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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السابعة واألربعون

       ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩-٨فيينا، 
     مشروع التقرير  

 إضافة
 

  احلطام الفضائي  -أوال 
 ٨بنـد  اليف تقنية العلمية والنظرت اللجنة الفرعية ، ٦٤/٨٦قرار اجلمعية العامة عمال ب  -١

 ".احلطام الفضائي"املعنون  ،جدول األعمالمن 

زويال ـوفنـ  ممثّلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإندونيسـيا وإيطاليـا       ٨ البنـد يف إطـار   وتكلّم  -٢
ــا واهلنــد والواليــات املتحــدة واليابــان واليونــان   )البوليفاريــة-مجهوريــة( كمــا أدىل  .وكولومبي

 .بكلمة املراقب عن اإليسا

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٣

دليــل احلمايــة الصــادر عــن جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة    " )أ( 
باحلطام الفضائي ورد جلنة التنسـيق املشـتركة علـى طلـب جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف         

لبيانــات املتــاح الوصــول إليهــا عامليــا لألجســام املوجــودة يف  األغــراض الســلمية بشــأن قواعــد ا
 قدمه ممثل اهلند؛ ،"الفضاء اخلارجي

  قدمه ممثل اهلند؛ ،"احلطام الفضائي يف اهلندأنشطة " )ب( 
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معلومات حمدثة عن بيئة احلطـام الفضـائي واجلوانـب التشـغيلية يف الواليـات      " )ج( 
 ؛ة، قدمه ممثل الواليات املتحد"ةاملتحد

 أملانيا؛ ممثل قدمه ،"الفضائي احلطام تكاليف ومنافع تدابري ختفيف" )د( 

 ، قدمه ممثل سويسرا؛"املسامهات السويسرية لتحسني بيئة احلطام الفضائي" )ه( 

 ، قدمه ممثل فرنسـا؛ "أنشطة ختفيف احلطام الفضائي احلديثة العهد يف فرنسا" )و( 

الدعم اإلعالمي الـذي تقدمـه    :ثابت بالنسبة لألرضال احملمية يف املدار املنطقة" )ز( 
الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية ملهـام حتليـق املركبـات الفضـائية بأمـان وإزالـة احلطـام        

 .قدمه ممثل االحتاد الروسي ،"الفضائي

وكان معروضا على اللجنة الفرعية مذكرة مـن األمانـة عـن البحـوث الوطنيـة املتعلقـة         -٤
ــة         باحلطــام ــدرة نووي ــها مصــادر ق ــى متن ــيت توجــد عل ــان األجســام الفضــائية ال الفضــائي وبأم

ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي، تتضمن ردودا قدمتها دول أعضـاء بشـأن هـذه املسـألة     
)A/AC.105/951 وAdd.1(. 

 أتاحـت يف دورـا هـذه نـص املبـادئ      قـد  األمانـة  أن بارتيـاح  الفرعيـة  اللجنة والحظت  -٥

عـن جلنـة    (ST/SPACE/49)يف شـكل منشـور    الصـادر  الفضائي احلطام من للتخفيف يهيةالتوج
  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أن بعــض الــدول تنفّــذ تــدابري للتخفيــف مــن احلطــام   - ٦
ة عــن جلنــة اســتخدام الفضــائي تتســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادر  

ــن احلطــام     /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية و   ــة بشــأن التخفيــف م ــادئ التوجيهي أو املب
الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي، وأن دوالً    

إىل تلــك  وضــعت معــايري خاصــة ــا بشــأن التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي اســتنادا   قــد أخــرى 
كما الحظت اللجنة الفرعية أن مثة دوال أخـرى تسـتند إىل املبـادئ التوجيهيـة      .املبادئ التوجيهية

الصــادرة عــن جلنــة التنســيق املشــتركة واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك بشــأن التخفيــف مــن   
  .ألنشطتها الفضائية الوطنيةالذي وضعته إلطار الرقايب ني لاحلطام الفضائي، كمرجع

