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     الفصل األول
     مةمقّد    

ة واخلمـسني   الثـ يف األغراض السلمية دورهتا الث    عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي        -١
وكــان أعــضاء مكتــب اللجنــة علــى . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٨ إىل ٩يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

 :النحو التايل

 )رومانيا(دورين بروناريو - دوميترو    :الرئيس 

 )جنوب أفريقيا(نومفونيكو ماجاجا   :النائب األول للرئيس 

  )شيلي( راميوندو غونزاليس أنينات :املقّرر/النائب الثاين للرئيس 

  .T.627إىل  COPUOS/T.613  احلرفية غري املنقّحة جللسات اللجنة يف الوثائقاحملاضروترد 
    

   اجتماعات اهليئتني الفرعيتني - ألف  
كانــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     -٢

 فربايـر / شـباط ١٩ إىل   ٨ واألربعـني يف فيينـا مـن         الـسابعة  قد عقـدت دورهتـا       األغراض السلمية 
 معروضـاً   )A/AC.105/958 (وكان تقرير اللجنة الفرعية   ). أملانيا(أولريخ هوت    برئاسة   ٢٠١٠
  .اللجنة على

وكانت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض              -٣
 أبريـل / نيـسان ١مـارس إىل  / آذار٢٢ة واألربعني يف فيينا مـن  تاسعقدت دورهتا ال السلمية قد ع  

 وكـان تقريـر اللجنـة الفرعيـة       . )مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     (أمحد طالـب زادة     ، برئاسة   ٢٠١٠
(A/AC.105/942) ًوتــرد احملاضــر احلرفيــة غــري املنقّحــة جللــسات اللجنــة . علــى اللجنــة معروضــا
 .T.819إىل  COPUOS/Legal/T.803 الفرعية يف الوثائق

   
   إقرار جدول األعمال - باء 

 :أقرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل  -٤

 .افتتاح الدورة -١  

 .إقرار جدول األعمال -٢  



A/65/20 

2 V.10-55172 
 

  انتخاب أعضاء املكتب -٣  

 .كلمة الرئيس  -٤  

 .تبادل عام لآلراء -٥  

 .فضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخدام ال -٦  

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاء         -٧  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .ة واألربعنيابعتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الس -٨  

 .ة واألربعنيتاسععية القانونية عن أعمال دورهتا التقرير اللجنة الفر -٩  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - ١٠  

 .الفضاء واجملتمع - ١١  

 .الفضاء واملياه - ١٢  

 .الفضاء وتغري املناخ  - ١٣  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٤  

 يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من التعاون الدويل - ١٥  
 .الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى - ١٦  

 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة - ١٧  
    

    انتخاب أعضاء املكتب - جيم 
دوريـــن برونـــاريو -يونيـــه، انُتخـــب دوميتـــرو/ حزيـــران٩ املعقـــودة يف ٦١٣يف اجللـــسة   -٥
أول للـرئيس وراميـون      نائبـاً    )جنوب أفريقيـا  ( للجنة، وانتخب نومفونيكو ماجاجا      رئيساً) رومانيا(

  .، كل منهم لفترة والية مدهتا سنتانومقرراً للرئيس  نائباً ثانياً)شيلي(غونساليس أنينات 

ــضاً،٦١٣يف اجللــسة و  -٦ ــريخ هــوت    أي ــة انتخــاب أول ــا( أقــّرت اللجن ــساً) أملاني ــة رئي  للجن
مجهوريـــة إيـــران (رعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، وأمحـــد طالـــب زاده الف

  .بالدورة التاسعة واألربعني لفترة والية مدهتا سنتاناً  للجنة الفرعية القانونية بدءرئيساً) اإلسالمية
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   العضوية  - دال  
 ٣١٨٢و، )١٦-د( هاء ١٧٢١، و)١٤-د( ألف ١٤٧٢ لقرارات اجلمعية العامة وفقاً  -٧
 ،٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣و، ٣٥/١٦، وباء ٣٢/١٩٦، و)٢٨-د(
، تألفت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ٤٥/٣١٥، ومقرَّرها ٦٢/٢١٧و

االحتاد الروسي، األرجنتني، إسبانيا، :  دولة، وهي٦٩من الدول األعضاء التالية وعددها 
-مجهورية(، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران أستراليا، إكوادور

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، )اإلسالمية
، ، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية)املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا

أفريقيا، رومانيا،  اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب
، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، سلوفاكيا
، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا، كوبا، )البوليفارية-مجهورية(زويال  الفلبني، فن

السعودية، اململكة  لومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربيةكو
املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، 

 .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
    

   ضوراحل - هاء 
االحتاد الروسي، األرجنتني، : حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة  -٨

، إيطاليا، )اإلسالمية-مجهورية(أوكرانيا، إيران  إكوادور، أملانيا، إندونيسيا،أستراليا، إسبانيا، 
ملتعددة ا–دولة(الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا الربازيل، باكستان، 
، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، )القوميات

اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السودان، 
، )البوليفارية-يةمجهور(زويال  السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، فن

فييت نام، كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، 
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات 

 .املتحدة، اليابان

ــة، يف جلــستها و  -٩ ــة املتحــدة  ان  أن تــدعو أذربيجــ٦١٣ قــّررت اللجن واإلمــارات العربي
، وكــذلك كــوت ديفــوار وكوســتاريكا ووزمبــابوي وبنمــا وتــونس واجلمهوريــة الدومينيكيــة  

ة لثــضور دورهتــا الثاحلــمــراقبني إرســال ، إىل  تلــك الــدولالكرســي الرســويل، بنــاء علــى طلــب
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بيـل  طلبـات أخـرى مـن هـذا الق        أي  واخلمسني وخماطبتـها عنـد االقتـضاء، علـى أالّ ميـس ذلـك               
 .يستلزم اختاذ أي قرار من اللجنة بشأن وضعية تلك الدول وأالّ

كـل مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واالحتـاد الـدويل                وحضر الدورة مراقبون عـن        -١٠
 .)اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة لالتصاالت 

مية الدولية التالية اليت لديها صفة املنظمات احلكومراقبون عن  أيضاً وحضر الدورة  - ١١
، ومنظمة عن ُبعداملنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار : مراقب دائم لدى اللجنة

التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصف الكرة 
وروبية لسواتل االتصاالت، واملركز األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبية، واملنظمة األ

  . لدول مشال أفريقياعن ُبعداإلقليمي لالستشعار 

حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقب كما   - ١٢
رابطة مستكشفي الفضاء، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، املعهد : دائم لدى اللجنة

سياسات الفضاء، املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي، اجلمعية الدولية للمسح األورويب ل
، اجلامعة الدولية للفضاء، األكادميية الدولية للمالحة عن ُبعدالتصويري واالستشعار 

الفضائية، االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، االحتاد الفلكي الدويل، املعهد الدويل لقانون 
ألمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، مؤسسة العامل اآلمن، اجمللس الفضاء، جائزة ا

  .االستشاري جليل الفضاء

 أن تدعو الرابطة الدولية لتعزيز سالمة الفضاء ٦١٣وقّررت اللجنة، يف جلستها   - ١٣
إرسال ، إىل  الرابطتني على طلب، بناًء يف العامل العريبعن ُبعدورابطة مراكز االستشعار 

أي ة واخلمسني وخماطبتها عند االقتضاء، على أالّ ميس ذلك لثضور دورهتا الثااقبني حلمر
 . وضع الرابطتنيطلبات أخرى من هذا القبيل وأالّ يستلزم اختاذ أي قرار من اللجنة بشأن

ممثلي الدول أمساء من حضروا الدورة من قائمة ب A/AC.105/2010/INF/1 وترد يف الوثيقة  -١٤
  . اللجنة والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظماتاألعضاء يف

    
   الكلمات العامة - واو 

االحتاد : تكلّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة  - ١٥
يطاليا، ، إ)اإلسالمية-مجهورية(الروسي، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران 

، )املتعددة القوميات-دولة(بوليفيا بولندا، بلجيكا، بوركينا فاسو، باكستان، الربازيل، 
اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، تركيا، تايلند، 
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زويال  فرنسا، فنالعراق، شيلي، الصني، السودان، سويسرا، جنوب أفريقيا، رومانيا، 
املكسيك، اململكة العربية ، كندا، كولومبيا، ماليزيا، كازاخستان، )البوليفارية- مجهورية(

وألقى ممثّل . النمسا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة، اليابانالسعودية، اململكة املتحدة، 
 ٧٧   الاجلزائر كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة

وألقى ممثّل  .وألقى ممثّل زمبابوي كلمة نيابة عن جمموعة الدول األفريقية. والصني
كلمة إسبانيا وألقى ممثّل . ي الكاريبكلمة نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية وكوستاريكا 

 كما . عدم االحنيازبلدان حركةلمة نيابة عن وألقى ممثّل مصر ك. نيابة عن االحتاد األورويب
املراقبون عن منظمة  أيضاً وألقى كلمات.  وتونستكلّم املراقبان عن اإلمارات العربية املتحدة

 لدول مشال عن ُبعدالتعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ واملركز اإلقليمي لالستشعار 
أفريقيا واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واجمللس 

  .االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

 هلا ونومفونيكو رئيساً) رومانيا(دورين بروناريو - ورّحبت اللجنة بانتخاب دوميترو  - ١٦
  نائباً ثانياً)شيلي(أول للرئيس وراميوند غونساليس أنينات  نائباً )جنوب أفريقيا(ماجاجا 
  .ومقرراًللرئيس 

رئيسها السابق، ) كولومبيا(سريو آريفالو ييبيس وأعربت اللجنة عن تقديرها ل  - ١٧
، ولفيليبه دوارته سانتوس سابقاً، النائب األول لرئيسها )تايلند(ولسوفيت فيبولسرسث 

، على ما قاموا به من عمل ممتاز وما حققوه ، النائب الثاين لرئيسها ومقررها سابقاً)الربتغال(
  .من إجنازات رائعة خالل مدة واليتهم

قى رئيس اللجنة املنتهية واليته كلمة أشار فيها إىل إجنازات اللجنة خالل الفترة وأل  - ١٨
 ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين السابقة وأقر أن اللجنة بذلت جهوداً

  .اإلقليمي واألقاليمي يف جمال األنشطة الفضائية مبا يعود بالنفع على مجيع البلدان

يونيه، ألقى الـرئيس كلمـة أبـرز فيهـا الـدور            / حزيران ٩عقودة يف    امل ٦١٣ويف اجللسة     -١٩
الذي تؤديـه اللجنـة يف تعزيـز اجلهـود اهلادفـة إىل النـهوض باستكـشاف الفـضاء وجلـب فوائـد                       

وشـّدد علــى  .  لتحقيـق التنميــة املـستدامة جلميـع البلـدان    تكنولوجيـا الفـضاء إىل األرض ضـماناً   
الكــربى الــيت تواجــه التنميــة العامليــة بتطــوير علــوم        األمهيــة األساســية للتــصدي للتحــديات    

 .وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا
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، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة              ٦١٥ويف اجللسة     -٢٠
ــة علــى العمــل الــذي أجنــزه املكتــب خــالل العــام املنــصرم       كلمــة مقتــضبة أطلعــت فيهــا اللجن

 .وارد مالية وغريها من املوارد لنجاح تنفيذ برنامج عمل املكتبوشّددت على أمهية توافر م

 الـيت عـادت  " يابوسـا اه"ري املأهولـة  أت اللجنة اليابان على جناح بعثتها الفضائية غـ    وهّن  -٢١
املـرة  يف ذهاهبـا وإياهبـا متثّـل        ظ أن تلك البعثة     وِحولُ. قريب من األرض  إيتوكاوا ال من كويكب   
 .ىل االرضإ عودهتــاقبــل اس مــادي بــني كويكــب ومركبــة فــضائية حيــصل فيهــا متــاألوىل الــيت 

  .بعلى عينة من سطح الكويكحاوية الكبسولة هايابوسا تكون ب عن األمل يف أن عرِوأُ

االحتــاد الروســي علــى جناحــه يف إطــالق املركبــة الفــضائية املأهولــة   أيــضاً أت اللجنــةوهّنــ-٢٢
انــت هــذه هــي البعثــة الرابعــة والعــشرين وك.  مــن حمطــة بــايكونور الفــضائيةTMA-19ســويوز 

  لطـــاقم دويل إىل حمطـــة الفـــضاء الدوليـــة والبعثـــة الفـــضائية املائـــة يف إطـــار برنـــامج حمطـــة          
  .الفضاء الدولية

والحظــت اللجنــة مــع التقــدير إنــشاء حكومــة دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات لوكالــة    -٢٣
 .فضائية وطنية

املتحـدة أنـشأت الوكالـة الفـضائية للمملكـة املتحـدة             أن اململكـة     الحظت اللجنة كما    -٢٤
 .لتحل حمل املركز الفضائي الوطين الربيطاين

 : التاليةالعروض اإليضاحيةواستمعت اللجنة إىل   -٢٥

 ، قّدمه ممثل تونس؛"أنشطة تونس يف ميدان السواتل املتعلقة بشبكات االتصاالت" )أ( 

ين لرسـم اخلـرائط واالستـشعار    األنشطة الفضائية اليت يضطلع هبا املركز الوط     " )ب( 
 ، قّدمه ممثل تونس؛"عن ُبعد

التطورات احلديثة يف ميدان الفـضاء يف تركيـا، وحلقـة العمـل املـشتركة بـني                " )ج( 
األمم املتحدة وتركيا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تسخري تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء مـن              

  ثل تركيا؛، قّدمه مم"أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية

 .، قدمه ممثل الصني" القمرحولاملؤمتر العاملي "  )د(  

والحظت اللجنة مع التقدير جناح اختتام أعمال املؤمتر الدويل الستني للمالحة الفضائية              -٢٦
، الــذي حــضره مــا يزيــد علــى ٢٠٠٩أكتــوبر /املعقــود يف اجلمهوريــة الكوريــة يف تــشرين األول
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ظـت اللجنـة بارتيـاح أن املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفـضائية               والح.  بلـداً  ٧٢ مشارك من    ٤ ٠٠٠
 .٢٠١١ وحكومة جنوب أفريقيا يف عام ٢٠١٠املقبل ستستضيفه اجلمهورية التشيكية يف عام 

    
    اعتماد تقرير اللجنة -زاي 

، ٦٢٧بعد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها              -٢٧
يونيــه، تقريرهــا املقــّدم إىل اجلمعيــة العامــة الــذي يتــضمن التوصــيات  /يــرانحز ١٨ املعقــودة يف

 .والقرارات الواردة أدناه
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        الفصل الثاين
     التوصيات والقرارات  

   سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -ألف 
واصلت اللجنة نظرها، على سـبيل      ،  ٦٤/٨٦معية العامة    من قرار اجل   ٤٢ للفقرة   وفقاً  -٢٨

 .األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

كلمــة يف إطــار هــذا ) البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  نوألقــى ممــثِّال الواليــات املتحــدة وفــ  -٢٩
 .ممثلـو دول أعـضاء أخـرى        أيـضاً  وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى كلمة بشأن هذا البند        . البند
، بينمـا  ي الكـاريب كلمة نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة و كوستاريكا  املراقب عن   وألقى

 .كلمة نيابة عن االحتاد األورويبإسبانيا ألقى ممثّل 

 : التاليةالعروض اإليضاحيةواستمعت اللجنة إىل   -٣٠

 ، قّدمه ممثل كندا؛"٢٠١٠مؤشر أمن الفضاء " )أ( 

، قّدمــه ممثــل "امج الواليــات املتحــدة للتوعيــة املــشتركة بــأحوال الفــضاء برنــ" )ب(  
 .الواليات املتحدة

ينبغي أن تضطلع بـه يف ضـمان احلفـاظ علـى      دوراً أساسياً ووافقت اللجنة على أن هلا   -٣١
الفـضاء اخلـارجي لألغـراض الـسلمية، وذلــك مـن خـالل مـا تقــوم بـه مـن أعمـال يف اجملــاالت           

 . والقانونيةالعلمية والتقنية

الحظت اللجنة بارتياح موافقة اجلمعية العامة علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء نظرهـا                 و  -٣٢
 إىل يف هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتناداً         

لقيـادات األفريقيـة   اخلربات املستمدَّة من مؤمترات القارة األمريكيـة املعنيـة بالفـضاء ومـؤمترات ا         
بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، ويف الـدور الـذي ميكـن أن                

 )١(.تؤديه تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ــا وإكــوادور واملكــسيك، وكــذلك       -٣٣ ــة مــع التقــدير أن ممثلــي كولومبي والحظــت اللجن
حكومـة  الـذي تتـوىل أداء وظائفـه     مانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء،   األ

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٧ و ١٦ وفريق اخلرباء الدويل، قد اجتمعوا يف كيتـو، يـومي            إكوادور
───────────────── 

سبتمرب / أيلول٤‐أغسطس/ آب٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )1(  
  .)صويبوالت A.03.II.A.1 املبيعرقم  منشورات األمم املتحدة، (٢٠٠٢
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اً أيـض  والحظـت اللجنـة   . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٨ و ٢٧، ويف كوينكا بـإكوادور يـومي        ٢٠٠٩
أعمــال التحــضري ملــؤمتر القــارة  فيمــا خيــص خطــط مفــصلة وضــع ني أســفرا عــن أن االجتمــاع

نـوفمرب  /األمريكية السادس املعين بالفضاء الذي ستستضيفه حكومة املكسيك يف تـشرين الثـاين            
والحظت اللجنة أنه ُعقدت حلقة دراسـية حـول تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف املـسائل        .٢٠١٠

 مــايو/ أيــارت الفــضائية بــاالقتران باالجتمــاع املعقــود يف   املتــصلة بقــانون الفــضاء والــسياسا   
 ٢٠١٠يوليـه   / والحظت اللجنـة مـع التقـدير أن حكومـة شـيلي ستستـضيف يف متـوز                 .٢٠١٠
 .مؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاءعمال أل حتضريياً مؤمتراً

ــة الثالــث بــ      -٣٤ ــادات األفريقي ــاح أن مــؤمتر القي ــة بارتي ــوم  والحظــت اللجن شأن تــسخري عل
 تـشرين   ٣٠وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة، قـد ُعقـد يف اجلزائـر العاصـمة، مـن                   

والحظت اللجنـة   . ، حتت رعاية رئيس اجلزائر    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   /الثاين
عقـاد املـؤمتر،   يف هذا الصدد أن اجلزائـر وكينيـا ونيجرييـا وجنـوب أفريقيـا قـد وقّعـت، مبناسـبة ان                   

كمـا الحظـت اللجنـة مـع        . اتفاق تعاون بشأن كوكبة السواتل اخلاصـة بـإدارة املـوارد األفريقيـة            
 .٢٠١١التقدير أن حكومة كينيا ستستضيف مؤمتر القيادات األفريقية الرابع يف عام 

بارتياح أن منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد               أيضاً   والحظت اللجنة   -٣٥
 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ و١٧قــدت االجتمــاع الثــاين جمللــسها يف بــيجني يــومي   ع

وسـوف  . وشرعت يف تنفيذ خطة التنمية الطويل األمـد وخطـة مـشاريع مـدهتا مخـس سـنوات                 
 نـدوة حـول تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا           ٢٠١٠سبتمرب  /تعقد املنظمة يف باكستان يف أيلول     
 .زراعة واألمن الغذائيسيكون موضوعها احملوري هو ال

والحظت اللجنة مع التقدير عقد الدورة السادسة عشرة للملتقى اإلقليمـي لوكـاالت               -٣٦
ــرة مــن     ــانكوك يف الفت ــاين ٢٩ إىل ٢٦الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ يف ب ــاير / كــانون الث ين

". وإســهاماهتا يف حتقيــق ســالمة البــشر وأمنــهم التطبيقــات الفــضائية"، حــول موضــوع ٢٠١٠
وسوف تستضيف أستراليا الدورة السابعة عشرة للملتقى اإلقليمـي الـيت ستـشارك يف تنظيمهـا                

 .٢٠١٠نوفمرب /حكومتا أستراليا واليابان، يف تشرين الثاين

وشّددت اللجنة على أن التعاون والتنسيق على الصعيد اإلقليمـي واألقـاليمي يف جمـال                  -٣٧
دام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية،  األنـــشطة الفـــضائية ضـــروريان لتعزيـــز اســـتخ 

 )٢(.ومساعدة الدول يف تطوير قدراهتا الفضائية، واإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

