ".اللجنة الفرعية القانونية يف دورا الثامنة واألربعنييف األغراض السلمية لكي تنظر فيها 

يف اللجــنة الفرعــية القانونــية حــول اقــتراحات  تــبادالً لــآلراء دار والحظــت اللجــنة أن -٢٢٠
ـراد إدراجهـا     مـتها الـدول األعضـاء بشـأن بـنود جديـدة             قديف جـدول أعمـال اللجنة الفرعية،    ي
اح يعتزم تقدميه إىل اللجنة بشأن مشروع جدول األعمال  بشأن اقترإليهالتوصـل  اتفاقـا متّ    وأنّ

تقريــر حســبما هــو جمســد يف ، ٢٠٠٩ واألربعــني للجــنة الفرعــية، عــام الثامــنةاملؤقــت للــدورة 
 ).١٦١-١٤٨، الفقرات A/AC.105/917( اللجنة الفرعية

 جــدوليف بــند مــنفرد /ورحبــت اللجــنة باتفــاق اللجــنة الفرعــية عــلى إدراج موضــوع  -٢٢١
تبادل عام للمعلومات    "ه، عنوان ٢٠٠٩أعمـال اللجنة الفرعية يف دورا الثامنة واألربعني، عام          

اقترحته أوكرانيا وإيطاليا وهو بند  ،  "عـن اآللـيات الوطنـية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي          
البنود /ملواضيعبـت اللجنة باالتفاق على االحتفاظ جبميع ا       مـا رح   ك .وأيدتـه عـدة وفـود أخـرى       

 .جدول أعمال اللجنة الفرعية للنظر فيها يف دورا الثامنة واألربعنييف املنفردة املدرجة حاليا 

٢٢٢- بـت اللجـنة أيضـا باتفـاق اللجـنة الفرعـية عـلى دعـوة املعهد الدويل لقانون الفضاء                    ورح
 .الثامنة واألربعنيواملركز األورويب لقانون الفضاء إىل عقد ندوة عن قانون الفضاء أثناء دورا 

 عــلى املـــداوالت الــيت دارت يف اللجــنة الفرعـــية القانونــية يف دورــا الســـابعة      وبــناءً  -٢٢٣
الثامـــنة لــدورة  لجـــدول األعمــال املؤقــت الــتايل    مشــروع  واألربعــني، اتفقــت اللجــنة عــلى     
 :٢٠٠٩واألربعني للجنة الفرعية، يف عام 

  
  البنود املنتظمة      

 .نتخاب الرئيس وإقرار جدول األعمال الدورة واافتتاح -١ 

 .الرئيس كلمة -٢ 

 . لآلراءعام تبادل -٣ 
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 . األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهامعاهدات حالة -٤ 

 أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية            عـن  معلومـات  -٥ 
 .الفضاءفيما يتعلق بقانون 

 :تصلة مبا يلي املاملسائل -٦ 

  اخلارجي وتعيني حدوده؛الفضاء تعريف )أ(  

 الثابـت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   املـدار  طبـيعة  )ب(  
 بتحقـيق االسـتخدام الرشـيد والعادل للمدار      الكفـيلة السـبل والوسـائل     

 . االحتاد الدويل لالتصاالتبدورالثابت بالنسبة لألرض دون مساس 
  

   للمناقشة      املنفردة   البنود   /واضيع   امل  
 ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء املــبادئ اســتعراض -٧ 

 .تنقيحها وإمكان اخلارجي

ــتعراض دراســـة -٨  ــتعلق  واسـ ــلة مبشـــروع الـــربوتوكول املـ  الـــتطورات ذات الصـ
لــية  الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدوبــاملوجوداتباملســائل اخلاصــة 

 .على املعدات املنقولة

 . يف جمال قانون الفضاءالقدرات بناء -٩ 

 لــلمعلومات عــن اآللــيات الوطنــية املتصــلة بــتدابري ختفــيف احلطــام  عــام تــبادل -١٠ 
 .الفضائي

  
   ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل                  اليت   البنود    

ــبادل -١١  ــام ت ــية ذات الصــلة باستك   ع ــن التشــريعات الوطن ــلمعلومات ع شــاف  ل
 . األغراض السلميةيفالفضاء اخلارجي واستخدامه 

ردود املـتلقّاة مـن أجـل بلـورة فهم     للـ  يف إطـار فـريق عـامل،     ،دراسـة : ٢٠٠٩  
 نظمـت ـا الـدول األعضـاء األنشـطة الفضـائية احلكومـية وغري              الـيت للطـرائق   
 .احلكومية
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  جديدة    بنود   
يف األغــراض الســلمية بشــأن  جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي إىل اقــتراحات -١٢ 

 . الفرعية القانونية يف دورا التاسعة واألربعنياللجنةبنود جديدة تنظر فيها 

عقــد  ،وأيــدت اللجــنة قــرار اللجــنة الفرعــية بــأن تعــاود، يف دورــا الثامــنة واألربعــني   -٢٢٤
ارجي وتطبيقها  الفـريق العـامل املعـين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخل             

، وأن تنشئ   والفـريق العـامل املعـين باملسـائل املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلارجي وتعيني حدوده                
 ).١٥٢، الفقرة A/AC.105/917( من جدول األعمال ١١ يعىن بالبند  عامالافريق

 دورـا الثامنة واألربعني، مدى  يف اللجـنة الفرعـية،      تسـتعرض واتفقـت اللجـنة عـلى أن         -٢٢٥
اجة إىل متديد والية الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء احل

 ).١٥٣، الفقرة A/AC.105/917(اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية تلك 
  

   الراهنة   احلالة  استعراض     :  العرضية لتكنولوجيا الفضاء             الفوائد  -هاء   
 يف البند نظرها اللجنة، استأنفت  ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعية العامة        ٥٠ للفقـرة  وفقـا  -٢٢٦

 ". الراهنةاحلالةاستعراض :  العرضية لتكنولوجيا الفضاءالفوائد"املعنون 

 . والواليات املتحدة واليابانبوركينا فاسو وكولومبيا يف إطار هذا البند ممثلو وتكلّم -٢٢٧

ــتعاون الصــناعي لل   "هنوانعــإيضــاحي  إىل عــرض اللجــنة واســتمعت -٢٢٨ ــرنامج ال ــة ب وكال
 ).اليابان (ناغاتومي تيتسويا قدمه ،"اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

 .وكالة ناسا مقدم من Spinoff 2007 وعرض على اللجنة منشور بعنوان -٢٢٩

 للفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء ألــا  يجالــتروضــرورة  اللجــنة عــلى واتفقــت -٢٣٠
سهم يف حتسني نوعية   ت وبذلك تكنولوجيات ابتكارية،    إنتاجباالقتصادات من خالل    تنهض  

 .حياة البشر

 حمركا قويا تشكِّل اللجـنة عـلى أن الفوائـد العرضـية لتكنولوجـيا الفضـاء         اتفقـت  كمـا  -٢٣١
ــتكار  ــنمو يف القطــاع الصــناعي و التكــنولوجيلالب ــقطــاع  وال ــتفاع مــن  اتاخلدم  وميكــن االن
 . اجتماعية وإنسانيةغاياتقيق  حتيفتطبيقها 

 العرضــية جيــب أن تســتخدم وفوائدهــا رأي مفــاده أن تكنولوجــيا الفضــاء عــن وأُعــرب -٢٣٢
إعالن األمم املتحدة بشأن  أهداف   وحتقيق   السكان حتسني نوعية حياة     أجلألغـراض سلمية من     
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دة واملســاعدة عــلى حــل  املــوارد الطبيعــية احملــدووإدارة )٢()٥٥/٢ العامــةقــرار اجلمعــية (األلفــية 
 .الكوارث الطبيعية والتخفيف من حداواتقاء  العاملي االحترازمشاكل بيئية مثل 

