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  الفصل األول      
  مقدمة    

ــعة         -١ ــا التاس ــلمية دور ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس ــدت جل عق
وكان أعضاء مكتب اللجنة على   . ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ١٦ إىل   ٧فييـنا مـن     واألربعـني يف    
 :النحو التايل

 )فرنسا(جريار براشيه    :الرئيس 

 )هنغاريا(إيلود بوث  :النائب األول للرئيس 

 )بوركينا فاسو(تيندريبيغو . بول ر :املقرر/النائب الثاين للرئيس 

 .COPUOS/T.550-565 لجنة يف الوثائقوترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات ال
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  
كانـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                   -٢

 ٣ فرباير إىل/ شباط٢٠األغـراض السـلمية قـد عقـدت دورـا الثالـثة واألربعـني يف فيينا من         
 وكــــان تقريــــر اللجـــنـة الفرعـــية). اهلـــند(ســـوريش . ن. ب، برئاســـة ٢٠٠٦مـــارس /آذار

(A/AC.105/869) معروضا على اللجنة. 

وكانــت اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف          -٣
أبريل / نيسان ١٣ إىل   ٣األغـراض السلمية قد عقدت دورا اخلامسة واألربعني يف فيينا من            

ــة رامي٢٠٠٦ ــنات  ، برئاسـ ــيس أنيـ ــدو غونزالـ ــيلي(ونـ ــية  ). شـ ــنة الفرعـ ــر اللجـ ــان تقريـ وكـ
(A/AC.105/871)     احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة اضروتـرد احمل . معروضـا عـلى اللجـنة 
 .COPUOS/Legal/T.731-747  الفرعية يف الوثائق

  
  إقرار جدول األعمال         -باء  

 :ل التايلأقرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعما -٤

 .افتتاح الدورة -١ 
 .إقرار جدول األعمال -٢ 
  .انتخاب أعضاء املكتب -٣ 
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 .كلمة الرئيس -٤ 
 .تبادل عام لآلراء -٥ 
ألغـــراض يف االفضـــاء اخلـــارجي اســـتخدام ســـبل ووســـائل احلفـــاظ عـــلى  -٦ 

 .السلمية
تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٧ 

 ).اليونيسبيس الثالث(ارجي واستخدامه يف األغراض السلمية اخل
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني -٨ 
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني -٩ 
 .ة الراهنةاستعراض احلال: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠ 
 .الفضاء واتمع -١١ 
 .الفضاء واملياه -١٢ 
 .توصيات مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات -١٣ 
 .مسائل أخرى -١٤ 

 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥  
  

  انتخاب أعضاء املكتب        -جيم   
راشــيه يونــيه، جــريار ب/ حزيــران٧، املعقــودة يف ٥٥٠انتخبــت اللجــنة يف جلســتها   -٥
بوركينا (تيندريبيغو  .  للرئيس، وبول ر   لنائبا أو ) هنغاريا(رئيسـا هلا، وإيلود بوث      ) فرنسـا (

 .كال منهم لفترة والية مدا سنتانمقررا، /نائبا ثانيا للرئيس) فاسو

ــتخاب بأيضــا  ٥٥٠ اللجــنة يف اجللســة  وأيــدت -٦ رئيســا ) اهلــند(ســوريش . ن. ان
رئيسا ) مالـيزيا ( الفرعـية العلمـية والتقنـية، ومـازالن عـثمان            للـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة       

ــنات        ــيس أني ــدو غونزال ــية، وراميون ــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــدورة ال لل
 .كال منهم لفترة والية مدا سنتانرئيسا للجنة الفرعية القانونية، ) شيلي(
  

  العضوية   -دال  
/  كــانون األول١٢املــؤرخ ) ١٤-د( ألــف ١٤٧٢امــة وفقــا لقــرارات اجلمعــية الع  -٧

ــ) ١٦-د( هـــاء ١٧٢١، و١٩٥٩ديســـمبـر   ، ١٩٦١ديســـمبـر / كـــانـون األول٢٠ؤرخ املـ
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 ٢٠ باء املؤرخ    ٣٢/١٩٦، و ١٩٧٣ديسمرب  / كـانون األول   ١٨املـؤرخ   ) ٢٨-د (٣١٨٢و
 ، ١٩٨٠نوفمــــرب /ينثالــــ تشــــرين ا٣ؤرخ ملــــ ا٣٥/١٦، و١٩٧٧ديســــمبـر /كــــانون األول

/  كانون األول  ١٠ املـؤرخ    ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٩/٣٣و
 ٥٩/١١٦، و٢٠٠٢ديســــمرب / كــــانون األول١١ املــــؤرخ ٥٧/١١٦، و٢٠٠١ديســــمرب 
 كـــانون ١١ املـــؤرخ ٤٥/٣١٥، ومقـــررها ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٠املـــؤرخ 
غـراض السـلمية من     ، تألفـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األ            ١٩٩٠ديسـمرب   /األول

االحتـاد الروسـي، األرجنـتني، اسبانيا، أستراليا،        :  دولـة  ٦٧الـدول األعضـاء التالـية وعددهـا         
، )سالميةإلا - مجهورية(ندونيسـيا، أوروغـواي، أوكرانيا، إيران       إكـوادور، ألبانـيا، أملانـيا،       إ

فاسو، بولندا، بريو، إيطالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا             
تايلـند، تركـيا، تشـاد، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربـية الليبـية، اجلمهوريـة التشيكية، اجلمهورية                  
العربـية السـورية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان،             

ــنـزويال      ــبني، فـ ــا، الفلـ ــراق، فرنسـ ــني، العـ ــيلي، الصـ ــرياليون، شـ ــويد، سـ ــة (السـ  -مجهوريـ
، فييـت نـام، كازاخسـتان، الكــامريون، كـندا، كوبـا، كولومبـيا، كينـيا، لبــنان،        )البولـيفارية 

مالــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا    
اريا، العظمـى وإيرلـندا الشـمالية، منغولـيا، النمسـا، النـيجر، نـيجرييا، نـيكاراغوا، اهلند، هنغ                 

 .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  

  احلضور    -هاء   
ــدول   -٨ ــثلو ال ــدورة مم ـــحضــر ال ــية األعضــاء يف اللجــنة  ٥٨ ال االحتــاد الروســي،  : التال

ــيا، إيــران     األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكران
 إيطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بلغاريــا، بوركيــنا ،)اإلســالمية-مجهوريــة(

فاسـو، بولـندا، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية،             
ــلوفاكيا،     ــيا، سـ ــيا، رومانـ ــنوب أفريقـ ــا، جـ ــة كوريـ ــورية، مجهوريـ ــية السـ ــة العربـ اجلمهوريـ

ــيلي، ال  ــويد، شـ ــودان، السـ ــنـزويال    السـ ــبني، فـ ــا، الفلـ ــراق، فرنسـ ــني، العـ ــة (صـ  -مجهوريـ
، فييــت نــام، كازاخســتان، كــندا، كوبــا، كولومبــيا، مالــيزيا، مصــر، املغــرب،    )البولــيفارية

املكسـيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا،           
 .ة، اليابان، اليوناناهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحد

ــنة، يف جلســـاا   -٩ ، أن تدعـــو ممثـــلي أذربـــيجان  ٥٥٢ و٥٥١ و٥٥٠وقـــررت اللجـ
وإسـرائيل وأنغوال وبوليفيا وبيالروس وتونس واجلمهورية الدومينيكية وسويسرا وسرياليون          

 وخماطبتها عند التاسعة واألربعني   دورا  ، إىل حضـور     هم بـناء عـلى طلـب      والكرسـي الرسـويل   
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أي قرار من   يستلزم اختاذ   ء، عـلى أال ميـس ذلك بطلبات أخرى من هذا القبيل وأال              االقتضـا 
 .اللجنة بشأن وضعية تلك الدولقبل 

وحضـر الدورة ممثلون للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية             -١٠
 ).نسكويوال(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) فاوال(والزراعة 

 ووكالــة الفضــاء ،اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض وحضــر الــدورة أيضــا ممــثلو -١١
ــية  ــا(األوروبـ ــلمالحة    )اإليسـ ــدويل لـ ــاد الـ ــاء، واالحتـ ــات الفضـ ــد األورويب لسياسـ ، واملعهـ
ملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة، واجلمعية الدولية للمسح التصويري         واالفضـائية،   

ــعار ــد، واجلامعــة الدولــية للفضــاء، والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء،        واالستش  عــن بع
 . والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء

 .ممثل أمانة الفريق املختص برصد األرضأيضا، بدعوة من اللجنة، حضر الدورة و -١٢

مثـلي الـدول األعضاء يف اللجنة       مب قائمـة    A/AC.105/XLIX/INF/1وتـرد يف الوثـيقة       -١٣
 الذيــن حضــروا ل غــري األعضــاء فــيها وهيــئات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن املــنظمات والــدو
 .الدورة

  
  ت العامة  كلما  ال -واو  

ــ -١٤ االحتــاد : م أثــناء التــبادل العــام لــآلراء ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة   تكلّ
كسـتان، الربازيل،   الروسـي، األرجنـتني، إكـوادور، أملانـيا، إندونيسـيا، أوكرانـيا، إيطالـيا، با              

الــربتغال، بوركيــنا فاســو، بولــندا، تايلــند، اجلماهرييــة العربــية الليبــية، اجلمهوريــة التشــيكية، 
-مجهوريــة(زويال ـفريقــيا، رومانــيا، شــيلي، الصــني، فرنســا، فــن أمجهوريــة كوريــا، جــنوب 

ا، الواليات  ، كـندا، كوبـا، كولومبـيا، مالـيزيا، النمسـا، نـيجرييا، اهلـند، هـنغاري                )البولـيفارية 
كل من ممثل ألقى كلمة  كما .وألقـى ممثل سويسرا أيضا كلمة . املـتحدة األمريكـية، الـيابان     

اجلمعــية الدولـية للمســح التصـويري واالستشــعار   ممـثل  املعهـد األورويب لسياسـات الفضــاء و  
 .عن بعد

رئيسـا جديـدا هلـا، وإيلود بوث      ) فرنسـا (رحبـت اللجـنة بانـتخاب جـريار براشـيه           و -١٥
 .مقررا/نائبا ثانيا للرئيس) بوركينا فاسو(تيندريبيغو .  للرئيس، وبول رلنائبا أو) هنغاريا(

ــرها ل   -١٦ ــيودون  رئيســها وأعربــت اللجــنة عــن تقدي ــيجرييا(أديغــون آدي أب ــية )ن  املنته
املقرر /نائبه الثاين ، و املنتهية واليته ،  )كولومبـيا (، سـريو أريفـالو ييبـيس        ونائـبه األول  ،  واليـته 
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ــارخيي  بار ــيز ت ــران اإلســالمية  (ف ــة إي ــته )مجهوري ــية والي ــلى  املنته ــذي   ، ع ــيادي ال ــدور الق ال
 .اضطلعوا به أثناء فترة واليتهم

مــا تكــبده ذلــك الــبلد مــن  وأعربــت اللجــنة عــن تعازيهــا حلكومــة إندونيســيا عــلى   -١٧
 .الذي اجتاحه مؤخرا الزلزال جراءخسائر يف األرواح واملمتلكات 

ألول  االحتـاد الروسـي مبناسـبة الذكـرى السنوية اخلامسة واألربعني             وهـنأت اللجـنة    -١٨
 / نيسان١٢ يفرحلـة مأهولـة إىل الفضـاء اخلـارجي اليت قام ا رائد الفضاء يوري غاغارين           

 .١٩٦١أبريل 

الواليات املتحدة مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين       أيضـا   هـنأت اللجـنة     و -١٩
 .١٩٨١أبريل / نيسان١٢ يفء رحلة ملكوك الفضاألول 

 يفوهـنأت اللجـنة الـربازيل عـلى رحلـة الفضـاء اليت قام ا أول رائد فضاء تابع هلا                      -٢٠
 .٢٠٠٦ مارس/آذار ٣٠

يونــيه، ألقــى الرئــيس كــلمة قــدم فــيها   / حزيــران٧، املعقــودة يف ٥٥٠ويف اجللســة  -٢١
 العديد من   طوعـت ن اللجـنة    وأشـار إىل أ   . عرضـا موجـزا ألعمـال اللجـنة يف دورـا احلالـية            

الذي عقد أللفية األمم املتحدة لأنشـطتها لألهـداف اإلمنائـية العاملـية الـيت حددهـا مؤمتر قمة              
ــن   ــر م ــول٨ إىل ٦يف املق ــبتمرب / أيل ــيها  ، و٢٠٠٠س ــص عل ــة  ن ــر القم ــاملي مؤمت ــية الع للتنم

/ أيلول ٤أغسطس إىل   / آب ٢٦الـذي عقـد يف جوهانسـربغ جبـنوب أفريقـيا مـن              املسـتدامة   
 ١٦ إىل ١٤الــذي عقــد يف املقــر مــن  وأعــاد تأكــيدها مؤمتــر القمــة العــاملي  ٢٠٠٢ســبتمرب 

للجــنة يف بـالدورة اخلمســني  حــتفال الإىل أن اأيضـا  أشـار الرئــيس  و. ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلـول 
 عاما األوىل ٥٠ الـ خاللزة لإلشادة بإإلجنازات اليت حتققت      تا سـيكون فرصة مم    ٢٠٠٧عـام   
 .القادمة عاما ٥٠ لتفكري يف التطورات احملتملة خالل الـلفضاء و عصر الفجرمنذ 

التابع لألمانة العامة   ، ألقـى مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي         ٥٥٠ويف اجللسـة     -٢٢
وأعربت اللجنة  . كـلمة اسـتعرض فـيها العمـل الـذي اضطلع به املكتب خالل السنة املاضية               

أعمال يف  قـام به من     كتـب مـن خدمـات و       امل قدمـه عـن تقديـرها لـلمدير وموظفـيه عـلى مـا             
 .السنة املاضية

شـريط فيديو حول  أمـام اللجـنة     ، عـرض ممـثل الواليـات املـتحدة          ٥٥٠ويف اجللسـة     -٢٣
 .الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لربنامج مكوك الفضاء
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 )اليابان(كابو  . ويف إطـار التـبادل العـام لآلراء، استمعت اللجنة إىل عرض قدمه ك              -٢٤
ــ ــاء نظــام لدعــم إدارة   اهلــادف إىل  )Sentinel Asia(  الرصــد يف آســيا مشــروع"ول ح إنش

 ".الكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  

  اعتماد تقرير اللجنة       -زاي   
 ٥٦٥بعـد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضة عليها، اعتمدت يف جلستها               -٢٥

جلمعـية العامة الذي يتضمن التوصيات والقرارات       ، تقريـرها إىل ا    يونـيه /حزيـران املعقـودة يف    
 .الواردة أدناه

   
  الفصل الثاين  

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

ديسمرب / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٠/٩٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ٣٩وفقـا للفقـرة      -٢٦
ــاظ عــلى   ســبيللت اللجــنة نظــرها، عــلى   ، واصــ٢٠٠٥ ــة، يف ســبل ووســائل احلف   األولوي
 .ألغراض السلميةيف ا الفضاء اخلارجي استخدام

أثناء و. ممثال اهلند والواليات املتحدة   ألقـى كـلمة أثـناء املناقشـة املـتعلقة ـذا البـند               و -٢٧
 .ضاء أخرى، ألقى كلمة بشأن هذا البند أيضا ممثلو دول أعالتبادل العام لآلراء

عـلى أنه ميكن للجنة، أثناء نظرها  العامـة  والحظـت اللجـنة بارتـياح اتفـاق اجلمعـية           -٢٨
قلـيمي واألقالـيمي اسـتنادا إىل اخلربات    يف هـذه املسـألة، أن تـنظر يف سـبل تعزيـز الـتعاون اإل              

ــية      ــارة األمريك ــر الق ــن مؤمت ــيناملســتمدة م ــذي  الفضــاء وب املع ــدور ال ــه ميكــن يف ال أن تؤدي
 .ولوجيا الفضاء يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتكن

وفـيما يـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة، الحظت اللجنة                 -٢٩
، استنادا إىل املعلومات املقدمة من الدول األعضاء         واصل أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي       

 بالفضاء،  املتصلةهيـئات مـنظومة األمم املتحدة، حتديث قائمة املبادرات والربامج           يف اللجـنة و   
 )1 (مـع التوصـيات الواردة يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة             الـيت تـتفق     

واتفقـت اللجـنة عـلى أن يواصـل املكتـب حتديـث تلـك القائمـة الـيت ميكـن االطالع عليها يف                        
 .(www.uncosa.unvienna.org/wssd/index.html) ب على الشبكة العامليةموقع املكت
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والحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومة إكوادور ستستضيف مؤمتر القارة األمريكية              -٣٠
، وأن حكومة شيلي    ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢٨إىل   ٢٥و مـن    تالفضـاء يف كويـ    املعـين ب  اخلـامس   

ــن    ــم م ــت، بدع ــة نظم ــيا وحكوم ــؤون الفضــاء اخلــارجي   يونســكو ومالكولومب ــب ش ، كت
املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء املعقود يف سانتياغو     أثـناء  اجـتماعا حتضـرييا لذلـك املؤمتـر      

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ و٢٨يومي 

ورأت بعــض الوفــود أن فوائــد تكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاا ينــبغي أن تســاهم يف   -٣١
لـنمو االقتصـادي املطـرد والتنمية املستدامة يف          أنشـطة الفضـاء املواتـية ل       تظم يف حتقـيق منـو منـ     

 .البلدان، وال سيما النامية منهامجيع 

يف األغراض  اخلارجي  أن الـنظر يف مجـيع املسـائل الـيت متس استخدام الفضاء              رئـي   و -٣٢
الـــنمو والتنمـــية لتحقـــيق تكنولوجـــيا الفضـــاء تطبـــيقات الســـلمية، مبـــا يف ذلـــك اســـتخدام 

ة، يقتضـي أن تـنظر اللجـنة يف إمكانـية إنشـاء آلـية عملـية لتنسيق                  لـدول كافـ   يف ا املسـتدامني   
عمـلها ومواءمـته مـع العمـل الـذي تضـطلع به سائر اهليئات ذات الصلة، مثل اجلمعية العامة          

 .ومؤمتر نزع السالح

،  اخلارجي أنـه لـلحفاظ عـلى الطابع السلمي واملسؤول والدويل ال الفضاء    رئـي و -٣٣
 الشــفافية يف األنشــطة الفضــائية الــيت تضــطلع ــا شــىت   زيــادة عــلى ينــبغي أن تعمــل اللجــنة 

 .دولال

للفضاء ستخدامات السلمية   الاللجنة أن تقوم بدور رئيسي يف نشر ا       على  ورئـي أن     -٣٤
والـترويج هلـا مـن خـالل اإلسـهامات الـيت تقدمهـا وينـبغي أن تواصـل تقدميها من               اخلـارجي   

 والصـكوك القانونية اليت ميكن أن تضمن حصر         يد واسـتكمال املـبادئ األخالقـية      حـ أجـل تو  
 .متييزبال  يف األغراض السلمية اخلارجياستخدام الفضاء 

 أن اللجــنة أنشــئت حصــرا مــن أجــل تعزيــز الــتعاون الــدويل عــلى اســتخدام    رئــيو -٣٥
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وأنه من األنسب أن تعاجل جوانب الفضاء اخلارجي                

 . السالح يف حمافل أخرى، للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالحزعـاملتصلة بن

 أن نصـب أسـلحة يف الفضاء اخلارجي سيؤدي ال حمالة إىل الريبة والتوتر بني               ورئـي  -٣٦
أنـه ينبغي بالتايل أن تستمر اللجنة يف عقد         الـدول وإىل القضـاء عـلى مـناخ الـثقة والـتعاون و             

 .اء يف األغراض السلميةاحملافظة على استخدام الفضمناقشات حول 
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أن إدخـال أسـلحة إىل الفضاء اخلارجي من شأنه أن يقوض مفهوم استخدام      رئـي   و -٣٧
اجلهود الرامية إىل ستند إليه  تالفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وكذلك األساس الذي           

 .هلذه اجلهوداالنتشار واملسوغ املنطقي ذاته منع 

عائقا هاما  مبا فيها اآلليات القانونية، ميكن أن يشكل أن إنشـاء آليات فعالة،   رئـي   و -٣٨
 .تسليح الفضاء اخلارجيحيول دون 

 أن اســتعراض ســبل ووســائل احملافظــة عــلى اســتخدام الفضــاء يف األغــراض    رئــيو -٣٩
ــيمي اســتنادا إىل    باالســلمية ميكــن أن يــتم   ــتعاون اإلقلــيمي واألقال ستكشــاف ســبل تعزيــز ال

أن  ميكــن الــدور الــذيالــنظر يف بالفضــاء، وكذلــك املعــين بريكــية  مؤمتــر القــارة األماربجتــ
 الصــادرة عــن اإلجــراءات املوصــى ــا يف خطــة التنفــيذ تكنولوجــيا الفضــاء يف تنفــيذ تؤديــه 

 .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 لألمــن باحلفــاظ عــلى عــامورئــي أن أنشــطة الفضــاء ميكــن أن تســاهم يف املفهــوم ال  -٤٠
تكنولوجـــيا الفضـــاء وتدعـــيم اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف يف تطويـــر الســـلمي اجلانـــب 

 .األغراض السلمية

 أنــه مــن أجــل حتقــيق هــدف تعزيــز اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  رئــيو -٤١
، ومن ذلك مثال    احملدودةلفضاء اخلارجي   اموارد  تتقاسم البلدان بالعدل    السـلمية، ينـبغي أن      
 . املدار الثابت بالنسبة لألرضاملواقع املوجودة يف

، النظر على وجه ٢٠٠٧عام يف وأوصـت اللجـنة بـأن تواصل يف دورا اخلمسني،      -٤٢
ألغراض يف ا الفضاء اخلارجي   استخدام  األولويـة يف البند املتعلق بسبل ووسائل احلفاظ على          

 .السلمية
  

 افتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكش -باء 
  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

، نظرت اللجنة يف البند املتعلق بتنفيذ توصيات ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٣
مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض             

 ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 

ار هذا البند من جدول األعمال ممثلو األرجنتني وأملانيا وإيطاليا  وألقـى كـلمة يف إط      -٤٤
والــربازيل وشــيلي والصــني وفرنســا واململكــة املــتحدة ونــيجرييا واهلــند والواليــات املــتحدة    

وأثـناء التـبادل العـام لـآلراء، أُلقيـت أيضـا كـلمات بشـأن هذا البند من قبل ممثلي                     . والـيابان 
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) إيــاف(راقــبان عــن االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية  كمــا تكــلم امل. دول أعضــاء أخــرى
وألقى كلمة كذلك املمثل املدعو ألمانة الفريق املختص        . والـرابطة الدولـية ألسـبوع الفضاء      

 .برصد األرض

 :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة لكي تنظر فيهما -٤٥

يف أعمال جلنة  غراض السلميةإسـهام جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ       )أ( 
الفضاء من أجل   : ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة   التنمـية املسـتدامة فـيما يـتعلق باموعة املواضيعية         

 ؛)A/AC.105/872 (التنمية املستدامة

ــتدامة      )ب(  ــية املسـ ــنة التنمـ ــنة وجلـ ــني اللجـ ــلة بـ ــز الصـ  /A/AC.105/2006(تعزيـ
CRP.11.( 

 العلمـية والتقنـية، عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة       والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية      -٤٦
، عــاودت يف دورــا الثالــثة واألربعــني عقــد الفــريق العــامل اجلــامع لكــي يــنظر يف   ٦٠/٩٩

هو رئيس الفريق   ) باكستان(وكـان حممـد نسـيم شـاه         . تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث       
 .العامل اجلامع

لمية والتقنية وفريقها العامل اجلامع فيما      اللجنة الفرعية الع  وأقـرت اللجـنة توصيات       -٤٧
 .يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

أسبوع الفضاء العاملي يف    "واسـتمعت اللجـنة يف إطـار هـذا البـند إىل عـرض بعنوان                 -٤٨
 . ساركر التابع للرابطة الدولية ألسبوع الفضاء. ر. ، قدمه ف"بنغالديش

