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   مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

تحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه           مؤمتـر األمـم املـ     أوصـى    -١
ــتطوير   )اليونيســبيس الثالــث  (يف األغــراض الســلمية  ــة أمــور، بضــرورة االضــطالع بال ، يف مجل

والتشـييد والتشـغيل املشـترك لطائفـة مـن السـواتل الصـغرية تتيح فرصاً لتنمية الصناعة الفضائية           
حية يضــتولتيســري إجــراء األحبــاث الفضــائية والعــروض الاحمللــية، باعتــبار ذلــك مشــروعاً مناســباً 

 وقّدمت  )١(.للتكنولوجـيا ومـا يتصـل بذلـك مـن تطبـيقات يف جمايل االتصاالت ورصد األرض                
 )٢(. الــذي عقــد أثــناء اليونيســبيس الثالــثامللــتقى الــتقينتوصــيات إضــافية انبثقــت عــن أنشــطة 

جي الـتابع لألمانـة نطـاق تعاونه    وعمـال بـتلك التوصـيات، وّسـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـار           
ــية باســتخدام        ــلمالحة الفضــائية واملعن ــية ل ــية الدول ــتابعة لألكادمي ــائم مــع اللجــنة الفرعــية ال الق

 )٣(.السواتل الصغرية ملصلحة البلدان النامية توسيعاً كبرياً

قد يف  وأثـناء اجـتماع اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالة الفضائية الذي ع             -٢
أن املؤمتـر الـدويل احلادي واخلمسون للمالحة الفضائية، املزمع عقده           ، اتفـق عـلى      ١٩٩٩عـام   

فرصـــة مثالـــية   ســـيتيح  ، ٢٠٠٠أكـــتوبر  / تشـــرين األول ٦ اىل ٢يف ريـــو دي جـــانريو مـــن   
كما اتفق على أن تكون      .ذة يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية       الـربامج املـنفّ   وتقـّدم   السـتعراض حالـة     

أن ُتستخدم احلالة يف أمريكا     لكـن    مفـتوحة للمشـاركني مـن املـناطق األخـرى، و           حلقـة العمـل   
ذلك ، وأن يكـون     الالتينـية كمـثال عـلى كيفـية اسـتفادة الـبلدان النامـية مـن السـواتل الصـغرية                   

 األوىل املشــتركة بــني  العمــل وقــّدم الــتقرير عــن حلقــة. هــو حمــور املناقشــة األساســياملوضــوع
ــتحدة واألكاد  ــلمالحة الفضــائية   األمــم امل ــية ل إىل اللجــنة الفرعــية  ) A/AC.105/745(ميــية الدول

ما أبداه  وبـناء على    . ٢٠٠١عقـدت يف عـام        العلمـية والتقنـية يف دورهتـا الثامـنة والـثالثني الـيت            
ــية باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    ونملشــاركا  والــدول األعضــاء يف جلــنة األمــم املــتحدة املعن

ب، تقـّرر أن هـذا النشـاط املنـتظم ينبغي أن يتواصل، مع التشديد               جتـاو مـن   األغـراض السـلمية     
 .على خمتلف جوانب هذه املسألة وما لكل من املناطق على حدة من احتياجات حمددة

، ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢وعقـدت حلقـة العمـل الثانـية يف تولـوز، فرنسـا، يف                -٣
أكــتوبر / تشــرين األول١٢كــية، يف وعقــدت الثالــثة يف هوســتون، الواليــات املــتحدة األمري    

 إىل اللجــنة الفرعــية  A/AC.105/799) و (A/AC.105/772وقــّدم الــتقريران املــناظران   . ٢٠٠١
  ٢٠٠٢العلمـــية والتقنـــية يف دورتـــيها التاســـعـــة والـــثالثني واألربعـــني، املعقودتـــــني يف عـــامي 

ــتوايل ٢٠٠٣و ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف ا   . ، عــلى ال ألغــراض الســلمية يف  وأق
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ــام      ــودة يف ع ــني، املعق ــة واألربع ــا السادس ــدورات    ٢٠٠٣دورهت ــل وال ــات العم ــرنامج حلق ، ب
 )٤(.٢٠٠٣التدريبية والندوات واملؤمترات املعتزمة لعام 