 بـني  املشـتركة  التنسـيق  جلنـة  رئـيس  قـدمها  الـيت  باملعلومـات  الفرعيـة  اللجنـة  ورحبـت   -٧

 املشـتركة  التنسـيق  دليـل احلمايـة الصـادر عـن جلنـة      بشـأن  الفضـائي  باحلطـام  واملعنيـة  الوكاالت

رد جلنــة التنسـيق املشــتركة علـى طلــب جلنـة اســتخدام الفضـاء اخلــارجي يف األغــراض     بشـأن  و
ــا لألجســام املوجــودة يف الفضــاء      الســلمية بشــأن ق  ــا عاملي ــاح الوصــول إليه ــات املت واعــد البيان
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 املبـادئ  علـى  تجـرى  تنقيحـات  بـأي  تبلغهـا  التنسـيق املشـتركة أن   جلنـة  إىل اخلـارجي، وطلبـت  

 تكنولوجيـات  مـن  يسـتجد  مـا  ضـوء  يف عنـها  الصـادرة  الفضـائي  احلطـام  لتخفيـف  التوجيهيـة 

والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنه قد يتعـين تعـديل    .فضائيال احلطام ختفيف جمال يف وممارسات
وفقـا   عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة

 .لتلك التنقيحات

والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير اعتمــاد الــدول لعــدد مــن النــهوج واإلجــراءات       - ٨
احلطـام الفضـائي، ومنـها عمليـات حتويـل السـواتل إىل مـدارات        امللموسة من أجل التخفيف مـن  

أخــرى، والتخميــل، وعمليــات إــاء العمــر التشــغيلي، واســتحداث براجميــات ومنــاذج خمصصــة     
كمـا الحظـت اللجنـة الفرعيـة أنـه جيـري االضـطالع ببحـوث يف          .للتخفيف من احلطام الفضائي

ئــات احلطــام الفضــائي، والتكنولوجيــات جمــاالت تكنولوجيــا رصــد احلطــام الفضــائي، ومنذجــة بي
  .اهلادفة إىل محاية النظم الفضائية من احلطام الفضائي واحلد من تكون مزيد من احلطام الفضائي

وأبدي رأي مفاده أنه مثة حاجة إىل إجراء دراسة شاملة لتطـور بيئـة احلطـام الفضـائي       -٩
 .يف األمد البعيد

مستقبل استكشاف الفضاء اخلارجي مـن شـأنه أن   ن أ ه، مباوأُعرب عن رأي مفاده أن  -١٠
خصوصـا  ميـع الـدول، و  ، فينبغي جلختفيف احلطام الفضائيتدابري يعتمد بقدر كبري على فعالية 

 .، أن تويل هذه املسألة ما يلزم من اهتمامالدول املرتادة للفضاء

ن يتقامسهـا  وأعرب عن رأي مفاده أن تكاليف تدابري ختفيف احلطام الفضـائي ينبغـي أ    -١١
مـن شـأنه أن حيـافظ علـى اإلنصـاف      تقاسـم التكـاليف   مجيع مستخدمي الفضاء بالتساوي وأن 

 .الفضائيةوالتنافس يف بيئة األعمال التجارية اخلاصة باألنشطة 

وأعرب عن رأي مـؤداه أن الـدول الـيت ليسـت لـديها قـدرات وخـربة فنيـة لتنفيـذ املبـادئ             - ١٢
ــة لتخفيــف احلطــام الفضــ  ــة  ائي التوجيهي ــذا كــامال ينبغــي أن تســتفيد مــن   الصــادرة عــن اللجن تنفي

 .وما تتيحه تلك الدول من تدريب فنية يف هذا االاملمارسات الفضلى للدول اليت لديها خربة 

مـان أنشـطة الفضـاء    أبتعزيـز  فيما يتصـل  من الضروري مواءمة النهج القائمة  أن رئيو  -١٣
 .اخلارجي وسالمتها واستدامتها