───────────────── 
  .A/56/326مرفق الوثيقة   )2(  
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 مبشروع االحتاد األورويب املتعلق باعتمـاد مدونـة قواعـد سـلوك             علماًوأحاطت اللجنة     -٣٨
تأييــد جملــس االحتــاد األورويب يف حظــي مــشروع الــنص بو. يف جمــال أنــشطة الفــضاء اخلــارجي

تـضّمن  و.  إلجراء مـشاورات مـع أطـراف ثالثـة          أساساً باعتباره،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
القدرات وانطوى علـى هنـج شـامل    وبناًء تدابري تتعلق بالشفافية    مدونة قواعد السلوك    مشروع  

إتاحـة حريـة   : ئ التاليـة إزاء مسألة السالمة واألمـن يف جمـال الفـضاء اخلـارجي يـسترشد باملبـاد       
الوصول إىل الفضاء للجميع لألغراض السلمية واحلفاظ على أمـن وسـالمة األجـسام الفـضائية         

 والحظـت اللجنـة   .يف املدار وإيالء االعتبار الواجب ملـصاحل الـدول املـشروعة يف جمـال الـدفاع     
راء بـشأن نـص   أن هناك مشاورات جارية مع دول أخرى بغيـة التوصـل إىل توافـق يف اآل             أيضاً  

 .يقبله أكرب عدد ممكن من الدول

تأكيـــد التزامهــا باســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي واستكـــشافه  بعـــض الوفـــود وكــّررت    -٣٩
إتاحـة سـبل الوصـول إىل الفـضاء اخلـارجي           : لألغراض الـسلمية وشـدَّدت علـى املبـادئ التاليـة          

، بـصرف النظـر عـن       على قدم املـساواة ودون أي متييـز وتـوافر شـروط متكافئـة جلميـع الـدول                 
درجــة تنميتــها العلميــة والتقنيــة واالقتــصادية؛ وعــدم متلّــك الفــضاء اخلــارجي، مبــا فيــه القمــر     
واألجرام السماوية األخرى بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بـأي وسـيلة               
 أخرى؛ وعدم عسكرة الفضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إال ألغـراض حتـسني ظـروف العـيش                  

والسالم على كوكب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية علـى النحـو          
 .الذي حددته اجلمعية العامة وغريها من احملافل الدولية

وكان رأي بعـض الوفـود أن اللجنـة تتـيح فرصـة فريـدة لتعزيـز احلـوار والتعـاون علـى                       -٤٠
سـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض         الصعيدين الدويل واألقاليمي مـن أجـل احلفـاظ علـى ا           

السلمية وأهنا مبثابة حمفل قّيم لتشجيع البحـوث وتقاسـم املعلومـات وتبـادل املمارسـات اجليـدة         
 .وحتديد تدابري بناء الثقة يف إطار القانون الدويل للفضاء

وذهب بعض الوفود إىل أن مجيع األنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن تعـود علـى                      -٤١
ية باملنــافع وأن مجيــع البلــدان ينبغــي أن تتمتــع بــاحلق يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    البــشر

  .األغراض السلمية بصرف النظر عن حجمها وقدراهتا

وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجنـة تـضطلع بـدور ملحـوظ يف النـهوض                       -٤٢
 ات بـني الـدول، وأن هنـاك فرصـاً     لتبـادل املعلومـ   فريـداً بالتعاون يف جمال الفـضاء، وتتـيح منـرباً        

 .ملموسة لتعزيز التعاون الدويل مبا يتفق مع والية اللجنة
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الوفود أن النظام القانوين احلايل املتعلق بالفضاء اخلـارجي ال يفـي بغـرض              بعض  ورأى    -٤٣
منع تسليح الفضاء اخلارجي ومعاجلة املسائل املتعلقـة ببيئـة الفـضاء، وأن زيـادة تطـوير القـانون         

كمـا أعربـت تلـك    . دويل للفضاء أمر مهم للحفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض الـسلمية     ال
 لوضع صك قانوين شـامل للحفـاظ علـى الفـضاء لألغـراض الـسلمية، دون                 اعن تأييده الوفود  

 .مساس باإلطار القانوين القائم

مـن  إىل أن من الـضروري حتـسني أحكـام القـانون الـدويل للفـضاء                بعض الوفود   وذهب    -٤٤
أجل التصدي بفعاليـة للتحـديات الـيت يفرضـها عـدد مـن املـشاكل الـيت تنطـوي عليهـا األنـشطة                        
الفضائية، مثل عدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي وتعيني حلـدوده، واسـتخدام مـصادر القـدرة                

ت الوفـود الـيت أعربـت عـن هـذا           واعتـرب . جي، وخطـر احلطـام الفـضائي      النووية يف الفـضاء اخلـار     
 شأن حتسني القانون الدويل للفضاء أن يكفـل عـدم اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي إال               أن من الرأي  

يف األغراض السلمية وأن من الضروري تعزيز التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                     
التشجيع على وضع قواعد وآليات دولية تتصدى بفعالية للتحديات الراهنة اليت تعتـرض أنـشطة                

 .الفضاء اخلارجي

وأُعرب عن رأي مفاده أن من شأن اختتام مـشروع معاهـدة منـع وضـع األسـلحة يف                     -٤٥
الفضاء اخلارجي وهتديد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي أو استخدام القوة إزاءها، الـذي              

 إىل مـؤمتر نـزع الـسالح، أن حيـول دون سـباق        ٢٠٠٨قدمته الصني واالحتاد الروسـي يف عـام         
 .جيالتسلح يف الفضاء اخلار

 لتـسليح    على الطابع السلمي لألنشطة الفضائية ومنعاً      حفاظاًورئي أن من الضروري،       -٤٦
الفضاء اخلارجي، أن تعمل اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئـات واآلليـات األخـرى                

 .حالتابعة ملنظومة األمم املتحدة، مثل اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزح السال

ــدي رأي مــ   -٤٧ ــى اســتخدام     ؤداهوأُب ــدويل عل ــاون ال ــز التع ــشئت لتعزي ــة إّنمــا أن  أن اللجن
الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وأن مــن األنــسب أن تعــاجل مــسائل نـــزع الــسالح يف  

 .حمافل أخرى كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح

املـادة األوىل مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة ألنـشطة الـدول يف        ورئي أن املبدأ الوارد يف     -٤٨
ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية           

 يكفل جلميع الدول حريـة استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك               )٣(األخرى
 .عاحلق يف تشغيل شبكة االتصاالت العاملية دون انقطا

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(  
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 علـى كفالـة متتـع البلـدان        حرصـاً وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للبلـدان املتقدمـة،               -٤٩
النامية مبنافع علوم وتكنولوجيا الفضاء، أن تتقاسـم اخلـربات والدرايـة الفنيـة وأن تتـيح كـذلك          

  .سبل احلصول على البيانات بتكلفة ميسورة ويف الوقت املناسب ودون متييز

، مبــا فيهــا تلــك املتــصلة  ه أن تنفيــذ أنــشطة الفــضاء اخلــارجي ؤدا مــوأُعــرب عــن رأي  -٥٠
 يف رفـاه البـشر وتنميتـهم االجتماعيـة واالقتـصادية            كـبرياً  إسـهاماً الـيت ُتـسهم     بنواتج الـسواتل،    

ينبغي أن يتم علـى حنـو ينـسجم مـع حقـوق الـدول الـسيادية، مبـا يف ذلـك مبـدأ عـدم التـدخل                 
 .ت الصلةالوارد يف صكوك األمم املتحدة ذا

، النظـر علـى     ٢٠١١وأوصت اللجنة بأن تواصل، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عـام              -٥١
  .سبيل األولوية يف البند املتعلق بسبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  - باء 

    تخدامه يف األغراض السلميةواس
نظرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية يف بنـد جـدول األعمـال                   -٥٢

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي     "املعنــون 
  .٦٤/٨٦امة  لقرار اجلمعية العوفقاً ")اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

كنــدا االحتــاد الروســي والربتغــال و وألقــى كلمــات يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو كــل مــن     -٥٣
كمـا ألقـى ممثلـو دول أعـضاء أخـرى كلمـات بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل               . اليابانونيجرييا و 

  .األربعنيالعام لآلراء ومناقشة تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السابعة و

املبــادرات املتعلقــة بالفــضاء يف مركــز "واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيــضاحي بعنــوان   -٥٤
  .، قّدمه ممثل الواليات املتحدة"الدراسات االستراتيجية والدولية

مها إىل اللجنة الفرعيـة يف    وأّيدت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت قدّ          -٥٥
. ك.برئاســة س جمــدداً قــد انعقــداألربعــني فريقهــا العامــل اجلــامع الــذي كــان  دورهتــا الــسابعة و

ــيفاكومار  ــد(شــ ــسبيس الثالــــث     ) اهلنــ ــيات اليونيــ ــذ توصــ ــها تنفيــ ــور منــ ــة أمــ ــر يف مجلــ للنظــ
)A/AC.105/958 واملرفق األول، الباب الثالث٥٥، الفقرة .(  

ــدول األعــضاء تواصــل اإلســهام يف      -٥٦ ــاح أنّ ال ــة بارتي تنفيــذ توصــيات والحظــت اللجن
اليونيسبيس الثالث من خالل القيام بأنشطة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي ودعـم الـربامج         
املنشأة استجابة لتلـك التوصـيات واملـشاركة فيهـا، وأنّ بعـض الـدول قـد اعتمـدت سياسـات                      
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ــواع اخلــدمات الفــضائية، مثــل املالحــة           ــن خمتلــف أن ــي إىل تعظــيم وتنــسيق االســتفادة م ترم
  .، مبا يليب احتياجات اجملتمععن ُبعدصاد اجلوية واالستشعار واألر

والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنّ فريــق العمــل املعــين بالــصحة العامــة، الــذي    -٥٧
تــشاركت يف رئاســته كنــدا واهلنــد، قــد أدرج يف خطــة عملــه اســتخدام االتــصاالت يف ســياق 

، مـع  عن ُبعـد ألرض يف إطار دراسة األوبئة  وتطبيقات رصد اعن ُبعدتقدمي اخلدمات الصحية    
والحظت اللجنة أن فريـق العمـل   . التركيز على حتسني الصحة العامة واحتواء األمراض املعدية   
 إىل تقريـراً  وسـيقدم  ٢٠١١-٢٠١٠يسعى إىل حتقيق األهداف الواردة يف خطـة عملـه للفتـرة         

أن فريــق العمــل يــشجع  أيــضاً جنــةوالحظــت الل. اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني
  .الدول األعضاء على اإلسهام يف تقريره بتقاسم اخلربات واآلراء بشأن سبل املضي قدماً

ورئــي أنــه ينبغــي أن تنظــر اللجنــة يف إمكانيــة عقــد مــؤمتر رابــع لألمــم املتحــدة بــشأن    -٥٨
ــاول التحــديات      ــسلمية يتن ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ــة استكــشاف الف  الراهن

  . حتقيق التنمية املستدامةاملاثلة أمامالكربى 

ــضاء اخلــارجي يف          -٥٩ ــتخدام الف ــة اس ــسامهة جلن ــق مب ــر املتعلّ ــة التقري ــى اللجن ــرض عل وُع
األغــراض الــسلمية يف أعمــال جلنــة التنميــة املــستدامة فيمــا يتعلــق باجملموعــة املواضــيعية للفتــرة   

٢٠١١-٢٠١٠ (A/AC.105/944).  

للجنة على أنه ينبغي هلا، وهي بصدد إعداد مسامهتها املقبلة يف أعمـال جلنـة               واتفقت ا   -٦٠
التنمية املستدامة، أن تديل بـدلوها يف اجملموعـة املواضـيعية الـيت تـؤدي فيهـا تكنولوجيـا الفـضاء          

ذا أمهية خاصة ؛ وأن تعري االهتمام للمسائل اجلامعة اليت حـددهتا جلنـة التنميـة                 دوراً   وتطبيقاهتا
تدامة؛ وأن تستبني اجملاالت اليت ميكن فيها للنظم الفـضائية أن تكّمـل الـنظم األرضـية بغيـة                   املس

ــرويج احللــول املتكاملــة؛ وأن ُتــدرج، عنــد االقتــضاء، إىل جانــب أمثلــة التعــاون اإلقليمــي          ت
  .والدويل، النماذج الوطنية الناجحة اليت تقدم أمثلة مفيدة على املسامهة الشاملة للجنة

بت اللجنة إىل األمانة أن تقدم مشروع مسامهة من اللجنة يف أعمـال جلنـة التنميـة           وطل  -٦١
املستدامة يف إطار اجملموعة املواضيعية املقبلة، لكي ينظر فيه الفريق العامل اجلـامع أثنـاء الـدورة                 

فيـذ  الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، آخذة يف اعتبارهـا االسـتعراض الـشامل لتن              
  .إىل جانب مسامهات الدول األعضاء )٤(،٢١جدول أعمال القرن 

───────────────── 
 اجمللد األول، ،١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐ ٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )4(  

  .، املرفق الثاين١، القرار ) والتصويبA.93.I.8ة، رقم املبيع منشورات األمم املتحد(القرارات اليت اختذها املؤمتر 
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واتفقت اللجنة علـى أن حتـضر مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي دورات جلنـة                      -٦٢
ــا الفــضاء وتروجيهــا،         ــة بفوائــد علــوم وتكنولوجي ــة املــستدامة بغيــة التوعي  يف خــصوصاًالتنمي

  .مةاجملاالت اليت تتناوهلا جلنة التنمية املستدا

ــه  ور  -٦٣ ــود أن ــة    أى بعــض الوف ــة التنمي ــة أن تركــز يف مــسامهاهتا يف عمــل جلن ينبغــي للجن
الفقر والتنمية؛ واستدامة نظم الطاقـة؛ واألمـن        : املستدامة على اجملاالت الرئيسية املترابطة التالية     

  .الغذائي؛ واملوارد املائية والتنوع البيولوجي؛ وتغّير املناخ

 مع التقدير بنشر التقرير املتعلق بأنشطة االحتفال بأسبوع ماًعلوأحاطت اللجنة   - ٦٤
، الذي أعدته الرابطة العاملية ألسبوع الفضاء )ST/SPACE/48 (٢٠٠٩الفضاء العاملي لعام 

  .بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    نية واألربعبع والتقنية عن أعمال دورهتا الساالعلمية اللجنة الفرعية تقرير  - جيم  
بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا ، مع التقدير، علماًأحاطت اللجنة   - ٦٥
، الذي تضّمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشأن )A/AC.105/958(ة واألربعني بعالسا

  .٦٤/٨٦البنود اليت أسندهتا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

، رئيس اللجنة الفرعية، ملا )أملانيا(ولريخ هوت لسيد أوأعربت اللجنة عن تقديرها ل  - ٦٦
  .ة واألربعني للجنة الفرعيةبعأبداه من قيادة قديرة وما قّدمه من إسهامات أثناء الدورة السا

وإندونيسيا وألقى كلمة يف إطار هذا البند كل من ممثلي االحتاد الروسي وأملانيا   - ٦٧
زويال  نوفكة العربية السعودية والسودان والصني وبلجيكا وتايلند وجنوب أفريقيا واململ

ونيجرييا واهلند والواليات واملكسيك، وكولومبيا وكوبا وكندا ) البوليفارية- مجهورية(
ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات  أيضاً وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى. املتحدة واليابان
  .ربيجانكما أدىل ببيان املراقب عن أذ. تتصل هبذا البند

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٦٨

  ، قّدمه ممثل اليابان؛"مسامهة اليابان يف دعم إدارة الكوارث"  )أ(  

  ممثل الواليات املتحدة؛ ، قّدمه"تعريف مبؤسسة الفضاء"  )ب(  

ــضائية إلدار "  )ج(   ــات الف ــة اســتخدام املعلوم ــشروع جتــري : ة األخطــار الزلزالي ي  بم
  ، قّدمه ممثل إيطاليا؛"ة الفضاء اإليطاليةلوكال
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، قّدمــه ممثــل "اليــوم وغــدا) ناســا(اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء "  )د(  
  الواليات املتحدة؛

، " إىل الغـالف اجلـوي     ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٣عودة املسبار هايابوسا يف     "  )ه(  
  قّدمه ممثل اليابان؛

اما يف الطريق حنـو كـشف النقـاب عـن غمـوض              غ ألشعةالدراسات الفلكية   "  )و(  
  ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛" يف الكونادة املظلمةامل

، قّدمـه  " من القمر املخفياقتراح منطقة صمت راديوي جديدة على اجلانب        "  )ز(  
  املراقب عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية؛

  .مه ممثل شيلي، قّد"املاضي واحلاضر واملستقبل: الفضاء يف شيلي"  )ح(  

 جويــة مــأخوذة بواســطة أرصــاد: طبقــات الرمــاد الربكــاين يف أجــواء أوروبــا"  )ط(  
   .، قّدمه ممثل أملانيا"٢٠١٠ مايو/ أيار- أبريل/ يف نيسان(Falcon)طائرة البحوث فالكون 

    
      برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -١  

    ات الفضائيةأنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيق  )أ(  
 باملناقشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد اخلـاص                 علماًاللجنة  أحاطت    -٦٩

بربنــــامج األمــــم املتحــــدة للتطبيقــــات الفــــضائية، كمــــا وردت يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة   
)A/AC.105/958 ٣ و٢، واملرفق األول، الفقرتان ٤٦-٢٢، الفقرات.(  

توصيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع، الذي انعقد برئاسة وأيدت اللجنة قرارات و  -٧٠
  ).٣٥ و٢٥، الفقرتان A/AC.105/958(للنظر يف هذا البند ) اهلند(شيفاكومار . ك. السيد س

، كمـا وردت يف     ٢٠٠٩ باألنشطة اليت نفّذها الربنامج يف عـام         علماًوأحاطت اللجنة     -٧١
ويف تقريـر خـبري     ) ٣٤-٣٢، الفقـرات    A/AC.105/958(تقنيـة   تقرير اللجنة الفرعيـة العلميـة وال      

  ).، املرفق األولA/AC.105/969(التطبيقات الفضائية 

وأعربت اللجنة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي للطريقـة الـيت نفّـذ هبـا                        -٧٢
ليـة  عن تقديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدو         أيضاً   وأعربت اللجنة . أنشطة الربنامج 

  .واملنظمات غري احلكومية اليت تولت رعاية تلك األنشطة
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والحظــت اللجنــة مــع االرتيــاح أنــه جيــري إحــراز املزيــد مــن التقــّدم يف تنفيــذ أنــشطة    -٧٣
  ).٣٥، الفقرة A/AC.105/958(، كما هو مبّين يف تقرير اللجنة الفرعية ٢٠١٠الربنامج لعام 

شــؤون الفــضاء اخلــارجي يــساعد البلــدان والحظــت اللجنــة مــع االرتيــاح أن مكتــب   -٧٤
ــضائية اجلــاري         ــشطة الف ــشاركة يف األن ــى امل ــة عل ــصادات االنتقالي ــدان ذات االقت ــة والبل النامي

  .تنفيذها يف إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

شـدت  لربنـامج، ونا  تنفيذ ا املوارد املالية املتاحة ل   حمدودية  وأشارت اللجنة مع القلق إىل        -٧٥
  .الدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التربعات

والحظت اللجنة مع التقدير تنفيذ مبادرة علوم الفضاء األساسـية ومبـادرة تكنولوجيـا          -٧٦
الفضاء األساسية اللتني اختذمها الربنامج، وكذلك التحضريات اليت يقوم هبا ملبـادرة تكنولوجيـا              

إىل تعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـة يف األنـشطة العلميـة يف حمطـة                 الفضاء البـشرية، الـيت هتـدف        
  .الفضاء الدولية

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

أقّرت اللجنة حلقات العمل والدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املزمـع                 -٧٧
املتعــددة -دولــة(، وأعربــت عــن تقــديرها لبوليفيــا    ٢٠١٠زء املتبقــي مــن عــام   عقــدها يف اجلــ 

وتايلند وتركيا واجلمهورية التشيكية ومجهورية مولـدوفا ومـصر والنمـسا والواليـات             ) القوميات
واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية،    ) اإليــسا(املتحــدة، وكــذلك لوكالــة الفــضاء األوروبيــة     

  ).، املرفق الثاينA/AC.105/969(األنشطة واستضافتها ودعمها ملشاركتها يف رعاية تلك 

ــا       -٧٨ ــادرة تكنولوجي ــة مــع التقــدير أن اجتمــاع اخلــرباء األول املتعلــق مبب والحظــت اللجن
 يف بوتراجايـا، ماليزيـا، وأعربـت عـن          ٢٠١٠الربع األخـري مـن عـام        الفضاء البشرية سيعقد يف     