ــلمالحة         -٤ ــية ل ــية الدول ــتحدة واألكادمي ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب ــدت حلق وعق
إســهام يف التنمــية املســتدامة، يف  : مــة الــبلدان النامــية الفضــائية حــول الســواتل الصــغرية يف خد 

وكانت رابع حلقة عمل تنظم يف اطار املؤمتر        . ٢٠٠٢٣سبتمرب  / أيلـول  ٣٠بـرميني، أملانـيا، يف      
العـــاملي للفضـــاء بالتشـــارك بـــني مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي واللجـــنة الفرعـــية الـــتابعة 

ــية   ــلمالحة الفضــائية واملعن ــية ل ــبلدان   لألكادميــية الدول  باســتخدام الســواتل الصــغرية ملصــلحة ال
 .النامية

  
  احلضـور -باء 

 ٦٠كانـت حلقـة العمـل جـزءا ال يـتجزأ مـن املؤمتر العاملي الثالث للفضاء، وحضرها                     -٥
وكـان العديـد مـن حضـور حلقـة العمـل قد حضروا أيضا حلقة العمل                 . مشـاركا مسـجال فـيه     

دويل لــلمالحة الفضــائية حــول اســتخدام تكنولوجــيا  املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واالحتــاد الــ 
وقّدمـت اجلهـات الراعـية حللقة العمل دعما         . (A/AC.105/812)الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية         

 .ماليا ملشاركني خمتارين من البلدان النامية

وكـان أحـد أهـداف حلقـة العمـل استعراض فوائد برامج السواتل الصغرية مع تشديد          -٦
وحضر . سـامهة الـيت ميكـن أن تقّدمهـا تلـك السـواتل يف دعـم التنمـية املسـتدامة         خـاص عـلى امل   

حلقـة العمـل أيضـا عـدة مشـاركني يف حلقـات العمـل السابقة، وفّروا استمرارية قّيمة ومتكّنوا                    
 .من تقييم التقّدم الذي أُحرز أثناء انعقاد سلسلة حلقات العمل

  
   خالصة العروض املقّدمة -ثانيا 

ّدمـة قصـرية، قـّدم الرئـيس املشارك حللقة العمل عرضا عاما للنتائج اليت أُحرزت             يف مق  -٧
ويف ريو دي جانريو    ) أثناء اليونيسبيس الثالث  (يف حلقـات العمـل السابقة اليت عقدت يف فيينا           

ــتون  ــوز ويف هوس ــا اســتخدام      . ويف تول ــناول معظمه ــات، ت مث عرضــت ونوقشــت ســت ورق
 . الناميةالفضاء اخلارجي لصاحل البلدان

وعــرض الورقــة األوىل طــالب مــن ســنغافورة وفرنســا يدرســون القــانون والعلــوم يف      -٨
ــتحدة وكــندا   ــني التخصصــات، حبــق،      . اململكــة امل ــيا ومشــتركا ب ــيال دول ــة حتل وقّدمــت الورق

ــبلدان النامــية، مبــا يف ذلــك حتلــيل ساســي وسياســايت      . الســتخدام الســواتل الصــغرية لصــاحل ال
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اون املمكـن بـني الـبلدان النامـية والـبلدان املـتقدمة النمو، من وجهيت النظر                 وحبثـت الورقـة الـتع     
وبـدأ العـرض من فرضية التنمية املستدامة، كما مت تعريفها أثناء مؤمتر األمم            . التقنـية والقانونـية   

، وتناول  ١٩٩٢يونيه  /املـتحدة املعـين بالبيئة والتنمية الذي عقد يف ريو دي جانريو يف حزيران             
، ١٩٦٧ القوانـني الـيت وردت فـيها نصـوص ذات آثـار عـلى الـبلدان النامـية منذ عام                      بالبحـث 

ــيدان استكشــاف واســتخدام       ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل عــندما اعــتمدت مع
، )٢١-د (٢٢٢القــرار (الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى   

ــرفق،  ــاهدة الفضــاء اخلــارجي  "امل ــت احلاضــر ")مع ــل   . ، وإىل الوق ــلى احلاجــة إىل نق وشــّدد ع
وذكـر أنه يبدو من التحليل أن عوامل النجاح تشمل وجود عالقة طويلة األجل              . التكنولوجـيا 