طـة العمـل الواردة ضمن تقريرها إىل اجلمعية العامة          وأكّـدت اللجـنة أمهـية تنفـيذ خ         -٤٩
واليت أيدا اجلمعية العامة    )  باء -، رابعا   A/59/174(اليونيسبيس الثالث   توصيات  عـن تنفيذ    
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢يف قرارها 

اصل ، ينبغي للجنة أن تو    ٥٩/٢والحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -٥٠
الــنظر يف دوراــا املقــبلة يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث إىل أن تــرى اللجــنة أنــه مت   

 .حتقيق نتائج ملموسة

اليونيســبيس الثالــث جيــري تنفــيذها بفعالــية مــن واتفقــت اللجــنة عــلى أن توصــيات  -٥١
 خـالل اســتعمال خطــط العمــل املــتعددة الســنوات وإنشــاء أفــرقة عمــل، فضــال عــن الــتقارير 

واتفقــت اللجــنة عــلى أن هــذا . الــواردة عــن أنشــطة األفــرقة املخصصــة وغريهــا مــن األفــرقة
 .النهج املرن ميكّنها من تناول طائفة عريضة من القضايا املهمة واملترابطة
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والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الــدول األعضــاء تقــوم بتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس   -٥٢
م واملشــاركة الفعــالني يف العمــل املتصــل باخلطــة  الثالــث عــن طــريق أمــور مــن مجلــتها الدعــ  

التنفـيذية العشرسـنوية للفـريق املخـتص برصـد األرض واجلهـود املـبذولة يف إطار استراتيجية                  
والحظـت اللجـنة أيضا أن      . الرصـد العـاملي املـتكاملة واللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض              
س الثالــث مــن خــالل مواصــلة بعــض الــدول األعضــاء تســاهم يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبي

 .اإلسهام يف عمل أفرقة العمل اليت أنشأا اللجنة من أجل تنفيذ تلك التوصيات

واتفقـت اللجـنة عـلى أن إنشـاء أفرقة العمل، يف إطار القيادة الطوعية للحكومات،                 -٥٣
ة قـد أوجـد آلـية فـريدة وفعالـة تسـمح للهيئات احلكومية وغري احلكومية باملشاركة يف متابع                  

 .تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثالث مع احلفاظ على الدور احملوري للدول األعضاء

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن فـريق العمل املعين باستراتيجية رصد البيئة قد اجتمع                 -٥٤
أثـناء دورـا التاسـعة واألربعـني، ورحبـت بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل املعين باألجسام             

 .القريبة من األرض

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن الـدول األعضـاء تسـاهم أيضـا يف تنفيذ توصيات                     -٥٥
 .اليونيسبيس الثالث بواسطة عدد من األنشطة واجلهود الوطنية واإلقليمية

والحظـت اللجنة الفرعية مع التقدير أن اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل              -٥٦
ي لــتكون هيــئة غــري رمســية هدفهــا تــرويج الــتعاون،   املالحــة قــد أنشــئت عــلى أســاس طوعــ 

حسـبما هــو مناسـب، يف املســائل ذات االهـتمام املشــترك الـيت هلــا صـلة باخلدمــات الســاتلية      
املدنــية املــتعلقة بــتحديد املواقــع واملالحــة والتوقيــت واخلدمــات املضــافة القــيمة، فضــال عــن   

ادل، مـع زيـادة استعماهلا يف دعم التنمية    الـتواؤم فـيما بـني هـذه الـنظُم وقابلـية تشـغيلها املتـب               
والحظـت اللجنة أيضا أنه منذ إنشاء اللجنة الدولية         . املسـتدامة، وخاصـة يف الـبلدان النامـية        

 مــن الــدول واملــنظمات احلكومــية الدولــية  ١٩املعنــية بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة أكّــد  
كمـا الحظت   .  يف تلـك اللجـنة     واملـنظمات غـري احلكومـية مشـاركتها كأعضـاء أو مراقـبني            

، أن اختصاصــات اللجــنة الدولــية ٢٠٠٦يونــيه / حزيــران٦اللجــنة يف اجــتماعها املعقــود يف 
املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة قد استكملت من قبل الفريق العامل املخصص الذي                   

 .أنشئ لذلك الغرض

ــتقدير أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــ     -٥٧ ــا  والحظــت اللجــنة مــع ال ــوم، وفق ارجي يق
اليونيسـبيس الثالـث، بـدور جهـة التنسـيق يف املسائل            السـتراتيجيته ملواصـلة تنفـيذ توصـيات         

املتصـلة بإنشـاء الفـريق العـامل املخصـص وسـيقدم الدعم لتنظيم أول اجتماع للجنة الدولية                  
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أكتوبر إىل  /ل تشرين األو  ٣٠املعنـية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقده يف فيينا من            
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير التقدم احملرز يف إجناز الدراسة املتعلقة بإمكانية إنشاء                 -٥٨
هيــئة دولــية تــتوىل التنســيق وتوفــر الوســائل الالزمــة للوصــول بفعالــية اخلدمــات الفضــائية يف 

 مــن هــذا ١٦٥-١٥٠الفقــرات وتشــتمل . إدارة الكــوارث إىل أمــثل مســتوى ممكــن واقعــيا
الـتقرير عـلى آراء الدول األعضاء وقرارات اللجنة فيما يتعلق بإمكانية إنشاء مثل تلك اهليئة          

 .الدولية

ورحبـت اللجـنة بارتـياح بالصلة اليت أقيمت بني عملها فيما يتصل بتنفيذ توصيات                -٥٩
 .ةاليونيسبيس الثالث والعمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدام

والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير اســتكمال اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية ملســامهة     -٦٠
ــتعلق باموعــة املواضــيعية للفــترة      -٢٠٠٦اللجــنة يف عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة فــيما ي

، اســتنادا إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء، وإتاحــة املســامهة الــواردة يف   ٢٠٠٧
ــرابعة عشــرة الــيت عقــدت يف    A/AC.105/872الوثــيقة   للجــنة التنمــية املســتدامة يف دورــا ال

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢ إىل ١نيويورك من 

وأعربـت اللجــنة عــن تقديــرها لشــعبة التنمــية املســتدامة بــإدارة الشــؤون االقتصــادية   -٦١
. ة املستدامة واالجتماعـية يف األمانـة العامـة عـلى تيسـري تقـدمي مسـامهة اللجنة إىل جلنة التنمي                  

واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة أن يواصـل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي العمل عن كثب                   
 .مع أمانة جلنة التنمية املستدامة دف مواصلة تعزيز التواصل والتفاعل بني اهليئتني

واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة دعـوة مديـر شـعبة التنمـية املستدامة إىل املشاركة يف                     -٦٢
ن أجـل إفادـا عـن أفضـل طـريقة تسـاهم ـا هـذه اللجـنة يف أعمـال جلنة              دورات اللجـنة مـ    

التنمــية املســتدامة، وكــذا حضــور مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف دورات جلــنة    
التنمـية املسـتدامة مـن أجـل إذكـاء الوعـي بـالفوائد الـيت تعـود ـا علوم وتكنولوجيا الفضاء                       

ائـد، وال سـيما يف امليادين اليت تتناوهلا جلنة التنمية           عـلى التنمـية املسـتدامة وتـرويج تلـك الفو          
 .املستدامة

واتفقــت اللجــنة عــلى مواصــلة اإلســهام يف ســنة السياســات خــالل كــل دورة مــن    -٦٣
ــربنامج عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة املــتعدد الســنوات     ــدورات اإلثناســنوية ل والحظــت . ال

 يف إطــار عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة يف  اللجــنة أن املســائل التالــية ســتكون موضــع تركــيز 
 .الزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر وأفريقيا: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
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واتفقـت اللجـنة عـلى أن يطلـب مـن الـدول األعضاء توفري مدخالت إلعداد وثيقة                   -٦٤
ات اليت تتيحاا   موجـزة تؤكـد فوائد استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما واألدو          

ملواجهـة الـتحديات املنتصـبة أمـام الـبلدان النامـية خاصـة، فـيما يتعلق بالقضايا اليت ستتناوهلا               
واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة أن جيري          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨جلـنة التنمـية املسـتدامة يف الفـترة          

 الــرابعة الفــريق العــامل اجلــامع للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورة اللجــنة الفرعــية       
واألربعـني، استعراضـه األول ملشـروع الوثـيقة املوجـزة الـيت سـتتوىل األمانـة إعدادها استنادا                   

 .إىل املدخالت الواردة من الدول األعضاء

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تقوم يف دورا اخلمسني باستكمال مسامهتها يف اموعة           -٦٥
 .ة التنمية املستدامة من برنامج عمل جلن٢٠٠٩-٢٠٠٨املواضيعية للدورة 

ــدي رأي مفــاده أن مــتابعة توصــيات اليونيســبيس الثالــث ينــبغي أن تــأخذ يف        -٦٦ وأب
االعتــبار القــدرات واالحتــياجات احمللــية واإلقليمــية وأن العمــل املنــتج الــذي تقــوم بــه أفــرقة  
العمـل ينـبغي أن يكـون متـبوعا بـتحديد وتنفـيذ خطـط عمل تتضمن أهدافا ووسائل ومهام              

 .ةحمدد

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث من شأنه أن ميكّن                    -٦٧
الـبلدان النامـية مـن التصـدي لـتحديات التنمـية، وال سـيما التحديات املقترنة بتعزيز الزراعة                   
وإدارة مــوارد املــياه والقضــاء عــلى األمــية وتوفــري تعلــيم أفضــل وحتســني خدمــات الصــحة     

 .العامة

ب عن رأي مؤداه أنه بإمكان البلدان النامية أن جتمع مواردها من أجل تنفيذ              وأُعـر  -٦٨
 .برامج بشأن التطبيقات الفضائية اليت أثبتت جدواها يف البلدان النامية األخرى

وأُعـرب عـن رأي يقـول بضـرورة مـتابعة اجلهود من أجل إشراك دوائر الصناعة يف                  -٦٩
يات اليونيســبيس الثالــث فــور إعــداد مقــترحات   القطــاع اخلــاص للمســامهة يف تنفــيذ توصــ  

 .واضحة ملشاريع بإمكاا أن تغري تلك الدوائر باملشاركة الفعالة يف مبادرات اللجنة

والحظـت اللجـنة أن املنظومة العاملية لنظم رصد األرض قد أنشئت من قبل الفريق                -٧٠
املســائل ذات برصــد األرض ــدف اســتخدام تطبــيقات رصــد األرض يف معاجلــة   املخــتص 

الصـلة مبواجهـة الكـوارث والتخفـيف مـن حدـا، والصـحة والطاقة وإدارة املياه، وتوقعات                  
والحظت اللجنة  . الطقـس، وتغري املناخ، والزراعة، والتنوع األحيائي، والنظم االيكولوجية        

أيضــا أن الفــريق املخــتص برصــد األرض ســيتوىل، مــن خــالل املــنظومة العاملــية لــنظم رصــد  
، تنسـيق مجــع بـيانات رصــد األرض لكفالــة اسـتفادة مجــيع املسـتعملني احملــتملني مــن     األرض
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والحظـت اللجـنة كذلك أن      . تلـك البـيانات وتوزيعهـا علـيهم، مبـا يف ذلـك الـبلدان النامـية                
 . توجد يف طور االستكمال٢٠٠٨-٢٠٠٧خطة العمل لتنفيذ هذه املبادرة خالل الفترة 

قدير بتقارير الدول األعضاء والرابطة الدولية ألسبوع       وأحاطـت اللجنة علما مع الت      -٧١
الفضـاء بشـأن تعزيـز أنشـطة توعـية اجلمهـور وتنظـيم تلك األنشطة احتفاال بأسبوع الفضاء          

 .العاملي

والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير إتاحــة منشــور خــاص يتضــمن تقريــرا أعدتــه الــرابطة  -٧٢
لفضاء اخلارجي عن االحتفال بأسبوع     الدولـية ألسـبوع الفضاء بالتعاون مع مكتب شؤون ا         

 ).ST/SPACE/29 (٢٠٠٥الفضاء العاملي يف عام 
  

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني                           -جيم   
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال                  -٧٣

، الـذي تضـمن نتائج املداوالت حول البنود اليت          (A/AC.105/869)ربعـني   دورـا الثالـثة واأل    
 .٦٠/٩٩أسندا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

ــية املغــادر،          -٧٤ ــية العلمــية والتقن ــيس اللجــنة الفرع ــن تقديــرها لرئ ــت اللجــنة ع وأعرب
. ن مســامهاتملـا أبـداه مـن قـيادة قديـرة ومـا قدمـه مـ        ) رومانـيا (دوريـن بـروناريو   -دوميـترو 

ملا أبداه من قيادة قديرة     ) اهلند(سوريش  . ن. وأعربـت اللجـنة أيضـا عـن تقديرها للسيد ب          
 .أثناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية

يونيه، ألقى رئيس اللجنة الفرعية / حزيران٩ للجـنة، املعقـودة يف       ٥٥٤ويف اجللسـة     -٧٥
 .فرعية يف دورا الثالثة واألربعنيالعلمية والتقنية كلمة حول عمل اللجنة ال

-مجهوريــة(وتكلّــم يف إطــار هــذا البــند ممــثلو أملانــيا وإندونيســيا وأوكرانــيا وإيــران   -٧٦
وإيطالـــيا والـــربازيل وبوركيـــنا فاســـو وبولـــندا وتايلـــند واجلمهوريـــة التشـــيكية  ) اإلســـالمية

وكــندا  ) يفارية البولــ-مجهوريــة (ومجهوريــة كوريــا وشــيلي والصــني وفرنســا وفــنـزويال      
وكولومبـيا ومالـيزيا ونـيجرييا واململكـة املـتحدة والنمسـا واهلند وهولندا والواليات املتحدة                

وأثــناء التــبادل العــام لــآلراء، ألقــى ممــثلو دول أعضــاء أخــرى  . األمريكــية والــيابان والــيونان
 .ببيانات تتعلق ذا البند

 : ألعمال إىل العروض التاليةواستمعت اللجنة يف إطار هذا البند من جدول ا -٧٧

، "اســتخدام تكنولوجــيا ســواتل االستشــعار عــن بعــد يف إدارة الكــوارث   " )أ( 
 ؛)باكستان(قدمه أرشاد ِسراج 



A/61/20 

 

14 

، قدمه رالف   "عـلى مقـربة شـديدة مـن عـامل مثري          : Mars Expressالسـاتل   " )ب( 
 ؛)أملانيا(ياومان 

ة عــن إدارة حــركة املــرور   دراســة األكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائي    " )ج( 
 ).األكادميية الدولية للمالحة الفضائية(أوفه شروغل -، قدمه كاي"الفضائية

ورحبــت اللجــنة بالعــروض اخلاصــة الــيت قُدمــت أمــام اللجــنة الفرعــية عــن خمــتلف     -٧٨
املواضـيع، والحظـت أن لـتلك العـروض حمتوى تقنيا مكمال ملداوالت اللجنة الفرعية وتوفر       

 آنـية ومفـيدة عن الربامج والتطورات املستجدة يف األوساط املعنية بالفضاء وأمثلة     معلومـات 
 .إيضاحية لتكنولوجيا الفضاء

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير مـا جيـري مـن تعـاون بـني الوكـاالت داخـل منظومة                        -٧٩
وأحاطــت اللجــنة عــلما جبهــود األمــم املــتحدة يف جمــال االســتخدام املنســق   . األمــم املــتحدة

لتطبـيقات الفضـائية حتقـيقا لغايـات وأهـداف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة وإعالن                   ل
والقمـة العاملية تمع املعلومات     ) ٥٥/٢قـرار اجلمعـية العامـة       (األمـم املـتحدة بشـأن األلفـية         

 كما الحظت   )3(. وبروتوكول كيوتو  )2(واتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ            
جـنة التنسـيق بـني وكاالت األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة التنفيذية العشر سنوية للمنظومة                الل

 ).جيوس(العاملية لنظم رصد األرض 
  

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

٨٠-             م خـبري التطبـيقات الفضـائية إىل اللجنة         يف مسـتهل املـداوالت حـول هـذا البـند، قـد
وقال . عرضـا موجـزا لالسـتراتيجية العامـة لتنفـيذ بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية               

إن االسـتراتيجية سـتركّز عـلى اـاالت املواضـيعية ذات األولويـة، ومع تركيز عدة مواضيع                 
ان النامـية، وسـتتناول مسائل شىت       مـنها عـلى بـناء القـدرات والتنمـية املسـتدامة لصـاحل الـبلد               
 .تتعلق جبداول أعمال األمم املتحدة العاملية من أجل التنمية

وأحاطـت اللجـنة عـلما باـاالت املواضـيعية ذات األولويـة لـدى الربنامج، حسبما                  -٨١
 ).٥، الفقرة A/AC.105/861(أُشري إليها يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

ــام    وأحاطــت اللجــنة عــ  -٨٢ ــا يف ع  ــربنامج املضــطلع ، حســبما ٢٠٠٥لما بأنشــطة ال
) ٤٣-٤٠، الفقـــرات A/AC.105/869(وردت يف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية 

وأعربــت ).  واملــرفق األول٥٢، الفقــرة A/AC.105/861(وتقريــر خــبري التطبــيقات الفضــائية 
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ة اليت انتهجها يف تنفيذ أنشطة      اللجـنة عـن تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي للطريق             
كما أعربت اللجنة عن تقديرها للحكومات      . الـربنامج ضـمن حـدود األموال القليلة املتاحة        

والحظت اللجنة  . وللمـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية اليت رعت تلك األنشطة             
، حسبما ٢٠٠٦بارتـياح أنـه جيـري إحـراز مـزيد مـن الـتقدم يف تنفـيذ أنشـطة الربنامج لعام               

 ).٤٤، الفقرة A/AC.105/869(ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

ــبلدان ذات      -٨٣ ــية والـ ــبلدان النامـ ــاعد الـ ــربنامج يسـ ــياح أن الـ ــنة بارتـ والحظـــت اللجـ
االقتصـادات االنتقالـية عـلى املشـاركة يف األنشـطة الفضائية اليت جيري االضطالع ا تنفيذا                 

 .على االستفادة من تلك األنشطةملختلف توصيات اليونيسبيس الثالث و

وأعربـت اللجنة جمددا عن قلقها ألن املوارد املالية املتاحة للربنامج ال تزال حمدودة،               -٨٤
ــربعات      ــتقدمي ت ــربنامج ب ــوارد  . وناشــدت األوســاط املاحنــة أن تدعــم ال ورأت اللجــنة أن امل

األولوية العليا؛ والحظت   احملـدودة املـتاحة لألمم املتحدة ينبغي أن تركّز على األنشطة ذات             
أن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية هـو النشاط ذو األولوية لدى مكتب شؤون                   

 .الفضاء اخلارجي
  

 املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظّمها برنامج األمم املتحدة  ‘١‘ 
  للتطبيقات الفضائية

مهوريـة العربـية السـورية ونيـبال ووكالة         أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها حلكومـيت اجل           -٨٥
الفضـاء األوروبـية واملركـز الـدويل للتنمـية املتكاملة للجبال، الشتراكها يف رعاية واستضافة                

يناير /أنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية الـيت عقـدت مـا بـني كـانون الثاين                      
 ).)ب(و) أ (٤٤، الفقرة A/AC.105/869 (٢٠٠٦مايو /وأيار

وأقـرت اللجنة حلقات العمل ودورات التدريب والندوات واملؤمترات التالية املزمع            -٨٦
، وأعربت عن تقديرها إلسبانيا وأوكرانيا وجنوب       ٢٠٠٦عقدهـا يف الفـترة املتبقية من عام         

أفريقــيا وزامبــيا والصــني والنمســا واهلــند والواليــات املــتحدة، وكذلــك لوكالــة الفضــاء          
، ةادميـــية الدولـــية لـــلمالحة الفضـــائية واالحتـــاد الـــدويل لـــلمالحة الفضـــائي األوروبـــية واألك

 ، A/AC.105/869(الشــــــتراكها يف رعايــــــة تلــــــك األنشــــــطة واستضــــــافتها ودعمهــــــا      
 )).ي(-)ج (٤٤الفقرة 

ــندوات واملؤمتــرات      -٨٧ ــرنامج حلقــات العمــل ودورات التدريــب وال وأقــرت اللجــنة ب
 :بلدان النامية، على النحو التايل لصاحل ال٢٠٠٧املزمع عقدها يف عام 

 حلقتا عمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث؛ )أ( 
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ثـالث حلقـات عمـل أو نـدوات حـول تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء يف جمال               )ب( 
رصـد البيـئة وإدارة املـوارد الطبيعـية تتـناول مسـائل شىت تتعلق جبداول أعمال األمم املتحدة                   

 أجل التنمية؛العاملية من 

دورة تدريـــب واحـــدة بشـــأن اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف تقـــدمي        )ج( 
 اخلدمات الصحية عن بعد؛

واالحتــاد الــدويل لــلمالحة حلقــة عمــل واحــدة مشــتركة بــني األمــم املــتحدة  )د( 
  ؛ةالفضائي

 حلقة عمل واحدة حول قانون الفضاء؛ )ه( 

يزياء الشمسية وعلوم الفضاء    حلقـة عمـل واحـدة حـول السـنة الدولـية للفـ              )و( 
 األساسية؛

حلقـــة عمـــل واحـــدة حـــول تطبـــيقات الســـواتل الصـــغرية يف الدراســـات    )ز( 
الصــحية، يشــترك يف تنظــيمها االحتــاد الروســي ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، احــتفاال 

، أول  ١بالذكـرى السـنوية اخلمسـني لـلحدث الـتارخيي املتمـثّل يف إطالق الساتل سبوتنيك                 
 اصطناعي يف العامل؛ساتل 

دورات تدريبــية تــنظَّم يف املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا        )ح( 
 .الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بأن دوال أعضاء ومنظمات خمتلفة قدمت، منذ               -٨٨
 .٢٠٠٦ انعقاد دورا الثامنة واألربعني، موارد إضافية ألنشطة عام

وأحاطـت اللجـنة مـع الـتقدير أن الـبلدان املضـيفة لـلمراكز اإلقليمـية لتدريس علوم                    -٨٩
 .وتكنولوجيا الفضاء تقدم دعما ماليا وعينيا هاما إىل تلك املراكز

  
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق  ‘٢‘ 

ــيت عرضــت،       -٩٠ ــيا ال ــة إيطال ــرها حلكوم ــن تقدي ــت اللجــنة ع ــد   أعرب ــن خــالل معه   م
 ومعهــــــد مــــــاريو بويــــــال العــــــايل(Politecnico di Torino)توريــــــنو للفــــــنون التطبيقــــــية 

(Istituto Superiore Mario Boella)      وبالـتعاون مـع معهـد غاليلـيو فرياريـس الوطين للتقنيات 
ــدة    ــع زمــاالت مل ــية، أرب ــية     ١٢الكهربائ ــنظم العامل ــيا يف جمــال ال ــزاولة دراســات عل  شــهرا مل

 .ل املالحة والتطبيقات ذات الصلة السوات
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وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زيــادة فــرص الدراســة املــتعمقة يف مجــيع جمــاالت علــوم    -٩١
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا مـن خـالل زمـاالت طويلـة األمـد، وحثـت الدول األعضاء                    

 .على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلة
  

  ستشارية التقنية اخلدمات اال  ‘٣‘ 
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير مبا قُدم يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات                   -٩٢

ــتعاون اإلقلــيمي       ــية دعمــا ألنشــطة ومشــاريع تعــزز ال الفضــائية مــن خدمــات استشــارية تقن
 ضائية والعـاملي يف جمـال التطبـيقات الفضـائية، حسـبما أُشري إليه يف تقرير خبري التطبيقات الف              

)A/AC.105/861 ٤٠-٣٢، الفقرات.( 
  

  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
 Seminars of the Unitedالحظــت اللجــنة بارتــياح إصــدار املنشــورين املعــنونني   -٩٣

Nations Programme on Space Applications
 )5(.Highlights in Space 2005و  )4(

ــياح أن األ  -٩٤ ــز خدمــة املعلومــات الفضــائية   والحظــت اللجــنة بارت مانــة واصــلت تعزي
، الــذي )www.unoosa.org(الدولــية وموقــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى الويــب  