لوطنيـة املاليزيـة وجامعـة ماليزيـا الوطنيـة، الستـضافة            تقديرها حلكومة ماليزيا ووكالـة الفـضاء ا       
  .ذلك االجتماع ودعمه

وأقــّرت اللجنــة برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات     -٧٩
االقتـــصادية لألنـــشطة الفـــضائية، والـــسواتل الـــصغرية  -اخلـــرباء املتعلقـــة بالفوائـــد االجتماعيـــة

وتكنولوجيا الفـضاء البـشرية، وطقـس الفـضاء، والـنظم العامليـة             وتكنولوجيا الفضاء األساسية،    
  . لفائدة البلدان النامية٢٠١١لسواتل املالحة والبحث واإلنقاذ، املزمع عقدها يف عام 
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والحظت اللجنـة مـع التقـدير أن البلـدان الـيت تستـضيف املراكـز اإلقليميـة لتـدريس              - ٨٠
 املتحدة، تقّدم الكـثري مـن الـدعم املـايل والعـيين             علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم     

  .إىل هذه املراكز
    

    الزماالت الطويلة األمد للتدريب املتعّمق  ‘٢‘  
أعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها ملعهـــد البوليتكنيـــك يف تورينـــو ومعهـــد مـــاريو بـــويال   -٨١

الت الـيت تقـّدمها     للدراسات العليا ومعهد غـاليليو فرياريـس الـوطين للتقنيـات الكهربائيـة للزمـا              
  .للدراسات العليا املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة وعلم األوبئة البيئي

ــادة فـــرص التعلـــيم املتعّمـــق يف مجيـــع جمـــاالت علـــم      -٨٢ وأشـــارت اللجنـــة إىل أمهيـــة زيـ
ــاالت الدراســية        ــن خــالل الزم ــضاء م ــانون الف ــضائية وق ــات الف ــضاء والتطبيق ــا الف وتكنولوجي

  .مد، وحثّت الدول األعضاء على إتاحة هذه الفرص يف معاهدها ذات الصلةالطويلة األ
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  
الحظــت اللجنــة بعــني التقــدير اخلــدمات االستــشارية التقنيــة املقّدمــة يف إطــار برنــامج   -٨٣

ن اإلقليمـي يف    األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية لـدعم األنـشطة واملـشاريع الـيت تـرّوج التعـاو                
، A/AC.105/969(جمال التطبيقات الفضائية، املـشار إليهـا يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية                 

  ).٥١-٤٦الفقرات 
    

    دائرة املعلومات الفضائية الدولية  )ب(  
 يف Highlights in Space 2009الحظت اللجنـة مـع االرتيـاح صـدور املنـشور املعنـون         -٨٤

  .قرص مدمج

اللجنة مع االرتيـاح أن املنـشور املرتقـب صـدوره حـول برنـامج األمـم املتحـدة          والحظت    -٨٥
  . وما بعدها٢٠١٠للتطبيقات الفضائية يوفّر معلومات عن توّجه الربنامج وأنشطته للفترة 

 االرتيـاح أنّ األمانـة واصـلت تعزيـز دائـرة املعلومـات الفـضائية                نيعـ باللجنة  والحظت    -٨٦
  ).www.unoosa.org(ص مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي الدولية وموقع الويب اخلا
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    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  )ج(  
الحظت اللجنـة مـع االرتيـاح أنّ برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية يواصـل                      -٨٧

التشديد على التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي هبدف دعم املراكـز              
وتـرد أبـرز أنـشطة      . لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة              اإلقليمية  

 واألنشطة املزمـع االضـطالع هبـا يف       ٢٠٠٩املراكز اإلقليمية املدعومة يف إطار الربنامج يف عام         
األول  ات، املرفقـ  A/AC.105/969( يف تقرير خبري التطبيقـات الفـضائية         ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  

  ).الثالثإىل 
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )د(  
استذكرت اللجنة أهنا اتفقت، خالل دورهتـا الرابعـة واألربعـني، علـى أن تنظـر سـنوياً            -٨٨

، ضــمن نطــاق )سارســات-كوســباس(لبحــث واإلنقــاذ الــدويل لنظــام اليف تقريــر عــن أنــشطة 
لـى أن تقـّدم الـدول األعـضاء        نظرها يف أعمال برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، وع           

  ".سارسات-كوسباس"تقارير عن أنشطتها فيما خيّص النظام 

 دولـة   ٤٠يضّم حاليـاً    " سارسات-كوسباس"والحظت اللجنة مع االرتياح أن النظام         -٨٩
 ستة سـواتل قطبيـة املـدار ومخـسة سـواتل ثابتـة بالنـسبة          وأن لديه عضواً ومنظمتني مشاركتني،    

ــوفّر تغ ــزة اإلرشــاد يف حــاالت الطــوارئ    إىل األرض، ت ــة النطــاق ألجه ــة عاملي والحظــت . طي
ــام       ــذ ع ــد ســاعد، من ــذا النظــام ق ــة كــذلك أن ه ــن   ١٩٨٢اللجن ــاة آالف م ــاذ حي ــى إنق ، عل

   يف  شخــصا١ً ٥٩٦ علــى إنقــاذ حيــاة   ٢٠٠٩ وقــد ســاعد يف عــام   ؛األشــخاص كــل ســنة  
  . عملية حبث وإنقاذ خمتلفة يف مجيع أحناء العامل٤٧٨

 كذلك مبواصـلة استكـشاف سـبل اسـتخدام الـسواتل يف املـدار               علماًطت اللجنة   وأحا  -٩٠
  .عانة بالسواتلستاالباألرضي املتوسط بغية حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية 

ورّحبــت اللجنــة بــاجلهود املتواصــلة لتعزيــز هــذا النظــام بوســائل منــها اختبــار ســواتل     -٩١
اصــلة حتــسني مــا ألجهــزة اإلرشــاد املقبلــة مــن قــدرة علــى   النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع ومو 

  .االستفادة من السواتل ذات املدار األرضي املتوسط
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 بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل عن ُبعداملسائل املتعلقة باستشعار األرض   - ٢  
    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

ليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطـار هـذا البنـد مـن               باملناقشات ا  علماًأحاطت اللجنة     -٩٢
  ).٦٦-٥٨، الفقرات A/AC.105/958(جدول األعمال، كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

وأثناء املناقـشات، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار                    -٩٣
  .تعاون الثنائي واإلقليمي والدويل، فذكرت أمثلة على الربامج الوطنية وعلى العن ُبعد

والحظت اللجنة مع االرتياح تزايد عدد البلدان النامية اليت تعمل بنشاط علـى تطـوير               -٩٤
، واسـتخدام البيانـات الفـضائية يف دفـع          عن ُبعد ونشر منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار       

لة تعزيـز قـدرات البلـدان       االقتصادية، وشـّددت علـى ضـرورة مواصـ        -عجلة التنمية االجتماعية  
  .عن ُبعدالنامية يف جمال استخدام تكنولوجيا االستشعار 

 واملعلومـات   عـن ُبعـد   االرتياح تزايـد تـوافر بيانـات االستـشعار          بعني  والحظت اللجنة     -٩٥
املــستقاة منــها بتكلفــة قليلــة أو دون تكلفــة، وشــددت علــى أمهيــة ضــمان ســبل الوصــول إىل    

  .ييز وبتكلفة معقولة أو جمانا ويف الوقت املناسبالبيانات الفضائية دون مت

وسلمت اللجنة بأمهية الدور الذي تؤديه املنظمات احلكوميـة الدوليـة يف تعزيـز التعـاون                  -٩٦
  . ملنفعة البلدان الناميةاًخصوص، وعن ُبعدالدويل يف جمال استخدام تكنولوجيا االستشعار 

عاليـة االسـتبانة    الد وغري املنظم لبيانات السواتل      الوفود أن التوافر غري املقيّ    بعض  ورأى    -٩٧
أن ت تلـك الوفـود      واقترحـ .  بـسالمة األشـخاص والـدول      يف اجملال العام ميكن أن يكون مـضراً       

 جـدويل أعماهلمـا لـدورتيهما املقبلـتني مـن أجـل             يفهـذا البنـد     اللجنـة وجلنتـها القانونيـة       درج  ت
 وتوزيـع هـذه     عالية االستبانة على اإلنترنـت    التنظيم بيع بيانات السواتل     بشأن  وضع توجيهات   
  .البيانات ونشرها

    
    احلُطام الفضائي  - ٣  

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -٩٨
، A/AC.105/958(األعمــال اخلــاص باحلطــام الفــضائي، كمــا وردت يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة 

  ).٨٩-٦٧الفقرات 

، A/AC.105/958(وأيدت اللجنة قرارات وتوصيات اللجنـة الفرعيـة بـشأن هـذا البنـد                 -٩٩
  ).٨١ و٨٠الفقرتان 
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والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع االرتيــاح أن األمانــة أتاحــت يف دورهتــا اجلاريــة نــص      -١٠٠
 (ST/SPACE/49)املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفـضائي الـصادرة يف شـكل منـشور                

  .نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةن جلع

ــام          -١٠١ ــن احلط ــف م ــدابري للتخفي ــذ ت ــدول تنفّ ــدير أن بعــض ال ــع التق ــة م والحظــت اللجن
الفضائي تّتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام                       

ــ/الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية و  ة بــشأن التخفيــف مــن احلطــام  أو املبــادئ التوجيهي
الفـضائي الـيت وضـعتها جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي، وأن            

 إىل تلـك    دوالً أخرى وضعت معايري خاصـة هبـا بـشأن التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي اسـتناداً                   
لتوجيهيـة الـصادرة    كما الحظـت اللجنـة أن دوالً أخـرى تـستخدم املبـادئ ا             . املبادئ التوجيهية 

عـن جلنـة التنــسيق املـشتركة، واملدونــة األوروبيـة لقواعـد الــسلوك بـشأن التخفيــف مـن احلطــام        
  .الفضائي، كمرجعني يف إطارها الرقايب التنظيمي املقرَّر لألنشطة الفضائية الوطنية

أن واتفقــت اللجنــة علــى أنــه ينبغــي أن ينفّــذ املزيــد مــن الــدول املبــادئ التوجيهيــة بــش   -١٠٢
  .التخفيف من احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة

وأُعرب عن رأي مفاده أن من املهـم للـدول كفالـة مزيـد مـن الـشفافية يف املعلومـات                        -١٠٣
املتعلقة باحلطام الفـضائي وكـذلك يف األنـشطة الفـضائية الـيت تـضطلع هبـا الـدول، وخاصـة يف                   

لك سوف يعّزز وعي الـدول وقـدرهتا يف   األنشطة اليت تنطوي على خماطر ضارة حمتملة، وأن ذ      
  .جمال رصد احلطام الفضائي

ه أن الدول اليت ليست لديها قدرات وخربة فنية لتنفيـذ املبـادئ   ؤداوأُعرب عن رأي م     -١٠٤
  ينبغـي أن تـستفيد      كـامالً  التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي الـصادرة عـن اللجنـة تنفيـذاً            

ا الدول اليت لديها خربة فنية يف هذا اجملـال، وممـا تتيحـه تلـك        من املمارسات الفضلى اليت تتبعه    
  .الدول من تدريب

ه أن اللجنــة ينبغــي أن تركّــز علــى وضــع ممارســات فــضلى أو فــادوأُعــرب عــن رأي م  -١٠٥
مبادئ توجيهية لتجّنب االصطدامات حتتوي على موضوعات مثـل اإلشـعار املـسبق بـاإلطالق         

 التشغيل، واملعايري املشتركة، وأفضل املمارسات واملبـادئ        واملناورات والعودة، وسجل جهات   
  .التوجيهية، وإنشاء نظم وطنية للرقابة التنظيمية

 يف تكـوين  اليت تتحمل مـسؤولية أكـرب   أن الدول    ؤداهن رأي م  أعرب بعض الوفود ع   و  -١٠٦
رة علـى  احلطام الفضائي، مبا فيه حطام املنصات اليت حتمل مصادر قـدرة نوويـة، والـدول القـاد            
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اختاذ إجراءات بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، ينبغي أن ُتطلع اللجنة على ما تتخـذه مـن        
  .إجراءات للحد من تكوين احلطام الفضائي

أنه ينبغي زيادة تطـوير تـدابري املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام       بعض الوفود ورأت    -١٠٧
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة، وأن تتعــاون اللجنــة 

  . فيما يتعلق باحلطام الفضائيالقانونية هبدف وضع قواعد ملزمة قانوناً
    

    دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  - ٤  
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -١٠٨

ــد  ــر   األعمــال اخلــاص ب ــنظم الفــضائية، حــسبما ورد يف تقري عم إدارة الكــوارث املــستند إىل ال
  ).١٣-١٠، واملرفق األول، الفقرات ١٠٢-٩٠، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 

وأيـدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل اجلــامع، الــذي انعقــد    -١٠٩
  ).١، واملرفق األول، الفقرة ١٠٢، الفقرة A/AC.105/958(لبند للنظر يف مجلة أمور من بينها هذا ا

االرتيـاح مـا أُحـرز مـن تقـدم، حـسبما ورد يف التقريـر املتعلـق           بعـني    والحظت اللجنة   -١١٠
 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات ٢٠٠٩باألنــشطة املــضطلع هبــا يف عــام 

ــتجابة   ــوارث واالســـ ــضائية يف إدارة الكـــ ــوارئ  الفـــ ــاالت الطـــ ــبايدر (يف حـــ ــامج ســـ ) برنـــ
)A/AC.105/952و A/AC.105/955.(  

 مـع التقـدير بـالتوقيع علـى اتفـاق البلـد املـضيف بـني احلكومـة               علمـاً وأحاطت اللجنـة      -١١١
الــصينية ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، الــذي ســوف يــؤدي إىل إنــشاء مكتــب برنــامج     

  .سبايدر يف بيجني

دير بالتربعـات النقديـة والعينيـة املقدمـة مـن حكومـات إسـبانيا               ونوهت اللجنة مع التق     -١١٢
ــا والنمــسا لــدعم أنــشطة برنــامج ســبايدر يف عــام      ــا وكرواتي ــا ومجهوريــة كوري ــا وتركي وأملاني

ــة . ٢٠٠٩ ــضاً والحظــت اللجن ــع     أي ــذ مجي ــامج ســبايدر يتطلــب تربعــات إضــافية لتنفي أن برن
كبار اخلرباء، علـى سـبيل اإلعـارة        عدد من    ، إىل جانب توفري   ٢٠١٠ يف عام    املتوخاةاألنشطة  

لـدول األعـضاء علـى تـوفري الـدعم          وشجعت اللجنـة ا   . مع عدم رد التكاليف، وخرباء معاونني     
  .الالزم، مبا يشمل الدعم املايل، لربنامج سبايدر لينهض بعمله

االرتياح أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد وقَّـع حـىت اآلن      بعني   والحظت اللجنة   -١١٣
كــل مــن مــع " ســبايدر"علــى اتفاقــات تعــاون مــن أجــل إنــشاء مكاتــب دعــم إقليميــة لربنــامج 

، وكــذلك مــع وباكــستان اجلزائــر ورومانيــا ونيجرييــا) اإلســالمية-مجهوريــة(أوكرانيــا وإيــران 



A/65/20 

22 V.10-55172 
 

املركز اآلسيوي للحد من الكـوارث ومركـز امليـاه اخلـاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا                     
والحظت اللجنة مـع التقـدير أن كـالً مـن حكومـات إندونيـسيا وجنـوب          . ي  ريبالكاالالتينية و 

أفريقيا والفلبني وكولومبيا، إىل جانب املركز اإلقليمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة                 
  .وجامعة غرب األنديز، قد عرض استضافة مكتب دعم إقليمي لربنامج سبايدر

يف تــوافر املعلومــات الفــضائية لــدعم احلاصــلة يــادة  االرتيــاح الزنيعــبوالحظــت اللجنــة   -١١٤
 ، بواسطة العديد من اآلليـات القائمـة        أنشطة التصدي حلاالت الطوارئ    ال سيما إدارة الكوارث و  

ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافـق الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث                 من قبيل   
) يثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى امل أيــضاً الــذي ُيــسّمى( طبيعيــة أو تكنولوجيــة

واملبـادرة املقدمـة   ) غمـيس  (برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنيةومشروع رصد آسيا و  
  .لخدمات والتطبيقات الالزمة لالستجابة يف حاالت الطوارئيف أوروبا ل

 زيـادة فعاليـة   راميـة إىل اجلهود اله ينبغي مواصلة عن رأي مفاده أنوأعرب أحد الوفود      -١١٥
أن احلكومــات واملؤســسات مــشروع رصــد آســيا وســهولة اســتخدامه كيمــا يتــسىن ملزيــد مــن 

ه والعرب املستخلـصة منـه   ونتائجاملشروع املذكور الوفد أن أنشطة ذلك  كما رأى   . تستفيد منه 
ُتنفّـذ    ألنـشطة دعـم إدارة الكـوارث يف منـاطق أخـرى مل           مفيدة ومنوذجاً  تقدم أفكاراً ميكن أن   
  .بادرات من هذا القبيلفيها م

األعمال الـيت ُنفِّـذت يف إطـار املعونـة الفـضائية الـيت يقـدمها برنـامج                  والحظت اللجنة     -١١٦
يـع املعلومـات الفـضائية      سبادير واليت تـدعم املـستخدمني النـهائيني املهـتمني يف الوصـول إىل مج              

ــ ــادرات القائمــة واال ح يف إطــاراالــيت تت ــها، مــن أجــل دعــم التــصدي    اآلليــات واملب ســتفادة من
  .حلاالت الطوارئ

 ورقــة غرفــة يفد كمــا ور، قــامن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أللجنــة الحظــت او  -١١٧
ــشاء حــساب  ، (A/AC.105/2010/CRP.11)االجتماعــات  ــصندوق   بإن ــضائية داخــل ال ــة الف املعون

دم احلــساب املــستقل لتلقــي وسيــستخ. لتطبيقــات الفــضائيةاالســتئماين لربنــامج األمــم املتحــدة ل
أن مكتـب شـؤون     أيـضاً     والحظت اللجنـة   .األموال املوجهة لدعم أهداف إطار املعونة الفضائية      

  . يدعوها إىل املسامهة فيهاحلساب املذكور والفضاء اخلارجي سيبلغ الدول األعضاء بإنشاء 

مـع املعنـيني يف   كي يعقد اجتماعـا     مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ل    إىل   اللجنة   وأوعزت  -١١٨
برنـامج الرصـد العـاملي      ومـشروع رصـد آسـيا و      امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى         

خلدمات والتطبيقات الالزمـة لالسـتجابة يف حـاالت     مبادرة ا و) غميس (لألغراض البيئية واألمنية  
هـم مـن    مـع غري  و) سـريفري  (الرؤية والرصد اإلقليمـي ألمريكـا الوسـطى       مشروع نظام   و الطوارئ
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التـداخل   حلـاالت  تالفيـاً سـبايدر   برنامج  مع   ا ُمّتفق عليه  وصلة بينية هبدف إنشاء   املعنيني، وذلك   
 عـن   تقريـراً أن يقدم   إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      وطلبت اللجنة   . واالزدواجية يف اجلهود  

  .٢٠١١يف عام ربعني الثامنة واأللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا إىل البذهلا ياجلهود اليت 

يـؤدي إىل    قد   املعونة الفضائية استخدام حساب   عن رأي مفاده أن     أحد الوفود   رب  أعو  -١١٩
. للكـوارث  واستخدامها يف جمال التصدي      املتاحة بسهولة تداخل يف الوصول إىل املوارد      حاالت  
انعـة  مميـؤدي إىل     قـد    برنـامج سـبايدر   احلـصول علـى صـور بواسـطة         أن  علـى   الوفـد   ذلك  د  وشّد

، لبيانات جماناًزويد املبادرات القائمة با لتعن ُبعدالستشعار لسواتل االقطاع اخلاص املشغلني من 
التأهــب ملواجهــة علــى أن الوفــد املــذكور د شــّدو. الوقــت الــراهنهم يف كــثري منــالمــا يفعــل مثل

األعـضاء  مسؤولية كل دولـة مـن الـدول         التصدي هلا وإغاثة املنكوبني هبا هي       لطوارئ و حاالت ا 
  .سكاهناجتاه 

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - ٥  

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -١٢٠
األعمال اخلاص بالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لـسواتل املالحـة، حـسبما وردت يف        

  ).١٢١-١٠٣، الفقرات A/AC.105/958(لجنة الفرعية تقرير ال

والحظت اللجنة مع التقدير أن اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة                 -١٢١
تواصل إحراز تقدم كـبري صـوب بلـوغ األهـداف املتمثلـة يف تـشجيع التوافـق                  ) اللجنة الدولية (