وأوضح أن  . بـني بلديـن مـع وجـود هنـج منسـق ازاء التعلـيم يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء                   
 النامية من النجاح يف احلصول على امكانية معـاهدات الفضـاء تتسـم باألمهـية يف متكني البلدان     

وذكر أن املسألتني اهلامتني اللتني ميكن استخدام الفضاء        . الـنفاذ إىل الفضـاء عـلى قدم املساواة        
ــبلدان النامــية مهــا حتســني األحــوال االجتماعــية     ــنفاذ إىل املعــرفة  –فــيهما يف ال  االقتصــادية وال

 .والتكنولوجيا

وقّدمــت . فــريق دويل مــن الطــالب مــن اجلامعــة الدولــية للفضــاء وأعــّد الورقــة الثانــية  -٩
الورقـة حتلـيال تفصيليا للظروف اليت تشري إىل حدوث انتشار سريع للمالريا، وكيف ميكن أن                

وذكر أنه يقال إن املالريا    . تسـاعد املعلومـات املسـتمدة مـن الفضـاء عـلى مكافحة هذا املرض              
وقيل إن  .  مليون حالة مرضية حادة يف السنة      ٣٠٠مع  تـؤّدي إىل ملـيون حالـة وفـاة يف السنة،            

االسـتراتيجية الـيت اقـترحها فـريق املشـروع يف اجلامعـة الدولـية للفضـاء وعرضـت عـلى منظمة                      
الصـحة العاملية تشتمل على فهم دورة حياة البعوض الناقل للمرض بغية حتديد مؤشرات ميكن               

 وذكر أن مثل تلك اخلريطة ميكن أن .إدخاهلـا يف منـوذج تنـبؤي مـن أجـل رسـم خريطة خماطر        
يتسـىن بواسـطتها التنـبؤ بالوبـاء قـبل مـا بـني شـهر واحـد وأربعة أشهر من بدايته، بغية التمكن               
ــيف العــالج مــن املرضــى          ــاء مــن تكال ــبط بالوب ــا يرت ــائي وختفــيض م مــن حتســني العــالج الوق

تنبؤات املناخية الطويلة   وقـيل ان استخدام تكنولوجيا الفضاء إلعداد ال       . والسـيطرة عـلى الوبـاء     
األجـل واختاذ التدابري احمللية القصرية األجل ميكن أن يقدم مسامهة هامة يف رفع مستوى شبكة               
الرصــد والتنــبؤ، وبالــتايل يف مكافحــة املــرض؛ ومــن شــأن الســواتل الصــغرية الزهــيدة الــتكلفة    

 .م الوقائيوذات القدرة على مجع البيانات أن تؤدي دورا قّيما يف مثل ذلك النظا

وأشــري إىل أن تقــّدم التكنولوجــيا، ابــتداء مــن الســواتل الكــبرية ووصــوال إىل الســواتل    -١٠
الصـغرية الزهـيدة الـتكلفة، ميّهـد الطـريق أمام كل بلد ليكون لديه ساتله اخلاص يف سياق بعثة                    

ل رصد ومتثّل كوكبة سوات. صـغرية تـنفّذ سـريعا يف حـدود امليزانـية وختـدم األولويـات الوطنـية             



 

5  
 

A/AC.105/813

الكـوارث مـثاال منوذجـيا لنجاح التعاون الدويل من خالل تعاون عدد من البلدان املشاركة يف                 
وقد مت حىت اآلن    . تايلـند وتركيا واجلزائر والصني واململكة املتحدة ونيجرييا       : الكوكـبة، وهـي   

ارث إطـالق عـدة سواتل تابعة للكوكبة، وهي توفّر بيانات للتعاون الدويل يف جمال رصد الكو             
الطبيعــية والكــوارث الــيت مــن صــنع البشــر ولتطبــيقات االستشــعار عــن بعــد يف كــل بلــد عــلى  

وذكـر أن مقتضـيات مـثل هـذا الـربنامج الـناجح اخلـاص بالسـواتل الصـغرية هي وجود                     . حـدة 
الـتزام حكومـي طويل األجل بشأن الفضاء، واستحداث موجود وطين أول سريعا يف الفضاء،               