والحظـت اللجنة بارتياح أيضا أن األمانة حتتفظ مبوقع على        . جـرى حتسـينه وتعزيـزه حديـثا       
 حدة الويــــب يعــــىن بتنســــيق أنشــــطة الفضــــاء اخلــــارجي داخــــل مــــنظومة األمــــم املــــت         

)www.uncosa.unvienna.org.( 
  

  التعاون اإلقليمي واألقاليمي )ج( 
/  كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٠/٢٧اسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامة، يف قرارها            -٩٥

، قــد أقــرت توصــية اللجــنة بــأن تنشــأ املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم         ١٩٩٥ديســمرب 
إىل األمم املتحدة يف أبكر وقت ممكن، وأن من         وتكنولوجـيا الفضـاء عـلى أساس االنتساب         

ــيات اجــتذاب      ــلمراكز االعــتراف الــالزم وأن يعــزز إمكان شــأن ذلــك االنتســاب أن يوفــر ل
 .جهات ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

 الفضــائية يواصــل والحظــت اللجــنة بارتــياح أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات  -٩٦
التركــيز عــلى الــتعاون مــع الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي والعــاملي ــدف دعــم  

كمــا الحظــت اللجــنة أن مجــيع املراكــز اإلقليمــية قــد أبرمــت اتفــاق انتســاب مــع    . املراكــز
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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تفقــت عــلى أن ، ا٦٠/٩٩والحظــت اللجــنة أيضــا أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٩٧
 .تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها إىل اللجنة

، املرفق  A/AC.105/861(والحظـت اللجنة أيضا أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية           -٩٨
يتضـمن عرضـا ألبـرز أنشـطة املراكـز اإلقليمـية الـيت حظيـت بدعم الربنامج يف عام                    ) الثالـث 
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ة لعامي  واألنشطة املزمع٢٠٠٥

، قــدم ممــثلو املراكــز اإلقليمــية، الواقعــة يف     ٦٠/٩٩ووفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٩٩
الــربازيل واملكســيك واهلــند واملغــرب ونــيجرييا، عروضــا أمــام اللجــنة عــن مــنجزات املراكــز 

يها اإلقليمـية يف عقـد دورات دراسـات علـيا مدـا تسـعة أشـهر لصـاحل املـنطقة اليت ينتمي إل          
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء     ــتدريس عل انظــر أيضــا  (املركــز املعــين يف التخصصــات املشــمولة ب

A/AC.105/2006/CRP.7-10.( 

والحظـت اللجـنة أن حكومة اهلند دأبت طوال العقد املاضي على تقدمي دعم قوي                -١٠٠
ل إتاحة  إىل املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، مش               

ــه مــن خــالل املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء وإدارة شــؤون      املــرافق واخلــربات الالزمــة لـ
 بالذكــرى الســنوية العاشــرة ٢٠٠٥الفضــاء، والحظــت بارتــياح أن املركــز احــتفل يف عــام  

 دورة دراسات عليا مدة كل منها       ٢٣والحظـت اللجنة أن املركز نظم حىت اآلن         . إلنشـائه 
رات يف جمـال االستشـعار عـن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية، ومخس              دو ١٠: تسـعة أشـهر   

دورات يف جمـال االتصـاالت السـاتلية، وأربـع دورات يف كــل مـن جمـاالت األرصـاد اجلويــة        
 دورة يف ١٦ونظم املركز أيضا   . وعلـوم الفضـاء والغـالف اجلوي      . السـاتلية واملـناخ العـاملي     

والحظــت اللجــنة أن املركــز، إذ أمت . ة األمــدالســنوات العشــرة املاضــية وحلقــة عمــل قصــري
ــيز دويل يف جمــاالت          مــوغ وضــعية مركــز ت ــتزم بل ــية، يع ــن األنشــطة التعليم ــد كــامال م عق

 .التدريب والتعليم والبحث

والحظـت اللجـنة أن مجمعـي املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                 -١٠١
كائنني يف الربازيل واملكسيك، قد شرعا يف تنظيم دورات    يف أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب، ال       

وحيظـى املركز بدعم قوي من حكوميت      . ٢٠٠٣دراسـات علـيا مدـا تسـعة أشـهر يف عـام              
وقـد اسـتفاد امـع الـربازيلي مـن املرافق اليت أتاحها هلا املعهد الوطين                . الـربازيل واملكسـيك   

جمع املكسيكي مرافق عالية النوعية مماثلة،      كما أُتيحت للم  . ألحبـاث الفضـاء يف ذلـك البلد       
وقــد نظــم امــع .  اإللكترونــية-إذ حيظــى بدعــم املعهــد الوطــين للفــيزياء الفلكــية البصــرية  

الـربازيلي بـالفعل أربـع دورات دراسات عليا مدا تسعة أشهر يف جمايل االستشعار عن بعد          
ه ســت دورات وحلقــات عمــل كمــا نظــم املركــز مــنذ إنشــائ . ونظــام املعلومــات اجلغرافــية
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، قــام جملــس حمــافظي املركــز بتدعــيم بــنود االتفــاق اخلــاص  ٢٠٠٥ويف عــام . قصــرية األمــد
 .بإنشائه فيما يتعلق بانضمام دول أخرى من أمريكا الالتينية والكاريبـي

والحظـت اللجـنة أن املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                -١٠٢
 بتنظــيم دورات دراســات علــيا مدــا  ١٩٩٨نســية يقــوم مــنذ إنشــائه يف عــام   باللغــة الفر-

وحيظــى املركــز، الكــائن يف الــرباط، بدعــم نشــط مــن حكومــة املغــرب ومــن   . تســعة أشــهر
مؤسسـات وطنـية هامـة، مـثل املركـز امللكي لالستشعار البعدي الفضائي واملدرسة احملمدية                

ــثاين للــزراعة وال   طــب البــيطري واملعهــد الوطــين لالتصــاالت   للمهندســني ومعهــد احلســن ال
والحظـت اللجـنة أن املركـز قد نظم مثاين دورات دراسات عليا      . واملديـرية الوطنـية للقـياس     

مدـا تسـعة أشـهر يف جمـاالت االستشـعار عـن بعـد ونظام املعلومات اجلغرافية واالتصاالت             
 حلقــة عمــل ١٣ذ إنشــائه ونظــم املركــز مــن . الســاتلية والقياســات الســاتلية واملــناخ العــاملي 

 حلقــيت ٢٠٠٥ومــن بــني تلــك األنشــطة، استضــاف املركــز يف عــام . ومؤمتــرا قصــرية األمــد
ــة الفضــاء         ــتحدة ووكال ــات امل ــن الوالي ــد، اشــترك يف تنظــيمهما كــل م عمــل قصــرييت األم

ومكتب شؤون الفضاء ) االيسيسكو(األوروبـية واملـنظمة اإلسـالمية للتربية والعلوم والثقافة     
مـن أجـل التنمـية املسـتدامة يف أفريقيا          " الندسـات "رجي، حـول توزيـع بـيانات السـاتل          اخلـا 

 .وحول املعلومات الفضائية والتنمية املستدامة

 واســـتذكرت اللجـــنة أن املركـــز اإلقلـــيمي األفـــريقي لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا  -١٠٣
ركـز حتت رعاية  ويعمـل امل . ١٩٩٨ باللغـة اإلنكلـيزية قـد أنشـئ يف نـيجرييا عـام               -الفضـاء   

الوكالـة الوطنـية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء، ويقع مقره يف جامعة أوبافيمي               
والحظـت اللجـنة أن مرافق املركز توفرها أقسام من          .  إيفـي يف نـيجرييا     -أوولـووو يف آيـل      

ت وقـد نظّـم املركـز مثـاين دورات دراسـات علـيا مدـا تسـعة أشهر يف جماال             . تلـك اجلامعـة   
االستشــعار عــن بعــد ونظــام املعلومــات اجلغرافــية واألرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــاملي 

كما نظم املركز سبعة أنشطة قصرية . واالتصـاالت السـاتلية وعلوم الفضاء والغالف اجلوي   
ويسـعى مديـر املركـز إىل احلصـول على دعم سياسي من حكومات الدول األعضاء                . األمـد 

 .ما لعمل املركز من أجل منفعة املنطقةيف أفريقيا تدعي

، بالــتعاون مــع ٢٠٠٦يولـيه  /والحظـت اللجــنة أن حكومــة الصـني ســتعقد يف متــوز   -١٠٤
أمانـة هيـئة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان التكنولوجيا والتطبيقات              

ات تكنولوجيا الفضاء،   الفضـائية، أول دورة دراسـات عليا مدا تسعة أشهر يف جمال تطبيق            
وستتوىل تنظيم وعقد تلك . اسـتنادا إىل املـناهج الدراسـية األربعـة الـيت أعدـا األمم املتحدة            

وسـوف تشـترك حكومـة الصني وأمانة    . الـدورة جامعـة بيجيـنغ لـلمالحة اجلويـة والفضـائية          
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لدان نامية  اهليـئة املذكـورة معـا يف تقـدمي مـنح دراسـية كاملة وجزئية لبعض املشاركني من ب                  
 .يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن حكومــة إكــوادور، حســبما ذُكــر يف قــرار اجلمعــية      -١٠٥
، سـوف تستضـيف مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعين بالفضاء يف كيتو                 ٦٠/٩٩العامـة   
 ٢٩ و٢٨، وأن حكومــــة شــــيلي نظمــــت، يومــــي ٢٠٠٦يولــــيه / متــــوز٢٨ إىل ٢٥مــــن 
ــارس /ارآذ ــيا     ٢٠٠٦مـ ــة كولومبـ ــن حكومـ ــم مـ ــر، بدعـ ــك املؤمتـ ــرييا لذلـ ــتماعا حتضـ ، اجـ

 .واليونسكو ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

والحظـت اللجـنة أن االجـتماع التحضـريي ملؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعين                   -١٠٦
ي بالفضــاء قــد أصــدر إعالنــا حيــدد تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء يف أغــراض األمــن البشــر   

وتشمل تلك التطبيقات التعليم عن بعد      . والتنمـية املستدامة اليت سيجري حتليلها أثناء املؤمتر       
والتطبيـب عـن بعـد ومـنع الكـوارث الطبيعـية وختفـيفها واحلفـاظ عـلى البيـئة ومحاية التراث                      

 .الثقايف

 والحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومة نيجرييا، حسبما ذكر يف قرار اجلمعية العامة     -١٠٧
، بالــتعاون مــع حكومــيت اجلزائــر ٢٠٠٥نوفمــرب /، قــد استضــافت يف تشــرين الــثاين٦٠/٩٩

وجـنوب أفريقـيا، مؤمتـر الـريادة األفريقـية األول بشـأن علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء ألغراض                  
كمــا الحظــت اللجــنة أن املؤمتــر ســيعقد مــرة كــل ســنتني، وأن حكومــة  . التنمــية املســتدامة

، وأن حكومة اجلزائر    ٢٠٠٧فة املؤمتر الذي سيعقد يف عام       جـنوب أفريقـيا عرضـت استضـا       
 .٢٠٠٩عرضت استضافة املؤمتر الذي سيعقد يف عام 

والحظـت اللجنة بارتياح أن االتفاقية املتعلقة بإنشاء منظمة التعاون الفضائي آلسيا             -١٠٨
ن تسع ، وأ ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨واحملـيط اهلـادئ قـد فُـتح باب التوقيع عليها يف             

والحظت اللجنة أيضا أن    . ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ١دول قـد وقّعـت عـلى االتفاقـية حبلـول            
االتفاقـية سـتدخل حـيز الـنفاذ مـىت صادقت عليها مخس دول، وعندئذ تنشأ املنظمة ويكون           

 .مقرها يف بيجينغ

 والحظـت اللجـنة بارتـياح أن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قد استهل                -١٠٩
وتشمل تلك  . العمـل يف عـدة مشـاريع رائـدة يف الـبلدان النامـية ذات أمهـية وطنـية وإقليمـية                    

 :املشاريع

االشـتراك مـع املعهـد الكـوري ألحبـاث الفضـاء اجلوي جبمهورية كوريا يف           )أ( 
رسم خرائط ملناطق الزراعة املائية الساحلية املتضررة بالتسونامي يف         "رعايـة مشـروع عنوانه      
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وقــد اقــترح ذلــك املشــروع ". ة باســتخدام التصــوير الســاتلي العــايل االســتبانةمشــال ســومطر
 مركز التصوير واالستشعار واملعاجلة عن بعد يف سنغافورة؛

االشـتراك مـع اهلـند والواليـات املـتحدة يف رعايـة مشروع يتعلق بتطبيقات                 )ب( 
 التطبيب عن بعد يف أفغانستان؛

، بالتعاون مع وكالة الفضاء     "ا من الفضاء  اهليماالي"إطـالق مشـروع عنوانه       )ج( 
األوروبــية واملركــز الــدويل للتنمــية املــتكاملة للجــبال تنفــيذا لنمــيطة جديــدة حــول دراســات 

 حالة تتناول تكنولوجيا الفضاء لصاحل برنامج الوكالة اخلاص بالتعليم الفضائي؛

ؤسسات توزيـع بـيانات الندسـات املمـنوحة مـن الواليـات املـتحدة على امل                )د( 
 األفريقية ألغراض التعليم والتدريب وصوغ املشاريع؛

االشـــتراك مـــع كولومبـــيا، وبدعـــم مـــن االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، يف    )ه( 
 استحداث األداة التحليلية لشغول املدار الثابت بالنسبة لألرض؛

املسـاعدة عـلى إنشـاء فـرقة عمـل معنية باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف                )و( 
 اخلدمات الصحية لصاحل أمريكا الالتينية والكاريبـي؛تقدمي 

املسـاعدة عـلى استهالل وصوغ أربعة مشاريع تتعلق بالتدريب على تقدمي              )ز( 
اخلدمـات الصـحية عـن بعـد، وتطوير منهجية اإلنذار املبكّر بإنفلونزا الطيور، وتقييم أنساق               

 بتنفيذ الربامج الوطنية لتقدمي     شـبكات نظـم االتصـاالت، وإجـراء تقييم لالحتياجات املتعلقة          
 اخلدمات الصحية عن بعد يف البلدان اآلسيوية؛

وضع "إطـالق مشـروعني لصـاحل بلدان غرب آسيا ومشال أفريقيا عنوانامها              )ح( 
تيسري احلصول على البيانات "و" اسـتراتيجية لإلنـذار املـبكر باسـتخدام تكنولوجيات الفضاء       

وستقوم ". نـواع املركّـز علـيها مـن الكـوارث الطبيعـية           إنشـاء خـرائط أساسـية لأل      : وتقامسهـا 
بتنفــيذ املشــروعني أفــرقة وطنــية مــتطوعة انطالقــا مــن فكــرة خفــض التكالــيف وعــدم نقــل     

 األموال فيما بني األطراف املشاركة يف املشروعني؛

مواصـلة الـتعاون مـع الـيابان، يف مـيدان علـوم الفضاء األساسية، على دعم                  )ط( 
ية يف الـبلدان النامـية مـن خـالل الـربنامج الـتعاوين الياباين للمساعدة اإلمنائية                 األنشـطة الفلكـ   

الرمسـية؛ ومواصـلة اسـتحداث إمكانـيات، فيما خيص السنة الدولية للفيزياء الشمسية، لنشر               
 أجهزة أرضية منخفضة التكلفة على نطاق العامل؛
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حتقيق االستخدام  مواصـلة البـناء عـلى إمكانـية تطبـيق ميـثاق الـتعاون عـلى                  )ي( 
املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية وإشــراك مكتــب   

 شؤون الفضاء اخلارجي يف هذا الشأن؛

حتديـد األنشـطة التدريبـية الـيت تشـرك اإلخصـائيني الفنـيني والطلبة الشباب                 )ك( 
 .جليل الفضاءيف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع الس االستشاري 

والحظـت اللجـنة أن الـربنامج يرحـب مبـن يـود االشـتراك يف رعاية مشاريع أخرى                    -١١٠
 .تفيد البلدان النامية

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قد اتفقت يف دورا الرابعة واألربعني على أن تنظر                  -١١١
يف بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، يف تقريــر عــن  ســنويا، ضــمن إطــار نظــرها  

، وعــلى أن تقــدم )سارســات-كوســباس(أنشــطة الــنظام الســاتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ  
 )6(.الدول األعضاء إىل اللجنة تقريرا عن أنشطتها املتعلقة بذلك النظام

وع تعاوين  ، وهـو مشر   "سارسـات -كوسـباس "والحظـت اللجـنة بارتـياح أن نظـام           -١١٢
 ويضـم االحتـاد الروسـي وفرنسـا وكـندا والواليـات املتحدة،              ١٩٧٠اسـتهل يف أواخـر عـام        

ــبحارة املســتغيثني يف خمــتلف أحنــاء       يســتخدم تكنولوجــيا الفضــاء يف مســاعدة الطــيارين وال
سارســات يســتخدم أجهــزة تنبــيه نظرييــة  -، بــدأ نظــام كوســباس١٩٨٢ومــنذ عــام . العــامل

 الطـوارئ يف مجـيع أحنـاء العـامل، ووسـع جـزأه الفضائي ليشمل أجهزة          ورقمـية لإلغاثـة عـند     
خمصصــة ألغــراض معيــنة، حتمــلها ســواتل موجــودات يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض          

 .ومدارات قريبة من األرض، توفر حاليا إشارات تنبيه

ــياح أن نظــام كوســباس   -١١٣ ــيا  -والحظــت اللجــنة بارت ــة ٣٧سارســات يضــم حال  دول
قـدم ستة سواتل يف مدار قطيب ومخسة سواتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض توفر               عضـوا ت  

سارسات -، ساعد نظام كوسباس   ٢٠٠٥ويف عام   . تغطـية عاملـية ملـنارات البحـث واإلنقـاذ         
، ١٩٨٢ومنذ عام .  حادثة خمتلفة ٤٥٠ شخص يف    ١ ٤٠٠عـلى إنقـاذ حـياة مـا يزيد على           

 . شخص١٨ ٥٠٠ساعد النظام على إنقاذ حياة 

ــدول األعضــاء يف كوســباس    -١١٤ ــية   -والحظــت اللجــنة أن ال ــى إمكان سارســات تتقص
اســتخدام الســواتل يف مــدارات أرضــية متوســطة الــبعد لتحســني عملــيات البحــث واإلنقــاذ   

 .الدولية املعانة بالسواتل
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احل املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لص -٢ 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت النظر يف املسائل املتصلة              -١١٥
ــة        ــية العامـــ ــرار اجلمعـــ ــال بقـــ ــواتل، عمـــ ــطة الســـ ــد بواســـ ــن بعـــ ــعار األرض عـــ  باستشـــ

هذا البند وأحاطـت اللجـنة عـلما مبـا أجـرته اللجـنة الفرعـية مـن مناقشات حول          . ،٦٠/٩٩
ــر اللجــنة الفرعــية      ، الفقــرات A/AC.105/869(مــن جــدول األعمــال، حســبما ورد يف تقري

٩١-٨٢.( 

وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف التنمـية املستدامة،                     -١١٦
وأكـدت يف هـذا الصـدد عـلى أمهية توفري إمكانية احلصول، دون متييز، على أحدث بيانات                  

 .ر عن بعد واملعلومات املشتقة منها بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسباالستشعا

والحظـت اللجـنة أن للـتقدم التكـنولوجي والتطبيقات التكنولوجية يف جمال سواتل               -١١٧
رصـــد األرض أمهـــية لـــدى الـــبلدان النامـــية بســـبب إمكانـــية اســـتخدامها يف تعزيـــز التنمـــية 

 .املستدامة

ناء القدرات يف جمال اعتماد تكنولوجيا االستشعار عن بعد         وأبـرزت اللجـنة أمهـية ب       -١١٨
 .واستخدامها، خصوصا من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية

وأبـرزت اللجـنة أيضـا أمهـية الـتعاون الـدويل بـني الدول األعضاء يف جمال استخدام                    -١١٩
 .سواتل االستشعار عن بعد، وخصوصا من خالل تقاسم اخلربات والتكنولوجيات

وأبـدي رأي مفـاده أن املوضـوع احملـوري للـندوة املشـتركة بني جلنة أحباث الفضاء                   -١٢٠
اســتخدام املــدار االســتوائي يف   "، وهــو  ٢٠٠٧واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية لعــام     

، له أمهـية فـيما يتعلق باستخدام املدار االستوائي    "الـتحديات والفـرص  : التطبـيقات الفضـائية  
 .عار عن بعديف أغراض االستش

  
  احلطام الفضائي -٣ 

 الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -١٢١
، واصـلت الـنظر يف بـند جدول األعمال املتعلق باحلطام الفضائي وفقا خلطة العمل                ٦٠/٩٩

وعدلـــت يف ) ١٣٠ ، الفقـــرةA/AC.105/761(الـــيت اعـــتمدت يف دورـــا الثامـــنة والـــثالثني 
وأحاطت اللجنة علما   ). ٦، املرفق الثاين، الفقرة     A/AC.105/848(دورـا الثانـية واألربعـني       
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مبـا أجـرته اللجنة الفرعية من مناقشات بشأن احلطام الفضائي، حسبما ورد يف تقرير اللجنة               
 ).١١٤-٩٢، الفقرات A/AC.105/869(الفرعية 

، ٦٠/٩٩لجـنة الفرعـية عمـال بقرار اجلمعية العامة    والحظـت اللجـنة بارتـياح أن ال       -١٢٢
عــاودت يف دورــا الثالــثة واألربعــني عقــد الفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي برئاســة    

لكـي يـنظر يف املسـائل الناشـئة عـن خطـة عمـلها، وأن اللجـنة         ) إيطالـيا (كالوديـو بورتيلـلي   
، الفقرة  A/AC.105/869(ة يف تقريرها    الفرعـية أقرت توصيات الفريق العامل بصيغتها الوارد       

 ). واملرفق الثاين١٠١

ــامل املعــين        -١٢٣ ــريق الع ــتقدير أن الف ــع ال ــية م ــية العلمــية والتقن والحظــت اللجــنة الفرع
باحلطــام الفضــائي جنــح يف تلــك الــدورة، وقــبل ســنة مــن املوعــد احملــدد، يف صــوغ مشــروع 

ــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الصــاد    ــه أمكــن   امل ر عــن اللجــنة الفرعــية، وأن
، الذي يستند   (A/AC.105/C.1/L.284)التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن نص تلك الوثيقة             

إىل املـبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة املشتركة بني الوكاالت             
والحظــت . تلك املــبادئويــتوافق مــع احملــتوى الــتقين لــ ) الــيادك(واملعنــية باحلطــام الفضــائي 

اللجـنة الفرعـية أيضـا أن مـبادئ اليادك التوجيهية قد أدرجت يف املراجع كوثيقة ذات طابع                  
تقـين، أمـا املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي الصـادرة عن اللجنة الفرعية سوف                    
ــيادك        ــية مــن مــبادئ ال تتضــمن توصــيات عامــة ولــن تكــون أشــد صــرامة مــن الناحــية التقن

 .توجيهيةال

والحظـت اللجـنة أيضـا أن مشـروع املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضائي،               -١٢٤
الـذي اتفقـت علـيه اللجـنة الفرعية، جيري تعميمه على الصعيد الوطين ضمانا للموافقة على                 

، وأن تلــك ٢٠٠٧إقــرار اللجــنة الفرعــية لــتلك املــبادئ يف دورــا الــرابعة واألربعــني، عــام   
وجيهــية، إذا مــا اعــتمدت، ســتظل طوعــية وتــنفَّذ مــن خــالل آلــيات وطنــية ولــن   املــبادئ الت

 .تكون ملِزمة مبقتضى القانون الدويل

ــدول قــد نفّــذت تدابــري لتخفــيف احلطــام الفضــائي       -١٢٥ والحظــت اللجــنة أن بعــض ال
بصــورة طوعــية مــن خــالل آلــيات وطنــية وعــلى حنــو يــتوافق مــع مــبادئ الــيادك التوجيهــية، 