ــية    أن تكنولوجــيا الفضــاء تســتخدم  اللجــنة والحظــت -٢٣٣ ــبىن التحت ــر ال ــنجاح يف تطوي  ب
 .الوطنية لالتصاالت ويف مشاريع أخرى دف إىل بلوغ هدف التنمية املستدامة

ت اللجنة جناح احلكومات يف إشراك القطاع اخلاص يف مشاريع خمتلفة يف            كمـا الحظ   -٢٣٤
 .جمال الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء

  
  الفضاء واتمع        -واو   

، واصـلت اللجـنة الـنظر، ضمن       ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥١وفقـا للفقـرة      -٢٣٥
الفضــاء " املوضــوع اخلــاص املعــنون ، يف"الفضــاء واــتمع"إطـار بــند جــدول األعمــال املعــنون  

، الـذي سينصـب علـيه التركـيز يف املناقشـات، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة                "والتعلـيم 
 .٢٠٠٣ يف عام )10(يف دورا السادسة واألربعني،

ــران         -٢٣٦ ــبانيا وإيـ ــتني وإسـ ــلي األرجنـ ــن ممثـ ــل مـ ــند كـ ــذا البـ ــار هـ ــلمة يف إطـ ــى كـ  وألقـ
وإيطالـيا والربازيل وجنوب أفريقيا واجلمهورية العربية السورية وشيلي         ) اإلسـالمية -مجهوريـة (

كما ألقى كلمة املراقبون عن جامعة األمم . وكـندا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان      
واملعهد األورويب لسياسات   ) اليونسكو(املـتحدة ومـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          

 .عية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعدالفضاء واجلم

 :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية -٢٣٧

أنشــطة اللجــنة اإلداريــة لالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية يف جمــال الفضــاء   " )أ( 
 ؛)االحتاد الدويل للمالحة الفضائية(هيبـينر . ، قدمه م"واتمع

ــل ا  " )ب(  ــن أجــ ــاء مــ ــية  الفضــ ــيقات اتمعــ ــندي -لتطبــ ــياق اهلــ ــه " الســ  ، قدمــ
 ؛)اهلند(اسكارانارايانا . أ. س

ــيا " )ج(  ــاء يف إندونيســ ــيا الفضــ ــه ي"تدريــــس تكنولوجــ ــيه . س. ، قدمــ آدينينغســ
 ؛)إندونيسيا(

                                                                    
الدورة ؛ واملرجع نفسه، ٢٣٩، الفقرة )A/58/20( ٢٠ الدورة الثامنة واخلمسون امللحق رقم املرجع نفسه، (10) 

 .٢٦٠ و٢٤٥، الفقرتان )Corr.1 وA/61/20 (٢٠احلادية والستون، امللحق رقم 
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ــية لكوكـــب األرض " )د(  ــنة الدولـ ــه و"السـ ــيك . ، قدمـ ــية  (جانوشـ ــنة الدولـ السـ
 ؛)لكوكب األرض

 ).مجهورية كوريا(تشويه . ، قدمه ن" الفضائية الكوريبرنامج املالحة" )ه( 

، قدمــت مديــرة مكتــب    ٢٠٠٨يونــيه  / حزيــران ١٨ املعقــودة يف  ٥٩٣ويف اجللســة  -٢٣٨
 .شؤون الفضاء اخلارجي عرضا إيضاحيا عن برنامج املكتب بشأن التعليم وبناء القدرات

مي إىل النهوض مبواضيع   والحظـت اللجـنة أن بـرنامج اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي يـر               -٢٣٩
ــية، وكذلــك إىل       ــبلدان النام ــات، وخصوصــا يف ال ــدارس واجلامع ــوم الفضــاء يف امل ــروع عل وف

كما . توعـية الـناس بفوائد تكنولوجيا الفضاء يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية            
بعقد األمم املتحدة الحظـت اللجـنة أن اليونسـكو هـي وكالة األمم املتحدة الرائدة فيما يتعلق            

 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

والحظـت اللجـنة أن مثـة عـددا مـن املـبادرات واألنشـطة التعليمـية الوطنـية الرامية إىل                   -٢٤٠
اسـتخدام مـا تنفرد به األنشطة الفضائية من مضمون ومادة علمية وتطبيقات من أجل تدريب         

ــنا    ــيف ال ــلمني وتثق ــنها     الطــالب واملع ــن بي س يف املســائل ذات الصــلة بالفضــاء اخلــارجي، وم
وبــرامج التوعــية ) أنغكاســاوان(مــبادرات وأنشــطة مــن إعــداد بــرنامج وكالــة الفضــاء املالــيزية  

بشـــؤون الفضـــاء يف مالـــيزيا؛ واللجـــنة الوطنـــية لألنشـــطة الفضـــائية ومعهـــد مـــاريو غولـــيش    
ووكالـــة الفضـــاء الـــربازيلية واجلمعـــية للدراســـات الفضـــائية العلـــيا، وكالمهـــا يف األرجنـــتني؛ 

الـربازيلية للـتقدم العـلمي؛ ووكالـة الفضـاء الكـندية؛ ووكالـة الفضـاء اإليرانية؛ ووكالة الفضاء           
اإليطالـية؛ واهليـئة العامـة لالستشـعار عـن بعـد يف اجلمهوريـة العربـية السـورية؛ ومركـز التعليم                 

ــية الستكشــاف الف    ــة اليابان ــتابع للوكال ــيجريية    الفضــائي ال ــية الن ــة الوطن ضــاء اجلــوي؛ والوكال
واملركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا    جمــال الفضــاء؛ يفللبحــث والــتطوير 

ــيجرييا؛   -الفضــاء  ــيزية والكــائن يف ن ــرنامج رواد الفضــاء  باللغــة اإلنكل ــيميوب ــرنامج  التعل  وب
؛ فضــال عــن )ناســا( والفضــاء جلويــةا الوطنــية لــلمالحة دارةلــإلالتابعــين  مــدارس املستكشــفني

يف أكادميـــية العلــوم واهلندســة والرياضــيات والفضــاء اجلـــوي     الــربامج التثقيفــية الــيت تــنفّذها     
 .الواليات املتحدة

 اجلامعات الوطنية، مبا يف     عدد من  يتيحها التعليمـية الـيت      بالفـرص  اللجـنة  كمـا نوهـت    -٢٤١
. معـات يف جمال العلوم واهلندسة الفضائية      جيي اجلا  لطـالب وخـر    العمـلي ذلـك فـرص التدريـب       

األنشـطة الـيت يضـطلع ـا مـن خـالل الـس الدويل للتعليم        ب اللجـنة نوهـت   ،ويف هـذا الصـدد    
 واملركز الوطين للدراسات الفضائية    بني وكالة الفضاء الكندية    مشتركةالفضـائي، وهو مبادرة     
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 )ناســا(ية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي ووالوكالــة اليابانــ ووكالــة الفضــاء األوروبــية يف فرنســا
 .٢٠٠٥ عامت يف هلّاالحتاد اجلامعي للهندسة الفضائية استو

ــزود املعــلمني     اللجــنة والحظــت -٢٤٢ ــيم عــن بعــد ت ــية للتعل  أن عــددا مــن املــبادرات الوطن
 يشــتمل عــلى رفــيع مبــا يف ذلــك يف املــناطق النائــية، بتعلــيم  املســتويات،والطــالب عــلى مجــيع 