الـدول  لـدول األعضـاء، وخصوصـا    ضرورة أن تويل اجنة الفرعية على ما اتفقت اللك  -١٤
األجسـام الفضـائية، مبـا فيهـا األجسـام       اصـطدام املرتادة للفضاء، قدرا أكرب من االنتباه ملشكلة 

الــيت حتمــل علــى متنــها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي، وللجوانــب األخــرى املتعلقــة  
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قـد  والحظت أن اجلمعية العامـة   .ا يشمل دخولـه جمددا يف الغالف اجلويباحلطام الفضائي، مب
، إىل مواصــلة البحــوث الوطنيــة بشــأن تلــك املســألة، الســتحداث   ٦٤/٨٦دعــت، يف قرارهــا 

تكنولوجيا حمسنة لرصد احلطام الفضائي، ومجـع البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفضـائي ونشـرها،       
ويل ضـروري للتوسـع يف االسـتراتيجيات املناسـبة وامليسـورة      اتفقـت علـى أن التعـاون الـد    أا و

 .التكلفة للتقليل من أثـر احلطـام الفضـائي علـى البعثـات الفضـائية يف املسـتقبل إىل احلـد األدىن        
 مواصـلة البحـوث بشـأن احلطـام الفضـائي، وعلـى أن      ضـرورة  وقد اتفقت اللجنة الفرعية على 

هتمة نتائج تلك البحوث، مبـا يف ذلـك املعلومـات عـن     ألطراف املجلميع الدول األعضاء تتيح ا
 .املمارسات اليت ثبتت فعاليتها يف التقليل إىل أدىن حد من تكون احلطام الفضائي

دعـوة الـدول األعضـاء ووكـاالت الفضـاء جمـددا       ضرورة واتفقت اللجنة الفرعية على   -١٥
جسـام الفضـائية الـيت حتمـل     إىل تقدمي تقـارير عـن البحـوث بشـأن احلطـام الفضـائي، وأمـان األ       

ــة، واملشــاكل ذات الصــلة باصــطدام تلــك األجســام باحلطــام       ــدرة نووي ــها مصــادر ق علــى متن
  .الفضائي

ــاده أن التقــارير عــن البحــوث الوطنيــة بشــأن ســالمة احلطــام           -١٦ ــرب عــن رأي مف وأُع
صــلة الفضــائي لألجســام الفضــائية الــيت حتمــل علــى متنــها مصــادر قــدرة نوويــة واملشــاكل املت    

باصطدامها يف الفضاء باحلطام الفضائي مل تتضمن ردودا من الدول املسـؤولة بقـدر كـبري عـن     
  .تكون احلطام الفضائي، مبا يف ذلك احلطام الناتج عن منصات حتمل مصادر قدرة نووية

" إىل املـدى املمكـن  "وأُعرب عـن رأي مفـاده أن بعـض الـدول تسـتخدم مفـاهيم مثـل          -١٧
ادر التكنولوجية دون رقابـة، ممـا يـؤدي إىل زيـادة تكـون احلطـام الفضـائي،        لالستفادة من املص

  مـع مطالبــة الــدول الــيت تتطلــع إىل ارتيــاد الفضــاء بــاإلبالغ عــن تــدابري الرقابــة والقيــود املطبقــة  
 .يف براجمها

وأن  سـتخدميه عترب بيئة آمنة ومستدامة مليأن الفضاء ينبغي أن مؤداه وأعرب عن رأي   -١٨
حــد مــن طرائــق ووســائل للينبغــي أن تواصــل تــوخي احلــذر يف الســعي بنشــاط إلجيــاد  الــدول 

 .مقدار احلطام الفضائي من أجل استدامة بيئة الفضاء يف املدى البعيد

ي للــدول أن وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه فيمــا يتصــل مبشــكلة احلطــام الفضــائي ينبغــ    -١٩
  .األرضي تعد موردا حمدودا ءتراعي أن بيئة الفضا