 .تدابري ختفيف احلطام الفضائيتروجيا ل

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مشــروع الوثــيقة، بعــد تعمــيمه عــلى الصــعيد الوطــين،   -١٢٦
 .ينبغي أن يعدل تبعا للتعليقات الواردة من الدول األعضاء
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وأبـدي رأي مـؤداه أنـه إذا ما اعتمدت اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني،                 -١٢٧
ــباد٢٠٠٧عــام  ــبادئ إىل      ، م ــإن تقــدمي تلــك امل ــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي ف ئها التوجيه

اجلمعـية العامـة يف شـكل مشروع قرار منفصل سيكون أنسب من تقدميه كإضافة إىل تقرير               
اللجـنة ومـن شـأنه أن يـربز عـلى حنـو أنسـب أمهـية قـبول املـبادئ وفعالـية اللجـنة يف معاجلة                           

 إمكانـية الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي يف املدى            املسـائل الكـربى الـيت ميكـن أن تؤثـر عـلى            
 .الطويل

 كــانون ١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٦واســتذكرت اللجــنة أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها   -١٢٨
، وافقـــت عـــلى رأي اللجـــنة الفرعـــية القـــائل بـــأن الـــتعاون الـــدويل ٢٠٠٤ديســـمرب /األول

ــد      ــا ق ــيل م ــتكلفة لتقل ــلحطام  ضــروري لصــوغ اســتراتيجيات أنســب وميســورة ال  يكــون ل
واستذكرت اللجنة أيضا أن اللجنة الفرعية      . الفضـائي من تأثري على البعثات الفضائية املقبلة       

اتفقـت يف دورا الثانية واألربعني على ضرورة أن تويل الدول األعضاء، وخصوصا البلدان              
جسام املـرتادة للفضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام ملشـكلة اصـطدام احلطـام الفضائي باأل                    

الفضـائية، مبـا فـيها تلـك الـيت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية، ولسائر جوانب مشكلة                   
ــه دخــول الغــالف اجلــوي      ، A/AC.105/848(احلطــام الفضــائي، وكذلــك الحــتمال معاودت

 ).٩٠الفقرة 

ورأى بعـض الوفـود أن اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف املسـتقبل يـتوقف على إبقاء                    -١٢٩
ئي يف مستويات ميكن التحكم فيها، وأن احلطام الفضائي يف الفضاء اخلارجي            احلطـام الفضا  

ميـثل خطـرا رئيسـيا عـلى عمـل السواتل دون عوائق، وبالتايل على استمرار إمكانية حصول                  
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن ملسألة        . اـتمع الـدويل على منافع الفضاء اخلارجي       

شكلة املستجدة املتمثلة يف إدارة حركة املرور الفضائية، وأن         احلطـام الفضائي صلة وثيقة بامل     
مـن املستصـوب يف هـذا الصدد أن يقدم إىل اللجنة عرض للدراسة الكونية عن إدارة حركة            

 .املرور الفضائية، اليت أعدا األكادميية الدولية للمالحة الفضائية

هــية الطوعــية الــيت تقــوم اللجــنة وأبــدى بعــض الوفــود رأيــا مــؤداه أن املــبادئ التوجي -١٣٠
الفرعـية بصـوغها حالـيا سـتمثل، إذا مـا اعـتمدت، خطـوة هامـة إىل األمام لكنها لن تشمل                      

وأُعــرب أيضــا عــن رأي . مجــيع احلــاالت املنــتجة لــلحطام ويلــزم بالــتايل إبقاؤهــا قــيد الــنظر 
طر االصطدام مع   مفـاده أن أعداد احلطام الفضائي يرجح أن تواصل التزايد، مما يزيد من خما             

وينـبغي مواصـلة بـذل اجلهـود لـتكوين القـدرة التقنـية الالزمـة للـبدء يف إزالة                   . مـرور الوقـت   
ورأت تلــك . احلطــام الفضــائي املوجــود مــن مداراتــه، بغــية وقــف الــتدهور يف بيــئة الفضــاء  

الوفــود أيضــا أن تفشــي انتشــار احلطــام الفضــائي يهــدد مســتقبل الــربامج الفضــائية واملــنافع    



A/61/20 

 

26 

تأتــية مــن األنشــطة الفضــائية املضــطلع ــا يف إطــار تلــك الــربامج وكذلــك ســالمة أطقــم     امل
 .البعثات الفضائية

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 

 الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -١٣١
ــند ٦٠/٩٩ ــنووية يف الفضــاء    ، واصــلت نظــرها يف الب ــتعلق باســتخدام مصــادر القــدرة ال  امل

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــة الــيت أجــرا اللجــنة الفرعــية حــول اســتخدام      . اخلــارجي
الفقــرات (مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــواردة يف تقريــر اللجــنة الفرعــية   

 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٢٩-١١٥

جـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعية، يف دورا الثالثة واألربعني، عاودت             والحظـت الل   -١٣٢
 عقــد فــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي برئاســة  

والحظــت اللجــنة أيضــا بارتــياح أن الفــريق العــامل  ). اململكــة املــتحدة(هاربيســون . ســام أ
اجحة وتفصيلية يف وضع وتطوير خيارات التنفيذ املمكنة        أحـرز تقدمـا كـبريا وقام بأعمال ن        

ــتزمة       ــيقات الفضــائية املع لوضــع إطــار تقــين دويل مــن األهــداف والتوصــيات لســالمة التطب
 .واملمكن التنبؤ ا حاليا ملصادر القدرة النووية

والحظـت اللجـنة بارتياح اخلتام الناجح ألعمال حلقة العمل التقنية املشتركة حول      -١٣٣
ألهــداف والــنطاق والســمات العامــة إلطــار تقــين حمــتمل ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف  ا

الفضـاء اخلـارجي، الـيت نظمـتها اللجـنة الفرعـية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية يف فيينا من             
 .٦٠/٩٩ عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ إىل ٢٠

ير، بـرد أمانـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على         وأحاطـت اللجـنة عـلما، مـع الـتقد          -١٣٤
ــل          ــة العمـ ــددت يف حلقـ ــيت حـ ــائل الـ ــأن املسـ ــنة بشـ ــة اللجـ ــلته أمانـ ــذي أرسـ ــاب الـ  اخلطـ

)A/AC.105/L.264.( 

وأحاطـت اللجـنة عـلما مبالحظـات واسـتنتاجات حلقة العمل، الواردة يف املشروع                -١٣٥
 ).ق الثالث، التذييل، املرفA/AC.105/869(األويل لتقرير حلقة العمل 

من ) أ(٤وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مالحظـات حلقـة العمـل، الـواردة يف الفقـرة                     -١٣٦
، ينــبغي أن )، املـرفق الثالـث، التذيـيل   A/AC.105/869(املشـروع األويل لـتقرير حلقـة العمــل    

تشـجع اـتمع الـدويل عـلى وضـع إطـار تقـين السـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء                      
 .ارجي وعلى تنفيذ ذلك اإلطار وتطبيقه بصرامةاخل
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وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مـا للبعـثات الـيت حتمـل على متنها مصادر قدرة نووية                      -١٣٧
 .من أثر حمتمل يف حياة البشر وبيئتهم يستحق النظر فيه جبدية

ورأى بعــض الوفــود أن تــبكري اللجــنة بوضــع واعــتماد إطــار شــامل ومقــبول دولــيا   -١٣٨
سـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي يتطلب التزاما أكرب من جانب                ألمـان ا  

 .اللجنة الفرعية

يونـيه، قدمـت الرئيسـة بالنــيابة    / حزيــران١٤ للجـنة، املعقـودة يف   ٥٦١ويف اجللسـة   -١٣٩
للفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـتابع للجنة                      

 .ية، أليس كابونييت، إفادة عن نتائج اجتماعات ما بني الدورات للفريق العاملالفرع

والحظـت اللجنة أن الفريق العامل أجرى مناقشة واسعة النطاق للردود املتلقاة من              -١٤٠
أمانـة الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، وأنه اتفق على أن املشروع األويل لتقرير حلقة العمل،                

 ميكن أن يشكل أساسا متينا للمشروع النهائي لتقرير حلقة العمل، الذي            يف شـكله الراهن،   
، وأنــه شــرع يف وضــع ٢٠٠٧ســيعرض عــلى اللجــنة الفرعــية يف اجــتماعها القــادم يف عــام   

مشـروع تقريـر اسـتنادا إىل املخطـط اخلـتامي ألهـداف ونطـاق ومسـات إطـار تقين دويل من                   
روع الـنهائي لتقرير حلقة العمل، وكذلك       األهـداف والتوصـيات، مـع إيـالء االعتـبار للمشـ           

لنـتائج املشـاورات مـع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العوامل اليت ميكن أن تيسر وضع         
 .اإلطار بالتشارك

وأحاطـت اللجنة علما بطلب الفريق العامل أن ميثَّل يف الدورة القادمة للجنة معايري               -١٤١
/  تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ٢٠للطاقـة الذريـة، الـيت ستعقد من         األمـان، الـتابعة للوكالـة الدولـية         

ويف ذلــك الصــدد، طلبــت اللجــنة مــن األمانــة أن تقــدم إىل أمانــة الوكالــة   . ٢٠٠٦نوفمــرب 
رسـالة تـنقل إلـيها رغـبة الفريق العامل يف أن ميثَّل يف دورة جلنة معايري األمان وأن يبلغ تلك                     

طـار تقـين حمـتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف           اللجـنة باألنشـطة اجلاريـة يف جمـال وضـع إ           
 .الفضاء اخلارجي

 
  التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية -٥ 

، أمتــت ٦٠/٩٩الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -١٤٢
مل نظـرها يف البـند املـتعلق بالتطبيـب عـن بعـد بواسـطة النظم الفضائية ضمن إطار خطة الع                    

وأحاطت اللجنة علما مبا . الثالثـية السـنوات اليت اعتمدا اللجنة الفرعية يف دورا األربعني      
أجـرته اللجـنة الفرعـية من مناقشات يف إطار هذا البند من جدول األعمال، حسبما وردت                 

 ).١٤١-١٣٠، الفقرات A/AC.105/869(يف تقرير اللجنة الفرعية 
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اللجـنة الفرعـية مـن تقـدم يف تناول بنود خطة العمل             والحظـت اللجـنة مـا أحـرزته          -١٤٣
والحظـت اللجـنة أيضا أن نظر اللجنة الفرعية يف البند املتعلق بالتطبيب             . املـتعددة السـنوات   

عـن بعـد بواسـطة الـنظم الفضـائية يذكـي الوعـي بشـأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف هذا              
طت اللجنة علما بعدد من األنشطة املضطلع       ويف هذا السياق، أحا   . اـال يف الـبلدان النامية     

. ـا عـلى الصـعيدين اإلقلـيمي والوطـين مـن أجـل بـناء القـدرات يف جمـال التطبيـب عن بعد                        
كمـا الحظـت أن الـنظر يف هـذا البند هيأ للدول األعضاء واملراقبني فرصة لتبادل املعلومات                  

 هـذا اال وبشأن املشاريع  بشـأن حالـة خمـتلف التطبـيقات القائمـة عـلى الـنظم الفضـائية يف            
 .اليت متثل تنفيذا عمليا لتلك التطبيقات

  
  األجسام القريبة من األرض -٦ 

  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -١٤٤
، نظــرت يف البــند املــتعلق باألجســام القريــبة مــن األرض ضــمن إطــار خطــة العمــل  ٦٠/٩٩
ــتها يف     الث الثــية الســنوات الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا احلاديــة واألربعــني وعدل

وأحاطـت اللجـنة عـلما مبا أجرته اللجنة الفرعية من مناقشات يف             . دورـا الثانـية واألربعـني     
 إطــــار هــــذا البــــند مــــن جــــدول األعمــــال، حســــبما وردت يف تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية   

)A/AC.105/869١٥٢-١٤٢ ، الفقرات.( 

والحظــت اللجــنة بارتــياح أنــه ســتعرض عــلى اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف     -١٤٥
دورـا الـرابعة واألربعـني مشـروع ورقـة عمـل إلعـداد تقريـر يـلخص األعمـال الـيت قام ا                         
حــىت اآلن فــريق العمــل املعــين باألجســام القريــبة مــن األرض ويــبني ماهــية النشــاط اإلضــايف  

 .أن يساعد فريق العمل على إجناز عملهالذي ميكن 
  

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -٧ 
الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية نظــرت، عمــال بقــرار اجلمعــية   -١٤٦

، يف بــند جــدول األعمــال املــتعلق بدعــم إدارة الكــوارث بواســطة الــنظم        ٦٠/٩٩العامــة 
عمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدت يف دورــا احلاديــة واألربعــني  الفضــائية وفقــا خلطــة ال

وعدلت يف دورا الثانية واألربعني ) A/AC.105/823 مـن املـرفق الـثاين بالوثيقة         ١٥الفقـرة   (
وأحاطت اللجنة علما باملناقشات    ). A/AC.105/848 مـن املـرفق األول بالوثيقة        ٢١الفقـرة   (

 يف إطـار ذلــك البـند مــن جـدول األعمـال، والــيت تـرد يف تقريــر      الـيت أجـرا اللجــنة الفرعـية   
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٧٦-١٥٤الفقرات (اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 



A/61/20

 

29 

 هو مبادرة جديدة إلدارة     (Sentinel Asia)والحظـت اللجـنة أن مركـز رصـد آسـيا             -١٤٧
والحظــت .  واحملــيط اهلــادئالكــوارث ــدف إىل تــبادل املعلومــات عــن الكــوارث يف آســيا

، ٢٠٠٦فرباير /اللجـنة أيضـا أن االجتماع األول ملركز رصد آسيا عقد يف هانوي يف شباط   
وأن االجـتماع الـثاين سيعقد يف بانكوك، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا               

 .واحمليط اهلادئ ومع هيئات ذات صلة بالفضاء والعلم والتكنولوجيا

، وهي شراكة   ‘تشكيلة سواتل إدارة الكوارث   ‘الحظـت اللجـنة أن اهليـئة املسماة         و -١٤٨
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥بـني تركـيا واجلزائـر والصني واململكة املتحدة ونيجرييا، وقّعت يف             

.  عـــلى اتفـــاق لإلنضـــمام إىل امليـــثاق الـــدويل بشـــأن الفضـــاء والكـــوارث الكـــربى  ٢٠٠٥
ــوا  ــا أن السـ ــنة أيضـ ــة إىل   والحظـــت اللجـ تل الـــيت تضـــمها التشـــكيلة تقـــدم خدمـــات فعالـ

املسـتعملني عـلى نطاق العامل، مشلت تقدمي خدمات يف أعقاب الزالزل اليت وقعت يف إيران                
وباكســتان واهلــند، وكذلــك فــيما يــتعلق بالفيضــانات الــيت ســببها  )  اإلســالمية–مجهوريــة (

 .إعصار كاترينا يف الواليات املتحدة

نة بعـني االرتياح أن نظاما وطنيا لإلنذار بالتسونامي أُقيم يف ماليزيا،            والحظـت اللجـ   -١٤٩
 .وأن مركزا وطنيا لإلنذار املبكر بالكوارث أنشئ أيضا يف تايلند

ــنة      -١٥٠ ــا الثامـ ــيه يف دورـ ــلت إلـ ــذي توصـ ــاق الـ ــه، عمـــال باالتفـ ــنة أنـ والحظـــت اللجـ
خصـص بشـأن إمكانية إنشاء هيئة        كانـت الدراسـة الـيت أعدهـا فـريق اخلـرباء امل             )7(واألربعـني، 

دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفـري الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قـدر ممكـن واقعـيا من النجاعة                        
) A/AC.105/C.1/L.285الوثيقة  (لـلخدمات الفضـائية مـن أجل استخدامها يف إدارة الكوارث            

ها وتقـدم توصيات  معروضـة عـلى اللجـنة الفرعـية يف دورـا الثالـثة واألربعـني لكـي تستعرضـ           
 .بشأا إىل اللجنة

وعــرض ممــثّل رومانــيا عــلى اللجــنة، بالنــيابة عــن فــريق اخلــرباء املخصــص، الــتقرير     -١٥١
ــنهائي للفــريق  ــيقة (ال وذكــر املمــثّل أن فــريق اخلــرباء عقــد   ). A/AC.105/2006/CRP.13الوث
ة العلمية والتقنية   ، عمـال باتفـاق اللجنة الفرعي      ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٩ و ٨اجـتماعا يومـي     

ــيقة ١٦٣الفقــرة ( ــتقرير   )A/AC.105/869 مــن الوث ، لكــي يضــع اللمســات األخــرية عــلى ال
الـذي سـريفعه إىل اللجنة، ويضمنه خطة تنفيذ مقترحة تستند إىل التعهدات املؤكّدة بالدعم               

 .اهليئةالذي ستقدمه الدول األعضاء إىل اهليئة املقترحة، ولكي يقترح االسم النهائي هلذه 

وأثنــت اللجــنة عــلى فــريق اخلــرباء املخصــص للدراســة املمــتازة الــيت عرضــها عــلى     -١٥٢
وللتقرير النهائي الذي أعده    ) A/AC.105/C.1/L.285الوثيقة  (اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية      

لكـي تـنظر فـيه اللجـنة، ووافقـت عـلى أن يكـون تقريره النهائي، بصيغته الواردة يف الوثيقة                     
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A/AC.105/2006/CRP.13        وأعربت اللجنة أيضا عن    . ، مدرجـا يف شـكل إضافة إىل الدراسة
ــدمي         ــنظر يف تق ــا ت ــدات أو أوضــحت أ مــت تعهــيت قد ــية ال ــدول األعضــاء التال ــرها لل تقدي

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، أملانــيا، إيطالــيا، تركــيا، اجلزائــر، رومانــيا،   : تعهــدات بــالدعم
 .رب، النمسا، نيجرييا، اهلند، فضال عن سويسراسويسرا، الصني، املغ

ــبلدان       -١٥٣ ــتاح جلمــيع ال ــئة املقــترحة ستســهم يف ضــمان أن ت والحظــت اللجــنة أن اهلي
ومجـــيع املـــنظمات الدولـــية واإلقليمـــية ذات الصـــلة إمكانـــية احلصـــول عـــلى مجـــيع أنـــواع   

ك بأن تكون اهليئة    املعلومـات الفضائية واستخدامها لدعم كامل دورة إدارة الكوارث، وذل         
بوابـةً للحصـول عـلى املعلومـات الفضـائية الالزمـة لدعم إدارة الكوارث، وجسراً يربط بني            
ــة       ــدرات وتقويـ ــناء القـ ــرة لبـ ــة ميسـ ــائية، وجهـ ــاط الفضـ ــوارث واألوسـ ــاط إدارة الكـ أوسـ

 .املؤسسات

ووافقـت اللجـنة عـلى أن يكـون إنشـاء اهليـئة يف شـكل بـرنامج تابع ملكتب شؤون                      -١٥٤
الفضـاء اخلـارجي يكون حتت إشراف مدير املكتب، وعلى أن تكون هذه اهليئة مبثابة شبكة             
مفــتوحة مؤلّفــة مــن اجلهــات الــيت تقــدم الدعــم، وعــلى أن ختطــط األنشــطة وتــنفّذ بطــريقة    

 .منسقة، تستند يف البداية إىل التعهدات املقدمة من أملانيا والصني والنمسا

ــر مكتــب شــؤون الفضــاء    وفضــال عــن ذلــك، اتفقــت   -١٥٥ اللجــنة عــلى أن يكــون مدي
اخلـارجي مسـؤوال عـن الشـؤون اإلداريـة املرتـبطة بإجـراءات األمـم املتحدة وبإشرافها العام                   
عـلى الـربنامج املقـترح، وعلى أن يكون للربنامج املقترح مكتب يف بيجينغ ومكتب يف بون                 

ــن    ــاله واملبيـــ ــنة أعـــ ــطة املبيـــ ــنفَّذ األنشـــ ــيا، وأن تـــ ــرفق  بأملانـــ ــا يف املـــ ــيقة ١ة أيضـــ  بالوثـــ
A/AC.105/2006/CRP.13 بالوثـــــــيقة ٢ ضـــــــمن إطـــــــار التنفـــــــيذ املقـــــــترح يف املـــــــرفق 
A/AC.105/2006/CRP.13            ـنون يف مكتـب بيجينغ ومكتبعيوأن يقـوم بالتنفـيذ موظفـون ي ،

 .بون ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف فيينا

قـترح بـأدىن عدد من املوظفني وأن يعني   واتفقـت اللجـنة عـلى أن حيـتفظ الـربنامج امل      -١٥٦
موظفـيه مـن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ويضمن تطبيق قواعد األمم املتحدة ولوائحها             
فـيما يـتعلق بالتمثـيل اجلغـرايف هلـذه الـدول، آخـذا يف االعتـبار ما للبلدان النامية املنكوبة من                   

 . جهود بعد انتهاء األزمةجتارب يف جمال إدارة الكوارث الطبيعية وما بذلته من

واتفقــت اللجـــنة عــلى أن يســـمى هــذا الـــربنامج املقــترح بـــرنامج األمــم املـــتحدة       -١٥٧
 ).سبايدر(للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
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وأشــارت اللجــنة، فــيما يــتعلق بــالدعم الــذي أحملــت إلــيه حكومــة سويســرا، إىل أن   -١٥٨
عتـبار الواجـب سـوف يولَى إلمكانية إنشاء مكتب اتصال يف جنيف لكي يسهم يف نشر                 اال

 .أعمال الربنامج وإدماجها يف سياق أعمال األوساط املعنية باإلغاثة اإلنسانية

ــع املســتعملني         -١٥٩ ــيقا م ــا وث ــترح تعاون ــربنامج املق ــتعاون ال ــلى أن ي واتفقــت اللجــنة ع
لنامية، من خالل توحيد شبكة من مكاتب الدعم اإلقليمية،       النهائـيني، ال سـيما يف الـبلدان ا        

مسـتفيدا يف ذلـك من عدد التعهدات املقدمة لتنفيذ أعماله وجامعا بأسلوب منسق اخلربات               
فمن . والقـدرات اهلامـة اليت توفّرها الدول األعضاء يف الوقت الراهن وستوفّرها يف املستقبل             

اخلـربة اإلقليمـية والوطنـية بدور قوي يف تنفيذ    شـأن ذلـك أيضـا أن يكفـل اضـطالع مراكـز         
 .أنشطة الربنامج يف أقاليمها

وســـيكون الـــربنامج املقـــترح مســـؤوال أمـــام جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  -١٦٠
 .األغراض السلمية وسيتلقّى التوجيهات منها عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 ستلحق مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي، أشارت       وفـيما يـتعلق باآلثـار الـربناجمية اليت        -١٦١
اللجــنة إىل أن األنشــطة اإلضــافية الــيت ســوف يضــطلع ــا املكتــب تشــمل املســائل اإلداريــة  
املتصـلة بالربنامج املقترح، وتنسيق األعمال اليت يقوم ا مكتبا بيجينغ وبون، واألخذ بزمام              

ــر     ــنة يف امل ــيذ األنشــطة احملــددة املبي ــيادة يف تنف ــيقة ٢فق الق . A/AC.105/2006/CRP.13 بالوث
وأشـارت اللجنة أيضا إىل أن املوارد اليت ستتاح هلا ستمكّن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي               
مـن االضـطالع باألنشـطة اإلضـافية وتكفـل يف الوقـت ذاته أالّ يكون لتلك املسؤوليات أثر                   

 .سليب يف األنشطة الربناجمية اليت يضطلع ا املكتب حاليا

 وأشـارت اللجـنة إىل أن فـريق اخلـرباء املخصـص أوضـح أن الربنامج املقترح سوف                   -١٦٢
 ملـيون دوالر تقريبا، من أجل تغطية التكاليف         ١,٣يتطلّـب ميزانـية تشـغيلية سـنوية قدرهـا           

 من الوثيقة   ٨٤الفقرة  (والتكاليف التشغيلية   ) التشغيل والصيانة (اخلاصـة بـاملوظفني واملرافق      
A/AC.105/C.1/L.285 (  وأنّ حنـو ثلــثي هــذه املــوارد ســتوفرها الــدول األعضــاء الــيت أكــدت

. دعمهــا املــايل والعــيين لتنفــيذ الــربنامج املقــترح، بيــنما ســتوفّر األمــم املــتحدة الثلــث املتــبقّي 
وفـيما يـتعلق بذلـك الدعـم التكميـلي الـذي سوف توفّره األمم املتحدة، اتفقت اللجنة على          