 .الكبار التدريس والتدريب املهين وتدريب املعلمني وتعليم اردموأحدث 

والحظــت اللجــنة أن البــيانات املســتمدة مــن الفضــاء اخلــارجي وخدمــات مــن قبــيل      -٢٤٣
االستشــعار عــن بعــد واالتصــاالت حتســن معيشــة الــناس يف مجــيع أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــك يف 

 أيضا التطبيقات املهمة لتكنولوجيا الفضاء يف ميادين        والحظت اللجنة . املـناطق النائية والريفية   
عديـدة مـثل التعلـيم عـن بعـد وإدارة املـوارد املائـية والتنـبؤ بـأحوال الطقـس ومصـائد األمساك،                   
وأحاطـت عـلماً، يف هـذا اخلصوص، بآلية احملطة الواحدة لتقدمي اخلدمات، وهي آلية استهلّتها                

 مـن خـالل مراكز املعلومات التابعة هلا يف القرى، واحملطات   املـنظمة اهلـندية لألحبـاث الفضـائية     
 .ذات الفتحات الصغرية جدا اليت استحدثتها جنوب أفريقيا

 األنشـطة املضـطلع ـا عـلى الصعيد اإلقليمي يف جمال بناء القدرات             اللجـنة  والحظـت  -٢٤٤
تنمية املستدامة،  على تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض ال  والتدريبمـن خـالل التعلـيم       

 باللغــة - املركـز اإلقلـيمي األفــريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء       إجنـازات مبـا يف ذلـك   
 ملؤمتر اإلقلـيمي لوكـاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ واألمانة املؤقتة           وامللـتقى اإلنكلـيزية؛   

 .القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء

 عدد كبري من األنشطة إنشاءياح أنه جيري، على الصعيد العاملي،   ارتب اللجنة والحظـت  -٢٤٥
 الفضاءبل وكاالت   من قِ  ، الناس وعموم التعليمـية والتثقيفـية لصـاحل األطفـال والشباب           والـربامج 

 الوعي بفوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء      نشرواملنظمات الدولية بغية    ومؤسسـات التعليم الوطنية     
 .يف ميداين الرياضيات والعلوماتباع مسار مهين  علىظر  على الناألطفالوتشجيع 

ــيم       اللجــنة والحظــت -٢٤٦ ــية يف جمــال التعل ــه حمطــة الفضــاء الدول ــذي تضــطلع ب ــدور ال  ال
 . يف خمتلف أرجاء العامل التعليميةاألوساطالوصول إىل و

 مــن  الــذي يحــتفل بــه ســنويا يف الفــترة ، أن أســبوع الفضــاء العــاملياللجــنة والحظــت -٢٤٧
 كــانون  ٦ املــؤرخ  ٥٤/٦٨ عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    ،أكــتوبر /األول تشــرين ١٠ إىل ٤

 الفضــاء اخلــارجي، بشــأن الوعــي ونشــر أســهم يف تطويــر التعلــيم قــد، ١٩٩٩ديســمرب /األول
 .الناس وعموموخاصة بني الشباب 
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ال األنشــطة  املعــارف واملــنجزات العلمــية والتقنــية يف جمــالتشــارك يف أن اللجـنة  ورأت -٢٤٨
 .املستقبلأجيال على  إجيايب تأثري لهالفضائية سيكون 

 بشأن إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ٥٥/٢واسـتذكرت اللجـنة قرار اجلمعية العامة      -٢٤٩
ــيتني    ــا زاال ميـــثّالن مشـــكلتني رئيسـ وأشـــارت إىل أن األمـــية واالفـــتقار إىل التعلـــيم املناســـب مـ

 وأن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ميكن أن ينهض بدور            تواجههمـا الـبلدان النامـية،     
 .مفيد يف دعم التعليم والتدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية وتعزيز التعاون الدويل

ه ينـبغي أن تؤخـذ يف احلسـبان سـبل حمددة لتدارك النقص       رأي مفـاده أنـ     عـن  وأُعـرب  -٢٥٠
ــتقدمة      احملــتمل يف املتخصصــني يف  ــبلدان امل ــتواجهه ال ــذي س ــوم والرياضــيات واهلندســة ال  العل

 .والبلدان النامية على حد سواء يف العقد املُقبل، من بينها االهتمام بدور التعليم

 املـواد التعليمية  نشـر  عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي تشـجيع الـدول عـلى حتسـني                  وأُعـرب  -٢٥١
 الفضاء لتحقيق التنمية    تكنولوجيا بأمهية استخدام    ذات الصـلة بالفضـاء بغية زيادة الوعي العام        

 .املستدامة

ورأى أحـد الوفـود أن مـن املفـيد حتديـد بعض ااالت املعينة ذات األولوية اليت ميكن          -٢٥٢
فـيها املضـي قُدمـا يف تعزيـز الـتعاون الـدويل فـيما يـتعلق بـتدريس علـوم الفضـاء إىل ما يتجاوز                          

 جبعــل املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء،   تــبادل املعلومــات، وذلــك مــثال 
ــدارس        ــةً إقليمــية بشــأن تدريــب معلّمــي امل ــتحدة، عــندئذ جهــاٍت حموري املنتســبة إىل األمــم امل

وأعـرب ذلك الوفد عن رأي  . االبتدائـية والـثانوية عـلى اسـتخدام املـواد الفضـائية يف الـتدريس             
دريـس علـوم الفضـاء حتددهـا اللجـنة ميكـن الـنظر فيها           مفـاده أن أي جمـاالت ذات أولويـة يف ت          

، "الفضاء واتمع"عـندئذ باعتـبارها مواضـيع خاصة يف إطار البند من جدول األعمال املعنون      
 .أو يف ندوات تعقد على هامش دورات للجنة يف املستقبل

ــرب وفــد آخــر عــن رأي مفــاده أن الدراســات الــيت يقــوم ــا املعهــد األورو         -٢٥٣ يب وأع
 عــن املســائل السياســية املــتعلقة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  لسياســات الفضــاء

تتسـم بأمهـية بالغـة يف هـذا اخلصـوص، وحثّ ذلك الوفد املعهد املذكور على النظر يف توسيع                   
 .نطاق دراساته ليشمل أمريكا الالتينية

ــرار     -٢٥٤ ــت، يف قـ ــد أعلنـ ــة قـ ــية العامـ ــنة أن اجلمعـ ــت اللجـ ــؤرخ ٦٢/٢٠٠ها والحظـ   املـ
 سنة دولية لعلم الفلك، وأن عددا من الدول ٢٠٠٩، عام   ٢٠٠٧ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩

تعــتزم انــتهاز تلــك الســنة الدولــية لتســليط األضــواء عــلى أمهــية اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا     
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ــدورة      . الفضــاء ــان ال م إبقدــبادرات ســت ــأن عروضــاً إيضــاحيةً عــن هــذه امل  وأُعلمــت اللجــنة ب
 .السادسة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الثانــية دورــايف  الفضــاء والتعلــيم يف موضــوع الــنظرمواصــلة  اللجــنة عــلى واتفقــت -٢٥٥
 .، بسبب أمهية هذا املوضوع اخلاص٢٠٠٩ يف عام ،واخلمسني

  
  الفضاء واملياه      -زاي   

، واصـلت اللجـنة نظرها يف بند        ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥٢وفقـا للفقـرة      -٢٥٦
 .الفضاء واملياهاملتعلق بجدول األعمال 

الربازيل واجلزائر والصني اسـبانيا و األرجنـتني و و وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممـثل           -٢٥٧
 .والعراق واهلند والواليات املتحدة واليابان