رضيني تدريبا جيدا والقيام باستثمار اضايف يف ساتل ثاٍن وساتل ثالث     مـع تدريـب املوظفني األ     
 .وذكر أنه ميكن أن يستفاد من السواتل لصاحل البلد. ويف املرافق الوطنية

وأشــري إىل أن كوكــبة الســواتل األفريقــية إلدارة املــوارد هتــدف إىل خدمــة األولويــات   -١١
ــتطوير تكنولوجــيا الفضــاء و   ــيقات الفضــائيةاألفريقــية اخلاصــة ب ــة  . بالتطب ــّدم تعــريف حبمول وق
ــة هــي أســاس كوكــبة   . املصــوِّر الســاتلي الصــغري املــتعّدد املستشــعرات   وذكــر أن هــذه احلمول

وتتألّف احلمولة يف املرحلة األوىل من جهاز للتصوير املتعّدد . السـواتل األفريقـية إلدارة املـوارد     
 وسـيكون هلا يف املرحلة الثانية سطح بؤري          مـترا،  ٢,٥األلـوان واألطـياف، باسـتبانة مقدارهـا         

وتــراعي بعــثة ســواتل الكوكــبة أولويــات إدارة املــوارد، ألن   . اضــايف خــاص باملطيافــية الفائقــة 
. العديــد مــن الكــوارث الــيت حتــدث يف أفريقــيا ميكــن درؤهــا عــن طــريق حتســني إدارة املــوارد   

 .التكنولوجيا ونقلهاوسيضم برنامج الكوكبة عددا من البلدان تتعاون على تطوير 

الربازيلية، مشل  ) أونوسات(وقـّدم عـرض لـتجربة السـاتل املـداري للطـالب اجلامعـيني                -١٢
جوانـب مـثل إدارة املشـروع، والضـغط الـناتج عـن قصـر مـدة اجلـدول الزمين، وحل املشاكل                      

وذكر أن . وقـيل إن دروسـا هامـة اسـتفيدت مـن الـتجربة سـينتفع هبـا طـالب اهلندسـة            . التقنـية 
انفجـار أونوسـات عـلى منصـة االطالق ترك انطباعا مستدميا لدى أعضاء فريق الطالب الذين           

 .عملوا يف أونوسات

وقـّدم ممـثل لالحتـاد الروسـي عرضـا للفـرص التعليمية املتعلقة ببناء وإطالق ساتل وزنه         -١٣
ــّيمة اكتســبت وإن تالمــيذ   . ٢٠٠٠- كــيلوغراما هــو الســاتل كوليــربي  ٢٩ ــيل إن خــربة ق وق
وذكـر أنه يعتزم أن تتاح فرصة اطالق جديدة لساتل من رتبة الوزن             . ملـدارس اسـتفادوا أيضـا     ا

ــبلغ   ٢٩ ــري ي ــدار دائ ــربي   ٤٥٠ كــيلوغراما إىل م ــترا، يف اطــار مشــروع الســاتل كولي  كيلوم
، ٢٠٠٠-وســيتيح ذلــك املــدار أن يكــون عمــر البعــثة أطــول مــن عمــر بعــثة كوليــربي. القــادم

 .ص التعليمية اليت يتيحها هذا الربنامج الساتلياألمر الذي سيعّزز الفر
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   االستنتاجات والتوصيات -ثالثا 
أوضـحت حلقة العمل جبالء، مرة أخرى، أن هناك فوائد جانبية ضخمة تكتسب من               -١٤

 .استحداث األنشطة الفضائية عن طريق برنامج سواتل صغرية

رية هي أداة مفيدة للحصول على   وسـلّم املشاركون يف حلقة العمل بأن السواتل الصغ         -١٥
وشـّددت حلقـة العمل على أمهية أن        . التكنولوجـيا وتطويـرها واملسـامهة يف التعلـيم والتدريـب          

 .ينصّب التركيز األساسي على التطبيقات اليت تقّدم فوائد اقتصادية مستدامة للبلدان النامية

ية السواتل الصغرية يف    وشـّدد يف العـروض على أن النتائج العملية أوضحت مدى فعال            -١٦
وذكـر أن هـناك بـرامج جديدة عرضت يتوقّع أن تتيح فوائد، مثل              . معاجلـة املشـاكل االقليمـية     