د مـن خـالل إعـادة ترتيب األولويات ضمن إطار عملية اإلصالح             أن يـتم تـأمني تلـك املـوار        
يف األمـم املـتحدة وعـلى أالّ تسفر إعادة أولويات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عن زيادة            

 .يف جممل امليزانية العادية لألمم املتحدة إذا اقتضى األمر ذلك

 عمل مفصلة لعام     وطلبـت اللجـنة إىل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن يِعد خطة             -١٦٣
 لكــي يــنظر فــيها أثــناء الــدورة الــرابعة واألربعــني   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ولفــترة الســنتني ٢٠٠٧
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للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، آخـذا يف االعتـبار الـتعهدات الـواردة، وذلـك بالتشاور مع                     
 ممثـلي الـبلدان الـيت قدمـت أو سـوف تقـدم تعهـدات وكذلك مع ممثلي البلدان األخرى اليت              

 .أبدت اهتمامها باملسامهة يف إعداد خطة العمل هذه

ــعيه     -١٦٤ ــاء اخلـــارجي أن يواصـــل سـ ــا إىل مكتـــب شـــؤون الفضـ ــنة أيضـ وطلبـــت اللجـ
للحصـول عـلى املـزيد مـن الدعـم للـربنامج املقـترح، يف شـكل مسامهات عينية ونقدية على                     

ة، مثل  السـواء، وأن جيـري مشـاورات عـلى أسـاس متواصـل مـع مـبادرات أخـرى ذات صل                    
) يونوسات(وخدمـة األمـم املـتحدة الساتلية        ) جـيوس (املـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض          

الفضـــاء "وامليـــثاق الـــدويل ) غمـــيس(وبـــرنامج الرصـــد العـــاملي لألغـــراض البيئـــية واألمنـــية 
، وغـري ذلـك مـن املـبادرات ذات الصـلة، مـن أجل كفالة زيادة الدعم              "والكـوارث الكـربى   

 . وكفالة تنسيق أعماله مع كل املبادرات األخرى ذات الصلةللربنامج املقترح

واتفقــت اللجــنة عــلى أن يســعى الشــركاء يف تنفــيذ الــربنامج املقــترح إىل اســتهالل   -١٦٥
 أو يف أقــرب وقــت ممكــن عملــيا، مــن أجــل متكــني ٢٠٠٧يــناير /األنشــطة يف كــانون الــثاين

 . إدارة الكوارث يف أبكر وقت ممكنالربنامج املقترح من الشروع يف توفري الدعم يف جمال
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض -٨  
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك 

املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص 
  ياجات البلدان النامية ومصاحلهاالحت
، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف بند      ٦٠/٩٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -١٦٦

بند /جـدول األعمـال املتعلق باملدار الثابت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية كموضوع           
ن مناقشات يف إطار هذا     وأحاطت اللجنة علما مبا أجرته اللجنة الفرعية م       . مـنفرد للمناقشـة   

ــنة الفرعــية        ــر اللج ــبما وردت يف تقري ــن جــدول األعمــال، حس ــند م ، A/AC.105/869(الب
 ).١٩٦-١٨٩الفقرات 

وأعـرب بعـض الوفـود جمـددا عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسبة لألرض هو                      -١٦٧
املدار ينبغي  ورأت تلك الوفود أن استغالل ذلك       . مـورد طبـيعي نـادر يـتهدده خطـر التشبع          

أن يرشـد ويـتاح جلمـيع الـبلدان، ال سـيما الـبلدان النامـية، ممـا يعطـيها الفرصـة للوصول إىل                
كمـا ينـبغي أن تؤخـذ بعني االعتبار احتياجات البلدان النامية    . ذلـك املـدار بشـروط منصـفة     

 ومصـــاحلها، واملوقـــع اجلغـــرايف لـــبعض الـــبلدان، واإلجـــراءات الـــيت يتـــبعها االحتـــاد الـــدويل
 .لالتصاالت
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ــال اللجــنة         -١٦٨ ــند مدرجــا يف جــداول أعم ــذا الب ــاده أن يظــل ه وأُعــرب عــن رأي مف
 .ملواصلة النظر فيه

  
  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -٩ 

 الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -١٦٩
، ٢٠٠٧ل املتعلق بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية       ، نظـرت يف بـند جـدول األعمـا         ٦٠/٩٩

ضــمن إطــار خطــة العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا الثانــية 
وأحاطت اللجنة علما مبا أجرته اللجنة الفرعية       ). ، املرفق األول  A/AC.105/848(واألربعـني   

مــال، حســبما وردت يف تقريــر اللجــنة  مــن مناقشــات يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول األع  
 ).١٨٨-١٧٧، الفقرات A/AC.105/869(الفرعية 

 ستكون نشاطا دوليا،    ٢٠٠٧والحظـت اللجنة أن السنة الدولية للفيزياء الشمسية          -١٧٠
إذ تعـتزم دول مـن كل مناطق العامل استضافة صفائف من األجهزة أو تقدمي باحثني علميني                 

كمـا الحظت اللجنة أن تلك السنة ستساعد على تركيز       . دةأو توفـري بعـثات فضـائية مسـان        
 -االنتـباه العـاملي عـلى أمهـية التعاون الدويل يف األنشطة البحثية يف ميدان الفيزياء الشمسية                  

 .األرضية

ــتعاون مــع االحتــاد الفلكــي      -١٧١ ــيزيا ستستضــيف، بال ــياح أن مال والحظــت اللجــنة بارت
، يف إطــار ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٧ إىل ٦الشــباب مــن الــدويل، املدرســة الدولــية للفلكــيني  

 .االحتفاالت بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية

 املكونة  THEMIS، وبعثة   (ePOP)والحظـت اللجنة أن مسبار التدفق القطيب املعزز          -١٧٢
 ستعمل أثناء السنة    (CGSM)مـن مخسـة سـواتل، واملشروع الكندي لرصد الفضاء األرضي            

 .ياء الشمسية وستولّد بيانات قيمة ميكن تقامسها مع األوساط العلمية العامليةالدولية للفيز

والحظــت اللجــنة أيضــا أنــه ســتجرى، احــتفاال بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية،   -١٧٣
ــلمالحة الفضــائية والفضــاء يف إندونيســيا        ــد الوطــين ل ــتوىل تنســيقها املعه . أنشــطة خمــتلفة ي

حول الفيزياء الشمسية والعالقة بني األرض والشمس وبرامج        وتتضـمن تلك األنشطة حبوثا      
 .ومشاريع وصولة عمومية تشتمل على عملية رصد للمغناطيسية األرضية
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 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني -١٠ 
  للجنة الفرعية العلمية والتقنية

نية قد نظرت يف اقتراحات لوضع      الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتق            -١٧٤
ــة        ــية العام ــرار اجلمع ــرابعة واألربعــني، عمــال بق  مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت لدورــا ال

وأقــرت اللجــنة الفرعــية توصــيات فــريقها العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول  . ٦٠/٩٩
 ، الفقـــرات A/AC.105/869(األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الـــرابعة واألربعـــني للجـــنة الفرعـــية  

 ). واملرفق األول١٩٩-١٩٧

 بأن تواصل   )8(واسـتذكرت اللجـنة توصـيتها، املقدمـة يف دورا السابعة واألربعني،            -١٧٥
االحتاد الدويل ممارسـتها املتمـثلة يف التنظـيم التناويب السنوي للندوة املشتركة بني الكوسبار و             

قرت اللجنة اتفاق اللجنة وأ.  والـندوة املعنـية بـتعزيز الشراكة مع الصناعة        لـلمالحة الفضـائية   
ــام    ــد يف ع ــية عــلى أن تعق ــني الكوســبار و  ٢٠٠٧الفرع ــندوة املشــتركة ب ــدويل   ال االحتــاد ال

ــائية ــناعة   لــــلمالحة الفضــ ــية بــــتعزيز الشــــراكة مــــع قطــــاع الصــ   وأن تعلَّــــق الــــندوة املعنــ
)A/AC.105/869 ٢٤، املرفق األول، الفقرة.( 

استخدام املدار  " أن يكـون موضوع الندوة هو        وأقـرت اللجـنة التوصـية الداعـية إىل         -١٧٦
وأقـرت اللجنة أيضا اتفاق اللجنة      " الـتحديات والفـرص   : االسـتوائي يف التطبـيقات الفضـائية      

الفرعــية عــلى أن تعقــد الــندوة خــالل األســبوع األول مــن الــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة  
 ).٢٥، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/869(الفرعية 

واسـتنادا إىل مداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أثناء دورا الثالثة واألربعني،             -١٧٧
اتفقـت اللجـنة عـلى مشـروع جـدول األعمال املؤقت التايل للدورة الرابعة واألربعني للجنة                 

 :الفرعية

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

 .مم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األ -٢  

تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املسـائل املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السواتل، مبا يف ذلك                  -٤ 
 .ة ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامي

 :البنود اليت سينظر فيها يف إطار خطط العمل -٥ 



A/61/20

 

35 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

 عـلى الـنحو املبـين يف خطـة العمـل املتعددة السنوات              ٢٠٠٧العمـل لعـام     (   
الـواردة يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال دورا الثانية                 

 ))٦ املرفق الثاين، الفقرة ،A/AC.105/848(واألربعني 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

 عـلى الـنحو املبـين يف خطـة العمـل املتعددة السنوات              ٢٠٠٧العمـل لعـام     (   
الـواردة يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال دورا الثانية                 

 ))A/AC.105/848لث بالوثيقة  من املرفق الثا٨الفقرة (واألربعني 

 األجسام القريبة من األرض؛ )ج(  

 عـلى الـنحو املبـين يف خطـة العمـل املتعددة السنوات              ٢٠٠٧العمـل لعـام     (   
الـواردة يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال دورا الثانية                 

 ))A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٠الفقرة (واألربعني 

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية؛ )د(  

 عـلى الـنحو املبـين يف خطـة العمـل املتعددة السنوات              ٢٠٠٧العمـل لعـام     (   
الـواردة يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية عن أعمال دورا احلادية               

 ))A/AC.105/823 من املرفق الثاين بالوثيقة ١٥الفقرة (واألربعني 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )ه(  

 عـلى الـنحو املبـين يف خطـة العمـل املتعددة السنوات              ٢٠٠٧العمـل لعـام     (   
الـواردة يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال دورا الثانية                 

 ))A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٢الفقرة (واألربعني 

دراسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلـواص التقنية        : د مـنفرد للمناقشـة    بـن /موضـوع  -٦ 
لـلمدار الثابـت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت           
الفضـائية وغـريه مـن املـيادين، وكذلـك املسـائل األخرى املتصلة بتطورات               
 االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامية                

 .ومصاحلها
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مشـروع جـدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية            -٧ 
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلك حتديد املواضيع اليت ستبحث كمواضيع            
 .منفردة للمناقشة أو ستبحث يف إطار خطط عمل متعددة السنوات

 .راض السلميةتقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ -٨ 

وأقــرت اللجــنة التوصــية الداعــية إىل أن تعــاود اللجــنة الفرعــية عقــد الفــريق العــامل   -١٧٨
، وأن  القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي       اجلـامع والفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر             

تنشـئ فـريقا عـامال معنـيا باألجسـام القريـبة مـن األرض لكـي يـنظر يف هـذا البـند ملـدة سنة                           
 ).٢٣ و٢٢، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/869(احدة، وفقا خلطة العمل املعتمدة و
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني                        -دال  
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا                 -١٧٩

ــيت      )A/AC.105/871(اخلامســة واألربعــني   ــنود ال ــا حــول الب ــتائج مداوال ــذي تضــمن ن ، ال
 .٦٠/٩٩أسندا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

ــية املغــادر، ســريجيو      -١٨٠ ــرها لرئــيس اللجــنة الفرعــية القانون وأعربــت اللجــنة عــن تقدي
جنة وأعربت الل . ، عـلى مـا أبـداه مـن قيادة قديرة وما قدمه من مسامهة              )إيطالـيا (ماركـيزيو   

ملا أبداه من قيادة قديرة أثناء      ) شيلي(أيضـا عـن تقديـرها للسـيد راميونـدو غونزاليس أنينات             
 .الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية

، ألقى رئيس اللجنة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩ للجـنة، املعقودة يف      ٥٥٤ويف اجللسـة     -١٨١
 .دورا اخلامسة واألربعنيالفرعية القانونية كلمة عن أعمال اللجنة الفرعية يف 

وإيطاليا وتايلند  ) اإلسالمية-مجهورية(وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممثلو إيران               -١٨٢
واجلمهوريـــة التشـــيكية ومجهوريـــة كوريـــا والصـــني ونـــيجرييا واهلـــند والواليـــات املـــتحدة  

و دول أعضــاء وأثــناء التــبادل العــام لــآلراء، ألقــى كــلمات تــتعلق ــذا البــند ممــثل   . والــيابان
 .أخرى

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -١ 

، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٦٠/٩٩ أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة            اللجـنة  الحظـت  -١٨٣
 معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها،   حالــةالقانونــية يف 

ــند منــ   اللجــنة عــلما باملناقشــة الــيت دارت يف اللجــنة   وأحاطــت.  يف جــدول أعماهلــا تظمكب
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ــك    ــية يف إطــار ذل ــندالفرع ــية      الب ــر اللجــنة الفرع ــرد يف تقري ــيت ت ــال، وال ــن جــدول األعم   م
)A/AC.105/871 ، ٥٤-٣٢الفقرات.( 

 فــريقها العــامل املعــين حبالــة قــد عــاودت عقــد أن اللجــنة الفرعــية اللجــنة والحظــت -١٨٤
، برئاســة فاســيليوس  املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقهااخلمــسمعــاهدات األمــم املــتحدة 

ــيونان(كاســابوغلو  ــامل تشــمل   )ال ــة الفــريق الع ــاهدات ، وأن والي ــة مع ــتحدة  حال  األمــم امل
 والعقـبات الـيت حتول دون قبوهلا على نطاق          تنفـيذها واسـتعراض   املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي       

 من خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات خصوصاقانون الفضاء،   وكذلـك ترويج     ،عـاملي 
وأي مسـائل جديـدة مشاة   ) Corr.1 وA/AC.105/763 مـن الوثـيقة    ١١٨الفقـرة    (الفضـائية 

قـد تـثار يف املناقشات اليت تدور يف الفريق العامل، شريطة أن تقع تلك املسائل ضمن نطاق                
 ).١٤٠ و١٣٨ن ، الفقرتاA/AC.105/787(واليته احلالية 

بــأن تقــدم والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية قــد أقــرت توصــية الفــريق العــامل    -١٨٥
الـدول األعضـاء معلومـات عمـا قـد تكـون اختذتـه مـن إجراءات على الصعيد الوطين نتيجة                     
لتلقــيها الرســالة املوجهــة مــن األمــني العــام لتشــجيعها عــلى املشــاركة يف معــاهدات الفضــاء  

 . وأقرت اللجنة أيضا التوصية.A/AC.105/871) من الوثيقة ٥٢فقرة ال (اخلارجي

مزايا شأن  وثيقة ب بارتـياح أن الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى نص                اللجـنة    الحظـت و -١٨٦
وأقرت  .اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية           االنضـمام إىل    

 تلك   بإرسال ة إىل قيام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      الداعـي اللجـنة توصـية الفـريق العـامل         
، A/AC.105/871 (الوثــيقة إىل مجــيع الــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا يف اتفاقــية املســؤولية 

 .) والتذييل٨املرفق األول، الفقرة 

والحظـت اللجـنة أيضا بارتياح أن الفريق العامل قد اتفق على برنامج عمل لدورة                -١٨٧
ــية  ــام    اللجــنة الفرع ــني، يف ع ــية السادســة واألربع ــيقة  (٢٠٠٧ القانون ، A/AC.105/871الوث

 ).املرفق األول

، A/AC.105/871(ووافقـت اللجـنة عـلى إقـرار اللجنة الفرعية لتقرير الفريق العامل               -١٨٨
تمديد واليـة الفريق العامل سنة  وعـلى توصـية الفـريق العـامل بـ        ) واملـرفق األول  ،  ٥١الفقـرة   

 قد وافقت على أن تقوم للجنة الفرعيةوالحظـت اللجنة أن ا    . ٢٠٠٧عـام   ،  واحـدة إضـافية   
احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما        مدى   باستعراض   يف دورـا السادسـة واألربعني     

 .بعد تلك الفترة
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عاهدات الراهنة مل الة  احل باملعلومـات الـيت قدمـتها بعـض الوفود عن            اللجـنة  ورحبـت  -١٨٩
ــتح  ــم امل ــتعلقةدة اخلمــس األم ــود وعــن       امل ــن تلــك الوف  بالفضــاء اخلــارجي يف دول كــل م

 الـيت تعـتزم تلـك الـدول اختاذهـا بغـية االنضمام إىل تلك املعاهدات أو                  اإلضـافية  راءاتاإلجـ 
 الدول األعضاء أحرزته التقارير عن التقدم الذي     الحظت اللجنة بارتياح  و.  علـيها  التصـديق 

 . اخلاصة ايف صوغ قوانني الفضاء الوطنية

 عـن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للمواد اإلعالمية اليت           اللجـنة  وأعربـت  -١٩٠
 املفــيد الويــب عــن تشــريعات الفضــاء الوطنــية واملعــاهدات الدولــية، وكذلــك ملوقــع   قدمهــا
 . بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتنياملتعلق

 مكتب شؤون الفضاء بانتظام بتزويد األعضاء الدولتقوم  اللجـنة على أن   واتفقـت  -١٩١
ــية  ات وسياســتشــريعاتاخلــارجي مبعلومــات عــن    لكــي حيــتفظ  اخلاصــة ــا  الفضــاء الوطن

 . ذلك املوضوععناملكتب بقاعدة بيانات حديثة العهد 

 الوفـود عـن رأي مفـاده أن معـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء                 بعـض  وأعربـت  -١٩٢
مال يشــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي ويدعــم  قانونــيا شــاإطــارااخلــارجي أنشــأت 

د يف الفضـاء اخلارجي من جانب احلكومات ومن جانب           الـتعقُّ  مـتزايدة االضـطالع بأنشـطة     
.  ويفـيد الـدول املـرتادة للفضـاء والـدول غـري املرتادة للفضاء              السـواء، اهليـئات اخلاصـة عـلى       

 . اخلارجي زيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاءإىلودعت تلك الوفود 

 أخـرى عـن رأي مفاده أنه بالنظر إىل التطورات يف أنشطة الفضاء،              وفـود  وأعربـت  -١٩٣
 للفضــاء ومشــاركة القطــاع اخلــاص، توجــد حاجــة إىل الــنظر يف  الــتجاريمــثل االســتغالل 

ــية شــاملة   ــدةصــوغ اتفاق ــنظام    جدي ــز ال ــانون الفضــاء اخلــارجي بغــية مواصــلة تعزي  بشــأن ق
ورأت تلك الوفود أن اتفاقية شاملة      .  أنشطة الفضاء اخلارجي   يتناولالقـانوين الـدويل الـذي       

 . مجيع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجيتنظموحيدة ميكن أن 

ه مثة حاجة إىل أن تتناول اللجنة الفرعية القانونية مسألة           رأي مفـاده أن    عـن  وأُعـرب  -١٩٤
 املتحدة املتعلقة بالفضاء عـدم الوعـي بـالفوائد الـيت تجـىن مـن االنضـمام إىل معاهدات األمم         

 .اخلارجي، من أجل توسيع نطاق مشاركة الدول األعضاء

 مفـاده أن ورقـة العمـل الـيت قدمها عدد من الدول     رأي بعـض الوفـود عـن     وأعـرب  -١٩٥
من  واليت   ،" املمكـنة لتطوير قانون الفضاء الدويل مستقبال       اخلـيارات  بشـأن    اسـتبيان "بعـنوان   

 القانونية،  الفرعية واألربعني للجنة    السادسةالدورة  خالل   العـامل    قالفـري يناقشـها   املقـرر أن    
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 بناءة بشأن   استنتاجاتذات أمهـية خاصة وميكن أن تساعد اللجنة الفرعية على التوصل إىل             
 .اجتاه أعماهلا يف املستقبل

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يف سـياق اتفاقـية عاملـية وشـاملة بشـأن قـانون الفضـاء             -١٩٦
 بالـنظام القـانوين الـدويل احلـايل، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار ممارسات الدول ذات                 تسترشـد 

 اليت )9(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   الصـلة يف جمـال األنشـطة الفضائية ونظام ومبادئ           
 على الفضاء اخلارجي،     مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال،     معقـد يكـون مـن املفيد تطبيقها،         

 .وس املستفادة من صوغ تلك االتفاقيةوكذلك الدر

اتفاقــية املســؤولية الدولــية عــن    وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مــزايا االنضــمام إىل      -١٩٧
، املُدرجـة يف التذيـيل املـلحق بـتقرير الفـريق العامل             األضـرار الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية         

وضـــيحية غـــري  ، ليســـت ســـوى مـــزايا ت  )A/AC.105/871 بالوثـــيقةاملـــرفق األول تذيـــيل (
 .استقصائية، وأن األمر متروك لكل دولة لكي حتدد مزايا أن تصبح طرفا يف معاهدة ما

 استضــافت حلقــة عمــل حــول  حكومــة نــيجرييا قــدأن بارتــياح  اللجــنة الحظــتو -١٩٨
 ، مــن خــالل الوكالــة الوطنــية للبحــث والــتطوير يف جمــال الفضــاء الــتابعة هلــا،قــانون الفضــاء

ورحبت اللجنة باإلعالن . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ٢١مـن  أبوجـا،  عقـدت يف    
، املقرر عقدها  ستستضيف حلقة العمل التالية حول قانون الفضاء أوكرانـيا  حكومـة عـن أن    

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين تشرين ٩ إىل ٦يف كييف من 
  

   الفضاءبقانون عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق معلومات -٢ 
 أن اللجـنة الفرعـية القانونية قد نظرت، عمال بقرار اجلمعية العامة             اللجـنة  حظـت ال -١٩٩
 معلومــات عــن أنشــطة املــنظمات الدولــية فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء، كبــند    يف، ٦٠/٩٩

 اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف          وأحاطـت .  يف جـدول أعماهلـا     منـتظم 
 ).٧٦-٥٥، الفقرات A/AC.105/871(يف تقرير اللجنة الفرعية  والواردةإطار ذلك البند 

 مــع الــتقدير النــتائج اإلجيابــية ملؤمتــر قــانون الفضــاء عــن موضــوع  اللجــنة والحظــت -٢٠٠
املعهـد الــدويل  ، الــذي اشـترك يف تنظــيمه  "توفـري مــنافع الفضـاء ملــنطقة جـنوب شــرق آسـيا    "

، املؤسسـة اهلندية ألحباث الفضاء     و ةفضـائي  الـتابع لالحتـاد الـدويل لـلمالحة ال         لقـانون الفضـاء   
يونيه / حزيران ٢٩ إىل   ٢٦واجلمعـية اهلندية للمالحة الفضائية، وعقد يف بانغلور، اهلند، من           

٢٠٠٥. 
  



