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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

      ٢٠١٢فرباير / شباط١٧-٦فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  
      )اليونيسبيس الثالث(ه يف األغراض السلمية اخلارجي واستخدام

 مــن جــدول ٦، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٦/٧١ لقــرار اجلمعيــة العامــة وفقــاً  -١
تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي "األعمــال، 

  )".اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 بـشأنه   تكلَّـم كمـا   .  مـن جـدول األعمـال      ٦ ممثال كندا واليابـان يف إطـار البنـد           كلَّمتو  -٢
  .ممثلو دول أعضاء أخرى خالل التبادل العام لآلراء

  :لعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةإىل اواستمعت اللجنة الفرعية   -٣

أجـل بـرامج دعـم      إعداد خرائط املخاطر واملوارد يف جمال الصحة العامة مـن           "  )أ(  
   ممثل أملانيا؛قدَّمه، "القرار بشأن األجهزة النقّالة

 ودراسـة األوبئـة      عن بعـد   وجهة نظر بوركينا فاسو يف توفري الرعاية الصحية       "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل بوركينا فاسو؛"عن ُبعد
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ــة ومعهــد هندســة     "  )ج(   ــة اإليطالي ــه وزارة اخلارجي ــذي أعّدت ــامج التعليمــي ال الربن
  ، قدَّمه ممثل إيطاليا؛"اجلوي يف روما من أجل خرجيي اجلامعات العراقيةالفضاء 

 املراقـب عـن منظمـة    قدَّمـه ،  "عـد دراسة األوبئة وتوفري الرعاية الـصحية عـن بُ        "  )د(  
  الصحة العاملية؛

منـاظري مـستمدة مـن اجليـل الـصاعد      : ٢٠١١نتائج مؤمتر جيل الفـضاء لعـام     "  )ه(  
  . املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاءقدَّمه، "لقيادات قطاع الفضاء الدويل

  :على اللجنة الفرعية ت الوثائُق التالية معروضةًوكان  -٤

يف األغـراض  اخلـارجي   من األمانة عن مسامهة جلنـة اسـتخدام الفـضاء      مذكّرة  )أ(  
افيـة ألغـراض    تـسخري البيانـات املكانيـة اجلغر      : السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة      

  ؛)A/AC.105/993(التنمية املستدامة 

:  من األمانة تتضّمن التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة العامـة           مذكّرة  )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.305(االستفادة من تكنولوجيا الفضاء يف حتسني الصحة العامة 

ر األمـم املتحــدة  متني إىل مـؤمت رتني مقــّدن مـذكّ ورقـة غرفـة اجتماعــات تتـضمّ     )ج(  
للتنميــة املــستدامة مــن رومانيــا بــصفتها رئيــسة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    

  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.10 ( باألمانةالسلمية ومن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

اجلمعيـة العامـة قـد الحظـت مـع االرتيـاح، يف قرارهـا                أنَّ   واستذكرت اللجنة الفرعيـة     -٥
عدداً من التوصـيات الـواردة يف خطـة عمـل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           أنَّ   ،٦٦/٧١

، البـاب الـسادس،   A/59/174(األغراض السلمية واملتعلقة بتنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث       
 أخذ يتحقـق يف تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة مـن خـالل أنـشطة            مرضياً ماً تقدّ ذت، وأنَّ فّقد نُ ) باء

  .يميةوطنية وإقل

وأعربت اللجنة الفرعية من جديد، يف هذا الصدد، عـن تقـديرها للنـهج املـرن املعتمـد              -٦
وقد استطاعت اللجنة، بفـضل اسـتخدام خطـط العمـل           . يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث    

املتعددة السنوات وإنشاء أفرقة العمل، أن تعاجل جمموعة واسعة من القـضايا، ّممـا مكَّنـها مـن مث             
  .أن تنفذ إىل أقصى حد ممكن التوصيات املذكورةمن 

فريــق العمــل املعــين بالــصحة العامــة قــد عقــد اجتماعــا    أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٧
مــن الــضروري أن تــستمر املناقــشات حـــول      أنَّ خــالل الــدورة والحظــت يف هــذا الــسياق     

عـد لتحقيـق   لـصحية عـن بُ  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمال دراسـة األوبئـة وتـوفري الرعايـة ا          
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التقـدير    اللجنة الفرعية مع   نّوهتومن مث،   . فوائد ملموسة من أجل تلبية االحتياجات الصحية      
  .مبشاركة منظمة الصحة العاملية يف دورهتا هذه

فريق العمل املعين باألجسام القريبـة مـن األرض قـد عقـد      أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -٨
 مــع التقــدير باســتمرار عملــه هــو والفريــق العامــل املعــين   هــتنّواجتماعــات خــالل الــدورة، و