أنـه مـن املهـم تقـدمي الـدعم العاجـل للتـدابري التقنيـة مـن أجـل           مؤداه وأعرب عن رأي   -٢٠
ز بإنشـاء قاعـدة   حفّـ يف هذا السـياق ميكـن أن ي  أن التقدم واحلالية واملقبلة األطر التنظيمية  تنفيذ
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معلومات بشأن األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي حتت رعاية األمم املتحـدة، مـع مراعـاة    
  .على النحو الواجباحملتملة ئل التبعات املالية واملسؤولية مسا

إضافة إىل جمموعـات البيانـات الـيت تسـمى العناصـر ذات       ،وأعرب عن رأي مفاده أنه  -٢١
مــن شــأن قاعــدة معلومــات دوليــة عــن   فاخلطــني، املتاحــة حاليــا علــى شــبكة الويــب العامليــة،   

 األجسام الفضـائية، ت شـجع علـى      حفـظ طوعـا، أن تـؤ   نشـأ وتدي إىل احلفـاظ علـى الشـفافية وت
  .البشرية والبعثات الوطنية ءلفضالضمان أمان رحالت ا اتة شراكإقام
وأعرب عن رأي مؤداه أن تدابري ختفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة اسـتخدام     -٢٢

لفرعيـة  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ينبغي أن يتواصـل تطويرهـا وأن تتعـاون اللجنـة ا    
العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة التـابعتني للجنـة املـذكورة بغيـة وضـع قواعـد ملزمـة           

 .قانونا فيما يتعلق باحلطام الفضائي

 التخفيـف  بشأن قانونا ملزمة تدابري وضع الضروري غري من وأعرب عن رأي مفاده أنه  -٢٣

ميكـن   الفضـائي  احلطـام  بـأن  الـدول  مـن  ددعـ  أكـرب  اعتـراف  هـو  املنشـود  وأن الفضـائي  احلطـام  من
فيه وأن تنفيذ ممارسـات ختفيـف احلطـام الفضـائي الوطنيـة يتسـق مـع أهـداف البعثـات           التحكّم

 .فعالية التكاليفمبادئ و
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثانيا  
 ١١ دالبنـ  يف والتقنيـة  العلميـة  الفرعية اللجنة نظرت ،٦٤/٨٦العامة  اجلمعية قرارعمال ب  -٢٤
 ."اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر استخدام" املعنون األعمال جدول من

والواليـات املتحـدة ببيـانني يف إطـار البنـد      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (وأدىل ممثّال فنـزويال   -٢٥
 .من جدول األعمال ١١

 باسـتخدام  املعـين  العامـل  وعرضت على الفريق العامل ورقة عمل قدمها رئيس الفريق  -٢٦

 حمتملـة  جديـدة  عمـل  خطـة  عناصـر  مشـاريع "اخلـارجي بعنـوان    الفضاء يف النووية القدرة مصادر

" اخلـــارجي الفضـــاء يف النوويـــة القـــدرة مصـــادر باســـتخدام املعـــين العامـــل للفريـــق
(A/AC.105/C.1/L.302). 

 القـدرة  مصـادر  بتطبيقـات  اخلـاص  األمـان  إطـار باالتفـاق علـى   اللجنة الفرعية  تورحب  -٢٧

 التابعـة  األمـان  معـايري  جلنـة الـذي توصـلت إليـه     (A/AC.105/934) اخلـارجي  الفضـاء  يف النوويـة 

  .٢٠٠٩يف نيسان أبريل  اخلامسة والعشرين، دورا يف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 .ية الدول األعضاء على تنفيذ إطار األمانوشجعت اللجنة الفرع  -٢٨

الـذي  املشـترك   املنشـور  إتاحـة  علـى  الوكالـة  تقديرها ألمانة وأعربت اللجنة الفرعية عن  -٢٩
  ).روم دي سي(مدمج  وقرص مطبوعة نسخة شكل يف الفرعية إطار األمان إىل اللجنةيتضمن 