ــنظم الفــض   ــادل بــني ال ــة التــشغيل املتب ــة لتحديــد املواقــع واملالحــة   وإمكاني ــة واإلقليمي ائية العاملي
والتوقيت، ويف الترويج الستخدام الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وإدماجهـا يف البنيـة التحتيـة،                   

  .وال سيما يف البلدان النامية

ــة،         -١٢٢ ــة الدولي ــذي حتقــق يف خطــة عمــل اللجن ــدم ال ــدير التق ــة مــع التق والحظــت اللجن
  .اخلدمات املفتوحةيف تقدمي شفافية جديد بشأن التعلق باعتماد مبدأ سيما فيما ي وال

ونّوهــت اللجنــة مــع التقــدير باإلجنــازات الــيت حققهــا منتــدى مقــدمي اخلــدمات، التــابع   -١٢٣
 Current and planned global"ن اعنـو ب يف املنشور الصادر باإلنكليزية كما يتجلىللجنة الدولية، 

and regional navigation satellite systems and satellite-based augmentation systems ")  الـنظم
  .(ST/SPACE/50))  لسواتل املالحة والتعزيز الساتلياحلالية واملرتقبةالعاملية واإلقليمية 

أو املعتزم تنفيـذها يف إطـار خطـة عمـل           /ونّوهت اللجنة مع التقدير باألنشطة املنفذة و        -١٢٤
يت تركز على بناء القـدرات، خـصوصاً يف جمـال نـشر األجهـزة الالزمـة لتنفيـذ              اللجنة الدولية ال  

املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، ووضــع منــهاج تعليمــي خــاص بــالنظم العامليــة لــسواتل 
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املالحة، واالسـتفادة مـن األطـر املرجعيـة اإلقليميـة، وتطبيـق الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف                      
  .A/AC.105/950لتنمية املستدامة، حسبما هو مبني يف الوثيقة جماالت خمتلفة لدعم ا

التزامهــا بتــوفري أمــوال إضــافية يف شــكل تربعــات ملكتــب  جمــدداً  وأكّــد بعــض الوفــود  -١٢٥
شــؤون الفــضاء اخلــارجي دعمــا لربنــامج تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، مبــا يــشمل  

  .دمي اخلدمات التابع هلااجتماعات وأنشطة اللجنة الدولية ومنتدى مق

والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة واالجتمــاع الرابــع   -١٢٦
ــي، يف        ــاد الروسـ ــربغ، االحتـ ــانت بطرسـ ــدا يف سـ ــا ُعقـ ــابع هلـ ــدمات التـ ــدمي اخلـ ــدى مقـ ملنتـ

  .(A/AC.105/948) ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ض هبـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي           وأعربت اللجنة عن تقديرها لألعمال اليت هن        -١٢٧
يف املــساعدة يف ختطــيط وتنظــيم االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة وملــا يــوفره مــن دعــم مــستمر 

  .باعتباره األمانة التنفيذية للجنة الدولية ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا

تـضافته  والحظت اللجنة أن االجتمـاع اخلـامس للجنـة الدوليـة سـوف تتـشارك يف اس                  -١٢٨
ــن      ــرة م ــا، يف الفت ــورين، إيطالي ــة يف ت ــا واملفوضــية األوروبي ــشرين األول٢٢ إىل ١٨إيطالي /  ت

  .٢٠١١السادس سوف تستضيفه اليابان يف عام  ، وأن االجتماع٢٠١٠أكتوبر 
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٦  
 اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول             باملناقـشات الـيت دارت يف      علمـاً أحاطت اللجنة     -١٢٩

األعمال اخلاص باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي، حـسبما ورد يف تقريـر         
  ).١٣٧-١٢٢، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 

وأّيــدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام    -١٣٠
هاربـسون  .  النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة سـام أ                  مصادر القـدرة  

  ). واملرفق الثاين١٣٤، الفقرة A/AC.105/958) (اململكة املتحدة(

ورحَّبت اللجنـة بـإقرار اللجنـة الفرعيـة خطـة عمـل جديـدة متعـددة الـسنوات للفريـق                -١٣١
لفـــضاء اخلـــارجي يف دورهتـــا الـــسابعة العامـــل املعـــين باســـتخدام مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف ا

 هتــدف إىل التــرويج ٢٠١٥ إىل ٢٠١٠والحظــت اللجنــة أن خطــة العمــل للفتــرة . واألربعــني
مـن خـالل     )٥(إلطار أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي وتيـسري تنفيـذه              

───────────────── 
  )5(  A/AC.105/934.  
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ملنظمـات احلكوميـة    تقدمي معلومات عن التحديات ذات الصلة اليت تواجهها الدول األعضاء وا          
الدولية، وخصوصاً اليت تنظر منها يف املشاركة يف تطبيقات مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                 

هتـدف إىل  الحظت أيـضاً أن اخلطـة   اخلارجي أو اليت شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات و 
طلع هبــا حتديــد أي مواضــيع تقنيــة تتــصل بــأي مــن األعمــال اإلضــافية الــيت مــن احملتمــل أن يــض

الفريق العامل من أجـل مواصـلة تعزيـز األمـان يف تطـوير واسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة                      
  .النووية يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتا

ــة  كــبرياً بعــض الوفــود أن إطــار األمــان ميثــل تقــدماً   ىورأ  -١٣٢  يف تطــوير تطبيقــات مأمون
سـُيطمئن  نفيذه مـن جانـب الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              ملصادر القدرة النووية، وأن ت    

ــستخدم     ا جلمهــور علــى نطــاق العــامل بــأن تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة ســوف ُتطلــق وُت
  .بطريقة مأمونة

أنـه ينبغـي إقامـة صـلة أوثـق بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة           مـؤداه   وأُعرب عن رأي      -١٣٣
ة، بغية الترويج للمعايري الدولية ذات الصلة باملسائل الـيت تنظـر فيهـا اللجنـة     واللجنة الفرعية القانوني  

  .الفرعية العلمية والتقنية يف إطار هذا البند، وكذلك باملسائل ذات الصلة باحلطام الفضائي

أن االخنــراط يف العمليــة التنظيميــة املقترنــة    وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده       -١٣٤
رة النووية يف الفضاء اخلارجي هو من واجـب الـدول وحـدها، بـصرف      باستخدام مصادر القد  

النظر عن املستوى الذي بلغته من التنمية االجتماعية أو االقتـصادية أو العلميـة أو التقنيـة، وأن                  
وذهبـت تلـك الوفـود إىل أن احلكومـات تتحمـل مـسؤولية              . هذه املـسألة هتـم اإلنـسانية مجعـاء        
يت ُتــستخدم فيهــا مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي دوليــة عــن األنــشطة الوطنيــة الــ

وتضطلع هبا مؤسسات حكومية أو غـري حكوميـة، وأنّ تلـك األنـشطة جيـب أن تكـون مفيـدة                 
  .للبشرية ال ضارة هبا

أن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن    رأى بعض الوفود  و  -١٣٥
، وأنه ينبغـي تقـدمي معلومـات شـاملة وشـفافة إىل الـدول األخـرى               بقدر اإلمكان  يكون حمدوداً 

ورأت تلـك الوفـود أنـه ال يوجـد أي مـسوغ السـتخدام               . عن التدابري املتخذة لضمان السالمة    
مــصادر القــدرة النوويــة يف املــدارات األرضــية، حيــث توجــد مــصادر طاقــة أخــرى ميكــن           

  . أُثبتت كفاءهتا بكثري وقداستخدامها فيها، وهي مصادر أكثر أماناً
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    األجسام القريبة من األرض  - ٧  
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -١٣٦

ــة      ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــسبما ورد يف تقريـ ــن األرض، حـ ــة مـ ــسام القريبـ ــاص باألجـ ــال اخلـ األعمـ
)A/AC.105/958 واملرفق الثالث١٥٢-١٣٨، الفقرات ،.(  

وأقّرت اللجنة توصيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                      -١٣٧
 ١٥٢ة ، الفقــرA/AC.105/958) (املكــسيك(األرض، الــذي انعقــد برئاســة ســريخيو كامتــشو  

  ).واملرفق الثالث

مع التقدير أن رابطـة مستكـشفي الفـضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن، قـد                  والحظت اللجنة   -١٣٨
 لتعلـيم علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء،     ي الكـاريب دعم من املركز اإلقليمي ألمريكـا الالتينيـة و       قامتا، ب 

. بتنظــيم حلقــة عمــل يف مكــسيكو ســييت عــن إنــشاء شــبكة للمعلومــات والتحليــل واإلنــذار          
أعـدت،  ) الواليـات املتحـدة   (لينكـون   -مـع االرتيـاح، أن جامعـة نرباسـكا         أيضاً   والحظت اللجنة 

اجلوانـب القانونيـة    "كـشفي الفـضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن ، تقريـراً عنوانـه                بدعم من رابطة مست   
مــن أجــل " لتــدابري التــصدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض ومــسائل مؤســسية ذات صــلة   

املساعدة يف األعمال اليت ينهض هبا فيما بني الدورات فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                     
  . التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيةعين باألجسام القريبة من األرضاألرض والفريق العامل امل

فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض عقـد ثالثـة      بأن   علماًوأحاطت اللجنة     -١٣٩
ــها        ــة أمــور مــن بين ــة واخلمــسني، وذلــك للنظــر يف مجل ــى هــامش دورهتــا الثالث اجتماعــات عل

  . أعاله١٣٨املُشار إليها يف الفقرة عمل الحلقة  املقدمة من الوافيةاخلالصات 

والحظت اللجنـة مـع االرتيـاح أن وكالـة الفـضاء الرومانيـة سـوف تـشارك يف تنظـيم                       -١٤٠
  .٢٠١١مايو /رومانيا يف أيارقرر عقده بمؤمتر الدفاع الكوكيب امل

للكشف عن  أن املشاريع الدولية اليت تنهض هبا الدول األعضاء         مفاده  وأُعرب عن رأي      -١٤١
األجسام القريبة من األرض وحتديد مساهتا، مثل املقراب امللّيمتري الكبري، ميكن االستعانة هبـا مبـا           
  .يفيد يف جهود التعاون املقبلة حلماية الكوكب من خطر ارتطامات األجسام القريبة من األرض

 مـن األرض  وُرئي أن التعاون الـدويل ضـروري ملعاجلـة مـسألة رصـد األجـسام القريبـة           -١٤٢
  .لبلدان الناميةاقدرات وبناًء بانتظام وتبادل البيانات واملعلومات 
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ٨  
وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سائر املسائل 

تصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان املتصلة بتطّورات اال
    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -١٤٣
 الثابــت بالنــسبة لــألرض األعمــال اخلــاص بدراســة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار

واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سـائر املـسائل      
املتــصلة بتطــورات االتــصاالت الفــضائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة  

قريــر اللجنــة ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، حــسبما وردت يف ت
  ).١٦١-١٥٣، الفقرات A/AC.105/958(الفرعية 

 عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مـورد طبيعـي              عض الوفود أعرب ب و  -١٤٤
ترشـيد اسـتغالل املـدار      وذهبـت تلـك الوفـود إىل أنـه ينبغـي     .حمـدود وأنـه معـّرض خلطـر التـشّبع     

، بـصرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، حبيـث               الثابت بالنسبة لألرض وإتاحته جلميع الدول     
تتاح جلميع الدول الفرصة الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفق شروط عادلة، مع إيـالء               
ــدان، وذلــك        ــبعض البل ــرايف ل ــة والوضــع اجلغ ــدان النامي ــار بوجــه خــاص الحتياجــات البل االعتب

لك الوفـود أن البنـد املتعلـق باملـدار الثابـت            ت ت رأو. مبشاركة االحتاد الدويل لالتصاالت وتعاونه    
 يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة للمزيـد مـن املناقـشة،                بالنسبة لألرض ينبغـي أن يظـل مـدرجاً        

  .العلمية والتقنيةهذا املدار بغرض مواصلة حتليل خصائص 

لتنفيـذ  إىل أن املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يـوفر إمكانيـة فريـدة                  بعض الوفـود     وذهب  -١٤٥
ورأت تلك الوفود، يف ذلك الصدد،      . برامج اجتماعية ومشاريع تعليمية وتقدمي مساعدات طبية      
لالحتاد الدويل لالتصاالت   ذات الصلة   أن هذا املورد ينبغي أن يتاح مع مراعاة القواعد التنظيمية           

ال سـيما املرفـق   اليت وضعتها األمم املتحدة والقرارات الـيت اختـذهتا بـشأنه و          ذات الصلة   والقواعد  
  ).A/AC.105/738(الثالث لتقرير اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة والثالثني 

    
    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - ٩  

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنة     -١٤٦
قس الفضاء، حسبما وردت يف تقرير اللجنـة الفرعيـة    األعمال اخلاص باملبادرة الدولية بشأن ط     

)A/AC.105/958 ١٧٣-١٦٢، الفقرات.(  
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والحظــت اللجنــة أن املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء ســوف تــسهم يف رصــد      -١٤٧
طقس الفضاء من خالل نـشر صـفائف األجهـزة، وتبـادل البيانـات املرصـودة بـني البـاحثني يف                    

  .أحناء العامل

اللجنة بـأن بـاب املـشاركة يف املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء مفتـوح                    ورحَّبت    -١٤٨
  .أمام العلماء من مجيع البلدان، باعتبارها تستضيف مواقع األجهزة أو باعتبارها توفِّر األجهزة

والحظــت اللجنــة أن املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء تتــيح الفرصــة للــدول           -١٤٩
ــسيق رصــد طقــس الفــض    ــضائية    األعــضاء لتن ــامل باســتخدام املوجــودات الف ــى نطــاق الع اء عل

واألرضية، وتساعد على توطيد املعارف املشتركة وتطـوير القـدرات األساسـية يف جمـال التنبـؤ                 
  .من أجل حتسني سالمة املوجودات الفضائية

    
     أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويلاستدامة  - ١٠  

ت الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                باملناقـشا  علمـاً    أحاطت اللجنة   -١٥٠
األعمال اخلاص باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويـل، حـسبما أوردهـا تقريـر                

  ).٢٠٣-١٧٤، الفقرات A/AC.105/958(اللجنة الفرعية 

 تعلـــق هبـــذا البنـــدت الـــيتوأقـــّرت اللجنـــة توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة   -١٥١
)A/AC.105/958 ١٨٤ و١٨٠ و١٧٩، الفقرات.(  

 اسـتدامة بلفريـق العامـل املعـين      ل  اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة      ورحَّبت اللجنة بإنشاء    -١٥٢
، وأيـدت   )جنـوب أفريقيـا   (برئاسـة بيتـر مـاريتنيز         علـى املـدى الطويـل      اخلارجيأنشطة الفضاء   

جيتمـع خـالل الـدورة احلاليـة للجنـة ملواصـلة       توصية اللجنة الفرعية بأن يتاح للفريق العامـل أن     
  .وضع اختصاصاته وطرائق عمله

اختـصاصات  شأن   بـ  والحظت اللجنة مع التقدير أن رئيس الفريق العامل قـدم اقترحـاً             -١٥٣
، لكـي ينظـر فيـه       A/AC.105/L.277 الوثيقـة    ، بالـصيغة الـواردة يف     الفريق العامل وطرائـق عملـه     

  .الفريق العامل

نتــائج االجتمــاع الــذي اللجنــة علــى  رئــيس الفريــق العامــل أطلــع، ٦٢٠سة ويف اجللــ  -١٥٤
  .عقده الفريق العامل يف الدورة احلالية للجنة

ــه       -١٥٥ ــراح اخلــاص باختــصاصات الفريــق العامــل وطرائــق عمل ــة أن االقت والحظــت اللجن
سوف ينقح لكي يتضمن، على أفضل وجه مستطاع، التعليقات الـواردة مـن الـدول األعـضاء                 
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ــة        ــاً للوثيقـ ــفه تنقيحـ ــوزع بوصـ ــوف يـ ــراح سـ ــل، وأن االقتـ ــق العامـ ــشات الفريـ ــالل مناقـ خـ
A/AC.105/L.277.  

واتفقت اللجنة على دعـوة الـدول األعـضاء إىل تقـدمي آرائهـا وتعليقاهتـا علـى التنقـيح                      -١٥٦
، مع التركيز بوجـه خـاص علـى االختـصاصات، واجملـاالت             A/AC.105/L.277املرتقب للوثيقة   

  .ية، وطرائق العمل، وخطة العملاملواضيع

لـدى اللجنـة والكيانـات    الدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني       واتفقت اللجنة على دعوة       -١٥٧
لتقــدمي ) ١٨٤، الفقــرة A/AC.105/958(املــشار إليهــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  

 على املدى الطويل، لكي ينظـر       يء اخلارج معلومات عن أنشطتها املتصلة باستدامة أنشطة الفضا      
  .فيها الفريق العامل يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية

 خاصـة بكـل منـها       وصـل  جهـات واتفقت اللجنة على دعوة الدول األعضاء إىل تسمية           -١٥٨
 وضـع اختـصاصات الفريـق العامـل         مـن أجـل   لتيسري مواصلة التقدم يف العمل فيما بني الـدورات          

  . للدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةحتضرياًوطرائق عمله 

 اختاذ إجراءات للحيلولة دون تـدهور البيئـة الفـضائية ولتعمـيم     يورأن من الضررئي  و  -١٥٩
ل القادمــة البلــدان الناميــة، ولالحتفــاظ لألجيــا علــى فوائــد الفــضاء علــى اجلميــع، وخــصوصاً  

  .بإمكانية الوصول إىل الفضاء

ســواتل ال ســيما أن احملافظــة علــى املوجــودات الفــضائية، و مفــاده وأُعــرب عــن رأي   -١٦٠
االتصاالت وسواتل رصـد األرض، هـي أمـر حاسـم األمهيـة للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية،                   

ية، وال آليــة لتبــادل أي إدارة دوليــة حلركــة املــرور الفــضائ رغــم ذلــك ال توجــد حاليــاً ولكــن 
املعلومات اخلاصة بالتوعية الفـضائية بـني مجيـع الـدول، وأن مـن الـضروري أن تـساهم الـدول                     

  .األعضاء مسامهة نشطة يف األعمال اليت جتري يف إطار هذا البند

أن املسائل املتصلة بكفالـة أمـان وأمـن مجيـع األنـشطة الفـضائية         مفاده  وأُعرب عن رأي      -١٦١
سـيما   ات اليت ينبغي أن تعـاجل يف إطـار هـذا البنـد مـن بنـود جـدول األعمـال، وال                 األولي هي من 

بالنظر إىل ما شهدته السنوات األخـرية مـن حـاالت تـصادم أو تـصادم وشـيك بـني األجـسام يف            
 .الفضاء اخلارجي

 أنـــه يتعـــذر كفالـــة ســـالمة األنـــشطة يف الفـــضاء اخلـــارجي  وأُعـــرب عـــن رأي مـــؤداه  -١٦٢
 مـؤمتر   يف على حنو بّنـاء    التحاور   وأن من املهم  توافر األمن يف الفضاء اخلارجي،      واستدامتها دون   

  . موضوع أمن الفضاءبشأننزع السالح 
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 علـى املـدى   ء اخلـارجي  أن األعمال املتعلقة باستدامة أنشطة الفضا    ورأى بعض الوفود    -١٦٣
نــشطة الفــضائية  تقتــصر علــى حتقيــق مــصاحل األمــان واألمــن للــدول ذات األالالطويــل ينبغــي أ

على كفالة إمكانية االنتفـاع، علـى أسـاس منـصف ورشـيد،          أيضاً   املتقدمة، بل ينبغي أن تركز    
  .طر التشبعخل معرَّضمن الفضاء اخلارجي، الذي هو مورد حمدود و

ــضائية دون          -١٦٤ ــدراهتا الف ــيت اســتطاعت تطــوير ق ــدول، ال ــي لل ــه ال ينبغ ــن رأي بأن وأُعــرب ع
 ء اخلـارجي  تحديات املاثلة اليوم، أن تتخذ من مراعاة اسـتدامة أنـشطة الفـضا             ال سفر عن ضوابط، مما أ  

الراغبـة يف ممارسـة حقهـا املـشروع يف          األخـرى   على املـدى الطويـل ذريعـة لكـي تقّيـد حريـة الـدول                
  .استخدام التكنولوجيا نفسها ملنفعتها الوطنية، أو لكي تفرض ضوابط على تلك الدول