 :لتقنيني التالينيااإليضاحيني واستمعت اللجنة يف إطار هذا البند إىل العرضني  -٢٥٨

 ؛)أملانيا(ان مينو. أ قدمه ،"مياه احمليطات واملياه الداخلية من املنظور الفضائي" )أ( 

 اسـتراتيجية تنمـية مستجمعات املياه من        -  العـيش  لـتوفري لقمـة    املـاء تسـخري   " )ب( 
 ).اهلند(شيفاكومار . ك .مه س، قد"خالل الفضاء

قلــة الــيت تــتراوح بــني و مــن املســائل املتصــلة باملــياه  والحظــت اللجــنة الطائفــة الواســعة  -٢٥٩
ــرطة يف ــياه مف ــي،       امل ــتاج الغذائ ــتايل إىل اخنفــاض يف اإلن ــؤدي إىل اخنفــاض عــدد الســكان وبال ت
والحظت أن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا      .تسبب الفيضانات والدمار  يف املـياه    مفـرطة   وغـزارة   

ملعلومـات املفـيدة لألحبـاث العلمية يف ااالت    تـنطوي عـلى إمكانـيات مـتزايدة للحصـول عـلى ا         
 .املتصلة باملياه ولدعم املمارسات السليمة إلدارة املياه ووضع السياسات واختاذ القرارات

مبا ، املسائل املتصلة باملياهالـيت تعـاجل    الفضـائية   األجهـزة   والحظـت اللجـنة كـثرة عـدد          -٢٦٠
وأشـارت إىل أن البـيانات اليت   . رية الـنظ رحلةالتخطـيط واملـ   ةهـي يف مـرحل  يها األجهـزة الـيت    فـ 

تطبــيقات اســتخدام تـنطوي عــلى إمكانــية كـبرية لتوســيع نطـاق    األجهــزة ع بواســطة هـذه  جتمـ 
 .تكنولوجيا الفضاء ملعاجلة املسائل املتصلة باملياه يف كوكب األرض

مشروع ا ، منه باملياهوالحظـت اللجـنة عـدة أنشـطة وطنية وإقليمية ودولية ذات صلة         -٢٦١
ــيابان والواليــات املــتحدة واملشــاريع الدولــية     اخلاصــة قــياس الــتهطال يف العــامل الــذي أعدتــه ال

  والشبكة الدولية اخلاصة بالفيضانات    ؛ واملركـز الـدويل إلدارة خماطر املياه        يف العـراق؛   بـاألهوار 
 واألرجنتني مـار املشـترك بني الربازيل     -؛ ومشـروع سـايا     العـاملي لإلنـذار بالفيضـانات      هـا ونظام
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للدراســات األوقيانوســية ولدراســة املــوارد املائــية، وال ســيما يف املــناطق الســاحلية؛ واملشــروع  
ربنامج ال و املشـترك بـني األرجنـتني وشـيلي لرصـد الثلوج واجلليديات يف منطقة وسط األنديز،               

مشال املائية يف   رصـد املـوارد     ب واجلماهرييـة العربـية الليبـية واملعـين       اجلزائـر   تونـس و  املشـترك بـني     
نواتج اليت تستخدم و وبعـثة راجـيف غـاندي الوطنـية اخلاصـة مبـياه الشرب         الصـحراء الكـربى؛   

 ومشــروع ؛ رصــد األرض املســتمدة مــن شــبكة ســواتل االستشــعار عــن بعــد اهلــندية  عملــيات
ليت ز على منطقة أفريقيا وا واملـبادرة األرضـية للـبحوث البيئـية العاملـية الـيت تركّـ             ؛آسـيا سـنتينيل   

 واإلسهامات يف مشروع املنظومة ؛تضـطلع ـا وكالة الفضاء األوروبية بالتعاون مع اليونسكو       
جمال "العاملـية لـنظم رصـد األرض الـذي وضـعه الفـريق املختص برصد األرض، والذي يتناول               

 .للمياه" الفوائد اتمعية

ر تأثري ه العاملية تؤثّ أن دورة امليامـن  يف اآلونـة األخـرية    مـا اكتشـف   والحظـت اللجـنة      -٢٦٢
أن فهم أبان مما  اإلقليمي، ومباشـرا يف الـتهطال ويف إدارة املـوارد املائـية على الصعيدين الوطين    

ن من دورة املـياه العاملـية مـن خـالل تضـافر أعمـال الرصد الفضائية واملوقعية أمر حاسم للتمكّ                 
 رصد دورة أعمال والحظت أن  .الناسؤ مبسـتقبل دورة املـياه العاملية وحتسني نوعية حياة      التنـب

 الطقــسؤ بــأحوال م للتنــبســتخدميكــن يف القريــب أن توالبــيانات املســتمدة مــنها املــياه العاملــية 
 .اليومية وإدارة األار ونظم إنتاج األغذية

التكنولوجـيات  مقـترنة ب ، تسـتخدم ميكـن أن   والحظـت اللجـنة أن تكنولوجـيا الفضـاء     -٢٦٣
 يف رصــد وختفــيف آثــار كــوارث الفيضــانات وحتســني دقــة التنــبؤات   إلســهاملغــري الفضــائية، 
فعـلى سبيل املثال، كان لتكنولوجيا الفضاء دور هام يف املساعدة على مراقبة         .وضـبط توقيـتها   

ضــرب مقاطعـــة سيتشـــوان يف الصـــني يف  الـــذي ل ا الزلـــزالناشـــئة عــن " الــبحريات الزالزلـــية "
 . ني من السكاند حياة املالي وهد٢٠٠٨مايو /أيار

 مــن دعــم لــلمؤمتر الســعودية ملــا قدمــتهوأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لــلمملكة العربــية   -٢٦٤
مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والــدويل املشــترك بــني األمــم املــتحدة واململكــة العربــية الســعودية  

 عقد يف الرياض  الذي، اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة املياه        بشـأن  ،والعـلم والـثقافة   
جائزة بإنشـاء مؤسسـة    وأحاطـت اللجـنة عـلماً   . ٢٠٠٨مـارس  / آذار١٩ إىل ١٥يف الفـترة مـن    

 يف معاجلة املسائل وهي خطوة تسهم إسهاما مهما األمـري سـلطان بـن عـبد العزيـز العاملـية للمياه              
ضوع إحدى والحظـت أيضا أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ستكون مو   .العاملـية املـتعلقة باملـياه     

 .)٢٠١٠-٢٠٠٨( من التنافساألربع يف إطار اجلولة الرابعة " صةتخصامللفروع ا"جوائز 

 .٢٠٠٩ووافقت اللجنة على مواصلة نظرها يف البند يف دورا الثانية واخلمسني يف عام  -٢٦٥
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 التعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة  -حاء 
  اء ألغراض التنمية املستدامةمن الفض

ته اجلمعية   إلـيه اللجـنة يف دورا التاسعة واألربعني وأقر         لتتوصـ  لالتفـاق الـذي      وفقـا  -٢٦٦
، نظـرت اللجـنة يف هـذا البند يف إطار خطة عمل          ٦٢/٢١٧ مـن قـرارها      ٥٤ الفقـرة  يفالعامـة   
 11(.السـنوات دة  مـتعد(          ا احلادية واخلمسني،  وتقضـي خطـة العمل بأن تستمع اللجنة، يف دور

إىل عــروض إيضــاحية مــن خــرباء بشــأن الــتجارب املكتســبة مــن إنشــاء الــبىن التحتــية الوطنــية    
ــا يف ذلــك        ــيقها، مب ــيزها وتطب ــية املستشــعرة مــن الفضــاء وجته ــيانات اجلغراف املناســبة جلمــع الب