حنو اسـتحداث تطبيقـات مأمونـة    ورأى بعض الوفود أن إطار األمان ميثّل تقدما مهما   -٣٠
ملصــادر القــدرة النوويــة، وأن مــن شــأن تنفيــذ الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    
إلطار األمـان طمأنـة عمـوم النـاس يف العـامل بـأن تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء            

  .جيري تطويرها وإطالقها واستخدامها بطريقة مأمونة

املقتـرن باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة       الرقـايب ي مفاده أن النشـاط  وأُعرب عن رأ  -٣١
يف الفضاء اخلارجي هو واجب الـدول وحـدها، بصـرف النظـر عـن املسـتوى الـذي بلغتـه مـن          

 .التنمية االجتماعية أو االقتصادية أو العلمية أو التقنية، وأن هذه املسـألة ـم اإلنسـانية مجعـاء    
ــد إىل أن احل  ــيت     وذهــب ذلــك الوف ــة ال ــة عــن األنشــطة الوطني كومــات تتحمــل مســؤولية دولي

تستخدم فيها مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، وتضطلع ا منظمات حكوميـة أو غـري   
  .حكومية، وأنّ هذه األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية ال ضارة ا

القــدرة النوويــة يف  ورئـي أنــه ال يوجــد أي مـربر يســوغ الــتفكري يف اسـتخدام مصــادر     -٣٢
  .مدارات األرض، يف حني تتوافر هلذا الغرض مصادر أخرى للطاقة أكثر أمنا ومثبتة الكفاءة

البعثــات يف مصــادر القــدرة النوويــة املهــم اســتخدام وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن    -٣٣
  .الفضائية، ألن ذلك ميكن أن يساعد الدول على تعزيز أهداف استكشاف الفضاء

 باسـتخدام  انعقـد جمـددا الفريـق العامـل املعـين      ،٦٤/٨٦العامـة   اجلمعيـة  عمـال بقـرار  و  -٣٤

وعقـد  . )املتحـدة  اململكـة (هاربيسـون   .اخلارجي برئاسة سـام أ  الفضاء يف النووية القدرة مصادر
 .جلسات[...] الفريق العامل 

عامـل بـني   الفرعيـة، مـع التقـدير، العمـل الـذي اضـطلع بـه الفريـق ال         اللجنـة  والحظـت   -٣٥
مسـاعدة اللجنـة الفرعيـة علـى      ـدف إىل  جديـدة  عمـل  الـدورتني بشـأن اقتـراح لوضـع خطـة     

  .هوتيسري األمان إطار تنفيذالترويج ل

 الفريـق  تقريـر  فربايـر، /شباط[...] يف  املعقودة [...] جلستها يف الفرعية، اللجنة وأقرت  -٣٦

ويــرد . ٢٠١٥-٢٠١٠للفتــرة عامــل الالعامــل، مبــا يف ذلــك االتفــاق علــى خطــة عمــل الفريــق 
 .التقرير الثاين هلذا املرفق العامل يف الفريق تقرير
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أن تطبيقات مصادر القدرة النووية اليت يتناوهلـا اهلـدف الثـاين    أُعرب عن رأي مؤداه و  -٣٧
العمل ينبغي أن تتفق مع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات       خطة من أهداف 
ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلـارجي، وال سـيما معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة        األمم املتحدة

الــدول يف ميـــدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام   
 )١().معاهدة الفضاء اخلارجي( السماوية األخرى

حتديــد املســائل ورئــي ضــرورة إشــراك مجيــع الــدول األعضــاء يف اختــاذ القــرارات ويف     -٣٨
ــان وأن مــن شــأن        ــة وإطــار األم ــدرة النووي تلــك والتحــديات املرتبطــة بتطبيقــات مصــادر الق

 .كفل النجاح يف تنفيذ خطة العملتأن املشاركة 
    

    دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -ثالثا  
جــدول   ٩ ، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد   ٦٤/٨٦قــرار اجلمعيــة العامــة   عمــال ب  -٣٩