علـى املـدى الطويـل       اخلـارجي  أنـشطة الفـضاء      اسـتدامة اعـاة   وأُعرب عن رأي بـأن مر       -١٦٥
 تــستخدم كوســيلة لتــرويج األنــشطة التجاريــة يف الفــضاء اخلــارجي مبــا يــضر مبــصاحل الينبغــي أ

الدول، وأن من الضروري مراعـاة القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات الفـضاء                    
  .اخلارجي عند النظر يف هذا البند

 عن رأي بضرورة إنشاء فريق عامل مشترك بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتـصاالت              وأُعرب  -١٦٦
  .ملعاجلة املسائل املتصلة بتحقيق توافق يف اآلراء بشأن االستخدام املستدام للفضاء اخلارجي

ــادئ        -١٦٧ ــز املب ــب االصــطدامات ينبغــي أن يكــون حمــور تركي ــأن جتّن وأُعــرب عــن رأي ب
ه ينبغـي تنـاول املواضـيع       يت ستوضـع يف إطـار هـذا البنـد، وأنـ           فضلى ال التوجيهية للممارسات ال  

إلطالق واملناورة والعودة إىل الغالف اجلـوي، ووضـع سـجل        ل سابقةإشعارات  املتعلقة بتوجيه   
جلهــات التــشغيل ومعــايري مــشتركة وممارســات فــضلى ومبــادئ توجيهيــة، مث يف هنايــة املطــاف  

  .إنشاء نظم رقابية وطنية

القـرارات  عـن    ةاملـسؤول  هـي وحـدها   الدول األعضاء يف اللجنة     ب عن رأي بأن     وأُعر  -١٦٨
  .املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال

    
    مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - ١١  

 حــول بنــد جــدول  باملناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة  علمــاً أحاطــت اللجنــة  -١٦٩
األعمال اخلاص مبشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة الثامنـة           

ــة     ــة الفرعي ــر اللجن ــني، حــسبما ورد يف تقري ــرات A/AC.105/958(واألربع  ٢٠٦-٢٠٤، الفق
  ).واملرفق األول، الباب خامساً
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لتقنية خالل دورهتـا الـسابعة واألربعـني،        على مداوالت اللجنة الفرعية العلمية وا     وبناًء    -١٧٠
اتفقــت اللجنــة علــى أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف البنــود املواضــيعية التاليــة يف    

  :دورهتا الثامنة واألربعني

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

  .يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ  -٢

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاء          -٣
  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  عــن ُبعــداملــسائل املتــصلة باستــشعار األرض   -٤
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .م الفضائياحلطا  -٥

  .دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -٦

  .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٧

  :البنود املزمع النظر فيها ضمن إطار خطط عمل  -٨

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(  

ــام   (   ــوّخى لع ــو مبــ  ٢٠١١العمــل املت ــددة    حــسبما ه يَّن يف خطــة العمــل املتع
تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ل من املرفق الثـاين      ٨السنوات الواردة يف الفقرة     

  )(A/AC.105/958)والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

  األجسام القريبة من األرض؛  )ب(  

ــام   (   ــوّخى لع ــددة     ٢٠١١العمــل املت ــيَّن يف خطــة العمــل املتع  حــسبما هــو مب
ــسنو ــرة  ال ــواردة يف الفق ــق الثالــث  ١١ات ال ــة  ل مــن املرف ــة الفرعي ــر اللجن تقري

  )(A/AC.105/911)العلمية والتقنية عن دورهتا اخلامسة واألربعني 

  املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء؛  )ج(  

ــام   (   ــوّخى لع ــددة     ٢٠١١العمــل املت ــيَّن يف خطــة العمــل املتع  حــسبما هــو مب
تقريــر اللجنــة الفرعيــة   ل مــن املرفــق األول  ١٦الــسنوات الــواردة يف الفقــرة   

  )(A/AC.105/933)العلمية والتقنية عن دورهتا السادسة واألربعني 
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  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل؛  )د(  

 العمـــل املتعـــددة خطـــة حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف ٢٠١١ لعـــام املتـــوّخىالعمـــل (  
جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف         من تقرير    ١٦١ الواردة يف الفقرة     السنوات

  )٦()الثانية واخلمسنيدورهتا األغراض السلمية عن 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار       : بند منفرد للمناقشة  /موضوع  -٩
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف ميـدان           

 املــسائل املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت  االتــصاالت الفــضائية، وكــذلك ســائر 
الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومـصاحلها، دون               

  .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة   -١٠
بنـود  /ليت ُيعتزم تناوهلا كمواضـيع  ااملواضيعالعلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد       

  .منفردة للمناقشة أو ضمن إطار خطط عمل متعّددة السنوات

خـــالل الـــدورة الثامنـــة وأقـــّرت اللجنـــة التوصـــية الداعيـــة إىل أن ينعقـــد مـــن جديـــد   -١٧١
الفريـق العامـل املعـين      الفريـق العامـل اجلـامع و      كل مـن    واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية      

دام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة                 باستخ
  .من األرض والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء على املدى الطويل

ت اللجنـة الفرعيـة    دوراواتفقت اللجنة على ضرورة إتاحة سـاعتني يف كـل دورة مـن       -١٧٢
 املعـين  الفريـق العامـل   عقد حلقات عمل يف إطار خطة عمـل          ل ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١من عام   

اسـتخدام مـصادر    "البنـد املعنـون      بـشأن     يف الفـضاء اخلـارجي     النوويـة  مصادر القدرة    استخدامب
  ).١٠ و٨ تان، املرفق الثاين، الفقرA/AC/105/958" (القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ى أن يكـون موضـوع النـدوة الـيت سـتنظمها      ورحبت اللجنة باتفاق اللجنة الفرعية علـ        -١٧٣
، املرفــق األول، A.AC.105/958" (محايــة الكوكــب" هــو ٢٠١١جلنــة أحبــاث الفــضاء يف عــام 

  ).١٥الفقرة 
    

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم   )6(  
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    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  - دال  
القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا        مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة            علماً أحاطت اللجنة   -١٧٤

، الذي تضمَّن نتـائج املـداوالت الـيت أجرهتـا بـشأن البنـود               (A/AC.105/942)التاسعة واألربعني   
  .٦٤/٨٦لقرار اجلمعية العامة  وفقاً اليت نظرت فيها اللجنة الفرعية

علــى ) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألمحــد طالــب زاده    -١٧٥
  .بداه من قيادة متمكنة خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعيةأ ما

ــو كــل مــن االحتــاد الروســي وإندونيــسيا وإيطاليــ      -١٧٦ ا وأدىل بكلمــات يف إطــار البنــد ممثل
ــصني و  ــشيكية وال ــة الت ــنواجلمهوري ــة (زويال  ف ــة-مجهوري ــة  )  البوليفاري ــدا واململكــة العربي وكن
ــات    ــسا والوالي ــسعودية والنم ــان ال ــآلراء، أدىل  . املتحــدة والياب ــام ل ــادل الع ــضاً وخــالل التب  أي

واملراقـب عـن كوسـتاريكا باسـم جمموعـة          ممثلـو دول أعـضاء أخـرى         بكلمات بشأن هذا البند   
  .ي الكاريبدول أمريكا الالتينية و

    
     الفضاء اخلارجي وتطبيقهابشأنحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس   - ١  

باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار بنــد جــدول   مــاً  علأحاطــت اللجنــة  -١٧٧
أعماهلــا اخلــاص حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، 

  ).٤١-٢٧، الفقرات A/AC.105/942(حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة وأيـــدت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة   -١٧٨
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد 

، واملرفـق   ٤٠ و ٣١و ٢٨ ات، الفقـر  A/AC.105/942) (بلجيكـا (برئاسة جان فرانـسوا مـاينس       
  ).٨-٥األول، الفقرات 

أن الفـضاء اخلـارجي متثـل هـيكالً         بعض الوفود أن معاهدات األمـم املتحـدة بـش         ى  ورأ  -١٧٩
تـدعيم النمـو املتزايـد يف نطـاق األنـشطة الفـضائية ولتعزيـز التعـاون                 يف   األمهية   بالغقانونياً متيناً   

 ىلإورحَّبـت تلـك الوفـود بزيـادة االمتثـال           .  الـسلمية  غـراض الدويل يف اسـتخدام الفـضاء يف األ       
 مل تـصدق علـى تلـك املعاهـدات أو مل            ملعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظـر الـدول الـيت           ا

  . فيهاتنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً

 بعض الوفود أن اللجنة ينبغي أن تراجع املعاهدات اخلمس وحتدثها وتعدهلا بغـرض              ورأى  -١٨٠
املبــادئ الــيت تــضمن اســتخدامه يف ال ســيما توطيــد املبــادئ املوجهــة ألنــشطة الفــضاء اخلــارجي، و

  .وتوثيق التعاون الدويل وإتاحة االنتفاع من تكنولوجيا الفضاء للبشريةاألغراض السلمية 
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 بعض الوفود أن من املمكن إجراء مفاوضات لوضع وإبرام صك قـانوين شـامل           ىورأ  -١٨١
  .لقانون الفضاء دون مساس باإلطار القانوين القائم لألنشطة الفضائية

املة جديدة بشأن الفضاء اخلارجي     وأُعرب عن رأي مفاده أن التفاوض حول اتفاقية ش          -١٨٢
سيأيت بنتيجة عكسية وأنه قد يقوض النظـام القـانون الـدويل القـائم الـذي حيكـم أنـشطة الفـضاء                

  .املبادئ الواردة يف املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء اخلارجيال سيما اخلارجي، و

يـاد الفـضاء يف أنـشطة الفـضاء         ارتحديثـة العهـد ب     بلـدان  وأُبدي رأي مفاده أن إشـراك       -١٨٣
اخلارجي وتوسع أنـشطة الفـضاء اخلـارجي أمـران يـستلزمان االمتثـال العـاملي ملعاهـدات األمـم                    
املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي بغيــة صــون وتعزيــز وضــمان استكــشاف الفــضاء اخلــارجي    

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
    

كومية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق  احلاملنظماتاملعلومات املتعلقة بأنشطة   - ٢  
    بقانون الفضاء

باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار بند جـدول األعمـال              علماً   أحاطت اللجنة   -١٨٤
اخلاص باملعلومات املتعلقة بأنشطة املنظمات احلكومية الدولية وغـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقـانون                 

  ).٥٤-٤٢، الفقرات A/AC.105/942(رير اللجنة الفرعية الفضاء، حسبما وردت يف تق

ــة وغــري          -١٨٥ ــة الدولي ــه املنظمــات احلكومي ــهض ب ــذي تن ــام ال ــدور اهل ــة بال ونّوهــت اللجن
  .احلكومية ومسامهتها يف مساعي اللجنة الرامية إىل العمل على تطوير قانون الفضاء

ميـة الدوليـة يف تـوفري منــابر    ونّوهـت اللجنـة بالـدور الـذي تنـهض بــه املنظمـات احلكو        -١٨٦
لتعزيز اإلطار القـانوين املنطبـق علـى األنـشطة الفـضائية، ودعـت املنظمـات إىل النظـر يف اختـاذ                      

  .خطوات لتشجيع أعضائها على التقيد مبعاهدات الفضاء اخلارجي
    

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وطبيعة املدار الثابت   - ٣  
بتحقيق   لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلةبالنسبة

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

باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار بنــد جــدول    علمــاً أحاطــت اللجنــة  -١٨٧
باملــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار    األعمــال املتعلــق 

الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                   
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االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   
  ).٧٥-٥٥، الفقرات A/AC.105/942(ير اللجنة الفرعية لالتصاالت، كما وردت يف تقر

وأقــّرت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء            -١٨٨
) الربازيـل (اخلارجي وتعيني حـدوده، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة خوسـيه مونـسّريات فيلـهو                    

)A/AC.105/942، ١١املرفق الثاين، الفقرة ، و٥٧ الفقرة.(  

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو    -١٨٩
تعيني حلدوده يسبب عدم اليقني القانوين بشأن انطبـاق قـانون الفـضاء وقـانون اجلـو، وأن مـن                    
ــضاء         ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ال

  .ليل من إمكانية وقوع نزاعات بني الدولاخلارجي، من أجل التق

مــؤداه أن اللجنــة الفرعيــة ينبغــي، عنــدما تنظــر يف املــسائل   رأيــاً أبــدى بعــض الوفــودو  -١٩٠
املتصلة بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أن تراعـي التطـورات التكنولوجيـة األخـرية         

  .يف هذا املوضوع أيضاً تنظرواملقبلة، وأن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ينبغي أن 

عن رأي مفاده أن من املهم وضع معايري قانونية لتعريـف الفـضاء             أحد الوفود   عرب  وأ  -١٩١
الوفـد انتبـاه اللجنـة إىل االقتراحـات الـيت قـدمها احتـاد               ذلـك   ولفـت   . اخلارجي وتعيني حـدوده   

ادسة والعـشرين للجنـة     اجلمهوريات السوفياتية االشتراكية يف الدورتني الثانيـة والعـشرين والـس          
لفـضاء   بني الفضاء اجلـوي وا     دوداحل، بشأن إقرار    ١٩٨٧ و ١٩٨٣الفرعية القانونية، يف عامي     

مترات وحق املرور لألجـسام الفـضائية عـرب الفـضاء اجلـوي               كيلو ١١٠اخلارجي على ارتفاع    
  .للدخول واخلروج عرب املدار القريب من األرضللدول األخرى 

نّ استخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض، الـذي هـو مـورد طبيعـي               د أ ى بعض الوفو  ورأ  -١٩٢
جلميـع الـدول، بـصرف       متاحـاً    أن يكون  فضالً عن ذلك  ينبغي  و،  حمدود، ينبغي أن يكون رشيداً    
ومن شأن ذلك أن يتيح للدول إمكانية اسـتغالل املـدار بـشروط       . النظر عن قدراهتا التقنية الراهنة    

خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومـصاحلها وكـذلك للموقـع اجلغـرايف                عادلة، مع إيالء اعتبار     
لبلدان معّينة، ومع مراعـاة عمليـات االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ومعـايري األمـم املتحـدة وقراراهتـا             

أعربت تلك الوفود عـن ارتياحهـا لالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف              و .ذات الصلة 
، والــذي مفــاده أن  )، املرفــق الثالــث A/AC.105/738انظــر الوثيقــة  (ني دورهتــا التاســعة والــثالث  

التنـسيق بـني البلــدان هبـدف اسـتغالل املــدار الثابـت بالنـسبة إىل األرض ينبغــي أن جيـري بطريقــة        
  .رشيدة وعادلة ومبا يتوافق مع لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت
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  حمــدوداً طبيعيــاًار الثابــت بالنــسبة لـألرض، بــصفته مــورداً  بعـض الوفــود أنّ املــد ورأى  -١٩٣
ــستخدم اســتخداماً    وبكفــاءة وعلــى حنــو   رشــيداًومعّرضــا بوضــوح خلطــر التــشّبع، جيــب أن ُي

لصون مصاحل البلدان الناميـة والبلـدان ذات املوقـع      أساسياً   واعُترب ذلك املبدأ   .اقتصادي وعادل 
 مــن دســتور ٤٤ مــن املــادة ٢-١٩٦عليــه يف الفقــرة اجلغــرايف املعــّين، علــى النحــو املنــصوص  

االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغته املعّدلة يف مؤمتر املفوضني املعقود يف مينيـابوليس، الواليـات    
  .١٩٩٨املتحدة، يف عام 

مفاده أن االنتفاع باملدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، الـذي هـو               رأياً    بعض الوفود  وأبدى  -١٩٤
طر التشبُّع، ينبغي أن ُيكفل جلميـع الـدول، مـع           خب هّددمد ذو خصائص فريدة     ورد طبيعي حمدو  م

  .إيالء االعتبار بوجه خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها وللموقع اجلغرايف لبلدان معّينة

غـري مقبـول فيمـا يتعلـق        " األولويـة باألسـبقية   " أن مبدأ    مؤداه رأياً    بعض الوفود  وأبدى  -١٩٥
ن املواقع املدارية، وأنه ميّيز ضـد الـدول الـيت ترغـب يف التمتـع بفوائـد تكنولوجيـا                    باالستفادة م 

  . القدرات الالزمةالفضاء ولكنها ال متتلك بعُد

لمنظمـات احلكوميـة    ل الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ال جيـوز للـدول وال                 بعـض ب  روأع  -١٩٦
  .بة لألرضالدولية واملنظمات غري احلكومية أن تتملك املدار الثابت بالنس

 أن مناقشة اللجنة الفرعية القانونية ملسألة املدار الثابـت بالنـسبة إىل              الوفود د أح ربعتاو  -١٩٧
. األرض ينبغي أن تكون موجهـة حنـو إجيـاد سـبل كفيلـة باسـتخدام املـدار ملنفعـة الـدول كافـة                       

ــع ســ      ذلــك ورأى  ــهما م ــسقا عمل ــا وتن ــة أن تتعاون ــة الفرعي ــة واللجن ــى اللجن ــد أن عل ائر الوف
 النتفـاع مجيـع الـدول علـى حنـو منـصف باملـدار الثابـت                 املنظمات الدوليـة ذات الـصلة ضـماناً       

  .بالنسبة لألرض
    

استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٤  
     تنقيحهايةوإمكان
ة يف إطــار بنــد جــدول  باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــ  علمــاً أحاطــت اللجنــة  -١٩٨

ــادئ امل    ــتعراض املب ــق باس ــال املتعل ــاألعم ــضاء    ت ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــتخدام م صلة باس
، A/AC.105/942(حـــسبما وردت يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة )٧( تنقيحهـــايـــةاخلـــارجي وإمكان

  ).٨٨-٧٦الفقرات 

───────────────── 
  .٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة   )7(  
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  ).٨٧، الفقرة A/AC.105/942 (بشأن هذا البندوأقّرت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية   -١٩٩

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي احلفــاظ علــى التواصــل الوثيــق بــني    -٢٠٠
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية وسـائر هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة                 

القــدرة ذات الــصلة، هبــدف العمــل علــى وضــع معــايري دوليــة ملزمــة تتنــاول اســتخدام مــصادر 
  .النووية يف الفضاء اخلارجي

 ال مــربر الســتعراض املبــادئ املتــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف  أنــه ورئــي  -٢٠١
 تنقيحهــا، وال لوضــع صــك جديــد ملــزم بــشأن اســتخدام مــصادر يــةالفــضاء اخلــارجي وإمكان

  .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 أن علـى اللجنـة أن جتـري مـن خـالل جلنتـها الفرعيـة                 مـؤداه  رأيـاً    أحـد الوفـود    ىبدأو  -٢٠٢
 لإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي،             القانونية استعراضاً 

ــضاء        ــا يف الف ــضطلع هب ــشطة ُي ــة ضــمان أن تكــون أي أن ــة بغي ــايري ملزم ــرّوج لوضــع مع وأن ت
الوفـد أن أي أنـشطة   ذلـك  ورأى . لماخلارجي خاضعة ملبدأي احلفاظ على احليـاة وصـون الـس       

التـابع للجنـة الفرعيـة      للفريـق العامـل   ٢٠١٥-٢٠١٠منبثقة مـن خطـة العمـل اجلديـدة للفتـرة            
العلمية والتقنية واملعين باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي جيـب أن توافـق                    

  .عليها اللجنة الفرعية القانونية

 التوصيات املـستمدة مـن       يف  ميكن النظر مبزيد من التفصيل     هنوأُعرِب عن رأي مؤداه أ      -٢٠٣
املبـادئ املتـصلة باسـتخدام مـصادر        سـياق   اإلطار اخلاص باألمان من حيث إمكانية تنفيذها يف         

  .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، يف أي وقت جيري فيه استعراض هذه املبادئ وتنقيحها
    

لة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة دراسة واستعراض التطورات املتص  - ٥  
    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة

باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص   علمــاً أحاطــت اللجنــة  -٢٠٤
ــول ا    ــشروع الربوتوكـ ــصلة مبـ ــورات املتـ ــتعراض التطـ ــة واسـ ــة  بدراسـ ــسائل اخلاصـ ــق باملـ ملتعلـ

باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـّدات املنقولـة، كمـا وردت                 
  ).١٠٦-٨٩، الفقرات A/AC.105/942(يف تقرير اللجنة الفرعية 

تــان ، الفقرA/AC.105/942 (بــشأن هــذا البنــدوأقــّرت اللجنــة توصــية اللجنــة الفرعيــة    -٢٠٥
  ).١٠٥ و١٠٤
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والحظــت اللجنــة أن الــدورة الثالثــة للجنــة اخلــرباء احلكــوميني التابعــة للمعهــد الــدويل   -٢٠٦
ديــسمرب / كــانون األول١١ إىل ٧ُعِقــدت يف رومــا مــن ) اليونيــدروا(لتوحيــد القــانون اخلــاص 