 .التدريب، والبنية التحتية التقنية واالحتياجات املالية، والترتيبات املؤسسية

) اإلسالمية-مجهورية( األرجنتني وإيران     يف إطار هذا البند كل من ممثلي       كلمة وألقـى  -٢٦٧
والواليــات وهــنغاريا ونــيجرييا وكولومبــيا وشــيلي واجلمهوريــة العربــية الســورية   الــربازيل و

فريق األمم  نـيابةً عن     أيضـا ممـثل مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية،              تكلّـم و. املـتحدة والـيابان   
 .ة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةاملتحد

 : اإليضاحية التقنية التاليةضوعرال هذا البند إىل إطار اللجنة يف واستمعت -٢٦٨

، "حان وقت الشراكة  :  لـدى األمـم املـتحدة       للبـيانات املكانـية    البنـية التحتـية   " )أ( 
 ؛)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(أولغن . قدمه س

ــياناســتخدام" )ب(  الســياق :  ألغــراض التنمــية املســتدامة اجلغرافــية الفضــائيةات  الب
 ؛)اهلند(يشنان ادهاكر ر.ك. س قدمه ،"اهلندي

الــتعاون الوطــين والــدويل يف جمــال اســتخدام البــيانات اجلغرافــية الفضــائية         " )ج( 
 ؛)نيجرييا(أكينييدي . ، قدمه ج"ألغراض التنمية املستدامة يف نيجرييا

ــية الفضــائية   التعجــيل بإنشــ " )د(  ــيانات اجلغراف ــية اإلندونيســية للب ــية التحت ، "اء البن
 ).إندونيسيا(سانتوسو . قدمه أ

 مسائل املـبادرات الوطنـية واإلقليمـية والعاملـية تتـناول        ا مـن   أن عـدد   اللجـنة  والحظـت  -٢٦٩
 . املستشعرة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامةاجلغرافيةتتصل باستخدام البيانات 

 العاملــية، وهــي املــنظمة  للبــيانات املكانــيةوأحاطـت اللجــنة عــلماً بــرابطة الــبىن التحتـية   -٢٧٠
 للبيانات  التحتية اجلامعـة الـيت يتـبادل اـتمع الـدويل مـن خالهلـا اخلـربات يف جمـال تطوير البىن                    

                                                                    
 نفسه،؛ واملرجع ٣٠٣-٣٠١ات  الفقر،(A/61/20) ٢٠ الدورة احلادية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، (11) 

 .٢٨١ و٢٦٥تان  الفقر،(A/62/20) ٢٠ والستون، امللحق رقم الثانيةالدورة 
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فريقية ، وبـرنامج املـنح الصـغرية يف هـذا اـال، الـيت اسـتفاد منها العديد من البلدان األ           املكانـية 
 ألمريكا الوسطى نظام الرؤية والرصد اإلقليمي     كمـا أحاطـت اللجـنة علماً ب       . اسـتفادة مباشـرة   

ــئة وحتســني اســتخدام األراضــي       ، )ســريفري( ــنما، مــن أجــل رصــد البي ــنة ب ــره يف مدي ــذي مق ال
واملمارســات الزراعــية ومســاعدة املســؤولني احمللــيني يف التصــدي عــلى حنــو أســرع للكــوارث    

يف أمــريكا الوســطى، بــدأ العمــل عــلى إنشــاء حمطــة   " ســريفري"إثــر جنــاح مشــروع  و. الطبيعــية
 .أفريقية يف نريويب

 ووضع سياسات املعلومات     للبيانات املكانية  بـىن حتتية  وأحاطـت اللجـنة عـلماً بإنشـاء          -٢٧١
 .اجلغرافية املتصلة ا يف عدة دول أعضاء

عاملــية لالطـــالع املفــتوح عـــلى   والحظــت اللجــنة الـــتطورات املتصــلة بالسياســـات ال    -٢٧٢
. البـيانات واحلصـول عـلى البـيانات اجلغرافـية الفضـائية، الـيت تقـدم إمـا جمانـا أو بـتكلفة رمــزية           

 تعـتزم تـزويد اـتمع الـدويل بسبل         مؤسسـة الواليـات املـتحدة للمسـح اجلـيولوجي         وأُفـيد بـأن     
ــلى مجــيع املشــاهد املصــورة بالســ      ــا ع ــة يف " الندســات"اتل االطــالع اإللكــتروين جمان واملودع

، "١-الندسات"احملفوظـات الوطنـية الـيت تديـرها هذه املؤسسة وتضم مشاهد عاملية منذ عهد                
ــام   ــق عـ ــذي أطلـ ــباط . ١٩٧٢الـ ــول شـ ــرباير /وحبلـ ــتارها  ٢٠٠٩فـ ــاهد خيـ ــتجهز أي مشـ ، سـ

. رويناملسـتعملون مـن احملفوظـات جتهـيزا آلياً لتخرج يف صورة منمطة قابلة لالسترجاع اإللكت          
والحظــت اللجــنة أيضــا أن عــدة بعــثات ســاتلية أخــرى جاريــة أو معــتزمة ســتوزع جمموعــات  

 . البياناتاالطالع املفتوح علىلسياسات بياناا وفقا 

 وهو نظام شبه آين     ،(GEONETCast)" كاست-جيونـت "الحظـت اللجـنة أن نظـام        و -٢٧٣
الفريق املختص برصد  ضـمن إطـار    وشـبه عـاملي لـتقدمي معلومـات بيئـية سـاتلية جـرى تطويـره               

ض، لـــه إمكانــية كــبرية ملعاجلــة االختــناقات يف نشــر البــيانات ألن بإمكانــه، باســتخدام         األر
حمطـات اسـتقبال منخفضـة الـتكلفة، حتسـني سـبل احلصـول عـلى طائفـة واسعة من املعلومات                      

السـتخدام اإلنترنت  والوصـول إىل املسـتعملني يف الـبلدان النامـية الذيـن ال تـتوافر هلـم الفرصـة             
 .بوصالت عالية السرعة أو فرصتهم حمدودة يف هذا الشأن

فـــريق األمـــم املـــتحدة العـــامل املعـــين  وأحاطـــت اللجـــنة عـــلماً بالـــتقدم الـــذي أحـــرزه   -٢٧٤
كما . املتحدةاألمم هياكل ة يف تطويـر البنـية التحتـية للبـيانات املكانية لدى             باملعلومـات اجلغرافـي   
ء مكاتب تنسيق وطنية هلذه البينة يف اسبانيا واجلمهورية التشيكية وهنغاريا           أحاطـت عـلماً بإنشا    

ورحبـت اللجـنة بالـتطوير املتواصـل هلـذه البنـية ودعـت أمانـة الفـريق العامل إىل تقدمي                  . وهولـندا 
 .، عما حيرز من تقدم يف هذا الشأن٢٠٠٩تقرير إليها يف دورا الثانية واخلمسني، عام 
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مـن استخدام بيانات جغرافية      للجـنة املـنافع االجتماعـية الكـبرية الـيت جتـىن           الحظـت ا  و -٢٧٥
ــية        ــيادين تطبيق ــيعة، ألغــراض التنمــية املســتدامة يف م ــيا وجبــودة رف مستشــعرة مــن الفضــاء، آن
كالــزراعة وتقديــر معــدالت زوال األحــراج ورصــد الكــوارث والتخفــيف مــن وطــأة اجلفــاف  

ع معـروفة عـلى نطـاق واسـع، فمن املسلّم به أنه ال تزال               ومـع أن تلـك املـناف      . وإدارة األراضـي  
هــناك حاجــة إىل بــناء مــزيد مــن القــدرات يف العديــد مــن الــبلدان لضــمان إمكانــية اســتخدام     