باألجسام القريبة مـن األرض يف إعـداد مـشاريع توصـيات فريـق العمـل بـشأن التـدابري الدوليـة                      
  .للتصدي خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض

لعامــة ونظــر الفريــُق العامــل اجلــامع أيــضا، الــذي عــاود االنعقــاد وفقــا لقــرار اجلمعيــة ا   -٩
، [...]وأقـــرَّت اللجنـــةُ الفرعيـــة، يف جلـــستها  .  مـــن جـــدول األعمـــال٦، يف البنـــد ٦٦/٧١

فربايـــر، توصـــيات الفريـــق العامـــل اجلـــامع املتعلقـــة بتنفيـــذ توصـــيات / شـــباط١٧املعقـــودة يف 
  .اليونيسبيس الثالث، والواردة يف املرفق األول هلذا التقرير

    
    احلطام الفضائي  -خامسا  

 مــن جــدول ٨، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٦/٧١قــرار اجلمعيــة العامــة ل وفقــا  -١٠
  ".احلطام الفضائي"األعمال، 

االحتــاد الروســي وأملانيــا وإندونيــسيا وإيطاليــا   ممثلــو كــل مــن٨يف إطــار البنــد  تكلَّــمو  -١١
ودية وكنــدا واململكــة العربيــة الــسع) البوليفاريــة-مجهوريــة(وبولنــدا وشــيلي والــصني وفرتويــال 

 بـشأن هـذا البنـد أيـضا         تكلَّـم  وخالل التبادل العـام لـآلراء،        .واهلند والواليات املتحدة واليابان   
ممثلــو دول أعــضاء أخــرى وممثــل جنــوب أفريقيــا، نيابــةً عــن جمموعــة الــدول األفريقيــة، وممثــل   

 وكالـة    املراقـب عـن    تكلَّـم كمـا   . ي  إكوادور، نيابةً عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب          
  .الفضاء األوروبية

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٢

عرض إيضاحي ألنشطة املركز الوطين للدراسـات الفـضائية يف جمـال احلطـام            "  )أ(  
   ممثل فرنسا؛قدَّمه، "الفضائي

ــسبة     "  )ب(   ــت بالن ــدار الثاب ــضائي يف امل ــام الف ــائج أحبــاث احلط ــدار  نت ــألرض وامل  ل
يف عـام    األرضي املنخفض يف إطار املشروع الدويل للشبكة الدوليـة لألرصـاد البـصرية العلميـة              

   ممثل االحتاد الروسي؛قدَّمه، "٢٠١١
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، "بيئــة احلطــام الفــضائي للواليــات املتحــدة وحتــديثات عملياتيــة هبــذا الــشأن  "  )ج(  
   ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمه

   ممثل سويسرا؛قدَّمه، "سويسرية يف حتسني فهم بيئة احلطام الفضائياملسامهات ال"  )د(  

 املراقب عـن الرابطـة   قدَّمه، "خماطر عودة احلطام الفضائي إىل الغالف اجلوي "  )ه(  
  .الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء

ُوعرضت على اللجنة معلومات عن البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي وأمـان األجـسام                -١٣
ــة واملــشاكل املتــصلة باصــطدامها باحلطــام      الفــض ــها مــصادر قــدرة نووي ائية الــيت حتمــل علــى متن

نظمــات الدوليــة بــشأن هــذه املــسألة ن ردوداً مــن الــدول األعــضاء واملالفــضائي، وكانــت تتــضمَّ
)A/AC.105/C.1/101و A/AC.105/C.1/2012/CRP.9و A/AC.105/C.1/2012/CRP.11.(  

بعض الدول تنفّذ تدابري للتخفيف من احلطام الفضائي      أنَّ   ارتياحبوالحظت اللجنة الفرعية      -١٤
تتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء   

أو املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن             /اخلارجي يف األغراض السلمية، و    
دوالً أخرى قد وضعت لنفـسها     وأنَّ   ني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي،    جلنة التنسيق املشتركة ب   

  .معايري للتخفيف من احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية

دوال قـد اعتمـدت عـدداً مـن الـُنهج والتـدابري              أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير      -١٥
نـها حتـسني تـصميم مركبـات اإلطـالق واملركبـات       امللموسة للتخفيف مـن احلطـام الفـضائي، م      

الفــضائية، وتغــيري مــدارات الــسواتل، والتخميــد، والعمليــات املتعلقــة بانتــهاء العمــر التــشغيلي، 
  .واستحداث براجميات ومناذج خاصة للتخفيف من احلطام الفضائي