ــة اخلــرباء       ٢٠٠٩ ــة للجن ــدورة الرابع ــة، وأن ال ــة التوجيهي ــه اللجن ــذي أحرزت ــدم ال  نتيجــة للتق
  .٢٠١٠مايو / أيار٧ إىل ٣ذكورة ُعِقدت يف روما من احلكوميني امل

 املقدمة من مجيـع اجلهـات   املسامهاتوأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر بعناية يف         -٢٠٧
الرئيسية صاحبة املصلحة، مبا فيها احلكومات والقطاعان التجاري واملـايل لألوسـاط الفـضائية،      

  .كول املنقّح يف مشروع الربوتواملسامهاتوإدراج تلك 
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٦  
باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند اخلاص ببنـاء             علماً   أحاطت اللجنة   -٢٠٨

ــة      ــة الفرعي ــر اللجن ــانون الفــضاء، كمــا وردت يف تقري ، A/AC.105/942(القــدرات يف جمــال ق
  ).١٢٦-١٠٧الفقرات 

توصــيات اللجنــة الفرعيــة بــشأن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال          اللجنــة قــرتوأ  -٢٠٩
)A/AC.105/942 ١٢٣ و١١٧، الفقرات.(  

واتفقــت اللجنــة علــى أنّ للبحــوث والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون الفــضاء أمهيــة    -٢١٠
ــشطة الفــضائية       ــة إىل مواصــلة تطــوير األن ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي فائقــة يف اجلهــود الوطني

  .دة املعرفة باإلطار القانوين الذي ُيضطلع ضمنه باألنشطة الفضائيةوزيا

والحظت اللجنـة مـع التقـدير أن حكومـة تايلنـد ووكالـة تطـوير املعلوماتيـة اجلغرافيـة                      -٢١١
والتكنولوجيــا الفــضائية يف تايلنــد، تزمعــان أن تعقــدا، مــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي،    

 ١٩ إىل   ١٦ بـشأن قـانون الفـضاء، وذلـك يف بـانكوك مـن               حلقة العمل السابعة لألمم املتحدة    
والحظـــت اللجنـــة كـــذلك مـــع التقـــدير أن وكالـــة الفـــضاء . ٢٠١٠نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

  .من اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل) اإليسا(األوروبية 

لعمــل والحظــت اللجنــة أن تبــادل اآلراء بــشأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل ا  -٢١٢
 مثل عقد حلقـات عمـل سـنوية حـول قـانون       على توسيع نطاق إدراك قانون الفضاء، وجهوداً      

 يف بنـاء القـدرات يف       حموريـاً  دوراً   الفضاء ووضع مناهج دراسـية بـشأن قـانون الفـضاء، تـؤدي            
  .هذا اجملال
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وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الترتيبــات اخلاصــة بإنــشاء مركــز إقليمــي لتــدريس علــوم    -٢١٣
ولوجيا الفضاء باللغة العربيـة، منتـسب إىل األمـم املتحـدة، ينبغـي أن جتـري بتعـاون وثيـق                     وتكن

  .مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ٧  
يف إطــار البنــد اخلــاص باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة  علمــاً أحاطــت اللجنــة  -٢١٤

باآلليات الوطنية املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، كما وردت يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة            
)A/AC.105/942 ١٤٨-١٢٧، الفقرات.(  

  ).١٤٧، الفقرة A/AC.105/942(وأقرَّت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   -٢١٥

ول عــززت آلياهتــا الوطنيــة الــيت تــنظم ختفيــف احلطــام والحظــت اللجنــة أن بعــض الــد  -٢١٦
الفــضائي وذلــك بتعــيني ســلطات إشــرافية حكوميــة وإشــراك األوســاط األكادمييــة والــصناعية    

  .ووضع قواعد وتعليمات ومعايري وأطر تشريعية جديدة يف هذا الشأن

اء وأُعــرِب عــن رأي مــؤداه أن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يتــيح للــدول األعــض      -٢١٧
واملراقبني الدائمني فرصة لتبادل املعلومات حول اخلطوات الـيت تتخـذها الـدول ملراقبـة تكـوين                 
احلطام الفضائي وآثاره، وأنه ميثل وسيلة مفيدة ملواصلة األعمال اهلامة اليت تـضطلع هبـا اللجنـة                 

  .يف جمال ختفيف احلطام الفضائي

 للبلــدان الواقعــة علــى  خطــرياًديــداًوأُبــِدي رأي مفــاده أن احلطــام الفــضائي يــشكل هت   -٢١٨
  .امتداد خط االستواء

ــود  ورأ  -٢١٩ ــه ينبغــي  ى بعــض الوف ــة لتخفيــف احلطــام   مواصــلة أن ــادئ التوجيهي تطــوير املب
للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة  ه ينبغــي الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة، وأنــ 

  . فيما يتعلق باحلطام الفضائيقانوناً  هبدف وضع قواعد ملزمة أن تتعاوناالقانونية

ي أنه ال مربر لوضع اتفاقيـة خاصـة بـشأن احلطـام الفـضائي، مبـا يف ذلـك مـصادر                      ئرو  -٢٢٠
  .القدرة النووية

بــشأن  أن اللجنــة الفرعيــة ينبغــي أن تــدرج يف جــدول أعماهلــا بنــداً  بعــض الوفــود ورأى  -٢٢١
 لجنـة، التخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن           استعراض اجلوانـب القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة ل         

 إىل جمموعـة مبـادئ بـشأن احلطـام الفـضائي تعتمـدها اجلمعيـة                لكي تقوم اللجنـة الفرعيـة بتحويلـها       
أن اعتماد هـذه املبـادئ مـن شـأنه أن يثـري جمموعـة القـوانني الـيت                   أيضاً   دوالوفت تلك   ورأ. العامة

  .حتكم الفضاء اخلارجي
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ده أن تدابري ختفيف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة حتتـاج إىل                 وأُبِدي رأي مفا    -٢٢٢
  .استعراض وحتليل قانونيني

 عن رأي مؤداه أنه، منذ اعتماد معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة     عرب أحد الوفود  وأ  -٢٢٣
. هــا املعاهــداتبالفــضاء اخلــارجي، اســتجد العديــد مــن املــسائل املتعلقــة بالفــضاء الــيت مل تتوخَّ

أن تتقـصى إمكانيـة وضـع قواعـد جديـدة           للجنـة الفرعيـة القانونيـة       الوفد أنه ينبغي    ذلك  رأى  و
من أجل التصدي للتحـديات الـيت تنطـوي عليهـا           ،  مناسبة، مبا يف ذلك وضع قوانني غري ملزمة       

  .هذه احلالة املتغرية، مثل ختفيف احلطام الفضائي
    

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

باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املعنــون   علمــاً أحاطــت اللجنــة  -٢٢٤
تبــادل عــام للمعلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    

ــة  واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، كمــا  ــة الفرعي ، A/AC.105/942( وردت يف تقريــر اللجن
  ).١٥٩-١٤٩الفقرات 

وأقــرَّت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة   -٢٢٥
ــذي عــاود      ــسلمية، ال ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ذات ال

، واملرفــق الثالــث، ١٥٠، الفقــرة A/AC.105/942) (االنمــس(االنعقــاد برئاســة إرمغــارد مــاربو  
  ).٢٢-١٩الفقرات 

والحظت اللجنة مع االرتياح أن مناقشات الفريق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات                  -٢٢٦
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية أتاحت للدول أن تفهم األطـر           

مة، وأن األعمال اليت جيري إجنازهـا يف إطـار هـذا البنـد أخـذت بالفعـل حتقّـق                    التنظيمية الوطنية القائ  
  .لدول يف تطوير تشريعاهتا الوطنية القّيمة لتجاربالنتائج ملموسة، تشمل تبادل املعلومات عن 

    
    مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ٩  

ملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار بنــد جــدول   با علمــاً أحاطــت اللجنــة  -٢٢٧
األعمال املتعلق مبشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للّجنة الفرعية القانونية كمـا             

  ).١٧٢-١٦٠، الفقرات A/AC.105/942(وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 
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رهتـا التاسـعة واألربعـني، وافقـت     علـى مـداوالت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دو      وبناًء    -٢٢٨
  :اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلمسني يف البنود املوضوعية التالية

  
    البنود املنتظمة    

  .تبادل عام لآلراء  -١  

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

ملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة فيمـا            املعلومات املتعلقة بأنـشطة ا      -٣  
  .يتعلق بقانون الفضاء

  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٤  

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف                   )ب(    
سبة لـــألرض الـــسبل والوســـائل الكفيلـــة باســـتخدام املـــدار الثابـــت بالنـــ

  .استخداماً رشيداً وعادالً دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
  

    البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع    
 باســـتخدام مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف الفـــضاء املتـــصلةاســـتعراض املبـــادئ   -٥  

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

وكـول املتعلـق باملـسائل       مبـشروع الربوت   املتـصلة دراسة واسـتعراض التطـورات        -٦  
اخلاصـــة بـــاملوجودات الفـــضائية، امللحـــق باتفاقيـــة الـــضمانات الدوليـــة علـــى 

  .املعّدات املنقولة

  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٧  

  .تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  -٨  
  

     إطار خطط العملالبنود اليت ُينظر فيها ضمن    
ــصلة باستكــشاف         -٩   ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 مـن تقريـر   ١٣٦ حـسبما هـو مبـيَّن يف الفقـرة        :٢٠١١العمل املتـوخى لعـام      (    
 ).(A/AC.105/891) عن دورهتا السادسة واألربعني اللجنة الفرعية القانونية
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    البنود اجلديدة    
اقتراحات بشأن بنود جديدة تقدم إىل جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                -١٠  

ــا       ــة يف دورهت ــة القانوني ــة الفرعي ــا اللجن ــسلمية لكــي تنظــر فيه األغــراض ال
  .احلادية واخلمسني

فريــق واتفقــت اللجنــة علــى أن تــدعو اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا اخلمــسني، ال  -٢٢٩
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا، والفريـق              

 بتعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، والفريـق العامـل املعـين                 باملسائل املتصلة  العامل املعين 
اض السلمية،  بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغر         

  .إىل االنعقاد جمدداً

واتفقت اللجنة علـى أن تـستعرض اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا اخلمـسني مـدى احلاجـة                      -٢٣٠
إىل متديد واليـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة وتطبيـق معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة                        

  .يةت اللجنة الفرعا دوربالفضاء اخلارجي إىل ما بعد تلك الدورة من

واتفقت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون                 -٢٣١
  . الدورة اخلمسني للجنة الفرعيةأثناءالفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء 

وأُبِدي رأي مؤداه أنه ينبغي أن ُيدرج يف جدول أعمال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بنـد                    -٢٣٢
راض املبادئ التوجيهية للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة، بغيـة                   بشأن استع 

  . إىل جمموعة مبادئهاحتويل
    

    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - هاء  
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء    "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون            -٢٣٣

   .٦٤/٨٦لقرار اجلمعية العامة  وفقاً ،"الة الراهنةاستعراض احل

  . كل من أملانيا والصني واهلند والواليات املتحدة واليابانممثلوم يف إطار هذا البند وتكلّ  -٢٣٤

   :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٣٥

ــة الستكــشاف الفــضاء    "  )أ(   ــة الياباني ، "اجلــويبرنــامج التعــاون الــصناعي للوكال
  قدَّمه ممثل اليابان؛

تكنولوجيــات اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء بالواليــات املتحــدة  "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"لفائدة البشرية قاطبة): ناسا(
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التعـاون اإلقليمـي يف ميـدان       : مؤمتر القارة األمريكية اخلـامس املعـين بالفـضاء        "  )ج(  
  .، قّدمه ممثل إكوادور"األمن والتنمية البشرية؛ اآلفاق املستقبليةالفضاء لتعزيز 

ــشرة    -٢٣٦ ــة ن ــة    Spinoff 2009وأُتيحــت للجن ــة للمالحــة اجلوي ــها اإلدارة الوطني ــيت قدمت ال
  .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

الوطنيـة املتعلقـة   باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا       علماً   وأحاطت اللجنة   -٢٣٧
ــارات مفيــدة يف شــىت          ــاد ابتك ــضت إىل اعتم ــا الفــضاء، الــيت أف ــد العرضــية لتكنولوجي بالفوائ
اجملــاالت العلميــة والعمليــة للمجتمــع املــدين، مثــل الطــب والبيولوجيــا والكيميــاء وعلــم الفلــك 

  .والزراعة والطريان والنقل الربي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقة

ــا        -٢٣٨ ــشكِّل حمّركــا قوي ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي ــة علــى أن الفوائ واتفقــت اللجن
ــسواء وميكــن        ــى ال ــصناعي وقطــاع اخلــدمات عل ــوجي والنمــو يف القطــاع ال لالبتكــار التكنول
االنتفاع من تطبيقهـا يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة وإنـسانية، ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة                 

  . إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةترمي أخرى لالتصاالت ويف مشاريع

واتفقت اللجنة على أنه ينبغي الترويج للفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ألهنـا تعـزز                -٢٣٩
   .التكنولوجيات االبتكارية، وتسهم بذلك يف النهوض باالقتصادات وحتسني نوعية احلياة

جنحت يف إشـراك القطـاع اخلـاص          قد والحظت اللجنة أن حكومات الدول األعضاء       -٢٤٠
   .واألوساط األكادميية يف مشاريع شىت تتعلق بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء

 .٢٠١١ واتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف البند يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام  -٢٤١
    

    الفضاء واجملتمع - واو 
لقـرار اجلمعيـة     وفقـاً  ،"الفضاء واجملتمـع  "ون  نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعن        -٢٤٢
  ".الفضاء والتعليم"زت اللجنة مناقشاهتا على موضوع وركّ. ٦٤/٨٦العامة 

م يف إطار هذا البند ممثلو كل مـن اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واجلمهوريـة العربيـة                   وتكلّ  -٢٤٣
ـــ  ــصني وف ــسورية والـ ــة(زويال  نالـ ــة-مجهوريـ ــدا وكولوم) البوليفاريـ ــد  وكنـ ــا واهلنـ ــا ونيجرييـ بيـ

كمـا أدىل ممثلـو دول أعـضاء أخـرى بكلمـات متـصلة هبـذا البنـد          .والواليات املتحـدة واليابـان  
  .املراقب عن اليونسكو أيضاً وأدىل بكلمة .خالل التبادل العام لآلراء

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٤٤
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، " سياسـات الفـضاء ومؤسـساته       جمـال  يفبرنامج شـهادة املاجـستري اإليطـايل        "  )أ(  
  قدَّمه ممثل إيطاليا؛

  ، قدمه ممثل كندا؛" يف املدارس الكنديةالفضاءالتوعية مبسائل "  )ب(  

ــاء"  )ج(   ــسالم بن ــشباب مــن  ال  :مــسائل الفــضاء يف  التثقيــف خــالل يف عقــول ال

جمـال   يف   ،اجلـوي  التابع للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء       ، مركز التعليم الفضائي   اتمسامه
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"التنمية البشرية

، "جتربة الواليات املتحـدة   :  السواتل البيئية العاملة    من استخدام  مخسون عاماً "  )د(  
  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛

، قدَّمـه   "أنشطة التوعية الدولية اليت تضطلع هبا اهلنـد       : التعليم يف جمال الفضاء   "  )ه(  
  ممثل اهلند؛

ــة لعلــــم الفلــــك "  )و(   ــازات واإلرث واستــــشراف : ٢٠٠٩ الــــسنة الدوليــ اإلجنــ
   اليونسكو؛املراقب عن، قدَّمه "املستقبل

مـن منظـور طـالب اجلامعـات        مـسامهات   : ٢٠٠٩ لعـام    مؤمتر جيـل الفـضاء    "  )ز(  
  . قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء،" قطاع الفضاءواملهنيني الشباب يف

باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عن أنشطتها وبراجمها الراميـة إىل           علماً   أحاطت اللجنة و  -٢٤٥
حفز اهتمـام الـشباب مبيـدان الفـضاء مـن خـالل توعيتـهم بأمهيـة علـوم الفـضاء وتكنولوجياتـه                       

  .وتطبيقاته وضرورهتا

تعليميـة  واتفقت اللجنة على أن من الضروري للدول أن تكفل باسـتمرار كـون الـربامج ال      -٢٤٦
 الـشباب مـن   يـستفيد املتعلقة بالفضاء مناسبة للشباب، وأن تتعاون تعاونا وثيقا يف هذا اجملال لكـي       

  . ومستقبالًفهم الصالت القائمة بني الدول والتحديات اليت تواجهها البشرية حاضراً

 هــت اللجنــة بالفائــدة الــيت تعــود هبــا اســتخدامات تطبيقــات الفــضاء علــى اجملتمــع،ونّو  -٢٤٧
 يف  ، وذلـك  وبتزايد استخدامها يف البلـدان الناميـة باعتبارهـا أدوات لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة               

  . والقضاء على احملاصيل غري املشروعة وختطيط األراضيعن ُبعد التطبيب  مثلجماالت

 الطالب إىل التخـصص يف  حفزلتعليم يف جمال الفضاء يف     أمهية دور ا  والحظت اللجنة     -٢٤٨
وم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وتعزيز القدرات الوطنية يف ميـادين العلـوم    جماالت العل 

، مثـل التعلـيم   عن ُبعدوالصناعة، وهتيئة املزيد من فرص التعليم باالستعانة بتكنولوجيات التعلم   
  .م اإللكتروين والتعلّعن ُبعد
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الوطنيـة واملنظمـات   والحظت اللجنة بارتياح أن وكاالت الفضاء ومؤسسات التعلـيم          -٢٤٩
ــة ُتــ  ــاملي ،منظِّالدولي ــصعيد الع ــى ال ــال    كــبرياً عــدداً ، عل ــة األطف ــربامج لتوعي ــشطة وال  مــن األن

والشباب وعامة الناس مبنافع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع األطفال علـى النظـر يف اّتبـاع                
  .مسار مهين يف ميداين الرياضيات والعلوم

 ٤لفضاء العاملي، الـذي ُيحتفـل بـه سـنويا يف الفتـرة مـن                والحظت اللجنة أن أسبوع ا      -٢٥٠
 يف تطـوير التعلـيم      ُيـسهم ،  ٥٤/٦٨ بقـرار اجلمعيـة العامـة        أكتوبر، عمالً / تشرين األول  ١٠إىل  

وأقــرت  .وتـوفري فـرص هامــة لتوعيـة الـشباب وعامــة النـاس مبنــافع علـوم وتكنولوجيـا الفــضاء       
ول األعضاء والرابطة العاملية ألسبوع الفـضاء وغريهـا        اللجنة باملسامهات القيِّمة اليت تقدمها الد     

  .من املنظمات لالحتفال بأسبوع الفضاء العاملي

 ٢٠٠٩، عـام    ٦٢/٢٠٠والحظت اللجنـة أن اجلمعيـة العامـة قـد أعلنـت، يف قرارهـا                  -٢٥١
 تلـك الـسنة الدوليـة لتـسليط الـضوء علـى             اغتـنم  مـن الـدول      عدداًسنة دولية لعلم الفلك، وأن      

 .توثيـق التعـاون الـدويل علـى تـوفري التعلـيم يف جمـال الفـضاء                وعلوم وتكنولوجيـا الفـضاء      أمهية  
وأُفيد بعدد من املبادرات الناجحة، من قبيل تكريس مواقع وطنية علـى اإلنترنـت هلـذا احلـدث              
ــة      وإصــدار براجميــات وأعــداد خاصــة مــن اجملــالت العلميــة مــن أجلــه وتقــدمي بــرامج تليفزيوني

إقامة مسابقات للملصقات وتنظـيم عـدة مبـادرات منـسقة بـني الـشركاء مـن                 وإصدار طوابع و  
  .الدوائر احلكومية واألكادميية واجملتمع املدين

والحظت اللجنة األنشطة املضطلع هبا علـى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال بنـاء القـدرات                 -٢٥٢
  .تنمية املستدامةمن خالل التعليم والتدريب على تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض ال

والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي تـضطلع بـه املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم                 -٢٥٣
  . يف جمال تدريس علوم الفضاء،وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

ــيم         -٢٥٤ ــة يف جمــال التعل ــضاء الدولي ــه حمطــة الف ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــة ال والحظــت اللجن
  . األوساط التعليمية يف خمتلف أرجاء العاملوالوصول إىل