A/61/20 

 

40 

طبيعة املدار ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ و) أ: ( مبا يلياملتعلقة األمور -٣ 
مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت  بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، الثابت
 االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور تكفل

   لالتصاالتالدويلاالحتاد 
 قـرار اجلمعية العامة    عمـالً ب   الفرعـية القانونـية واصـلت،        اللجـنة  اللجـنة أن     الحظـت  -٢٠١
) أ: (، الــنظر يف األمــور املــتعلقة مبــا يــلي  هلــا يف جــدول أعما منــتظمبــند ويف إطــار ٦٠/٩٩

ــيني    ــريف الفضــاء اخلــارجي وتع ــألرض    ) ب( وحــدوده؛تع ــدار الثابــت بالنســبة ل ــيعة امل طب
 يف الســبل والوسـائل الـيت تكفــل االسـتخدام الرشــيد    الـنظر وكيفـية اسـتخدامه، مبــا يف ذلـك    

ــلمدار الثابــت   . دويل لالتصــاالت لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــ  بالنســبةوالعــادل ل
 اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند، والواردة           باملناقشـة وأحاطـت اللجـنة عـلما       

 ).٩٦-٧٧ الفقرات، A/AC.105/871( الفرعية اللجنةيف تقرير 

املعين بتعريف الفضاء اخلارجي     الفريق العامل     التقدم الذي أحرزه   اللجنة والحظـت  -٢٠٢
 عقـده يف الـدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية،         عـيد   أُ وتعـيني حـدوده، والـذي     

وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة  و .)الــربازيل (فيــلهوبرئاســة خوســيه مونســريات 
، واألربعــنيالثالــثة  وأقــرته اللجــنة يف دورــا والــثالثنيالفرعــية القانونــية يف دورــا التاســعة  

يــنظر يف ، أوصــي الفــريق العــامل بــأن  ٦٠/٩٩عامــة يف قــرارها وأقــرته فــيما بعــد اجلمعــية ال 
 .فقطاألمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه مــن املهــم مواصــلة الــنظر يف هــذا البــند   -٢٠٣
 الفريق العامل والـربنامج احملـدد ألعمـال الفـريق العـامل املقـبلة، عـلى الـنحو الـوارد يف تقرير                

)A/AC.105/871املرفق الثاين ،.( 

وأعـرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن من شأن عدم تعريف الفضاء اخلارجي أو                -٢٠٤
 .تعيني حدوده أن يحدث عدم يقني فيما يتعلق بقابلية قانون الفضاء واجلو للتطبيق

 يف إىل توافــق الصــعوبات الــيت تكتــنف التوصــل رغــم عــن رأي مفــاده أنــه وأُعــرب -٢٠٥
 ينــبغي أن تواصــل الــدول األعضــاء حــدوده،راء بشــأن تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني اآل

 واألمــن يف الفضــاء اخلــارجي وتعزيــز  الســالممشــاوراا بشــأن البــند، ــدف احلفــاظ عــلى  
 .استخدامه يف األغراض السلمية

 حدوده تتصل   وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مسـألة تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني               -٢٠٦
وأعـرب ذلـك الوفـد أيضـا عن رأي مؤداه أن املدار             . مبسـألة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض         
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ــبغي أن خيضــع       ــتجزأ مــن الفضــاء اخلــارجي وين الثابــت بالنســبة لــألرض يشــكل جــزءا ال ي
 .استخدامه ألحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ق العـامل قـد أعـرب عـن تقديـره للجـنة الفرعـية العلمية                 أن الفـري   اللجـنة والحظـت    -٢٠٧
 عن اخلصائص التقنية لألجسام الفضائية      تقريرإمكانية إعداد   والتقنـية على ردها فيما يتعلق ب      

والحظـت اللجنة أيضا أن الفريق       .التكـنولوجي اجلويـة عـلى ضـوء املسـتوى الـراهن للـتقدم             
، مع مراعاة نتائج العمل بشأن وضع معايري العـامل قـد اتفـق على إيضاح دعوته يف املستقبل     

، املــرفق A/AC.105/871(لتحلــيل الــردود عــلى االســتبيان بشــأن األجســام الفضــائية اجلويــة   
 ).١١الثاين، الفقرة 

 الوفـود عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض هو مورد                  بعـض  وأعـرب  -٢٠٨
ينـبغي لذلك ضمان الوصول إليه على        باإلشـباع، وأنـه      ومهـدد طبـيعي ذو خصـائص فـريدة        
 مـراعاة احتـياجات الـبلدان النامـية واملوقـع اجلغرايف لبعض            مـع قـدم املسـاواة جلمـيع الـدول،         

 .اخلصوصالبلدان، على وجه 

لمدار الثابت ه نظـرا إىل الطـابع اخلـاص لـ     الوفـود عـن رأي مفـاده أنـ      بعـض  وأعـرب  -٢٠٩
ام قـانوين خاص يتيح الوصول إليه على         وخصائصـه، فينـبغي أن حيكمـه نظـ         بالنسـبة لـألرض   

البلدان اليت  والناميةلبلدان ل  احملددةصـاحل املحتـياجات و  لال، مـع إيـالء االعتـبار     قـدم املسـاواة   
 .لديها مواقع جغرافية معينة

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه، مبـا أن مسـألة تعريف الفضاء اخلارجي             -٢١٠
ابت بالنسبة لألرض واستغالله هي أمور ذات أمهية بالغة،         وتعـيني حـدوده وطبـيعة املـدار الث        

 .فينبغي أن يحتفظ ذا البند يف جدول أعمال اللجنة الفرعية
  

   املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياملبادئ استعراض -٤ 
   تنقيحهاوإمكان
اصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة      أن اللجـنة الفرعية القانونية قد و       اللجـنة  الحظـت  -٢١١
 يف اسـتعراض املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء                 الـنظر ،  ٦٠/٩٩

فردا نبــندا مــ/بصــفته موضــوعا) ٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية العامــة ( وإمكــان تنقــيحها اخلــارجي
 .للمناقشة

لقانونية بشأن استعراض    أنـه مت تـبادل لـآلراء يف اللجـنة الفرعـية ا             اللجـنة  والحظـت  -٢١٢
 باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان تنقــيحها،  املتصــلةاملــبادئ 
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ــ ــية   ةواردال ــر اللجــنة الفرع ــرات ، A/AC.105/871( يف تقري ــيه إىل  )١٠٤-٩٧الفق ، أشــري ف
 استخدام"ن   يف إطار البند املعنو    والتقنيةالعمـل الـذي تقـوم بـه حالـيا اللجـنة الفرعية العلمية               

 ".اخلارجيمصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  

دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة  -٥ 
  باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٦٠/٩٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -٢١٣
دراسـة واستعراض التطورات    "بـند وحـيد معـروض للمناقشـة بعـنوان           /القانونـية يف موضـوع    

ــلحق        ــاملوجودات الفضــائية، امل ــتعلق باملســائل اخلاصــة ب ــربوتوكول امل خبصــوص مشــروع ال
لجنة وقد أحاطت اللجنة علما مبناقشة ال     ". باتفاقـية الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة        

-١٠٥، الفقرات A/AC.105/871(الفرعـية لذلك البند حسبما ترد يف تقرير اللجنة الفرعية       
١٢٧.( 

والحظـت اللجـنة أن الـدورة الثالـثة للجـنة اخلرباء احلكوميني التابعة للمعهد الدويل                 -٢١٤
واملعنــية بالــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول مــن  ) اليونــيدروا(لتوحــيد القــانون اخلــاص 

 وأن الدعوة   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١١املقـرر مبدئـيا أن تعقـد يف رومـا من            
 .ستوجه إىل الدول األعضاء يف اللجنة حلضورها

وقـد أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ملـا كـان مشروع بروتوكول املوجودات الفضائية                    -٢١٥
انية دولــية فــيها ســيعزز تقــدمي الــتمويل إىل تلــك املوجــودات عــن طــريق إنشــاء مصــاحل ضــم 

 .وسيكون له أثر إجيايب يف األنشطة التجارية، فسيكون موضوعا هاما يستحق املناقشة

ــية عــلى      -٢١٦ وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن اتفــاق اللجــنة الفرعــية القانون
، ٢٠٠٧مواصـلة دراسـة هـذا البـند من جدول األعمال يف دورا السادسة واألربعني، عام                 

أن اتفاقــية الضــمانات : وعلّقــت تلــك الوفــود أمهــية كــبرية عــلى مــا يــلي . يــبحيظــى بالترح
الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة والربوتوكول امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات               

قد دخال حيز   ) بـروتوكول الطائرات  (املـنقولة واملـتعلق باملسـائل اخلاصـة مبعـدات الطائـرات             
لـدويل ملعـدات الطائـرات قـد بـدأ؛ وأن جملـس مـنظمة الطريان املدين                 الـنفاذ؛ وأن التسـجيل ا     

قـد تولّـى دور السـلطة املشرفة يف إطار بروتوكول الطائرات ونشر لوائح              ) اإليكـاو (الـدويل   
ورئي أن تلك التطورات متثل دليال مقنعا على أنه ميكن . السـجل الـدويل وقواعده اإلجرائية     

ملــتحدة أن تــتولّى الــدور اهلــام للســلطة املشــرفة عــلى       ملــنظمة مناســبة يف مــنظومة األمــم ا   
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ورئــي أيضــا أن تلــك . الســجالت الدولــية املــتوخاة يف االتفاقــية وبــروتوكوالا ذات الصــلة
 .التطورات توضح األداء العملي للنظام الذي تنشئه الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية

 مبـا يكفـي إلتاحـة الفرصــة    ورئـي أن صـيغة هـذا البـند مـن جـدول األعمـال واسـعة         -٢١٧
إلجـراء مناقشـة ذات مغـزى حـول مجـيع اجلوانـب املـتعلقة مبشـروع بـروتوكول املوجودات                

 .الفضائية

الصناعة الذي عقد /ورئـي أن املـداوالت والتوصـيات املنبثقة عن منتدى احلكومات          -٢١٨
 املقبل للخرباء   مؤخـرا برعاية اليونيدروا يف لندن ستيسر املناقشات اليت ستدور يف االجتماع           

 .احلكوميني

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفاده أنه يلزم إجراء حتليل دقيق لآلثار اليت ينطوي                   -٢١٩
علــيها الــربوتوكول املقــبل مــن حيــث الــتوافق بــني القــانون الــدويل اخلــاص والقــانون الــدويل 

أ يف املمارســة العــام، مــع إيــالء عــناية دقــيقة ألوجــه التــناقض والتــنازع املمكــنة الــيت قــد تنشــ
ــية ــدا     . العمل ــية للــدول حتدي ورأى ذلــك الوفــد أن مــن الضــروري أن حتــدد املســؤولية الدول

. واضـحا يف حالـة اخنـراط هيـئات غـري حكومية تابعة لتلك الدول بأنشطة جتارية يف الفضاء                  
ورأى ذلـك الوفـد كذلـك أنـه، فـيما يتصـل بالعالقة بني الربوتوكول املقبل والنظام القانوين                   

اص بالفضـاء اخلـارجي، ينـبغي أن تكـون الغلـبة ملـبادئ القـانون الـدويل العـام الواردة يف                      اخلـ 
 .معاهدات الفضاء اخلارجي

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٦ 

، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٦٠/٩٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -٢٢٠
يف ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضائية وفقا خلطة                 القانونـية   

وأحاطت اللجنة علما مبناقشات    . العمـل الـيت اعـتمدا اللجنة يف دورا السادسة واألربعني          
 اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلك البند من جدول األعمال حسبما ترد يف تقرير اللجنة الفرعية                  

)A/AC.105/871١٤٥-١٢٨فقرات ، ال.( 

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية كانـت قـد عـاودت عقد فريقها العامل املعين                     -٢٢١
ــية يف تســجيل األجســام الفضــائية برئاســة كــاي    أويف -مبمارســات الــدول واملــنظمات الدول

 ).أملانيا(شروغل 
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من األمانة والحظـت اللجـنة مع التقدير جمموعة العناصر املقدمة يف املذكرة املقدمة     -٢٢٢
(A/AC.105/C.2/L.262)       عـن منافع االنضمام إىل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء 

 )).١٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

واتفقـت اللجـنة عـلى أمهية احلث على امتثال أكرب التفاقية التسجيل، مما يؤدي إىل                 -٢٢٣
 الفضائية، وكذلك تشجيع املنظمات الدولية على       زيـادة عـدد الـدول الـيت تسـجل األجسام          

 .اإلعالن عن قبوهلا للحقوق وااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية

 مــن تقريــر الفــريق ٨واتفقــت اللجــنة عــلى أن جمموعــة العناصــر الــواردة يف الفقــرة   -٢٢٤
ــامل  ــث A/AC.105/871(العـ ــرفق الثالـ ــتوافق يف اآلر  ) ، املـ ــاس للـ ــكل األسـ ــن أن تشـ اء ميكـ

ــذي ســتعده اللجــنة         ــتقرير ال ــيت ســترد يف ال ــتنتاجات احملــددة ال خبصــوص التوصــيات واالس
 .٢٠٠٧الفرعية يف دورا السادسة واألربعني يف عام 

  مــن تقريــره ١٠-١وأقــرت اللجــنة توصــيات الفــريق العــامل الــواردة يف الفقــرات    -٢٢٥
)A/AC.105/871املــرفق الثالــث ، (ــا اللجــنة الفدرعــية القانونــية والــيت أي)A/AC.105/871 ،

وبعمــلها ذلــك، اتفقــت اللجــنة عــلى ضــرورة أن تقــوم اللجــنة الفرعــية، يف   ). ١٤٤الفقــرة 
، مبعاودة عقد الفريق العامل بغية مساعدة اللجنة   ٢٠٠٧دورـا السادسـة واألربعني يف عام        

طار البند املعنون   الفرعـية يف إعـداد الـتقرير الـذي سـيقدم إىل اللجـنة وفقـا خلطـة العمـل يف إ                     
واتفقت اللجنة أيضا   ". ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسجيل األجسام الفضائية           "

عــلى أنــه ميكــن لرئــيس الفــريق العــامل أن جيــري مشــاورات غــري رمســية مفــتوحة أمــام مجــيع 
ــا        ــدورة السادســة واألربعــني للجــنة الفرعــية، إم ــبل ال ــتمة األعضــاء يف اللجــنة ق ــدول امله ال

لوسـائل اإللكترونـية أو بـأي طـريقة مناسبة أخرى، وذلك بغية تيسري العمل اخلاص بذلك        با
 .التقرير

  
  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٧ 

، ٦٠/٩٩الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية، عمال بقرار اجلمعية العامة                 -٢٢٦
اقتراحات موجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   " البـند املعـنون      نظـرت يف  

الســـلمية بشـــأن بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية يف دورـــا السادســـة  
 ".واألربعني

والحظـــت اللجـــنة أنـــه جـــرى يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية تـــبادل لـــآلراء حـــول   -٢٢٧
ــدول  ــتراحات قدمــتها ال ــدة تــدرج يف جــدول أعمــال اللجــنة     اق ــنود جدي  األعضــاء بشــأن ب

الفرعــية، وأنــه مت التوصــل إىل اتفــاق بشــأن اقــتراح يعــتزم تقدميــه إىل اللجــنة بشــأن مشــروع 
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، حسبما  ٢٠٠٧جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السادسـة واألربعـني للجـنة الفرعية، عام                 
 ).١٥٥-١٤٦لفقرات ، اA/AC.105/871(يرد يف تقرير اللجنة الفرعية 

ورأى بعـض الوفـود أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تسعى بنشاط للتوصل إىل                -٢٢٨
توافــق يف اآلراء بشــأن إدراج بــنود جديــدة يف جــدول أعماهلــا، وال ســيما يف إطــار خطــط    

ور العمـل الـيت توفـر آلـية عملـية لتحقـيق النـتائج خـالل األطـر الزمنـية املعينة، بغية دعم التط                       
 .املستمر لقانون الفضاء الدويل

ــني،        -٢٢٩ ــا اخلامســة واألربع ــية يف دور ــية القانون ــداوالت اللجــنة الفرع ــتنادا إىل م واس
اتفقــت اللجــنة عــلى مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت الــتايل للــدورة السادســة واألربعــني   

 :٢٠٠٧للجنة الفرعية يف عام 
  

  البنود املنتظمة   
 .ءتبادل عام لآلرا -١ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٢ 

معلومـات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية           -٣  
 .فيما يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٤ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

ملدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر         طبـيعة ا   )ب(   
يف السـبل والوسـائل الكفـيلة بتحقـيق االسـتخدام الرشـيد والعادل              
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض دون مسـاس بـدور االحتاد الدويل               

 .لالتصاالت
 

  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع   
دام مصادر القدرة النووية يف الفضاء      اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باستخ        -٥  

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ــتعلق      -٦   ــربوتوكول امل ــتطورات ذات الصــلة مبشــروع ال دراســة واســتعراض ال
باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية         

 .على املعدات املنقولة
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  لعملالبنود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط ا      
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٧ 

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية: ٢٠٠٧  
 

  البنود اجلديدة   
اقـتراحات إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن              -٨  

ــيها اللجــنة الف    ــنظر ف ــدة ت ــنود جدي ــا الســابعة    ب ــناء دور ــية أث ــية القانون رع
 .واألربعني

وأيـدت اللجـنة قـرار اللجنة الفرعية بأن تعاود، يف دورا السادسة واألربعني، عقد      -٢٣٠
ــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي       ــية حبال ــة املعن األفــرقة العامل

اخلارجي وتعيني حدوده، ومبمارسات الدول     وتطبـيقها، وباملسـائل املـتعلقة بـتعريف الفضاء          
 ).١٥٢، الفقرة A/AC.105/871(واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية 

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تقــوم اللجــنة الفرعــية، أثــناء دورــا السادســة واألربعــني،   -٢٣١
ت األمـم املتحدة  بدراسـة مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفـريق العـامل املعـين حبالـة معـاهدا            

ــية تلـــك      ــنة الفرعـ ــد دورة اللجـ ــا بعـ ــيقها إىل مـ ــارجي وتطبـ ــاء اخلـ ــتعلقة بالفضـ  اخلمـــس املـ
)A/AC.105/871 ١٥٣، الفقرة.( 
  

  استعراض احلالة الراهنة        : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء            -هاء   
ر يف البند   ، استأنفت اللجنة النظ   ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعية العامة        ٤٨وفقـا للفقـرة      -٢٣٢

 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"املعنون 

 .وتكلّم ضمن إطار هذا البند ممثلو كندا واليابان والواليات املتحدة -٢٣٣

أنشـطة الوكالـة اليابانية الستكشاف الفضاء       "واسـتمعت اللجـنة إىل عـرض بعـنوان           -٢٣٤
 ).اليابان(قدمه هيتوشي يوشينو " ضيةاجلوي فيما يتعلق بالفوائد العر

 الــيت قدمــتها اإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة Spinoff 2005وأُتيحــت للجــنة نشــرة  -٢٣٥
 .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

واتفقــت اللجــنة عــلى ضــرورة الــترويج للفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء ألــا   -٢٣٦
ل إنـتاج تكنولوجـيات ابـتكارية جديدة، مما يسهم يف حتسني    تـنهض باالقتصـادات مـن خـال       

 .نوعية حياة البشر
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ويف جمـال الطاقـة، الحظـت اللجـنة أن نفـس التكنولوجيا الشمسية اليت استخدمت                 -٢٣٧
ــنازل يف مجــيع    Pathfinder وHeliosيف طائــريت  ــة الشمســية تســتخدم يف امل  املســيرتني بالطاق
كنولوجيا الفوائد العرضية للوحة الشمسية أية أجزاء متحركة،        وال توجـد يف ت    . أحنـاء العـامل   

 .مما ينتج كهرباء خالية من التلوث دون صوت ودون صيانة تقريبا

ــية الضــارة       -٢٣٨ ــبات الكيميائ ــئة، الحظــت اللجــنة أن املركّ ويف جمــال احلفــاظ عــلى البي
ــتها مــن خمــتلف       ــية جتــري إزال ــياه اجلوف ــتربة وامل ــئات باســتخدام  القــادرة عــلى تلويــث ال البي

 .تكنولوجيا طُورت من أجل إزالة التلوث يف املناطق احمليطة مبنصات اإلطالق

ويف جمـال إدارة املـوارد، الحظـت اللجـنة أنـه جيـري استخدام املعلومات املستشعرة                  -٢٣٩
عــن بعــد الســتحداث منــتجات جغرافــية فضــائية ابــتكارية تشــمل خدمــة لوصــف احملاصــيل   

؛ وأداة إلدارة الكـوارث قائمـة عـلى شـبكة اإلنترنت وميكن للمسؤولني              املناسـبة لـلمزارعني   
أن يصــلوا إلــيها عــندما حيــتاجون إىل اختــاذ القــرارات يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث؛         
وخدمـة تقـدم جمانـا، إىل املـزارعني الشـباب أو عدميـي اخلربة، تطبيقات زراعية دقيقة تستند                   

 .إىل املعلومات اجلغرافية الفضائية

ويف جمــال املــواد العازلــة، الحظــت اللجــنة أن مــواد العــزل احلــراري املســتخدمة يف    -٢٤٠
 . ستستخدم كمواد رش عازلة للحرارة يف املباينH-IIAعربات اإلطالق 

ويف جمــال الــنقل، الحظــت اللجــنة أن تكنولوجــيا برناجمــية حماكــاة موجــة االنفجــار   -٢٤١
ــناء انطــالق املركــبات امل   طلقــة ســتطبق عــلى تصــميم العــربات األمامــية يف   الــيت تســتخدم أث

 .القطارات العالية السرعة

ــية    -٢٤٢ ــاتلية والعاملـ ــنة أن االتصـــاالت بواســـطة خدمـــات املالحـــة السـ والحظـــت اللجـ
تسـتخدم يف مجلـة أمـور، مـنها عملـيات تدبـر الكوارث والتخفيف منها وتقدمي اإلغاثة فيها          

والتلفاز العايل االستبانة، واألنشطة الترفيهية كصيد      أثـناء وبعـد وقوعها، والبحث واإلنقاذ،        
 .السمك ورياضة املشي من خالل استخدام خدمات املالحة الساتلية

 .٢٠٠٧وأوصت اللجنة بأن تواصل النظر يف هذا البند يف دورا اخلمسني، عام  -٢٤٣
  

  الفضاء واتمع       -واو  
، واصلت اللجنة النظر، يف إطار      ٦٠/٩٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ٤٩وفقـا للفقـرة      -٢٤٤

، الذي  "الفضاء والتعليم "يف املوضوع اخلاص    ‘ الفضاء واتمع ‘بـند جـدول أعماهلـا املعنون        
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 وفقـا خلطة العمل     ٢٠٠٦-٢٠٠٤سينصـب علـيه تركـيز املناقشـات الـيت سـتدور يف الفـترة                
 .٢٠٠٣  يف عام)10(اليت اعتمدا اللجنة اليت يف دورا السادسة واألربعني،

وأشـارت اللجـنة إىل أنه وفقا ملا جاء يف خطة العمل، فإا ستقوم بإمتام تلك اخلطة               -٢٤٥
وضــع خطــط عمــل ملموســة وحمــددة  : يف دورــا احلالــية، مــن خــالل االضــطالع مبــا يــلي  

ــادة التعلــيم يف جمــال الفضــاء، وتوســيع     إلدراج موضــوع الفضــاء اخلــارجي يف التعلــيم، وزي
املســـتخدمة يف التعلـــيم وضـــمان مســامهة اخلدمـــات الفضـــائية يف بلـــوغ  األدوات الفضــائية  

وإعداد وثيقة وجيزة عن    ) ب(اهلـدف اإلمنـائي لأللفـية املتعلق بفرص احلصول على التعليم،            
دور الفضـاء يف التعلـيم، وكذلـك عـن الصـلة بـني الفضـاء والتعلـيم، بغـية إحالتها إىل املؤمتر                       

 ).اليونسكو(بية والعلم والثقافة العام ملنظمة األمم املتحدة للتر

وألقـت كـلمات يف إطار هذا البند وفود كل من الربازيل وتايلند ومجهورية كوريا                 -٢٤٦
وشــيلي وكــندا وكولومبــيا ومالــيزيا والنمســا ونــيجرييا واهلــند وهــنغاريا والواليــات املــتحدة 

 .واليابان

 : واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -٢٤٧

ن حالـة اشتغال مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا           تقريـر عـ   " )أ( 
مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف آسيا           (دادوال  . ك.، قدمـه ف   "واحملـيط اهلـادئ   
 ؛)واحمليط اهلادئ

ــوم    " )ب(  ــتدريس علـ ــريقي لـ ــيمي األفـ ــز اإلقلـ ــتغال املركـ ــة اشـ ــر عـــن حالـ تقريـ
املركــز اإلقلــيمي األفــريقي  (جيغــيديه . دمــه و، ق" باللغــة اإلنكلــيزية-وتكنولوجــيا الفضــاء 

 ؛) باللغة اإلنكليزية-لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

ــوم    " )ج(  ــتدريس علـ ــريقي لـ ــيمي األفـ ــز اإلقلـ ــتغال املركـ ــة اشـ ــر عـــن حالـ تقريـ
ــة الفرنســية -وتكنولوجــيا الفضــاء   ــه ع" باللغ ــتوزاين . ، قدم ــريقي  (ال ــيمي األف املركــز اإلقل
 ؛) باللغة الفرنسية-ولوجيا الفضاء لتدريس علوم وتكن