كما الحظت اللجنة أن عدة دول أعضاء      . البـيانات اجلغرافـية الفضـائية إىل أقصـى مدى ممكن          
 . تلكومنظمات غري حكومية تسهم يف أنشطة بناء القدرات

الــرباجميات وورأى أحــد الوفــود أن اســتخدام وســيليت االطــالع املفــتوح عــلى البــيانات    -٢٧٦
املفـتوحة املصـدر هـو الـنهج األفضـل لضم جهود البلدان املتقدمة النمو إىل جهود البلدان النامية                   

. دامةمـن أجـل تعزيـز اسـتخدام البـيانات اجلغرافـية املستشـعرة مـن الفضـاء ألغراض التنمية املست                    
ورأى الوفـد أن بـيانات االستشـعار عن بعد منفعة عامة وأنه ينبغي فتح األبواب بقدر املستطاع                

 .لالطالع على البيانات دون متييز وبتكلفة معقولة

ــل         -٢٧٧ ــا خلطــة العم ــية واخلمســني، وفق ــا الثان ــتقوم يف دور ــا س وأشــارت اللجــنة إىل أ
      ا داخل       املـتعددة السنوات املتفق عليها يف دور ا التاسعة واألربعني، بتقييم األنشطة املضطلع

مـنظومة األمـم املـتحدة والـيت هلـا صـلة مباشـرة باسـتخدام املعلومـات اجلغرافـية املستشـعرة من                       
الفضـاء ألغـراض التنمـية املسـتدامة والـنظر يف سـبل ووسـائل إبـراز الصـالت القائمـة بني تلك                   

كمـا الحظـت اللجـنة أـا ستقوم، وفقا خلطة العمل     . األنشـطة وإكسـاا اعـترافا دولـيا أقـوى         
املـتعددة السـنوات، بصـوغ تقريـر يتضـمن توصـيات بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل         

 .دف إقامة البنية التحتية الوطنية الالزمة الستخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء

  ٢٠٠٧خصـا للمناقشـات الـيت دارت يف عـامي     وطلبـت اللجـنة إىل األمانـة أن تعـد مل     -٢٧٨
ــية       ٢٠٠٨و ــيها اللجــنة يف دورــا الثان ــنظر ف ــند مــن جــدول األعمــال، لكــي ت  بشــأن هــذا الب

، وأن تـدرج معلومـات عـن األنشطة املضطلع ا على نطاق منظومة           ٢٠٠٩واخلمسـني، عـام     
املستشــعرة مــن الفضــاء األمــم املــتحدة والــيت هلــا صــلة مباشــرة باســتخدام املعلومــات اجلغرافــية 

 .ألغراض التنمية املستدامة
  

   أخرى   مسائل   -طاء   
األرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي وإيران    كل من   و   يف إطار هذا البند ممثل     كلمة ألقـى  -٢٧٩

واالحتـاد الروسـي والـربازيل وبوليفيا واجلمهورية التشيكية واجلمهورية     ) اإلسـالمية -مجهوريـة (
 أفريقــيا ورومانــيا وسويســرا وشــيلي والصــني وفرنســا وفــنـزويال       العربــية الســورية وجــنوب  
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ــة( ــيفارية-مجهوريـ ــيجرييا    ) البولـ ــعودية ونـ ــية السـ ــة العربـ ــيا واململكـ ــا وكولومبـ ــندا وكوبـ وكـ
 أعضاء أخرى كلمات دول و أيضا ممثلىلقـ  أ التـبادل العـام لـآلراء،   وأثـناء . والواليـات املـتحدة   

 ذا البندتتصل. 
  

 اخلارجي يف األغراض السلمية الفضاءاتيجي املقترح لربنامج استخدام  االستراإلطار -١ 
  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
 االســتراتيجي املقــترح لــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  اإلطــار كــان -٢٨٠

 .معروضا على اللجنة لكي تنظر فيه) A/63/6 (Prog.5) (٢٠١١-٢٠١٠ للفترةالسلمية 

 وأوصت بتعديل الفقرتني التاليتني  االسـتراتيجي املقـترح    اإلطـار ى  واتفقـت اللجـنة عـل      -٢٨١
 :على النحو التايل

ــاز  )أ(  ــرات اإلجنـ ــادة "):‘١‘) د (٤‐٥: (مؤشـ ــب    زيـ ــيت تطلـ ــبلدان الـ ــدد الـ  عـ
ــد خطــط  يف املســاعدة  ــتعلق   إلدارة الكــوارث وسياســاتحتدي ــيما ي باســتخدام التكنولوجــيا  ف
 ؛"الفضائية

 القانوين الدويل الذي         بالنظام  حتقيق وعي أكرب    ")):أ ( ٥‐٥: (االستراتيجية  )ب( 
 وضع تشريعات       ، هذا النظام وتعزيزه، بطرائق منها       تنفيذ  وينظم أنشطة الفضاء اخلارجي        

 ". قانون الفضاء     التعليم يف جمال     فرص زيادة   ووطنية يف جمال الفضاء،       
  

  ٢٠١١-٢٠١٠ اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة        مكاتب  ةتشكيل  -٢ 
 وعمـال بالتدابري املتعلقة بطرائق      ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥٥وفقـا للفقـرة      -٢٨٢

 املؤرخ ٥٢/٥٦ يف قرارها  العامة حسـبما أقـرا اجلمعية  )12(عمـل اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني،       
، نظـــرت اللجـــنة يف تشـــكيلة مكاتـــب اللجـــنة وهيئتـــيها  ١٩٩٧ديســـمرب / كـــانون األول١٠

 .٢٠١١-٢٠١٠ الفرعيتني للفترة

قـــد أيـــدت ترشـــيح  يـوالحظـــت اللجـــنة أن جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية والكاريـــب -٢٨٣
ملنصـب النائـب الـثاين لرئـيس جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                ) شـيلي  (راميونـدو غونسـاليس   

 .(A/AC.105/2008/CRP.10)  ومقرر اللجنة لتلك الفترة٢٠١١-٢٠١٠األغراض السلمية للفترة 

                                                                    
 املرجع نفسه،املرفق األول؛ انظر أيضا ، (A/52/20) ٢٠امللحق رقم ،  الدورة الثانية واخلمسوناملرجع نفسه، (12) 

 .املرفق الثاين، التذييل الثالث، (A/58/20) ٢٠امللحق رقم ، الدورة الثامنة واخلمسون
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ــا الغربــية ودول أخــرى قــد أيــ    -٢٨٤ دت ترشــيح والحظــت اللجــنة أن جمموعــة دول أوروب
 ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة    اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية     ملنصـب رئـيس   ) أملانـيا  (أولـريش هـوت   

(A/AC.105/2008/CRP.11). 

أمحــد طالــب زاده دت ترشــيح قــد أيــاآلســيوية دول الــوالحظــت اللجــنة أن جمموعــة  -٢٨٥
 ٢٠١١-٢٠١٠ للفــترة  اللجــنة الفرعــية القانونــيةملنصــب رئــيس)  إيــران اإلســالميةمجهوريــة(

(A/AC.105/2008/CRP.9). 