الفوائــد الــناجتة مــن االستشــعار عــن بعــد، وخصوصــا يف جمــاالت مــثل ختفــيف الكــوارث،          
صحة وقيل ان احلفاظ على ال    . والـزراعة، والتصـّحر، ورصـد الغابـات، وتطوير البنيات التحتية          

 .كان تطبيقا هاما جديدا جرت مناقشته، وسيحتاج إىل املزيد من العناية يف املستقبل

وسـلّم املشـاركون أيضـا بـأن مشـاريع السـواتل الصـغرية تعـّزز، مـن خـالل االتفاقات                      -١٧
وذكر أن  . الثنائـية أو املـتعّددة األطـراف، الـتعاون الدويل داخل املناطق أو على الصعيد العاملي               

السـواتل الصــغرية ميكـن أن تــؤّدي إىل تعـاون مـثمر بــني خمـتلف الــبلدان عـلى ختطــيط       مشـاريع  
كوكــبات الســواتل وتنفــيذها وصــيانتها، وكذلــك عــلى االســتفادة الفّعالــة مــن البــيانات الــيت    

وســلّم املشــاركون بــأن هــذا الــنهج ميكــن أن يكــون وســيلة مفــيدة للتشــارك يف . حيصــل علــيها
 .بيانات املعلوماتتكاليف تطوير السواتل ويف 

وســلّم املشــاركون بــأن بــرنامج الســواتل الصــغرية ميكــن أن يــؤدي، داخــل الــبلد، إىل   -١٨
حفــز االهــتمام بالعــلم والتكنولوجــيا، وتعزيــز نوعــية احلــياة ونوعــية التعلــيم، وتشــجيع البحــث 

ــئات احلكومــية واملؤسســات التعليمــية والصــناعات     ــباطات بــني اهلي ــتطوير، وحتســني االرت . وال
ولذلـك شـّدد املشـاركون عـلى احلاجـة إىل املـزيد مـن الوعـي بفوائـد بـرامج الفضـاء بني أفراد                         

 .اجلمهور ومتخذي القرارات

وسـلّم املشاركون أيضا باملسامهة اليت قّدمها الطالب يف حلقة العمل، واعتربوا اهتمام             -١٩
ــل       ــيا ع ــيني مبوضــوع الســواتل الصــغرية مؤشــرا اجياب ــزايد وعــي  الشــباب مــن طــالب ومهن ى ت

 .اجلمهور
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ــناء اليونيســبيس      -٢٠ ــتراحات الــيت قّدمــت أث ــأن االق وســلّم املشــاركون يف حلقــة العمــل ب
الثالــث مــا زالــت منطــبقة متامــا، ولكــنهم قّدمــوا االســتنتاجات والتوصــيات االضــافية التالــية أو 

 :أعادوا تأكيدها

ــتمرار يف استكشــاف ســبل       )أ(  ــبغي االس ــه ين ــل بأن ــة العم ــتعاون ســلّمت حلق  ال
الـدويل، مـن أجـل حفـز اسـتخدام شبكات السواتل الصغرية لصاحل البلدان النامية، مبا يف ذلك             

ومـن أجـل حتقـيق ذلـك الغـرض، أوصـت حلقـة العمل               . عـن طـريق تـرويج املشـاريع االقليمـية         
مبواصــلة العمــل املنّســق لــتحديد املشــاكل اهلامــة املشــتركة بــني بلــدان أي مــنطقة، والــيت ميكــن  

ــاعدة تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية    التصــد ــل أيضــا بإقامــة     . ي هلــا مبس وأوصــت حلقــة العم
ــناطق االســتوائية املوجــودة يف        ــثل امل ــياجات املشــتركة، م ــناطق ذات االحت ــني امل الشــراكات ب

 القارات املختلفة؛

وذكــر أن جهــودا بذلــت الســتحداث نظــم فضــائية مكّرســة لتحســني نوعــية    )ب( 
ومـن أجـل تقـدمي الفوائـد االقتصـادية واالجتماعـية القصوى لسكان           . يةاحلـياة يف الـبلدان النامـ      