 ".دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية"األعمال املعنون 

 -مجهوريـة  (ممثّلو االحتاد الروسـي وأملانيـا وإندونيسـيا وإيـران      ٩وتكلّم يف إطار البند   -٤٠
 .والفلبني وماليزيا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان) اإلسالمية

   :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية ية إىل العروض واستمعت اللجنة الفرع  -٤١
 اليابان؛ ممثل قدمه ،"الكوارث وأنشطته من للحد اآلسيوي املركز"  )أ(  

، قدمــه ممثــل  "حلــد مــن الكــوارث يف اواســتخدامها  HJ-1الصــغرية الســواتل "  )ب(  
 الصني؛

 ممثـل  ، قدمـه "IGMASS" :نظـام الرصـد الشـامل الـدويل مـن الفضـاء اجلـوي       "  )ج(  

 الروسي؛ االحتاد

 ، قدمه ممثل إيطاليا؛"وأكويالالزالزل يف هاييت  ":Cosmo-Sky Med"نظام "  )د(  

مشـكلة امليـل   معاجلـة  الدعم التقين ملساندة اختاذ قرارات غري تقنيـة مـن أجـل    "  )ه(  
 ، قدمه ممثل أملانيا؛"األخري

ــ"  )و(   ــد عــن االستشــعار اتتطبيق ــنظم ال  بواســطة بع ــة لســواتل  الســواتل وال عاملي
 إندونيسيا؛ ممثل قدمه ،"بيئة األرض يف إندونيسيا إلدارة الكوارث ورصد املالحة

───────────────── 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )١(  
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، قدمـه ممثـل   "للمعلومـات الفضـائية مـن أجـل اختـاذ القـرارات      " بوفـان "بوابة "  )ز(  
 اهلند؛

 سـبتمرب /أيلـول يف  فيضانات يف بوركينـا فاسـو  الالتكنولوجيا الفضائية وإدارة "  )ح(  
 .، قدمه ممثل بوركينا فاسو"فعيل امليثاق إىل الرسم اخلرائطي السريعمن ت : ٢٠٠٩

  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -٤٢

ربنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات    اخلاصة لاستراتيجية بناء القدرات   )أ(  
 ؛(A/AC.105/947) )سبايدر( الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

يف إطـار برنـامج    ٢٠٠٩عـن األنشـطة الوصـولة املنفـذة يف عـام      األمانة تقرير   )ب(  
األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت 

 ؛(A/AC.105/952)الطوارئ 

املتحــدة  يف إطــار برنــامج األمــم  ٢٠٠٩تقريــر عــن األنشــطة املنفــذة يف عــام    )ج(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــائية يف إدارة الكــ ــات الفضــ ــتخدام املعلومــ الســ

(A/AC.105/955). 

للجنـــة الفرعيـــة، أدىل منســـق برنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام   ٧٢٨ويف اجللســـة   -٤٣
ــامج ســبايدر (املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    ) برن

ولتنفيـذ األنشـطة املخطـط هلـا يف      ٢٠٠٩ة قدم فيها عرضـا لألنشـطة الـيت نفـذت يف عـام      كلم
 .٢٠١٠عام 

 يف إطـار  األنشطة اليت نفـذت يتعلق ب مافي أُحرز الذي التقدم بارتياح اللجنة والحظت  -٤٤
الـيت  ، مبا يف ذلك الدعم الذي قدمه الربنامج جلهود الطـوارئ  ٢٠٠٩يف عام " سبايدر"برنامج 

 .يف التصدي للكوارث الكربى على نطاق العاملذلت ب

الـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك     تقـدمها  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح التربعات اليت   -٤٥
 علـى  األعضـاء  الـدول  وأملانيا وكرواتيا والنمسا، وشجعت إسبانيااملقدمة من التربعات النقدية 