األفريقية قد اتفقت على أن تتوىل جنوب أفريقيا     والحظـت اللجـنة أن جمموعة الدول         -٢٨٦
لرئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية للفــترة   األول نائــب المنصــب 
 .، وأا ستسمي قريبا مرشحها للمنصب٢٠١١-٢٠١٠

مرشحها ملنصب رئيس جلنة  على تسمية  اللجـنة جمموعـة دول أوروبا الشرقية       وحثّـت  -٢٨٧
 . يف املستقبل القريب٢٠١١-٢٠١٠استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للفترة 

  
   وأنشطتها يف املستقبل    لجنة ال دور  -٣ 

ورقة قـدم  قـد   ،٢٠٠٧ يف دورـا اخلمسـني، عـام        أن رئـيس اللجـنة     اللجـنة  اسـتذكرت  -٢٨٨
 " يف املستقبلوأنشطتها جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  دور "عمـل بعـنوان   

)A/AC.105/L.268 وCorr.1(وأن مناقشات مثمرة دارت بشأن ورقة العمل تلك ،.)13( 

 تعليقات"تها اجلمهورية التشيكية بعنوان للجـنة ورقة عمل قدم   اوكـان معروضـا عـلى        -٢٨٩
      استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض      جلنةمـة مـن الرئيس بشأن دور        عـلى ورقـة العمـل املقد 

 .)A/AC.105/L.272(، "Corr.1)و (A/AC.105/L.268 املستقبل يفالسلمية وأنشطتها 

ة والتقنـية يف دورــا  وفـد فرنســا قـد أبلـغ اللجـنة الفرعــية العلمـي      والحظـت اللجـنة أن   -٢٩٠
، "اسـتدامة أنشـطة الفضـاء عـلى املدى الطويل    "اخلامسـة واألربعـني بأنـه سـيقترح بـندا بعـنوان        

لكـي يـدرج يف جـدول أعمـال اللجـنة يف دورـا الثانـية واخلمسـني، للـنظر فـيه يف إطـار خطة                     
 .٢٠١١-٢٠٠٩عمل متعددة السنوات للفترة 

، يتألف )فرنسا( غري رمسي أنشأه جريار براشيه       كمـا الحظـت اللجـنة أن فـريقا عامال          -٢٩١
              مـن ممثلني لبعض الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة بالفضاء، كما يضم

ــاريس يومــي       ــد اجــتماعني يف ب ــة، عق ــات اتصــاالت جتاري ــرباير / شــباط٨ و٧مقدمــي خدم ف
                                                                    

 .٣٠٦-٢٨٨الفقرات   ، (A/62/20) ٢٠امللحق رقم   ،  الستون  الدورة الثانية و    املرجع نفسه،   (13) 
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وقد قرر الفريق   . ى الطويل  ملناقشـة مسـائل تتصـل باسـتدامة أنشـطة الفضـاء عـلى املـد                ٢٠٠٨
وبــناء عــلى ذلــك . العــامل عقــد اجــتماعات إضــافية وإعــداد تقريــر شــامل يف الوقــت املناســب 

ــية واخلمســني، عــام       ــتقرير يعــتزم وفــد فرنســا أن يقــدم إىل اللجــنة، يف دورــا الثان ، ٢٠٠٩ال
 .اقتراحا منقّحا بشأن بند جدول األعمال املتعدد السنوات

 الوفـود عـن تأيـيدها لـتلك املبادرة وأشارت إىل اهتمامها باإلسهام يف         وأعربـت بعـض    -٢٩٢
 .عمل الفريق العامل غري الرمسي

ــد        -٢٩٣ ــند جــدول األعمــال اجلدي ــق أن املوضــوع املقــترح لب ــود بقل والحظــت بعــض الوف
يتضـمن عـدة مسـائل تنظر فيها اللجنة وجلنتاها الفرعيتان بالفعل يف إطار بنود جداول أعماهلا                 

ومـن مثّ، رأت تلـك الوفود ضرورة حتديد النطاق الدقيق لبند جدول األعمال املقترح               . الـية احل
 .تفاديا الزدواج اجلهود

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مـؤداه أن بـند جـدول األعمال املقترح ذو صلة بعمل                     -٢٩٤
ــتجارية       ــدى مقدمــي خدمــات االتصــاالت ال ــثار اهــتمام كــبري، خصوصــا ل ــبدو م . اللجــنة وي

الحــظ ذلــك الوفــد أيضــا أن اللجــنة مل تــنظر بعــد يف اجلانــبني املهمــني املــتعلقني بــالطقس يف   و
 .الفضاء واستدامة األنشطة الفضائية

والحظـت اللجـنة الدعـوة الـيت وجههـا وفـد فرنسـا إىل الـدول األعضاء للمشاركة يف             -٢٩٥
 الــدويل لــلمالحة الفضــائيةاملؤمتــر االجــتماع الــثاين للفــريق العــامل غــري الــرمسي، عــلى هــامش   

 ســبتمرب إىل / أيلــول٢٩التاســع واخلمســني، املــزمع عقــده يف غالســغو، اململكــة املــتحدة، مــن    
 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣

وأحاطـت اللجـنة عـلما بالكـلمة الـيت ألقاهـا وفـد فرنسا، نيابة عن الدول األعضاء يف                     -٢٩٦
رويب، بشــأن رد االحتــاد األورويب املشــترك يف  األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف االحتــاد األو  

ضــوء مدونــة قواعــد الســلوك اخلاصــة بالفضــاء اخلــارجي، الــذي أحــيل إىل اجلمعــية العامــة يف    
  املــؤرخ ٦١/٥٨، اســتجابة لقــراري اجلمعــية العامــة (A/62/114/Add.1) ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول

ــنع، بشــأن ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول٦  ،  اخلــارجيلفضــاءا حــدوث ســباق تســلح يف  م
ــؤرخ ٦١/٧٥و ــثقة يف   الشــفافية، بشــأن ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول٦ امل ــناء ال ــري ب  وتداب

 .اخلارجيأنشطة الفضاء 

والحظـت اللجـنة أن الـرد املشـترك يتضـمن عـلى وجـه اخلصـوص املـبادئ واألهداف                -٢٩٧
 :الرئيسية التالية ملدونة قواعد السلوك تلك
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السلوك واملبادئ  قواعد   التقيد باملعاهدات ومدونات     حنوم   بإحـراز تقـد    الـتزام  )أ( 
 باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،   واملــتعلقةالتوجيهــية القائمــة ذات الصــلة  

 وتنفيذها تنفيذا كامال؛

 إجياد ممارسات فضلى من أجل إدارة آمنة حلركة املرور؛  )ب( 

بادلة بــني الــبلدان املــرتادة للفضــاء    وضــع تدابــري لــتعزيز الــتفاهم والــثقة املتــ      )ج( 
واجلهــات الفاعلــة وتطويــر وســائل االتصــال والتشــاور فــيما بيــنها لــتفادي وقــوع حــوادث أو   

 اصطدامات بني األجسام الفضائية؛

ــد       )د(  ــياً، وق ــة قواعــد الســلوك يف الفضــاء اخلــارجي صــكاً طوع أن تكــون مدون
لــية غــري ملــزمة لقواعــد الســلوك يف  اعتــربها االحتــاد األورويب خطــوة صــوب وضــع مدونــة دو 

 .أنشطة الفضاء اخلارجي

ورأت بعــض الوفــود أن هــناك صــلة مفاهيمــية واضــحة بــني األنشــطة الــيت اقترحــتها      -٢٩٨
فرنســا واملتصــلة باســتدامة األنشــطة الفضــائية عــلى املــدى الطويــل واألنشــطة الــيت يضــطلع ــا  

 رئــي مــن الضــروري ضــمان التنســيق ولذلــك. االحتــاد األورويب بشــأن مدونــة قواعــد الســلوك
 .السليم لتفادي ازدواج اجلهود

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الصلة بني مدونة قواعد السلوك وجمموعة                   -٢٩٩
قـانون الفضـاء الـدويل احلالـية ينـبغي توضـيحها لـتفادي خطـر جتـزؤ القـانون الـدويل وإضعاف                       