ــوم وتكنولوجــيا       " )د(  ــتدريس عل ــيمي ل ــة اشــتغال املركــز اإلقل ــر عــن حال تقري
املركز اإلقليمي لتدريس (دا كوسـتا  . م. ، قدمـه ج "الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي      

 ؛)علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـبـي

ركـز التعلـيم الفضائي التابع للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء          أنشـطة م  " )هـ( 
الوكالــة اليابانــية  /الــيابان(شــيكو . ، قدمــه ت"إجنــازات وآفــاق الــتعاون الــدويل   : اجلــوي

 ؛)الستكشاف الفضاء اجلوي
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غالوفورو . ، قدمه غ  "أنشـطة التعليم والتدريب يف جمال الفضاء يف إيطاليا        " )و( 
 ؛)إيطاليا(

 ؛)جنوب أفريقيا(مارتينيز . ، قدمه ب"الفضاء واتمع" )ز( 

، قدمــه "االســتعمال الفعــال لشــبكة إيدوســات ألغــراض التعلــيم يف اهلــند  " )ح( 
 ؛)اهلند(سوريش . ن.ب

ياساكا . ، قدمـه ت   "حالـة الـيابان   : التعلـيم التطبـيقي الفضـائي يف اجلامعـة        " )ط( 
 ؛)ء اجلويالوكالة اليابانية الستكشاف الفضا/اليابان(

برييــنغوير . ، قدمــه و"‘بــرنامج اليونســكو للتعلــيم الفضــائي   ‘اجلديــد يف " )ي( 
 ).اليونسكو(

والحظـت اللجـنة أن برنامج اليونسكو للتعليم الفضائي يرمي إىل النهوض مبواضيع              -٢٤٨
وفــروع علــوم الفضــاء يف املــدارس واجلامعــات، ال ســيما يف الــبلدان النامــية، وإذكــاء وعــي   

.  بفوائـــد تكنولوجـــيا الفضـــاء يف جمـــال التنمـــية االجتماعـــية واالقتصـــادية والثقافـــية  العامـــة
والحظــت اللجــنة أن اليونســكو هــي وكالــة األمــم املــتحدة الــرائدة فــيما يــتعلق بعقــد األمــم 

 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

نشطة التعليمية الوطنية الرامية إىل     والحظـت اللجـنة أن مثـة عـددا من املبادرات واأل            -٢٤٩
اسـتخدام احملـتويات واملـواد والتطبـيقات الـيت تـنفرد ـا األنشطة الفضائية املضطلع من أجل                   
تدريـب الطلـبة واألسـاتذة وتثقـيف اجلمهـور العـام يف مسـائل الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك           

الفضاء يف ماليزيا؛ وبرنامج مـبادرات وأنشـطة برنامج رواد الفضاء وبرنامج التوعية بشؤون    
تعلـــيم رواد الفضـــاء وبـــرنامج االستكشـــافات الفضـــائية لطلـــبة املـــدارس ومـــبادرة معـــاهد   
استكشـاف الفضـاء الـتابعة لـإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء، والربامج التعليمية اليت               

 الصــيفية الــيت تــنفذها اإلدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي؛ ومدرســة ألــباخ  
تشـترك يف تنظـيمها الوكالـة النمسـاوية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء الـتابعة للوكالة النمساوية                   
ــدول        ــية يف مجــيع ال ــية ووكــاالت الفضــاء الوطن ــة الفضــاء األوروب ــتعزيز األحبــاث، ووكال ل

ــية، ومشــروع      ــة الفضــاء األوروب ــتدى النمســاوي  BRITE Austriaاألعضــاء يف وكال ، واملن
الفضاء، وبرنامج احلكومة الكندية للتوعية والتعلم يف جمال الفضاء، ووكالة الفضاء           لشـؤون   

األوســاط  (HUNAGIالكــندية، والفــريق اهلــنغاري لألحبــاث الفضــائية جبامعــة إيوتفــوس، و   
 مـن املؤسسات واملنظمات العاملة    ١١٢اهلـنغارية املهـتمة بالبـيانات الفضـائية واملـتكونة مـن             

 الــتابع لوكالــة الفضــاء   ’Program AEB School‘، وبــرنامج )األرضــيةيف جمــال املعلومــات  
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 الـتابعة للمنظمة اهلندية لألحباث الفضائية؛ ومركز        ’Village Resource Centres‘الـربازيلية؛ و  
التعلـيم الفضـائي الـتابع للوكالـة اليابانـية الستكشـاف الفضـاء اجلوي؛ ومعهد تايلند لتطوير                  

يـة وكالـة تطويـر اإلعالمـيات اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائية؛         املعـارف الفضـائية حتـت رعا      
كذلـك الحظـت اللجـنة، ومبادرة وكالة الفضاء         .واملعهـد الكـوري ألحبـاث الفضـاء اجلـوي         

 .األوروبية للطلبة يف جمال استكشاف وتكنولوجيا الفضاء

ا يف ذلك   والحظـت اللجنة الفرص التعليمية اليت توفرها بعض اجلامعات الوطنية، مب           -٢٥٠
ويف . فـرص التدريـب العمـلي لطلـبة وخـرجيي اجلامعـات يف جمـال العلـوم واهلندسـة الفضائية          

هــذا الصــدد، الحظــت اللجــنة أيضــا إنشــاء االحتــاد اجلــامعي للهندســة الفضــائية لدعــم تلــك 
 . من اهليئات املتطوعة٣٠ جامعة و٢٠األنشطة العملية، والذي بلغ عدد أعضائه 

 أن عــددا مــن املــبادرات الوطنــية للتعلــيم عــن بعــد تــزود املعــلمني والحظــت اللجــنة -٢٥١
والطلـبة عـلى مجيع املستويات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية، بنوعية عالية من التعليم تتألف                 

 .من أحدث موارد التدريس والتدريب املهين وتدريب املعلمني وتعليم الراشدين

ـــا عـــلى الصـــعيد اإلقلـــيمي يف جمـــال بـــناء والحظـــت اللجـــنة األنشـــطة املضـــطلع  -٢٥٢
القــدرات مــن خــالل التعلــيم والتدريــب عــلى تطبــيق علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض     
التنمـية املسـتدامة، مبـا يف ذلك إجنازات املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا           

إلقلــيمي للوكالــة الفضــائية  باللغــة اإلنكلــيزية املنتســب لألمــم املــتحدة؛ وامللــتقى ا -الفضــاء 
 .آلسيا واحمليط اهلادئ؛ واألمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء

والحظـت اللجـنة بارتـياح أنـه جيـري، عـلى الصـعيد العـاملي، وضـع عـدد كـبري من                -٢٥٣
االت األنشــطة التعليمــية واإلرشــادية لصــاحل األطفــال والشــباب وعامــة الــناس مــن قــبل وكــ 

الفضـاء واملـنظمات الدولـية بغـية تعزيـز الوعـي بفوائـد علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتشجيع                     
 .األطفال على النظر يف العمل يف ميداين الرياضيات والعلوم

والحظـت اللجـنة الـدور الـذي تضـطلع بـه احملطـة الفضـائية الدولية يف جمال التعليم                     -٢٥٤
 .واالتصال باألوساط التعليمية الدولية

 والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العاملي الذي يحتفل به كل عام يف الفترة من                   -٢٥٥
ــة    / تشــرين األول١٠ إىل ٤ ــية العام ــرار اجلمع ــؤرخ ٥٤/٦٨أكــتوبر عمــال بق  كــانون ٦ امل

، قـد أسـهم يف تطويـر التعلـيم وإذكـاء الوعـي إزاء الفضاء اخلارجي،            ١٩٩٩ديسـمرب   /األول
 بلـدا شاركت يف     ٥٠والحظـت اللجـنة أن أكـثر مـن          . لـناس وخاصـة بـني الشـباب وعامـة ا        

كان هو املوضوع الذي    " االكتشـاف واخليال  " وأن   ٢٠٠٥أسـبوع الفضـاء العـاملي يف عـام          
 .٢٠٠٥انصب عليه تركيز األنشطة يف عام 
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ورأت اللجـــنة أن تقاســـم املعـــرفة واملـــنجزات العلمـــية والتقنـــية يف جمـــال األنشـــطة  -٢٥٦
 . أثر إجيايب بالنسبة لألجيال املقبلةالفضائية سيكون له

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن األمـية ونقـص التعلـيم املالئـم مـا زاال ميثالن مشكلتني                      -٢٥٧
عويصـتني يف الـبلدان النامـية، وأن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ينبغي أن يركز               

 .لقدرات يف البلدان الناميةبشكل مزيد على دعم أنشطة التعليم والتدريب من أجل بناء ا

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي تشـجيع الدول على حتسني نشر املواد التعليمية                  -٢٥٨
ذات الصــلة بالفضــاء بغــية زيــادة الوعــي العــام بأمهــية اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لتحقــيق 

ألولوية اليت  والحـظ ذلـك الوفـد أن التعليم هو واحد من ااالت ذات ا             . التنمـية املسـتدامة   
ــاس،        ــنا دي إندي ــذي عقــد يف كارتاخي ــارة األمريكــية املعــين بالفضــاء، ال حددهــا مؤمتــر الق

 .٢٠٠٢كولومبيا، يف عام 

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه بوسـع اللجـنة أن حتـدد اهليـئات اليت تساهم بالفعل يف                -٢٥٩
الفقرات (يف تقرير اللجنة تنفـيذ األنشـطة الـواردة يف خطـة العمـل الـيت أيدا اجلمعية العامة               

ــيقة  ٣٠٩-٣٠٠ ــن الوث ــا وتنســيقها     )A/59/174 م ــادة دعــم جهوده ، وأن تبحــث ســبل زي
 .بصورة أفضل

واتفقـت اللجنة على أنه بالنظر ألمهية الفضاء والتعليم، فإا ستواصل النظر يف هذا               -٢٦٠
تتخذ اإلجراءات  ، وأا س  ٢٠٠٧املوضـوع اخلـاص يف دورـا اخلمسـني العام املقبل يف عام              

 . يف ذلك الوقت٢٤٥اليت تدعو إليها الفقرة 
  

  الفضاء واملياه    -زاي   
، واصـلت اللجـنة الـنظر يف بند     ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥٠وفقـا للفقـرة      -٢٦١

 ".الفضاء واملياه"جدول األعمال املعنون 

ــتني وفرنســا وكــندا والنمســا     -٢٦٢ ــند ممــثلو األرجن ــيجرييا واهلــند  وتكــلم يف إطــار الب  ون
 .والواليات املتحدة واليابان

 :واستمعت اللجنة يف إطار البند إىل العرضني التقنيني التاليني -٢٦٣

. ، قدمــــه ك"اســــتخدام الــــنظم الفضــــائية إلدارة مــــوارد املــــياه يف اهلــــند" )أ( 
 ؛)اهلند(رادهاركريشنان 

مه تاموتسو إغاراشي   ، قد "بـرنامج الـيابان بشـأن تطبـيقات الفضـاء واملـياه           " )ب( 
 ).اليابان(
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ورحبـت اللجـنة بالـنظر يف هـذا البـند واتفقـت عـلى أنه يأيت يف وقت مناسب نظرا               -٢٦٤
ــتطورات املقــبلة يف جمــال اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء      إىل االكتشــافات املــتعددة وآفــاق ال

تطبيقات الفضائية واتفقت اللجنة على أن التحدي احلايل يف استخدام ال       . إلدارة مـوارد املياه   
ــدة عــلى الفــور وأن      ــيانات العلمــية القــيمة اجلدي ــتاح الب إلدارة املــياه يكمــن يف ضــمان أن ت

 .تحول إىل معلومات عملية ميكن ملتخذي القرارات ومقرري السياسات استخدامها

مؤمتر األمم املتحدة املعين والحظـت اللجـنة أن الـدول األعضـاء قـد اتفقـت، عقب          -٢٦٥
، على  ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤ إىل   ٣، الـذي عقـد يف ريو دي جانريو من           ة والتنمـية  بالبيـئ 

ويف . ضـرورة أال تسـتعمل املـوارد املـتجددة، مبـا فـيها املـياه، بوتـرية أسرع من وترية جتددها         
ذلــك الســياق، الحظــت اللجــنة أن مســؤولية كــربى تقــع عــلى عــاتق الــدول يف إدارة البيــئة 

 .ةوخصوصا مواردها املتجدد

والحظـت اللجـنة أن حاالت نقص املياه احلادة والفيضانات تشكل شواغل رئيسية       -٢٦٦
ويف الوقت  . يف الـبلدان النامـية، فهـي تسـبب خسـائر يف األرواح البشـرية ونقصـا يف الغـذاء                   

ذاتـه، الحظـت اللجـنة أن الوصـول إىل املـياه العذبة ما انفك ميثل حاجة أساسية للبشر وأنه                    
والحظـت اللجـنة أيضـا أن الـتحديات املتصلة باملياه ميكن أن             . ديـا يومـيا   ال يـزال يشـكل حت     

تــؤدي إىل توتــرات اجتماعــية واقتصــادية وسياســية، وأنــه مــن غــري املمكــن الــنظر يف التنمــية  
والحظت اللجنة كذلك   . االقتصـادية أو االجتماعـية أو البيئـية بـدون الـنظر يف مسـألة املـياه                

لق بـإدارة املــياه، يهـدد ثلــث سـطح األرض وميكــن أن يؤثــر    أن التصـحر، بصــفته مسـألة تــتع  
 .على ما يزيد على بليون شخص حول العامل

والحظــت اللجــنة أن التطبــيقات الفضــائية ميكــن أن تســهم إســهاما كــبريا يف إدارة   -٢٦٧
ــتكلفة وكذلــك يف التنــبؤ حبــاالت الطــوارئ املتصــلة باملــياه      مــوارد املــياه عــلى حنــو نــاجع ال

والحظـت اللجنة أيضا أنه من الصعب فهم دورة املياه فهما كامال            . ن آثارهـا  والتخفـيف مـ   
مـن خـالل شـبكات رصـد موقعـية فحسب، وهي غري موجودة يف بعض البلدان ومتدهورة                  

ويف ذلــك الســياق، الحظــت اللجــنة أن . يف بلــدان أخــرى، كمــا أن تعزيــزها بــالغ الــتكلفة 
ا ضــرورية جلمــع املعلومــات عــن األمــاكن  الســواتل تتــيح أســلوبا بديــال لرصــد األرض وأــ 

والحظـت اللجـنة أن حـاالت الرصـد تلـك ميكـن أن توفر املعلومات الالزمة إلدارة                  . النائـية 
 .أحواض املياه وللربط فيما بني األار

والحظــت اللجــنة أن عملــيات الرصــد الفضــائية للمحــيطات توفــر معلومــات عــن     -٢٦٨
  النينيو فـيما يـتعلق بظاهريت    هـر اهليدرولوجـية العارمـة،       الظواالتنـبؤ املومسـي باملـناخ وكذلـك         

ــياو ــرعدية الشــديدة     النين . ، مــثل الفيضــانات أو اجلفــاف أو العــدد الكــبري مــن العواصــف ال



A/61/20

 

53 

والحظـت اللجـنة أيضـا أن البـيانات السـاتلية عـن احتياجات إدارة املياه ميكن أن تساعد يف        
ربة والــتغريات يف خمــزون املــياه اجلوفــية  ورطوبــة الــت والغطــاء الثــلجيالــتهطالحتديــد نشــاط 

 ونــوع الغطــاء  وســرعة الــرياح ودرجــة احلـرارة الســطحية ات الفيضــان الــيت تغمــرهاناطقاملـ و
والحظــت اللجــنة اســتخدام بــيانات رصــد  . ، بــل وتوفــر تقديــرات للتــبخر النــبايت وصــحته

وارد البحرية وموارد   األرض يف إنـتاج خرائط للتنقيب عن املياه اجلوفية ومواقع التشبيع، وامل           
ــتل املائــية الســطحية،         ــبحريات، وإدارة مــياه الــري، ودراســات للمــناطق اجللــيدية، والك ال

 .وتشبيع املستودعات

والحظـت اللجـنة أن هـناك بـيانات مـن عـدد مـن سـواتل العمليات الروتينية متاحة               -٢٦٩
البدء يف تشغيل برامج والحظـت اللجـنة أيضا اخلطط الرامية إىل         . حالـيا إلدارة مـوارد املـياه      

جديـدة جلمـع بـيانات بشـأن احملـيطات والغـالف اجلـوي والتربة واملناخ على األرض والبيئة                   
الفضــائية وتوزيــع تلــك البــيانات لكــي توفــر قياســات بيئــية مســتدامة وجــيدة النوعــية ملراقــبة 

 .دورة املياه العاملية وظواهر الطقس املتصلة ا

املشــاريع الوطنــية والدولــية املتصــلة بــإدارة املــياه والــيت والحظــت اللجــنة عــددا مــن  -٢٧٠
ــدف إىل مجلــة أمــور مــنها وضــع خــرائط لألراضــي الــبور ورصــد الكــتل املائــية الســطحية  
ــبة وجــرد          ــثلوج الذائ ــبؤ بســيالن ال ــياه والتن ــية امل ــياه ونوع ــية ومســتجمعات امل ــياه اجلوف وامل

مصــائد األمســاك احملــتملة وتطويــر تربــية  اجللــيديات وتقديــر إنــتاج احملاصــيل وتقيــيم مــناطق   
األحـياء املائـية يف املـناطق السـاحلية ودراسـة مناطق الفيضانات وتقييم تأثري االحترار العاملي                 

 .على موارد املياه

واسـتذكرت اللجـنة العـرض اإليضـاحي بشـأن إعداد مشروع استرشادي تستخدم               -٢٧١
. ة مــوارد املــياه يف حــوض حبــرية تشــادفــيه تطبــيقات فضــائية الستصــالح حبــرية تشــاد وإدار 

والحظـت اللجـنة الـتقدم احملـرز يف ذلـك املشروع، وخصوصا املشاورات اجلارية بني خرباء        
والحظت اللجنة أيضا أن . مـن الـبلدان الـيت تتقاسـم مـياه هـذا احلـوض وجلـنة حـوض تشاد                  

لسهل األفريقي  تقلُّـص حبـرية تشـاد ميـثل حتديـا علمـيا يتصـل بفهـم آثـار اجلفـاف يف منطقة ا                      
والحظـت اللجـنة كذلك أن مؤسسات أكادميية خمتلفة تستخدم بيانات   . وتـأثري تغـير املـناخ     

 .فضائية يف حبوثها بشأن موارد املياه يف حبرية تشاد

والحظـت اللجـنة بارتـياح العمـل الذي اضطلعت به سلسلة الندوات املشتركة بني               -٢٧٢
األوروبـية بشـأن اسـتخدام التطبيقات الفضائية من         األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالـة الفضـاء           

  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣أجــل التنمــية املُســتدامة، الــيت عقــدت يف غــراتس، النمســا، يف األعــوام        
. ، وقــد ركــزت عــلى اســتخدام التطبــيقات الفضــائية ملخــتلف جوانــب إدارة املــياه  ٢٠٠٥و
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ر لكي تدرج   والحظـت اللجـنة مجلـة أمـور منها أن سلسلة الندوات تلك قد وضعت عناص               
يف اقـــتراحات املشـــاريع االسترشـــادية الســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء إلدارة مـــوارد املـــياه  
وأنشـأت فـريقا طوعـيا مـن اخلـرباء اتفـق عـلى مسـاعدة البلدان النامية على وضع اقتراحات                    

والحظـت اللجـنة أيضـا أن الـندوات قد ساعدت جلنة حوض             . املشـاريع االسترشـادية تلـك     
 .لى استهالل مشروع استرشادي يهدف إىل استصالح البحريةحبرية تشاد ع

املبادرة األرضية للبحوث البيئية العاملية     والحظـت اللجـنة األنشـطة اجلاريـة يف إطار            -٢٧٣
(TIGER) ويف ذلــك الســياق، الحظــت اللجــنة أن هــناك . األوروبــية الــتابعة لوكالــة الفضــاء

املتوسط يف اجلنوب األفريقي يهدفان إىل      مشـروعني يف دلـتا ـر الزمبـيزي وحـوض ليمبوبو             
إيضــاح كيفــية اســتخدام تطبــيقات االستشــعار عــن بعــد والــنظم الفضــائية إلدارة أحــواض     

 ماسة يف   -والحظـت اللجـنة أن مشروعا مشاا حلوض سوس          . األـار عـلى حنـو مـتكامل       
املــياه املغــرب يهــدف إىل وضــع نظــام للمســاعدة عــلى اختــاذ القــرارات بشــأن إدارة مــوارد   

والحظت اللجنة  . باالسـتناد إىل بـيانات نظـم املعلومات اجلغرافية والبيانات الساتلية وغريها           
 بـناء عـلى طلب      وكالـة الفضـاء الكـندية     أيضـا إطـالق عـدة الوعـي بـنهر النـيل، الـيت أعدـا                 

رمي مشـروع العمـل البيـئي العابر للحدود بشأن ر النيل التابع ملبادرة حوض النيل، واليت ت                
 .إىل مجلة أمور منها زيادة الوعي لدى متخذي القرارات

والحظـت اللجـنة اسـتخدام تطبـيقات التكنولوجـيا الفضـائية لرصد مستويات املياه                -٢٧٤
ــياه يف مســتودع       ــة وكذلــك لرصــد مســتويات امل يف املــراعي يف مــايل خــالل الفصــول اجلاف

 قد وضع   "Sentinel Asia"مشروع  والحظـت اللجنة أيضا أن      . غـواراين يف أمـريكا الالتينـية      
ــتعلق        ــا ي ــا يف ذلــك م ــتوزيع معلومــات إدارة الكــوارث املســتندة إىل الفضــاء وتقامسهــا، مب ل

 .حباالت الطوارئ املتصلة باملياه، يف آسيا

التحضــري الســتعمال اجلــيل الــثاين مــن والحظــت اللجــنة الــتجربة اإلجيابــية ملشــروع  -٢٧٥
، لمـنظمة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويــة     ع ل الـتاب سـواتل متيوسـات يف أفريقـيا   

 .والذي يهدف إىل توفري معلومات عن التنبؤ بالطقس لبلدان يف أفريقيا

والحظـت اللجـنة أن الـنظر يف البـند اخلـاص بالفضـاء واملـياه يعزز بناء القدرات يف                     -٢٧٦
ظــت اللجــنة عــددا مــن  كمــا الح. جمــال اســتخدام التطبــيقات الفضــائية إلدارة مــوارد املــياه 

ويف . أنشـطة الـبحوث وبـناء القـدرات يف هذا اال تضطلع ا هيئات وطنية ودولية خمتلفة                
هــذا الصــدد، الحظــت اللجــنة أيضــا أن حلقــة العمــل السادســة عشــرة املشــتركة بــني األمــم 

  ٢٩ومي ، املقرر عقدها يف فالينسيا، إسبانيا، يف ياالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية املـتحدة و  
 .، ستتناول استخدام التكنولوجيات الفضائية إلدارة املياه٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣٠و
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والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير أن صــاحب الســمو امللكــي األمــري ســلطان ابــن عــبد  -٢٧٧
العزيـز أعلـن عـن ختصـيص مخـس جوائـز لالبـتكارات العلمـية اخلالقـة يف جمـال إدارة مــوارد           

جـنة دعـوة حكومـة اململكة العربية السعودية الدول األعضاء إىل            كذلـك الحظـت الل    . املـياه 
 .اقتراح مشاريع ابتكارية يف جمال إدارة املوارد املائية للحصول على اجلوائز السالفة الذكر

ــند يف دورــا اخلمســني، يف عــام       -٢٧٨ ــنظر يف هــذا الب واتفقــت اللجــنة عــلى مواصــلة ال
٢٠٠٧. 