، مبـا يف ذلـك الـدعم املـايل،     "سـبايدر "رنـامج  طـوعي، إىل ب  بشـكل ، دعمما يلزم من  كل تقدمي
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني خطة عمله لفترة لتمكينه من تنفيذ

واجلزائـــر ) اإلســـالمية-مجهوريـــة(والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة مـــع التقـــدير أن إيـــران   -٤٦
تسهم يف تنفيـذ خطـة عمـل     ،املركز اآلسيوي للحد من الكوارثكذلك و ،ورومانيا ونيجرييا

 .مكاتب الدعم اإلقليمية تستضيف جهاتبصفتها " بايدرس"برنامج 
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٤٧-  ـا هــذه، علـى اتفــاقي تعـاون إلنشــاء       ورحبـت اللجنـة الفرعيــة بـالتوقيع، يف أثنــاء دور
 .مكتيب دعم إقليميني يف أوكرانيا وباكستان

٤٨-  بت اللجنة الفرعية بعروض جنوب أفريقيا والفلبني، وكذلك مركز امليـاه اخلـاص   ورح
ي وجامعـة جـزر اهلنـد الغربيـة، باستضـافة      ـطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينيـة والكاريبـ  باملنا

 ".سبايدر"مراكز دعم إقليمية لربنامج 

وأحاطت اللجنة الفرعية علما مبا تقوم به الدول األعضاء من أنشـطة تسـهم يف زيـادة      -٤٩
ــم إدارة الكــوارث، مبــ      ــول الفضــائية يف دع ــوافر واســتخدام احلل ــة  ت ــك األنشــطة التالي : ا يف ذل

آسـيا، الـذي يرتكـز يف املرحلـة الثانيـة مـن تنفيـذه علـى بـىن حتتيـة إضـافية            " سـينتينيل "مشروع 
ــة       وفّ ــات اجلغرافيـ ــوير اإلعالميـ ــة تطـ ــوي ووكالـ ــاء اجلـ ــاث الفضـ ــوري ألحبـ ــد الكـ ــا املعهـ رهـ

ــار والتوضــيح اهلندســيني للتشــبيك        ــاتل االختب ــا الفضــائية، وكــذلك س ــريض والتكنولوجي الع
ــاق التـــرددي   -كوســـباس("؛ والنظـــام الســـاتلي الـــدويل للبحـــث واإلنقـــاذ     ")ونـــدز("النطـ

" سـريفري "، وكـذلك  ")سريفري("؛ ونظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى ")سارسات
أفريقيا املوازي له والذي ينفذه املركز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميـة؛ وميثـاق   

علـى حتقيـق االســتخدام املنسـق للمرافـق الفضـائية يف حــال وقـوع كـوارث طبيعيــة أو         التعـاون 
؛ وشـبكة  )املعروف أيضا باسـم امليثـاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى       (تكنولوجية 

، وهـو نظـام شـبه عـاملي     "جيونـت كاسـت  "؛ ونظـام  ")فيوزنت("نظم اإلنذار املبكِّر بااعات 
تلية؛ واألنشطة اليت تنفـذ ضـمن إطـار امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء        لتعميم البيانات السا

  .يف آسيا واحمليط اهلادئ

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بعــني التقــدير الــدعم الكــبري الــذي تقدمــه الــدول األعضــاء    -٥٠
يف تـوفري املعلومـات الفضـائية لـدعم جهـود      " سـبايدر "واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة وبرنـامج    

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٢اثة يف الزلزال الذي ضرب هاييت يف اإلغ

، يف ٦٤/٨٦كما نظر الفريق العامل اجلامع، الذي انعقد عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة       -٥١
ــد  ــون    ٩البن ــن جــدول األعمــال املعن ــنظم الفضــائية   "م . "دعــم إدارة الكــوارث املســتند إىل ال
 العامـل  الفريـق  تقرير فرباير،/شباط [...]يف  املعقودة...] [ جلستها الفرعية، يف اللجنة وأقرت
 .التقرير هلذا األول املرفق يف يرد الذي اجلامع،

 
 