 .لفضاءالطابع اإللزامي ملعاهدات األمم املتحدة ل

وأعربـت بعـض الوفـود عـن اهـتمامها باإلسـهام يف العمـل اجلـاري حالـيا بشأن وضع                      -٣٠٠
ورأت تلك الوفود أن مصاحل البلدان النامية ينبغي        . مدونـة قواعد السلوك على مستوى اخلرباء      

 .أن تراعى على حنو مالئم

ورويب تتطلّب ورأت بعـض الوفـود أن مدونـة قواعـد السـلوك املقـترحة مـن االحتاد األ                  -٣٠١
حتلـيال عمـيقا يف إطـار اللجـنة مـع اهـتمام خـاص بتوضـيح أهـداف املدونـة وأغراضها ونطاقها                   

 .ووضعيتها القانونية وعالقتها مبعاهدات قانون الفضاء النافذة

 .ورأت اللجنة أن مجيع هذه املسائل جديرة بأن تواصل اللجنة النظر فيها -٣٠٢
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   أعمال اللجنة    بنود جديدة مقترحة يف جدول        -٤ 
٣٠٣-    ــذي قد ــد مــتعدد      الحظــت اللجــنة أن االقــتراح ال ــإدراج بــند جدي ــا ب ــه وفــد فرنس م

يف جـدول أعمـال اللجــنة يف   " اسـتدامة أنشـطة الفضـاء عـلى املـدى الطويـل       "بعـنوان السـنوات  
ــا الثانــية واخلمســني قــد أرجــئ وأن فرنســا ســتقدــا للجــنة يف ا إىلحا م اقــتراحا مــنقّدوردور

 .٢٠٠٩عام  يف نية واخلمسنيالثا

إدراج بند يدعو إىل  ،والحظـت اللجـنة اقـتراحا قدمـه وفـد اهلـند وأيدتـه وفـود أخرى          -٣٠٤
 اللجنة على إدراج هذا واتفقت .يف جدول أعمال اللجنة" الفضـاء وتغري املناخ  "عـنوانه جديـد  

 . يف دورا الثانية واخلمسنياالبند اجلديد يف جدول أعماهل

يدعو إىل ته وفود أخرى،    مه وفد الواليات املتحدة، وأيد    ت اللجـنة اقتراحا قد    والحظـ  -٣٠٥
يف جدول " اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف مـنظومة األمـم املتحدة      "عـنوانه إدراج بـند جديـد    

م رئــيس االجــتماع  البــند مــن جــدول األعمــال، ينــبغي أن يقــدهــذاويف إطــار  .أعمــال اللجــنة
أن أنشطة الفضاء اخلارجي تقريرا إىل اللجنة عن أعمال االجتماع          وكـاالت بش  الاملشـترك بـني     

 عــلىاملشــترك بــني الوكــاالت، وينــبغي أن تدعــى كــيانات األمــم املــتحدة إىل إطــالع اللجــنة    
 اللجنة على إدراج هذا البند اجلديد يف جدول أعمال اللجنة واتفقت .أعماهلـا املتصـلة بالفضاء  

  .يف دورا الثانية واخلمسني
  

  صفة مراقب   -٥ 
ــية لألحبــاث      -٣٠٦ ــتني، مهــا املــنظمة األوروب الحظــت اللجــنة أن منظمــتني حكوميــتني دولي

 ااملـنظمة األوروبـية لسواتل االتصاالت، قد قدمت  و ،الفلكـية يف نصـف الكـرة األرضـية اجلـنويب         
 الصلة والنظامني   ات ذ تلحصـول عـلى صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة وأن املراسـال                ل طلـبني 

جتماعات اال أثناء الدورة احلالية للجنة يف ورقيت غرفة تألساسـيني لتيـنك املنظمـتني قـد أتيح        ا
A/AC.105/2008/CRP.7و A/AC.105/2008/CRP.4 ،على التوايل. 

الــيت ووالحظــت اللجــنة أيضــا طلــبات احلصــول عــلى صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجــنة   -٣٠٧
جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه     :ليةغري احلكومية التا  الدولية  مـتها املـنظمات     قد
رضـت عـلى اللجنة املراسالت ذات       وع .مؤسسـة العـامل اآلمـن      و املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء       و

 A/AC.105/2008/CRP.8جتماعات  االالصـلة والـنظم األساسـية لتلك املنظمات يف ورقات غرفة            
 .، على التوايلA/AC.105/2008/CRP.6و A/AC.105/2008/CRP.5و
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ــية لســواتل        -٣٠٨ ــم للمــنظمة األوروب ــنح صــفة املراقــب الدائ ــررت اللجــنة أن توصــي مب وق
 .االتصاالت واملنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب

٣٠٩- ائــزة األمــري ســلطان بــن عــبد جلرت اللجــنة أن توصــي مبــنح صــفة املراقــب الدائــم وقــر
مؤسسة العامل اآلمن، على أساس أن تقوم و  الدويل لقانون الفضاءومعهداملـية للمـياه   العزيـز الع 

هــذه الكــيانات، وفقــا التفــاق اللجــنة يف دورــا الثالــثة والــثالثني فــيما يــتعلق بصــفة املراقــب     
      ا اللجــنة، بـتقدمي طلـب للحصـول عــلى    للمـنظمات غـري احلكومـية ووفقــا للممارسـة الـيت أقـر

 .لدى الس االقتصادي واالجتماعيمركز استشاري 

ورأت بعــض الوفـــود أن مــنح صـــفة املراقـــب الدائــم لـــدى اللجــنة للمـــنظمات غـــري      -٣١٠
احلكومـية ينـبغي أن جيـري بترتيـب ونظـام مع التقيد باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف               

ــثالثني يف عــام    ــثة وال ــبغي أيضــا أن  ١٩٩٠دورــا الثال جيــرى للطــريقة الــيت   وأن استعراضــا ين
 .أسهمت ا تلك املنظمات يف عمل اللجنة عقب قبوهلا

ورئــي أنـــه ينـــبغي للجـــنة، بوصـــفها جــزءا مـــن مـــنظومة األمـــم املـــتحدة، أن تـــراعي    -٣١١
اإلجـراءات املتصـلة باحلصـول عـلى املركـز االستشـاري لـدى الـس االقتصادي واالجتماعي                  

ــرار الــس االقتصــادي واالجــتماع    ــا لق ــدم قائمــة   ٣١/١٩٩٦ي وفق ــة أن تق  وأن عــلى األمان
 .باملراقبني الدائمني للجنة واملتطلبات اليت استوفاها هؤالء املراقبون حىت اآلن

ورئــي أن اللجــنة امتثلــت امتــثاال تامــا للمــبادئ التوجيهــية ملــنح صــفة املراقــب الدائــم    -٣١٢
 .للمنظمات غري احلكومية

 قواعدها وإجراءاا ام يف املسـتقبل القريب مبراجعة    ضـرورة القـي   واتفقـت اللجـنة عـلى        -٣١٣
عــلى أنــه ينــبغي اتفقــت  و ومــدة محــل تلــك الصــفةالــيت تطــبق عــلى مــنح صــفة املراقــب الدائــم

     مبا حترزه غ اللجنة نحت صفة املراقب الدائم لدى اللجنة أن تبلّ    للمـنظمات غري احلكومية اليت م
 .الس االقتصادي واالجتماعيصول على مركز استشاري لدى احل يفم  تقدمن
  

  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                        -ياء  
اتفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورا ودوريت جلنتيها الفرعيتني يف                -٣١٤
 :٢٠٠٩عام 
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