  
  تمع املعلومات        ةتوصيات القمة العاملي       -حاء   

، يف بند جديد ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة         ٥١نظـرت اللجـنة، وفقـا للفقـرة          -٢٧٩
 ".توصيات القمة العاملية تمع املعلومات"من جدول األعمال عنوانه 

 مل يـــتمكن مـــن حضـــور دورة االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالتوالحظـــت اللجـــنة أن  -٢٨٠
 اجلهـات الفاعلـة املختلفة تضطلع بتنفيذ توصيات القمة          والحظـت اللجـنة أيضـا أن      . اللجـنة 

 .العاملية تمع املعلومات، وستساعد تلك اجلهات على متابعة أعمال القمة

الجتماع املشترك بني   واتفقـت اللجـنة عـلى أن تدعـى الـدورة السـابعة والعشرون ل               -٢٨١
 كانون  ١٩ إىل   ١٧من  ، املقـرر عقدهـا يف فييـنا         الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي         

، إىل توفـري معلومـات عن أي أنشطة جيري االضطالع ا، أو التخطيط            ٢٠٠٧يـناير   /الـثاين 
هلـا، لتنفـيذ توصـيات خطة عمل مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات لكي تنظر فيها اللجنة                 

 .الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الرابعة واألربعني
  

  مسائل أخرى      -طاء   
ــران       -٢٨٢ ــيا وإيـ ــبانيا وإندونيسـ ــي وإسـ ــاد الروسـ ــثّلو االحتـ ــند ممـ ــذا البـ ــار هـ ــم يف إطـ تكلّـ

والربازيل وبريو واجلزائر واجلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا وشيلي        ) اإلسـالمية -مجهوريـة (
ــنـزويال  ــة (وف ــيفارية-مجهوري ــندا     )  البول ــند وهول ــيجرييا واهل ــا ون ــيا والنمس ــندا وكولومب وك
، ألقى كلمة بشأن هذا البند أيضا ممثلو دول أثـناء التـبادل العام لآلراء   و. املـتحدة والواليـات   

 .أعضاء أخرى
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اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -١ 
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
األغراض  يف   جيكـان اإلطـار االسـتراتيجي املقـترح لـربنامج استخدام الفضاء اخلار             -٢٨٣

 لكـي تــنظر   معروضــا عـلى اللجـنة  ))٥الـربنامج   (A/61/6 (٢٠٠٩-٢٠٠٨السـلمية للفـترة   
 .اإلطار االستراتيجي املقترحواتفقت اللجنة على . فيه

 حيــدد اــاالت ذات األولويــة يف اإلطــار االســتراتيجي املقــترحوالحظــت اللجــنة أن  -٢٨٤
 الفضاء اخلارجي باستكشاف ملتحدة الثالث املعين مؤمتـر األمم ا توصـيات دعـم مواصـلة تنفـيذ       

عــلى الــنحو الــوارد يف خطــة عمــل  ) اليونيســبيس الثالــث (واســتخدامه يف األغــراض الســلمية
 الـيت أيدا اجلمعية العامة يف قرارها  ) A/59/174 بـاء مـن الوثـيقة       -انظـر الـباب رابعـا       (اللجـنة   

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢
  

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني -٢ 
 الـذي أيدتـه اجلمعية العامة       )11(وفقـا التفـاق اللجـنة يف دورـا السادسـة واألربعـني             -٢٨٥

الـــتدابري املتصـــلة ، وعمـــال ب٢٠٠٣ديســـمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٨/٨٩يف قـــرارها 
ــتني   بطــرائق عمــل  ــيها الفرعي ــرارها    بصــيغ اللجــنة وهيئت ــة يف ق ــية العام ــرا اجلمع ــيت أق  تها ال

ــؤرخ ٥٢/٥٦  مكاتــب ، نظــرت اللجــنة يف تشــكيل ١٩٩٧ديســمرب / كــانون األول١٠ امل
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

وفلــيـيب دوارتــيه ) كولومبــيا(وأحاطــت اللجــنة عــلما بترشــيح ســريو أريفــالو ييبــيس  -٢٨٦
 رئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ملنصــيب) الــربتغال(سـانطوس  

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مقررها للفترة /ونائب رئيسها الثاين

ملنصب رئيس اللجنة   ) اجلزائر( وأحاطـت اللجـنة علما بترشيح أبوبكر صديق قجار           -٢٨٧
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفرعية العلمية والتقنية للفترة 

ــال وأحاطــت اللجــنة عــلما بترشــيح فالدميــ   -٢٨٨ ــة التشــيكية (ري كوب ملنصــب ) اجلمهوري
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨رئيس اللجنة الفرعية القانونية للفترة 

والحظــت اللجــنة أن جمموعــة الــدول اآلســيوية ســتحدد قريــبا مرشــحها ملنصــب نائــب    -٢٨٩
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الرئيس األول للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للفترة 
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  وأنشطتها يف املستقبلدور اللجنة   -٣ 
 -٢٠٠١أشــارت اللجــنة إىل أن رئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية للفـــترة         -٢٩٠

كــان قــد قــدم، يف دورة اللجــنة الثامــنة واألربعــني، عرضــا  ) كــندا(، كــارل دوتــش ٢٠٠٣
مالحظــات بشــأن أنشــطة اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية للجــنة  "إيضــاحيا خاصــا بعــنوان 

كما أشارت اللجنة إىل أن رئيس اللجنة       ".  الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية      اسـتخدام 
كــان قــد أعــد، يف الــدورة ذاــا، ) نــيجرييا(، أديغــون أدي أبــيودون ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفــترة 

التخطيط ألدوار اللجنة "ورقـة غـري رمسـية اسـتنادا إىل العـرض اإليضـاحي املذكـور، عـنواا          
 .كي تنظر فيها اللجنة، ل"وأنشطتها يف املستقبل

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن األمانـة أعـدت، وفقا للطلب الذي وجهته إليها،                   -٢٩١
دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها يف          "ورقـة عمـل عنواا      

، وهــي تــلخص العــرض اإليضــاحي والورقــة غــري الرمســية       )A/AC.105/L.265" (املســتقبل
ناقشــة الــيت دارت يف اللجــنة بشــأن ذلــك املوضــوع يف دورــا الثامــنة واألربعــني، كمــا    وامل

 .تتضمن عناصر موضوعية، لكي تنظر فيها اللجنة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن املهــم احملافظــة عــلى مكانــة اللجــنة بصــفتها حمفــالً   -٢٩٢
أن توصــل األهــداف وأفــيد يف ذلــك الصــدد بــأن مــن املهــم جــدا  . مهمــاً للمجــتمع الــدويل

الفضـائية بـاألهداف اإلمنائـية الدولـية وأن يـتم تنسـيق نشـاط اللجـنة مـع عمـل حمافل أخرى                       
تابعـة لألمـم املـتحدة، مـنها االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي            

 .وجلنة التنمية املستدامة

يانات القطاع اخلاص العاملة وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الـزيادة الكبرية يف عدد ك          -٢٩٣
يف جمـال الفضـاء، فضـال عن استحداث صناعات جديدة معنية بأنشطة الفضاء، يدالن على                
. ضــرورة الــتفكري يف كفالــة وصــول مجــيع الــبلدان إىل الفضــاء اخلــارجي لألغــراض الســلمية

 ورأى ذلـك الوفـد أن زيـادة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي وظهـور أطراف فاعلة جديدة ميثّل                   
عــدد مــتزايد مــنها املصــاحلَ الــتجاريةَ اخلاصــة، مــن شــأما أن يولّــدا طلــبا أكــرب عــلى املواقــع 
املداريــة املخصصــة ومــزيدا مــن التــنافس، مــع احــتمال التــنازع بــني األطــراف الفضــائية           

وبالـتايل فمـن املهـم املـبادرة إىل حتديـد اـاالت اليت قد تستفيد فيها األنشطة من                   . املتنافسـة 
ــة ســالمة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية وضــمان     مــبا دئ توجيهــية إضــافية لكفال

وسيكون اهلدف من هذا العمل أن . وجـود فهـم مشترك لسبل استخدامه يف تلك األغراض         
تتسع فيها حركة  تظـل بيـئة الفضـاء آمنة ومستدامة للموجودات الفضائية، خاصة يف منطقة          

 .السواتل
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عـن رأي مفاده أن من املهم أن تدرس اللجنة بعناية أنسب            وأعربـت بعـض الوفـود        -٢٩٤
وأُفيد بأن من   . منهجـية لـتعزيز التخطـيط الطويـل األمـد لـدور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل               

األساسـي يف هـذا الصدد أن يتم استعراض االجتاهات الرئيسية يف األنشطة الفضائية األوسع          
 .تدامة وسد الفجوة الرقميةنطاقا ويف الربامج العاملية للتنمية املس

وأبــدي رأي مفــاده أن ورقــة العمــل الــيت أعدــا األمانــة ينــبغي أن تظــلّ مدرجــة يف  -٢٩٥
، وأن بوسع اللجنة أن تستفيد من       ٢٠٠٧جـدول أعمال اللجنة يف دورا اخلمسني يف عام          

 .ا يف املستقبلإشراك اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية يف مداوال

واتفقـت اللجنة على أن تأخذ يف االعتبار العمل الذي اضطلعت به واملنجزات اليت               -٢٩٦
. حققـتها وواليـتها عند النظر يف التخطيط الطويل األمد لدور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل              

تبار فقـد حقّقـت اللجـنة عـدة مـنجزات كربى وينبغي هلا أن تأخذ تلك املنجزات بعني االع                  
يف أي مناقشـة بشـأن دورهـا وأنشـطتها يف املسـتقبل كما ورد يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة                    

اليونيسبيس (الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية               
ــيذ توصـــــيات اليونيســـــبيس الثالـــــث    )الثالـــــث ــتعراض تنفـــ ــنة عـــــن اســـ  ، وتقريـــــر اللجـــ

)A/59/174(    مة من             ، وقائمـة املسـائل املـتعلقة باسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف التقارير املقد
 األمـني العـام يف سـياق مـتابعة املؤمتـرات ومؤمتـرات القمة الرئيسية اليت عقدا األمم املتحدة                  

)A/AC.105/2006/CRP.16.( 

، "دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل    "واتفقـت اللجـنة على مواصلة النظر يف مسألة           -٢٩٧
ــيام رئيســها بإجــراء مشــاورات     .  دورــا اخلمســنييف ــية ق كمــا اتفقــت اللجــنة عــلى إمكان

مفـتوحة غــري رمسـية فــيما بـني الدورتــني مـن أجــل أن يقـدم إىل اللجــنة قائمـة بالعناصــر الــيت       
وأفيد بأن تلك العناصر ينبغي أن تستند إىل . ميكـن أن تؤخـذ بعـني االعتبار يف دورا املقبلة    

ــاالت    احلاجــة إىل تبــيمــا واــاالت الــيت أحــرزت فــيها اللجــنة وجلنــتاها الفرعيــتان تقدن ا
األخــرى الــيت قــد حتــتاج اللجــنة إىل أن تركّــز مــزيدا مــن االهــتمام علــيها يف املســتقبل، مــع    

ــرة   ــا ورد يف الفق ــراعاة م ــاد عــدد املشــاركني يف    ٢٩٦م  وتطــور تكنولوجــيا الفضــاء وازدي
 .األنشطة الفضائية

  
   جديد يف جدول أعمال اللجنةبند -٤ 

ــند جديــد       -٢٩٨  كــان معروضــا عــلى اللجــنة اقــتراح مقــدم مــن وفــد الــربازيل بشــأن إدراج ب
ــنوات، للفــــترة        ــل مــــتعددة الســ ــار خطــــة عمــ ــدول أعماهلــــا، يف إطــ   ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف جــ

)A/AC.105/2006/CRP.15.( 
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ية أن تقــوم الــبلدان وأعــرب بعــض املمــثّلني عــن رأي مفــاده أن مــن الغايــة يف األمهــ  -٢٩٩
وأفـيد بأن من    . النامـية بإنشـاء مـرافق خاصـة ـا للبـيانات اجلغرافـية املستشـعرة مـن الفضـاء                   

شــأن احلصــول عــلى معلومــات جغرافــية مستشــعرة مــن الفضــاء، ميكــن االعــتماد علــيها، أن 
يسـهل الشـفافية واملسـاءلة يف العمـل احلكومـي وأن يعـززمها بقـدر أكرب، وأن يدعم كذلك                    

كمـا رأت تلك الوفود أن إدراج بند من هذا القبيل يف            . قـل املعلومـات والتنمـية املسـتدامة       ن
جـدول أعمـال اللجـنة سيشـكل إسـهاما قـيما يف جهود اللجنة صوب تعزيز التعاون الدويل                   

 .من أجل حتقيق التنمية املستدامة

ل األعمال وأبـدت وفـود أخـرى رأيـا مفـاده أن إدراج بـند مـن هذا القبيل يف جدو             -٣٠٠
ميكـن أن يـؤدي إىل ازدواجـية اجلهـود وقـد يضـعف اإلجـراءات الـيت تضـطلع ا مؤسسات                 
دولـية وإقليمـية مـثل رابطـة البنـية التحتـية العاملـية للبـيانات الفضـائية، واللجـنة الدائمـة للبنية                       

وأعربت . ةالتحتـية للبـيانات الفضـائية للقـارة األمريكـية، واللجـنة املعنـية باملعلومـات اإلمنائي                
تلـك الوفـود عـن اعـتقادها بـأن مـن املهـم جتنـب الـتدخل يف جهـود الـتعاون الـدويل القائمة                  

 .واملشتغلة جيدا

واتفقــت اللجــنة عــلى إدراج بــند جديــد يف جــدول أعماهلــا يف دورــا اخلمســني،     -٣٠١
 مــن الــتعاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة"يكــون عــنوانه 

، يف إطار خطة العمل املتعددة السنوات اليت يرد عرضها          "الفضـاء ألغـراض التنمية املستدامة     
أدنـاه وعـلى أسـاس الفهـم الـذي مفـاده أنـه ميكـن تنقـيح خطـة العمل حسب االقتضاء فيما                        

 . يف دوريت اللجنة اخلمسني واحلادية واخلمسني٢٠٠٩ و٢٠٠٨يتعلق بعامي 

 جمـاالت التعاون بني     ٢٠٠٧لى أن حتـدد وتقـيم يف عـام          واتفقـت اللجـنة كذلـك عـ        -٣٠٢
احملـافل الدولـية القائمـة الـيت تجري فيها البلدان مناقشات فيما يتعلق بإعمال مرافق البيانات              

واستنادا . اجلغرافـية املستشـعرة مـن الفضاء، بغية جتنب االزدواجية يف جهود التعاون الدويل             
را بشـأن اخلطـوات التالـية فـيما خيص خطة العمل مبا يف              إىل هـذا التقيـيم سـتتخذ اللجـنة قـرا          

ذلـك زيـادة حتديـد نطـاق بـند جـدول األعمـال املـتعلق باملعلومـات اجلغرافـية املستشعرة من                  
 .الفضاء

  
  خطة العمل
٢٠٠٧  

عـروض إيضاحية من الدول األعضاء واملراقبني واملنظمات اإلقليمية والدولية وفرق            • 
ن أنشــطة كــل مــنها فـــيما يتصــل باملعلومــات اجلغرافـــية      التنســيق غــري الرمســية عـــ   
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وهــي ميكــن أن تشــمل مراكــز . املستشــعرة مــن الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامة
األمـم املتحدة اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، والفريق املختص برصد           

ة األرض، واللجـــنة املعنـــية بســـواتل رصـــد األرض، واليونســـكو، ومـــنظمة األغذيـــ 
 .والزراعة وغريها

  
٢٠٠٨  

عــروض مــن خــرباء بشــأن الــتجارب املكتســبة يف جمــال إقامــة مــرافق وطنــية مناســبة  • 
جلمــع البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء وجتهــيزها وتطبــيقها، مبــا يف ذلــك  
تدريــب املــوارد البشــرية، والبنــية التحتــية التقنــية واالحتــياجات املالــية، والترتيــبات    

 .سسيةاملؤ
  

٢٠٠٩  
تقيـيم األنشـطة املضـطلع ـا يف نطـاق مـنظومة األمم املتحدة واليت هلا صلة مباشرة                    • 

باســتخدام املعلومــات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامة  
والـنظر يف سـبل إبـراز الصـالت القائمـة بـني تلك األنشطة ووسائل إكساا اعترافا         

 .دوليا أقوى

صـوغ تقريـر يتضـمن توصـيات بشـأن سـبل ووسـائل تعزيـز الـتعاون الـدويل دف                • 
إقامــة البنــية التحتــية الوطنــية الالزمــة الســتخدام البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن   

 .الفضاء

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تكـون أي توصـيات أو اسـتنتاجات تنتج عن خطة العمل                   -٣٠٣
ن الـــدويل يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي  متمشـــية مـــع اإلعـــالن اخلـــاص بالـــتعاو 

واســتخدامه لفــائدة مجــيع الــدول ومصــلحتها، مــع إيــالء اعتــبار خــاص الحتــياجات الــبلدان 
 ).٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (النامية 

  
  صفة مراقب     -٥ 

الحظــت اللجــنة أن مركــز حقــوق اإلنســان والدعــوة للســالم، وهــو مــنظمة غــري       -٣٠٤
 احلصـول عـلى صـفة مراقـب دائـم لدى اللجنة وأن املراسالت ذات الصلة                 حكومـية، طلـب   

 ).A/AC.105/2006/CRP.14(ودستور املنظمة كانت قد أتيحت أثناء دورة اللجنة احلالية 
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 ١٩٩٠واسـتذكرت اللجـنة القـرار الـذي اختذتـه يف دورـا الثالثة والثالثني يف عام                   -٣٠٥
 تطلـب احلصـول عـلى صـفة مراقب لدى اللجنة       بـأن يكـون للمـنظمات غـري احلكومـية الـيت           

مركـز استشـاري لـدى الـس االقتصـادي واالجـتماعي وبـأن تكون تلك املنظمات معنية،                  
واسـتذكرت اللجـنة أيضـا أنه       . يف جـزء مـن بـراجمها، مبسـائل تقـع ضـمن اختصـاص اللجـنة                

 وأن يكون ينـبغي أن تكـون تلـك املـنظمات مـنظمات دولـية معترفا ا وال دف إىل الربح       
هلـا مقـر ثابـت ومسـؤول تنفـيذي ودسـتور أو نظام أساسي تكون نسخة منه معروضة على                    

 .اللجنة يف الوقت الذي جيري فيه النظر يف طلب احلصول على صفة مراقب

ورغـم مالحظـة اللجـنة اهـتمام مركز حقوق اإلنسان والدعوة للسالم بعمل اللجنة،                -٣٠٦
مراقب نظرا إىل أنه مل يثبت بوضوح أن أنشطته معنية          فقـد قـررت عـدم التوصـية مبـنحه صفة            

وطُلــب إىل األمانــة إبــالغ املركــز بقــرار . بــالقدر الكــايف بــأمور تقــع ضــمن اختصــاص اللجــنة
 .اللجنة

  
  تقرير األمني العام      -٦ 

 ٣٢الحظـت اللجـنة أن اجلمعـية العامة كانت قد طلبت إىل األمني العام يف الفقرة                  -٣٠٧
 أن يقدم إليها يف دورا احلادية والستني، عن طريق اللجنة، تقريرا عن   ٦٠/٩٩مـن قـرارها     

إدراج مسـألة اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف التقارير اليت يقدمها األمني العام إىل املؤمترات               
ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت تعقدهـا األمـم املتحدة بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية                 

ملــيادين ذات الصــلة وإدراج تلــك املســألة يف النــتائج وااللــتزامات الصــادرة عــن   والثقافــية وا
 .تلك املؤمترات ومؤمترات القمة

ــتقارير الــيت       -٣٠٨ ــة غــرفة مؤمتــرات تتضــمن قائمــة بال وكــان معروضــا عــلى اللجــنة ورق
عدت أصـدرها األمـني العـام ووثـائق نـتائج املؤمتـرات ومؤمتـرات القمة العاملية الرئيسية اليت أُ                  

 والــــيت تضــــمنت إشــــارات مرجعــــية إىل  ٢٠٠٦ إىل عــــام ٢٠٠٢واعــــتمدت مــــن عــــام 
 ).A/AC.105/2006/CRP.16(استخدامات تكنولوجيا الفضاء 

واتفقـت اللجـنة على أن ترسل املعلومات الواردة يف تلك الوثيقة إىل مكتب األمني           -٣٠٩
 .ادية والستنيالعام من أجل تقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورا احل

  
  ندوة  -٧ 

وفقــاً ملــا اتفــق علــيه أثــناء الــدورة الثامــنة واألربعــني للّجــنة، عقــدت نــدوة عــنواا     -٣١٠
 بغـية إبانـة الفرص املتاحة لرصد الغابات        ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٢يف  " الفضـاء والغابـات   "
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اء اخلارجي  وإدارـا مـن خـالل تكنولوجـيات الفضـاء والـتعاون الدويل على استخدام الفض               
 ).النمسا(ِبيكيل . وقد ترأس الندوة ل. يف األغراض السلمية

ــندوة    -٣١١ ــناء الـ ــية أثـ ــاحية التالـ ــروض اإليضـ ــات  : "وقُدمـــت العـ ــاملي للغابـ ــتقدير العـ الـ
املشـروع العاملي يف إطار الرصد الساتلي لبيئة النظام         "؛  )الفـاو (براـتوم   . قدمـه أ  " ورصـدها 

"  العـاملي لتغـير الغطـاء احلـراجي من خالل التعاون والشراكة            الرصـد : االيكولوجـي املـداري   
تطبـيقات بـيانات االستشـعار عـن بعـد يف الزراعة            "؛  )املفوضـية األوروبـية   (ِبلـوورد   . قدمـه أ  

استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد الغابات وإدارا      "؛  )هنغاريا(كسـاتو    .قدمـه إ  " احلراجـية 
رصـد مـنطقة الغابات يف تايلند باستخدام الصور         "؛  )يانـيجري (سـالمي    .قدمـه أ  " يف نـيجرييا  
 ).تايلند(ويتشاووتيبونغ  .قدمه ج" الساتلية

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن الـندوة قدمـت رؤيـة نـافذة ودرايـة عظـيمة بشأن                      -٣١٢
تطبـيقات خمـتلفة لتكنولوجيا الفضاء لغرض رصد الغابات وإدارا، وهي تطبيقات مل يسبق              

 .ثناء النظر يف البنود األخرى الواردة يف جدول أعمال اللجنةتناوهلا أ

 قـدم يف إطـار هـذه الـندوة الدكـتور راضاكريشنان             ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٢ ويف   -٣١٣
. وقدم السيد م " جتربة اهلند : الـنظم الفضـائية إلدارة املوارد احلراجية      "عرضـا بعـنوان     ) اهلـند (

ــنوان  ) إندونيســيا(كارتاســامسيتا  ــية املستشــعرة مــن    "عرضــا بع اســتخدام املعلومــات اجلغراف
 ".الفضاء لدعم إدارة الغابات يف إندونيسيا

 .واتفقت اللجنة على عقد ندوة عن الفضاء واملياه أثناء دورا اخلمسني -٣١٤
  

  فريق معين باألنشطة الفضائية           -٨ 
يشارك اتفقـت اللجـنة عـلى عقـد اجـتماع لفـريق معـين بأنشطة استكشاف الفضاء          -٣١٥

 .فيه القطاع اخلاص أثناء دورا اخلمسني
  

  الذكرى اخلمسون لعصر الفضاء             -٩ 
ــية      -٣١٦ ــية دولـ ــنظمات حكومـ ــاء ومـ ــدول األعضـ ــتقدير أن الـ ــع الـ ــنة مـ الحظـــت اللجـ

ومــنظمات غــري حكومــية ســتنظم وتعقــد عــددا مــن األحــداث الوطنــية واإلقليمــية والدولــية  
 " ١ســـبوتنك "مـــن صـــنع اإلنســـان، وهـــو لالحـــتفال بذكـــرى إطـــالق أول ســـاتل أرضـــي 

)Sputnik I(        ويف هذا السياق،    .١٩٥٧أكتوبر  / تشرين األول  ٤، إىل الفضـاء اخلـارجي يف 
أبلــغ االحتــاد الروســي اللجــنة عــن بــرنامج األحــداث املخطّــط لتنظــيمها خــالل عــام    

٢٠٠٧. 
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  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                     -ياء  
لجـنة عـلى اجلـدول الزمين املؤقت التايل لدورا ودوريت هيئتيها الفرعيتني         اتفقـت ال   -٣١٧

 :٢٠٠٧يف عام 
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