 تلك البلدان، أوصت حلقة العمل بإنشاء الربامج بطريقة تكفل االستمراراية واالستدامة؛

وشـّددت حلقـة العمـل، عـلى وجـه اخلصـوص، على ما لربامج رصد األرض                  )ج( 
ومن مث أوصت حلقت    .  التعاون الدويل  مـن أمهـية مـتزايدة للـبلدان النامـية، وعلى فوائد جهود            

العمـل بإنشـاء بـرامج اسـتراتيجية طويلة األجل لضمان استدامة اقتناء ومعاجلة البيانات الالزمة          
لرصـد البيـئة واملـوارد الطبيعـية، ولتخفـيف حـاالت الكـوارث الـيت مـن صنع البشر والكوارث                 

 الطبيعية، وكذلك الختاذ القرارات؛

ــ )د(  ــناء علـــوم   وســـلّمت حلقـــة العمـ ل بفوائـــد بـــرامج الســـواتل الصـــغرية يف اقتـ
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطويـرها وتطبيقها، وما يرتبط بذلك من تكوين قاعدة معرفية وقدرات       

ولذلـك أوصـت حلقـة العمـل بـأن تكـون األنشـطة الفضـائية جـزءا ال يـتجزأ من أي                     . صـناعية 
 القدرات؛برنامج وطين مكّرس القتناء التكنولوجيا وتطويرها وبناء 

وأكّــدت حلقـــة العمـــل أهنـــا تقـــّر بأمهـــية مـــادة التنمـــية الفضـــائية يف املـــناهج   )ه( 
ومتاشــيا مــع توصــيات اليونيســبيس الثالــث، . التعليمــية، وال ســيما لتحفــيز الطــالب وتدريــبهم

أوصـت حلقـة العمل بأن يسلّم كل بلد بالدور اهلام الذي ميكن أن تؤّديه املوجودات الفضائية        
 يم وباحلاجة إىل ادراج علوم وتكنولوجيا الفضاء يف املناهج التعليمية؛يف التعل

ويف اخلـتام، شـّددت حلقـة العمـل عـلى احلاجـة إىل تطوير الوعي، لدى عامة                   )و( 
ــيقات تكنولوجــيا      ــالفوائد املمكــنة لتطب ــدى مــتخذي القــرارات، ب اجلمهــور ويف اجلامعــات ول
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الدور اهلام الذي ميكن أن تؤّديه أي منظمة        وسـلّمت احللقـة، عـلى وجه اخلصوص، ب        . الفضـاء 
وأوصت حلقة العمل بأن ينظر كل بلد       . أو وكالـة مكّرسـة يف صـوغ بـرامج الفضاء وتنفيذها           

أو جمموعـة مـن الـبلدان يف حتقيق حد أدى من القدرات الفضائية، ألن تلك القدرات ميكن أن     
ادية، فضــال عــن صــحة الســكان   االقتصــ–تكــون بالغــة القــيمة يف تعزيــز التنمــية االجتماعــية   

 .ونوعية حياهتم

 

 احلواشي
قرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  ت )١(

، الفقرة  ١الفصل األول، القرار   ، )E.00.1.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( ١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
 .املرفقمن ) ب( ٣٢

 .املرجع ذاته، املرفق الثالث  )٢(
الغرض من اللجنة الفرعية التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام السواتل الصغرية    )٣(

ع يف  لبلدان النامية وإذكاء الوعي هبذا املوضو إىل ا منافع هذه السواتل بالنسبة تقييمملصلحة البلدان النامية هو 
ذكورة نشر استنتاجاهتا وتعميم املعلومات   اللجنة الفرعية املتوىلوت. البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء

 : اجلهات التالية  اللجنة الفرعية معتعاونوحتقيقا لغايتها، ت. ذات الصلة من خالل تنظيم حلقات عمل وندوات
ي يف األغراض السلمية التابعة هلا؛ واالحتاد الدويل للمالحة  األمم املتحدة وجلنة استخدام الفضاء اخلارج

 . واجلامعة الدولية للفضاء؛املعنية باالتصال باملنظمات الدولية والبلدان الناميةو له ة التابعةلجنالالفضائية و
 .٧٤ لفقرة، ا(A/58/20) ٢٠ واخلمسـون، امللحـق رقـم الثامنة الدورة ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٤(

 ـــــــــــ