هامـا يف    دوراً    أن اللجنـة وهيئاهتـا الفرعيـة مـا فتئـت تـؤدي             أُعرب عن رأي مفـاده    و  -٢٥٥
 يف تنسيق جهود بناء      على حنو منتظم، وكذلك    خلربات واملعلومات اتوفري إطار عاملي لتبادل     

وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة يف القــدرات، علــى النحــو املبــيَّن يف خطــة عمــل اللجنــة الــيت  
  .٥٩/٢قرارها 

 بـشأن طائفـة مـن املبـادرات املتعلقـة بـالتعليم يف              واخلـربات وذُكر أن تبادل املعلومـات        -٢٥٦
تركيـز جهـود    أيـضاً  جمال الفضاء يتسم باألمهيـة وينبغـي اسـتمراره، ولكـن سـيكون مـن املفيـد                
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 يكون هلا أثر أكرب على تعزيـز التعلـيم يف   ميكن أناللجنة على بضع جماالت حمدَّدة ذات أولوية        
 التحديات اليت تواجههـا الـدول يف توسـيع وتعزيـز            تبادل املعلومات عن  جمال الفضاء، من قبيل     

  .أنشطة التعليم يف جمال الفضاء

علــى التوصــية الــيت قــدَّمها الفريــق العامــل اجلــامع يف الــدورة الــسابعة واألربعــني وبنــاًء   -٢٥٧
، اتفقـت   )٩، الفقـرة    ١، واملرفـق    ٥٥، الفقـرة    A/AC.105/958(علمية والتقنيـة    للجنة الفرعية ال  

اللجنــة علــى النظــر يف مــسألة تــشجيع زيــادة مــشاركة الــشباب يف ميــدان علــوم وتكنولوجيــا    
  ".الفضاء واجملتمع"الفضاء يف إطار بند جدول أعمال اللجنة املعنون 

يف دورهتـا الرابعـة   " الفـضاء والتعلـيم  "واتفقت اللجنة على مواصـلة النظـر يف موضـوع          -٢٥٨
  . اخلاص، بالنظر إىل أمهية هذا املوضوع٢٠١١واخلمسني، يف عام 

    
    الفضاء واملياه - زاي  

لقـرار اجلمعيـة     وفقـاً  ،"الفـضاء وامليـاه   "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -٢٥٩
  .٦٤/٨٦العامة 

أملانيـا واجلمهوريـة العربيـة الـسورية والـصني          وتكلم يف إطار هذا البنـد ممثلـو كـل مـن               -٢٦٠
كما أدىل ممثلو دول أعضاء أخـرى بكلمـات متـصلة هبـذا البنـد خـالل التبـادل         .واهلند واليابان
  .العام لآلراء

ــاه       -٢٦١ ــة باملي ــة املتعلق ــة والتعاوني ــشطة الوطني ــود األن ــشات، استعرضــت الوف ويف ســياق املناق
  .وجوانب التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأنلربامج الوطنية لحيث قّدمت أمثلة 

 طائفــة واســعة مــن   يــساوره القلــق جــّراء  والحظــت اللجنــة أن العديــد مــن الــدول       -٢٦٢
علـى  ومـا يـنجم عنـه مـن أثـر           بـني شـح امليـاه،        واليت تتراوح التحديات اجلسيمة املتعلقة باملياه،     

 خطــراً يــشكل ممَّــا الفيــضانات والتــدمري، سّببُيــالــسكان وإنتــاج الغــذاء، وفــيض امليــاه، الــذي 
  .تنمية املستدامة للمجتمع البشري اليهّدد جسيماً

 يف إدارة    واسـعاً  والحظت اللجنة أن البيانات املستمدة مـن الفـضاء تـستخدم اسـتخداماً              -٢٦٣
  .لقة باملياه يف معاجلة معظم املسائل املتعفعلياً دوراً تؤدياملياه وأن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته 

 متزايـدة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته مـن إمكانيـات        تنطوي عليه   والحظت اللجنة ما      -٢٦٤
لتــوفري معلومــات تــستفيد منــها البحــوث العلميــة يف املــسائل املتعلقــة بامليــاه، ودعــم إدارة امليــاه 

  .ته كفاءة استخدام املوارد املائية واستداممن أجلالقرارات اختاذ  السياسات وووضع
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أن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن ُتـستخَدم، مقترنـة بالتكنولوجيـات            أيضاً   والحظت اللجنة   -٢٦٥
 ورصـد كـوارث الفيـضانات واجلفـاف         ، الدورات املائية يف العامل    مراقبةغري الفضائية، لإلسهام يف     

 . وحتسني دقة التنّبؤات وصدورها يف الوقت املناسب وختفيف آثارها،والزالزل

  .٢٠١١قت اللجنة على مواصلة النظر يف البند يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام واتف  -٢٦٦
    

   الفضاء وتغري املناخ - حاء 
ــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     -٢٦٧ لقــرار  وفقــاً "الفــضاء وتغــري املنــاخ "نظــرت اللجن

 .٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

كـة العربيـة الـسعودية واهلنـد والواليـات      وألقى ممثلو الربازيل وماليزيا واملكسيك واململ       -٢٦٨
كمـا  .  وأدىل ممـثال أملانيـا وفرنـسا بكلمـة مـشتركة           .املتحدة واليابان كلمات يف إطار هذا البند      

 .أدىل ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات متصلة هبذا البند خالل التبادل العام لآلراء

إطـــار هـــذا البنـــد مـــن     التـــاليني يف نيييـــضاحني اإلعرضـــالواســـتمعت اللجنـــة إىل    -٢٦٩
  :األعمال جدول

 بواســطة الــسواتل يف جمــال تغّيــر املنــاخ واألمــن  عــن ُبعــدتطبيــق االستــشعار "  )أ(  
  ؛مه ممثل إندونيسيا، قدَّ"الغذائي يف إندونيسيا

أهداف البعثـات والوضـع الـراهن لـساتل رصـد غـازات االحتبـاس احلـراري                 "  )ب(  
(IBUKI)"قدَّمه ممثل اليابان ،. 

حظت اللجنة أن اآلثار السلبية لتغّير املنـاخ خطـر يهـّدد البـشرية مجعـاء وأهنـا تتجلـى            وال  -٢٧٠
من خالل طائفة متنوعة مـن الظـواهر مثـل أحـوال الطقـس غـري املألوفـة مبـا يف ذلـك اجلفـاف يف                          
بعض املناطق والفيضانات يف مناطق أخرى؛ والعواصـف الترابيـة غـري املألوفـة يف املنطقـة العربيـة؛                 

 .سار اجلليدي يف جبال اهليمااليا؛ وحدوث تغريات يف الصفائح اجلليدية القطبيةواالحن

 التـسام  والحظت اللجنة أن األرصاد العاملية ضرورية ملراقبة تغّير املناخ بدقة أكرب، نظـراً     -٢٧١
وأن األرصاد الفضائية، مستكَملةً بأرصاد جترى علـى األرض، وسـيلة    هذه الظاهرة بطابع عاملي،

 . لرصد خمتلف مظاهر تغّير املناخ والعوامل اليت تسهم يف ذلك التغريبة متاماًمناس

والحظت اللجنة اجلهود اليت ُتبذل يف خمتلف البلدان بـشأن نـشر سـواتل وعلـى متنـها                 -٢٧٢
جمموعة متنوعة من األجهزة لقياس بعض متغيِّـرات املنـاخ األساسـية ورصـد خمتلـف العمليـات                   
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مثــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري، واهلبــاء اجلــوي، والــديناميات املتــصلة بــتغري املنــاخ 
 .اجلوية، واالنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج، وتدهور التربة

باجلهود الدولية اليت تبذل حتت إشراف منظومـة األمـم املتحـدة     علماً وأحاطت اللجنة   -٢٧٣
ــشأن تغــري   خــصوصاًو( ــة ب ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــة لألرصــاد    اتفاقي ــة العاملي ــاخ، واملنظم  املن

مثـل  ،  مواجهـة تغـري املنـاخ      أيـضاً    ، وكذلك غريها من املبادرات الدولية الـيت تـستهدف         )اجلوية
ــة       ــق املخــتص برصــد األرض، واملنظوم ــسواتل رصــد األرض والفري ــة ب ــة املعني ــادرات اللجن مب

ية واألمنية، واهليئـة احلكوميـة      العاملية لنظم رصد األرض، وبرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئ        
 .الدولية املعنية بتغري املناخ

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغـي أن تنـهض بـدور أكثـر اسـتباقية          -٢٧٤
مبـا يف   يف الدعوة إىل التعاون الدويل يف جمال نشر واستخدام السواتل لرصـد آثـار تغـري املنـاخ،                   

 .ذلك فيما يتعلق بالكوارث
    

   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ءطا 
اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء      "واصلت اللجنة نظرها يف بند جـدول األعمـال املعنـون              -٢٧٥

 .٦٤/٨٦لقرار اجلمعية العامة  وفقاً ".يف منظومة األمم املتحدة

 العربيــة املتحــدةوألقــى كلمــات يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو كــل مــن أملانيــا واإلمــارات    -٢٧٦
كما أدىل ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات متصلة هبذا البند خـالل التبـادل العـام                 . كولومبياو

وألقى املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت كلمـة بـصفته رئـيس االجتمـاع املـشترك                . لآلراء
ع اللجنـة  بني وكاالت األمـم املتحـدة بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف دورتـه الـثالثني فـأطل                

 .على نتائج ذلك االجتماع

رض علـى اللجنـة تقريـُر االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء                     وُع  -٢٧٧
، يف الفتـرة مـن      جنيـف  الـيت عقـدت يف       (A/AC.105/960)اخلارجي عن أعمال دورتـه الـثالثني        

الـــصلة ، وتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنـــسيق األنـــشطة ذات  ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ إىل ١٠
 ٢٠١١-٢٠١٠التوجهـات والنتـائج املرتقبـة يف الفتـرة      :بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحـدة   

(A/AC.105/961). 

التقدير بالتـدابري والقـرارات الـيت اختـذها االجتمـاع املـشترك        مع علماً اللجنة وأحاطت  -٢٧٨
زيـة لتنـسيق األنـشطة    بني الوكاالت هبدف زيادة تعزيز دوره باعتباره آليـة األمـم املتحـدة املرك      

 :املتصلة بالفضاء، وهي
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إعادة توجيه تقرير األمني العـام مبـا يتـيح زيـادة التركيـز علـى جـدول أعمـال                     )أ( 
 األمم املتحدة اإلمنائي واإلسهام يف عمل جلنة التنمية املستدامة؛

  االتفاق على إعداد تقارير خاصة كل سنتني عن جماالت مواضيعية خمتارة؛  )ب( 

تفـاق علــى عقــد الـدورات الــسنوية لالجتمــاع املـشترك بــني الوكــاالت يف    اال )ج( 
 . ملشاركة عدد أكرب من هيئات األمم املتحدة وبراجمهاجنيف تسهيالً

 الــذي ســتعّده املنظمــة ٢٠١١والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن التقريــر اخلــاص لعــام   -٢٧٩
اخلــارجي وأمانــة اتفاقيــة األمــم  العامليــة لألرصــاد اجلويــة بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء  

واســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف  املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر املنــاخ، ســيتناول تغّيــر املنــاخ 
 .منظومة األمم املتحدة

والحظت اللجنة أن اجللسة غري الرمسيـة الـسابعة املفتوحـة للـدول األعـضاء يف اللجنـة                    -٢٨٠
تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء " تناولــت موضــوع واجلهــات الــيت هلــا صــفة مراقــب لــديها والــيت  
قـــد ُعقـــدت مباشـــرةً عقـــب الـــدورة الـــثالثني  " ألغـــراض االتـــصاالت يف حـــاالت الطـــوارئ

  .٢٠١٠مارس / آذار١٢لالجتماع املشترك بني الوكاالت، يف 

والحظت اللجنة مع االرتيـاح أن األمانـة تواصـل تعّهـد موقـع شـبكي خـاص بتنـسيق                      -٢٨١
وتتـاح  . (www.uncosa.unvienna.org)رجي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة      أنشطة الفضاء اخلـا   

يف هذا املوقع الشبكي العروض اإليضاحية اليت قُـدمت يف الـدورة الـثالثني لالجتمـاع املـشترك              
بني الوكاالت ويف اجللسة املفتوحـة غـري الرمسيـة الالحقـة لتلـك الـدورة، إضـافة إىل معلومـات                     

  .ذات الصلة بالفضاء اليت تنفذها كيانات األمم املتحدةأخرى عن األنشطة الراهنة 

والحظت اللجنة أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باعتباره أمانة االجتماع املـشترك              -٢٨٢
بني الوكاالت ينـسق مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني الستـضافة دورتـه احلاديـة                      

ــع األعــضاء يف  وأن اجللــسة غــري، ٢٠١١والــثالثني يف جنيــف يف عــام   ــة املفتوحــة جلمي  الرمسي
 .اللجنة واجلهات اليت هلا صفة مراقب دائم لديها سـتعقد بعـد ظهـر اليـوم األخـري مـن الـدورة       

وسُيختار املوضوع بالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني وغريهـا مـن هيئـات                 
 .األمم املتحدة املشاركة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ املقدمـة مـن رئـيس اللجنـة للفتـرة            ورّحب بعض الوفود بورقة العمل      -٢٨٣
  والحـظ  ،(A/AC.105/L.278) "عامـة لألمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء         حنو وضع سياسـة     "بعنوان  
 أن الورقة تقترح هنجا مشوليـا لتعزيـز التنـسيق بـني الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة يف                      بعضهم
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التحـديات الـيت تعتـرض سـبيل        جمال تطبيق علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل التغلـب علـى                 
  .التنمية يف مجيع البلدان

 مـن املناقـشة بغيـة       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن ورقة العمل تستحق مزيـداً             -٢٨٤
  .التوسع والتعمق يف املسائل اليت تناولتها

    
   املستشعرة اجلغرافيةالتعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات  - ياء 

   غراض التنمية املستدامةمن الفضاء أل
ــون      -٢٨٥ ــال املعن ــد جــدول األعم ــة يف بن ــز   "نظــرت اللجن ــدويل يف جمــال تعزي ــاون ال التع

لقـرار   وفقـاً  ،"استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة مـن الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة      
 .٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

بلجيكـا والـصني   ووإندونيـسيا والربازيـل   وألقى كلمـة يف إطـار هـذا البنـد ممثلـو أملانيـا                -٢٨٦
وأدلــت دول أعــضاء أخــرى بكلمــات  .وماليزيــا واململكــة املتحــدة واهلنــد والواليــات املتحــدة

  .تتعلق هبذا البند خالل التبادل العام لآلراء

 : التقنية التاليةالعروض اإليضاحيةواستمعت اللجنة يف إطار البند إىل   -٢٨٧

 ، قّدمه ممثل اهلند؛"لب العامليتلبية الط :٢-ساتل أوسيانسات" )أ( 

ــو ويكــي أورغ  " )ب(  ــا  : (Geo-wiki.org)مــشروع جي ســبل االســتعانة بتكنولوجي
، " على مستوى اجملتمعات احمللية مـن أجـل حتـسني الغطـاء األرضـي العـاملي                عن ُبعد االستشعار  

 قّدمه ممثل النمسا؛

ــات  " )ج(  ــةاســتخدام البيان ــضاء ألغــ  اجلغرافي ــن الف ــشعرة م ــشخيص  املست راض الت
 ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛"املعقّد إلرهاصات الزالزل

هنج جديـد يف تنـاول مـسألة        : نظام الرصد الشامل الدويل من الفضاء اجلوي      " )د( 
 .، قّدمه ممثل االحتاد الروسي"إدارة الكوارث

ويج وأثنــاء املناقــشات، استعرضــت الوفــود الــربامج الوطنيــة والتعاونيــة يف جمــال تــر          -٢٨٨
ألغـراض التنميـة املـستدامة، فـذكرت أمثلـة       الفـضاء  مـن  املستـشعرة  اجلغرافيـة  البيانـات  استخدام

 .على الربامج الوطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل
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مـن  الفـضائية   البيانـات    ومرافق عن ُبعد والحظت اللجنة ما تّتسم به تطبيقات االستشعار          -٢٨٩
 يف جمال إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة، الـيت تعتمـد اعتمـاداً             أمهية الختاذ القرارات    

 .الفضائيةاجلغرافية  على توافر بيانات دقيقة عن املوارد الطبيعية وغريها من البيانات كبرياً

 من املنظمات واملبادرات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي مثـل          عدداًوالحظت اللجنة أن      -٢٩٠
 اجلغرافيـة، والفريـق   باملعلومات املعنية اجلامعة األوروبية املعنية بسواتل رصد األرض، واملنظمةاللجنة 
األرض، تــسهم يف بنــاء القــدرات وتنــسيق وتــرويج األنــشطة املتــصلة باســتخدام    برصــد املخــتص
تل  املستشعرة من الفضاء، وكذلك يف تبادل البيانات الواردة مـن شـبكات الـسوا              اجلغرافيةالبيانات  

  . متاحة من قبلُمل تكن احلصول على جمموعات بيانات وإتاحةاحلالية واملستقبلية 

 بتكلفة قليلة أو دون تكلفـة،       املستشعرة من الفضاء  والحظت اللجنة ازدياد توافر البيانات        -٢٩١
 لرصـد   الربازيلي لدراسة موارد األرض والساتل الياباين     -مبا فيها البيانات اليت يوفّرها الساتل الصيين      

  .غازات االحتباس احلراري وأرشيف الصور املستمدة من ساتل الندسات التابع للواليات املتحدة

باألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين           علمـاً    وأحاطت اللجنـة    -٢٩٢
 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي باملعلومــات اجلغرافيــة، وهــو فريــق يــشترك يف رئاســته حاليــاً

داخـل منظومـة األمـم      املـشتركة   الفـضائية     اجلغرافيـة  اللجنة االقتصادية ألفريقيا ويعاجل املـسائل     و
 .التابع لألمم املتحدة الفضائية مرفق البيانات إعمالاملتحدة ويعمل على 

 جلميـع البـشر يفـرض علـى          مـشتركاً  وأعرب عن رأي مفـاده أن كـونَ األرض موطنـاً            -٢٩٣
 املستــشعرة مــن الفــضاء ألغــراض التنميــة اجلغرافيــةام البيانــات الــدول مــسؤولية تــرويج اســتخد

 .املستدامة من خالل تكثيف التعاون الدويل

وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تـشجيع الـشفافية والوضـوح يف اآلليـات اهلادفـة إىل                    -٢٩٤
  .دامةللنهوض بالتنمية املست الفضائيةاجلغرافية لى البيانات عصول البلدان النامية حضمان 

 لالتفـاق الــذي مت التوصــل إليــه يف دورهتــا  والحظـت اللجنــة أن وفــد الربازيــل، تنفيــذاً   -٢٩٥
الثانية واخلمسني، قد أجرى مشاورات غري رمسية مـع مجيـع أعـضاء اللجنـة املهـتمني للوصـول                   
إىل توافق يف اآلراء حول جمموعـة مـن التوصـيات بـشأن سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاون الـدويل                       

ــة إ ــات     بغي ــة الســتخدام البيان ــة الوطني ــات التحتي ــة البني ــةقام ــضاء  اجلغرافي ــن الف ــشعرة م .  املست
 (A/AC.105/2010/CRP.16) إىل تلــك املناقــشات، نظــرت اللجنــة يف مــشروع تقريــر   واســتناداً
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واتفقت على أن يشكل هذا النص التقريـر النـهائي للجنـة عـن التعـاون الـدويل يف جمـال تعزيـز                       
  .)٨( املستشعرة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامةاجلغرافيةاستخدام البيانات 

    
   مسائل أخرى - كاف 

لقـرار اجلمعيـة    وفقـاً  "مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون               -٢٩٦
  .٦٤/٨٦العامة 

ــران       -٢٩٧ ــا وإيـ ــو إســـبانيا وإكـــوادور وأملانيـ وإيطاليـــا ) اإلســـالمية-مجهوريـــة(وأدىل ممثلـ
واجلزائـر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة        ) املتعـددة القوميـات   -دولـة (ان وبلجيكـا وبوليفيـا      وباكست

واجلمهوريــة التــشيكية واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وســلوفاكيا والــسودان وسويــسرا وشــيلي  
وكنـــدا وكوبـــا وكولومبيـــا واملكـــسيك ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال  نوالـــصني وفرنـــسا وفـــ

الــسعودية واململكــة املتحــدة ونيجرييــا والواليــات املتحــدة بكلمــات يف إطــار واململكــة العربيــة 
  .كما أدىل املراقب عن كوستاريكا بكلمة . البند

كـــز اعـــن الرابطـــة الدوليـــة لتعزيـــز ســـالمة الفـــضاء ورابطـــة مراملراقبـــان  أيـــضاً وأدىل  -٢٩٨
  . بكلمتني يف إطار البندالعامل العريب  يفعن ُبعداالستشعار 

    
 اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ١  

    ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة 
 ان اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح لربنــامج اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض كــ  -٢٩٩

. ة لكـي تنظـر فيـه   علـى اللجنـ   معروضـاً  )A/65/6 (Prog. 5) (٢٠١٣-٢٠١٢الـسلمية للفتـرة   
  . اللجنة على اإلطار االستراتيجي املقترحووافقت

    
    ٢٠١٣- ٢٠١٢تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  

ــة   وعمــال بالتــدابري املتعلقــة بطرائــق عمــل ٦٤/٨٦قــرار اجلمعيــة العامــة  ل وفقــاً  -٣٠٠ اللجن
 اللجنــة يف ، نظــرت٥٢/٥٦ حــسبما أقّرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  )٩(وهيئتيهــا الفــرعيتني،

  .٢٠١٣-٢٠١٢الفرعيتني للفترة  تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها

───────────────── 
  .A/AC.105/973سيصدر حتت الرمز   )8(  
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والحظت اللجنة أن جمموعة الـدول اآلسـيوية قـد أيـدت ترشـيح ياسوشـي هوريكـاوا                    -٣٠١
  .(A/AC.105/2010/CRP.9) ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة ملنصب رئيس اللجنة ) اليابان(

ــا الغربيــ   -٣٠٢ ة ودول أخــرى قــد أيــدت ترشــيح  والحظــت اللجنــة أن جمموعــة دول أوروب
 ٢٠١٣-٢٠١٢للفتـرة   ملنـصب النائـب األول لـرئيس اللجنـة          ) الربتغال(فيليبه دواريت سانتوس    

(A/AC.105/2010/CRP.10).  

ــة و     -٣٠٣ ــا الالتيني ــة دول أمريك ــة أن جمموع ــدت ترشــيح   ي الكــاريبوالحظــت اللجن ــد أي  ق
لجنة الفرعية العلمية والتقنيـة للفتـرة       ملنصب رئيس ال  ) األرجنتني(فيلكس كليمنتينو مينكوتشي    

٢٠١٣-٢٠١٢ (A/AC.105/2010/CRP.14).  

ــة        -٣٠٤ ــدول األفريقيـ ــة الـ ــشرقية وجمموعـ ــا الـ ــة دول أوروبـ ــة أن جمموعـ ــت اللجنـ والحظـ
مقرر اللجنـة ومنـصب رئـيس اللجنـة         /ستسميان مرشحيهما لشغل منصب النائب الثاين لرئيس      

  . قبل انعقاد االجتماع املقبل للجنة٢٠١٣-٢٠١٢ الفرعية القانونية على التوايل للفترة
    

    عضوية اللجنة  - ٣  
  ).A/AC.105/2010/CRP.3 انظر(رّحبت اللجنة بطلب تونس االنضمام إىل عضوية اللجنة   -٣٠٥

ــستني، يف      -٣٠٦ ــسة والــ ــا اخلامــ ــة يف دورهتــ ــة العامــ ــي اجلمعيــ ــة أن توصــ ــّررت اللجنــ وقــ
  .ة، بأن تصبح تونس عضوا يف اللجن٢٠١٠ عام
    

    صفة املراقب  - ٤  
 الرابطـة الدوليـة لتعزيـز سـالمة الفـضاء     رّحبت اللجنة باملعلومات اإلضافية املقدمة مـن      -٣٠٧
 وطلـب الرابطـة منـشور    )١٠(.٢٠٠٩ملا طلبته اللجنة يف دورهتا الثانيـة واخلمـسني يف عـام          وفقاً  

  .Add.1 وA/AC.105/2010/CRP.4 وA/AC.105/2009/CRP.8يف ورقات غرفة االجتماعات 

وقررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامـة بـأن متـنح يف دورهتـا اخلامـسة والـستني صـفة                   -٣٠٨
هـذه  ، علـى أسـاس أن تقـوم          رابطة الدولية لتعزيز سـالمة الفـضاء      للاملراقب الدائم لدى اللجنة     

نظمـات غـري   تعلـق بـصفة املراقـب للم     املالتفاق اللجنة يف دورهتا الثالثـة والـثالثني          وفقاً   ،الرابطة
───────────────── 

انظر  ، املرفق األول؛(A/52/20) ٢٠، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامةالوثائق   )9(  
الثاين،  ، املرفق(A/58/20) ٢٠، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة أيضاً

  .التذييل الثالث
  .٣١٢، الفقرة )A/64/20( ٢٠لحق رقم الدورة الرابعة والستون، املاملرجع نفسه،   )10( 
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هتـا اللجنـة، بتقـدمي طلـب للحـصول علـى مركـز استـشاري                 للممارسة اليت أقرّ   وفقاًاحلكومية و 
  .لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

. العـامل العـريب    يفعـن ُبعـد  كز االستـشعار  ارابطة مربطلب  علماً وأحاطت اللجنة  -٣٠٩
ــة االج    ــة غرفــــ ــة يف ورقــــ ــصلة علــــــى اللجنــــ ــات وعرضــــــت املراســــــالت ذات الــــ تماعــــ

A/AC.105/2010/CRP.5.  

 يف العـامل العـريب إىل       عـن ُبعـد    االستـشعار واتفقت اللجنة علـى أن تـدعو رابطـة مراكـز              -٣١٠
، لكـي تقـدِّم     ٢٠١١املشاركة يف دورهتا الرابعة واخلمسني ويف دوريت اللجنتني الفرعيتني يف عام            

  . تلك الدورة بشأن طلب الرابطةالرابطة معلومات كتابية إضافية، ويتسىن للجنة اختاذ قرار يف

واتفقــت اللجنــة علــى أن ُتمــنح صــفة املراقــب للمنظمــات غــري احلكوميــة يف املــستقبل   -٣١١
بصفة مؤقتة، لفترة ثالث سنوات، إىل أن ترد معلومات عن حالة طلبها احلـصول علـى مركـز                  

راقـب املؤقتـة   واتفقت اللجنة علـى أن صـفة امل  . استشاري لدى املركز االقتصادي واالجتماعي   
علـى أن َتمـنح صـفة        أيـضاً    واتفقـت اللجنـة   . ميكن أن متدد سنة إضافية إذا اقتضى األمـر ذلـك          

  . لدى اجمللس استشارياًاملراقب الدائم هلذه املنظمات غري احلكومية لدى تأكيد منحها مركزاً

اللجنـة  حـصول املـراقبني الـدائمني لـدى         اشـتراط    ينبغـي تعليـق      هوارتأى بعض الوفـود أنـ       -٣١٢
أنـه ينبغـي أن يكـون        أيضاً   وارتأوا. على املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

  .للجنة االختصاص الكامل لتقييم الطلبات الواردة من املنظمات غري احلكومية بصورة مستقلة

لتابعـة  واتفقت اللجنة على أن تتصل األمانة باللجنة املعنيـة باملنظمـات غـري احلكوميـة ا                 -٣١٣
للمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحقق من عملية تقدمي الطلبـات ذات الـصلة والتأكـد مـن                

  .املدة اليت يستغرقها منح املركز االستشاري لدى اجمللس
    

    املسائل التنظيمية  - ٥  
أعــضاء مكتبــها وأعــضاء مكــتيب هيئتيهــا  اســتذكرت اللجنــة أهنــا كانــت قــد طلبــت إىل    -٣١٤

، النظـر يف سـبل ترشـيد اسـتخدام وقـت            ٢٠٠٩رهتا الثانية واخلمـسني، يف عـام        الفرعيتني، يف دو  
اللجنة وهيئتيها الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى منه، مع إيالء االعتبار للحاجة إىل املوازنـة بـني                
الفائدة الكبرية اليت تعود هبا العـروض اإليـضاحية التقنيـة، مـن ناحيـة، واحلاجـة إىل إتاحـة الوقـت                

  .كايف للنظر الفين يف املسائل املعروضة على اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، من الناحية األخرىال

وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تتخذ، بالتشاور الوثيق مـع أعـضاء مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا             -٣١٥
ى منـه مـع   الفرعيتني، تدابري لترشيد استخدام وقتها ووقت جلنتيها الفـرعيتني وحتقـق االسـتفادة املثلـ      
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 كــل منــها يف عــام دورات مراعــاة احلاجــة إىل التحلــي بأقــصى قــدر مــن املرونــة يف تنظــيم أعمــال  
  .، مبا يشمل إمكانية تنظيم ندوات يف األسبوع الثاين من الدورة٢٠١١

وابتغاء متكني اللجنة وجلنتيها الفرعيتني من بدء النظر يف مجيع بنـود جـداول األعمـال                   -٣١٦
ت مناسب وبطريقة متوازنة، اتفقت اللجنة على ضرورة حبث إمكانية تنـاول            اخلاصة هبا يف وق   

.  كــل منــهادورات علــى مــدار فتــرة زمنيــة أطــول خــالل  " تبــادل عــام لــآلراء "البنــد املعنــون 
واتفقت اللجنة على أن تنسق األمانة مع الوفود نقل الكلمات اليت ستلقى يف إطار ذلـك البنـد                  

 كـاف للنظـر يف البنـود األخـرى يف جـدول األعمـال علـى                إىل جلسات الحقة للسماح بوقت    
  .النحو املقّرر

واتفقــت اللجنــة علــى أن تــشمل التقــارير الــيت ســوف تقــدمها الــدول األعــضاء عــن       -٣١٧
ــة يف الفــضاء اخلــارجي    ملخــصاً) ١٩، الفقــرة A/AC.105/958انظــر الوثيقــة (أنــشطتها الوطني

  .لتلك األنشطة ال يتجاوز الثالث صفحات

وأوصت اللجنة بعقد مشاورات غري رمسية مفتوحة بني الـدول األعـضاء املهتمـة علـى                  -٣١٨
 ابتغـاء اقتـراح تـدابري أخـرى لترشـيد           ٢٠١١ اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني يف عـام         دورات هامش

  .أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى من تلك األعمال

لة النظـر يف طرائـق عملـها يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني يف                واتفقت اللجنة على مواص     -٣١٩
 .٢٠١١ عام

اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلمـسني           إىل  وطلبت اللجنـة إىل األمانـة أن تقـدم            -٣٢٠
ــة واخلمــسني   ــا الرابع ــة يف دورهت ــصالً اقتراحــاًواللجن ــشأن وقــف اســتخدام احملاضــر غــري     مف  ب

 .ى أن ُيجرى تقييم الستخدام التسجيالت الرقمية عل، فيها لكي تنظر،حةاملنقّ

باالقتراحات التالية لتحقيق الفائـدة املثلـى مـن أعماهلـا وأعمـال              علماً   وأحاطت اللجنة   -٣٢١
 :اللجنتني الفرعيتني وترشيدها

 جتميع بنود جداول األعمال؛  )أ(  

 االقتصار على تناول بند واحد يف كل جلسة؛  )ب(  

 واجلــدول الــزمين اإلرشــادي   كاليوميــة،  املتــوفرةدواتحتــسني اســتخدام األ   )ج(  
 لألعمال؛

 حتميل الكلمات على موقـع الويـب اخلـاص مبكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          )د(  
 ، واألخذ بأسلوب البث احلي عرب الويب؛يف الوقت املناسب
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 يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال؛الوفود  مداخالتعدد تقييد   )ه(  

 اليت ُتقـّدم عـن األنـشطة واملـشاريع           اإليضاحية املعلومات عروض   قدارتقييد م   )و(  
 الوطنية يف الكلمات؛

 االلتزام ببدء اجللسات يف مواعيدها املقّررة؛  )ز(  

 .وضع معايري الختيارهاوتقييد طول العروض اإليضاحية التقنية وعددها،   )ح(  

عــة دول أمريكــا الالتينيــة ونظــرت اللجنــة، بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء يف جممو  -٣٢٢
، يف إمكانية األخذ مبصطلحات إجرائية جديدة يف تقارير اللجنة وهيئتيها الفـرعيتني             ي  الكاريبو

 . اجملموعة اإلقليميةتلك جتسيد آراء عند

 بعــض الوفــود أن اإلشــارة إىل أمســاء اجملموعــات اإلقليميــة فيمــا يتــصل مبلخــصات ىورأ  -٣٢٣
 ة وُيوسِّع نطـاق ممارسـ     التعدديةهيئتيها الفرعيتني من شأنه أن يدعم مبدأ        اآلراء يف تقارير اللجنة و    

 .املتحدةمماثلة معتمدة يف سائر اللجان التابعة للجمعية العامة ومؤسسات منظومة األمم 

ــزال صــاحلة وأهنــا جتــسِّد     ىورأ  -٣٢٤ ــة ال ت ــة احلالي ــود أن املــصطلحات اإلجرائي  بعــض الوف
ــق اآلراء يف   ــرارات يف بوضــوح روح تواف ــرعيتني  اختــاذ الق ــا الف ــة وهيئتيه رأت تلــك و.  اللجن

ــة فيمــا يتــصل مبلخــصات اآلراء يف التقــارير   اإلشــارةالوفــود أن   إىل أمســاء اجملموعــات اإلقليمي
 انطبـاع يـوحي بـأن اآلراء الـيت تعـرب عنـها جمموعـة                ، وذلك بإعطـاء   التوازن فيها ب ختلميكن أن   

 . فرادى الدولراء اليت تعرب عنهاتطغى على اآل ما

 اللجنـة علـى إدراج أمسـاء اجملموعـات اإلقليميـة يف الفقـرات الـيت تـورد أمسـاء                     تواتفق  -٣٢٥
  .ارير اللجنة وهيئتيها الفرعيتنياملتكلمني يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال يف تق

    
  اخلمسني  االحتفال بالذكرى اخلمسني النعقاد الدورة األوىل للجنة والذكرى  - ٦  

    تحليق اإلنسان يف الفضاءل
اســتذكرت اللجنــة االتفــاق الــذي توصــلت إليــه يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني يف عــام    -٣٢٦

ــدورة األوىل     ٢٠٠٩ ــاد ال ــذكرى اخلمــسني النعق ــل بال ــأن حتتف ــة ب ــذكرى اخلمــسني  للّجن  وال
 إىل  ١ مـن     يف دورهتا الرابعة واخلمسني املزمع عقـدها يف الفتـرة          ،لتحليق أول إنسان يف الفضاء    

  .٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠

 قد بدأ اختـاذ ترتيبـات    شؤون الفضاء اخلارجيوالحظت اللجنة مع التقدير أن مكتب       -٣٢٧
 هبـذين احلـدثني التـارخييني،        احتفـاالً  ٢٠١١أنـشطة خاصـة طيلـة عـام         وبشأن تنظيم مناسـبات     
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دول األعـضاء املهتمـة      رئيس اللجنة، بإجراء مشاورات غري رمسية مـع الـ          بالتعاون مع وأنه قام،   
  .بشأن األحداث اليت ستنظم يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة

 اخلمــسني بالــذكرىبــاقتراح الــرئيس فيمــا يتعلــق   علمــاً وأخــذت اللجنــة مــع التقــدير   -٣٢٨
، الــوارد يف  الــدورة األوىل للّجنــة والــذكرى اخلمــسني لتحليــق أول إنــسان يف الفــضاء النعقــاد

  .A/AC.105/2010/CRP.13ات ورقة غرفة االجتماع

 الرابعـة واخلمـسني لالحتفـال       دورهتـا واتفقت اللجنة على أن خيصَّص اليوم األول مـن            -٣٢٩
  . من حضور ممثلني على أعلى مستوىبالذكريني للتمكني

يونيــه / حزيــران١ الــيت ســتنظم يف يــةنــشطة االحتفالاألواتفقــت اللجنــة علــى أن تــشمل   -٣٣٠
وسيـشارك  .  جلميع الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة   ى يكون مفتوحاً   رفيع املستو   جزءاً ٢٠١١
 على املستوى الـوزاري ورؤسـاء الوكـاالت ورواد الفـضاء وغريهـم مـن                ممثلوننشطة  األ يف تلك 

مـن عملـها     خـالل اخلمـسني سـنة        حققتـها اللجنـة    وسـتتناول اإلجنـازات الـيت        ،كبار الشخصيات 
  .بل اإلنسانية يف الفضاء اخلارجيفضاء ومستقحتليق اإلنسان يف الواخلمسني سنة من 

عت اللجنة الدول األعضاء على توجيه انتباه وزرائها ورؤساء وكاالهتا وغريهـم            وشّج  -٣٣١
  . بغية ضمان مشاركتهماألنشطة االحتفاليةمن الشخصيات الكربى إىل 

بالطريقـة الـيت     مماثـل إلذكـاء الـوعي        بيـان واتفقت اللجنة على أن يَعدَّ بيان مشترك أو           -٣٣٢
مـن   علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا        التقّدم يف  يؤدي هبا التعاون الدويل إىل تعجيل وترية      

 قبـل انعقـاد     للبيـان واتفقت اللجنة على أن ُيعمَّم املـشروع األول         .  حتقيق التنمية املستدامة   أجل
  .الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

يونيـه  / حزيـران  ٢ يـوم اخلمـيس      يتبع عمل دورهتـا، ابتـداء مـن       تفقت اللجنة على أن     وا  -٣٣٣
  .، النمط املعتاد٢٠١١

فريــق استــشاري غــري رمســي مؤلــف مــن ممثلــي البعثــات   إنــشاء واتفقــت اللجنــة علــى   -٣٣٤
 وعلــى أن للمناسـبة، الدائمـة للـدول املهتمـة، هبـدف مـساعدة الـرئيس يف األعمـال التحـضريية         

 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجيو البعثات الدائمة املهتمون إىل تقدمي أمسائهم إىل يدعى ممثل

والحظت اللجنة بارتيـاح األعمـال التحـضريية الـيت يـضطلع هبـا مكتـب شـؤون الفـضاء                  -٣٣٥
  .اخلارجي بالتشاور مع الدول األعضاء املهتمة باألمر لتنظيم معرض خاص لالحتفال باملناسبتني
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    وأنشطتها يف املستقبلدور اللجنة   - ٧  
لالتفـاق   وفقـاً    ،"دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل    " موضوع   النظر يف واصلت اللجنة     -٣٣٦

 . يف دورهتا الثانية واخلمسنيالذي توصلت إليه

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨والحظت اللجنة مع التقدير ورقة العمل املقدَّمة من رئيسها للفتـرة              -٣٣٧
، واتفقـت   (A.AC.105/L.278)"  لألمم املتحدة بـشأن الفـضاء      حنو وضع سياسة عامة   "واملعنونة  

يف جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة  " دور اللجنــة يف املــستقبل"علــى إدراج بنــد جديــد بعنــوان  
 .تلك الورقةواخلمسني، وذلك لسنة واحدة فقط، حىت يتسّنى للجنة مواصلة النظر يف 

    
    ة والستني دورة اجلمعية العامة اخلامسخالل حلقة نقاش  - ٨  

 حلقـة النقـاش   هـو موضـوع     " الفـضاء وحـاالت الطـوارئ     "اتفقت اللجنة على أن يكون        -٣٣٨
، عنـدما   خالل دورهتـا اخلامـسة والـستني   اليت ستعقد يف إطار اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة        

 ".لميةالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الس"تنظر يف البند املعنون 
    

   جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الرابعة واخلمسني مشروع   - ٩  
يف البنـود املوضـوعية     ،  ٢٠١١أوصت اللجنة بالنظر يف دورهتا الرابعة واخلمسني، عام           -٣٣٩
 :التالية

 .تبادل عام لآلراء  -١  

 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٢  

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاء          -٣  
 .)اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني  -٤  

 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني  -٥  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  

 .الفضاء واجملتمع  -٧  

 .الفضاء واملياه  -٨  

 .الفضاء وتغري املناخ  -٩  
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 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٠  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١١  

  .مسائل أخرى  -١٢  
    

    عمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنياجلدول الزمين أل  -الم  
اتفقت اللجنة على اجلدول الزمين املؤقت التايل لـدورهتا ودوريت هيئتيهـا الفـرعيتني يف             -٣٤٠
  :٢٠١١عام 

    
 املكان  التاريخ  

 فيينا  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا  ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨  اللجنة الفرعية القانونية

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  األغراض السلمية يف

 فيينا  ٢٠١١يونيه / حزيران١٠- ١

  
  