تكنولوجيــا هنــاك حبوثــاً ُتجــرى حاليــاً يف جمــاالت  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً  -١٦
مراقبة احلطام الفـضائي ورصـده املـستمر، والتنبـؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف اجلـوي                     

ــ ــنظم     وجتّن ــة ال ــات محاي ب االصــطدام ومنذجــة احتمــاالت االصــطدام، واســتحداث تكنولوجي
  .الفضائية من احلطام الفضائي واحلد من تكون املزيد من احلطام الفضائي

عية مبا تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة تعـاون تقـين يف جمـال                      اللجنة الفر  نّوهتو  -١٧
رصد احلطام الفـضائي وختفيفـه، مبـا يـشمل التعـاون مـن خـالل أنـشطة التـدريب واالسـتخدام                      

  .املشترك للمرافق
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ــتو  -١٨ ــة الفعليــة للحطــام        نّوه ــدول يف ميــدان اإلزال ــة مبــشاريع بعــض ال  اللجنــة الفرعي
لصدد بالدراسات الـشاملة الـيت جتريهـا تلـك الـدول عـن تطـور                 يف هذا ا   نّوهتالفضائي، كما   

  .بيئة احلطام الفضائي يف األمد البعيد

التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي واحلــد مــن تكونــه ينبغــي أن   أنَّ ورأت بعــض الوفــود  -١٩
  .يكونا من أولويات عمل اللجنة الفرعية

 تعــاجل علــى حنــو ال يــضر  مــسألة احلطــام الفــضائي ينبغــي أن  أنَّ ورأت بعــض الوفــود  -٢٠
  .بتطوير القدرات الفضائية للبلدان النامية

مجيـع املعلومـات املتعلقـة بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف                أنَّ   الوفـود  ورأت بعض   -٢١
  .غ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرر منهااجلوي لألرض ينبغي أن تبلّ

اليـة اجلـودة وضـروب الدرايـة التقنيـة بـني البلـدان        تبادل البيانـات الع    أنَّ   ورأت بعض الوفود    -٢٢
  .املرتادة للفضاء ضرورة أساسية لوضع استراتيجيات ختفيف جادة وتدابري إصالح جمدية

على اللجنة الفرعية أن تتشاور بصفة دوريـة مـع جلنـة التنـسيق           أنَّ   ورأت بعض الوفود    -٢٣
ملواكبـة التنقيحـات املقبلـة ملبـادئ     ) ادكاليـ (املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي          

  .اليادك التوجيهية يف ضوء تطّور التكنولوجيات وممارسات التخفيف من احلطام

  .ب االزدواج يف العمل بني اللجنة الفرعية واليادكوأُبدي رأي مفاده ضرورة جتّن  -٢٤

ات التقنيــة الــيت البلــدان الناميــة ينبغــي أن تــستفيد مــن املــساعد  أنَّ وأُبــدي رأي مفــاده  -٢٥
  .رها البلدان املرتادة للفضاء يف جمال رصد احلطام الفضائيتوفّ

علـى مجيـع مـستخدمي الفـضاء أن يتقـامسوا علـى قـدم سـواء تكلفـة                    أنَّ   وأُبدي رأي مفـاده     -٢٦
 تدابري التخفيف من احلطام الفضائي من أجل إبقاء البيئة التجارية لألنشطة الفـضائية عادلـة وتنافـسية                

بوسع اللجنة وهيئاهتا الفرعية النهوض بـدور هـام يف تعزيـز التنـسيق الـدويل يف الـشؤون املتـصلة                      وأنَّ
  .بتقاسم تكاليف إزالة احلطام الفضائي وقبول املخاطر األرضية واإلذن باإلزالة

 الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                 فقت اللجنةُ واتَّ  -٢٧
داً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                   أن تويل مزي  

على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـسائر جوانـب احلطـام الفـضائي،                  
اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا     أنَّ والحظـت اللجنـة الفرعيـة    . مبا فيها رجوعه إىل الغـالف اجلـوي       

 مواصـــلة البحـــوث الوطنيـــة املتعلقـــة هبـــذه املـــسألة، وإىل اســـتحداث   قـــد دعـــت إىل٦٦/٧١
تكنولوجيا حمـسَّنة لرصـد احلطـام الفـضائي وجتميـع ونـشر البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفـضائي،                   
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ع يف وضــع اســتراتيجيات مناســبة   واتفقــت علــى ضــرورة التعــاون الــدويل مــن أجــل التوّســ       
واتفقـت  . لفـضائي علـى البعثـات الفـضائية املقبلـة         وميسورة التكاليف للحد مـن تـأثري احلطـام ا         

اللجنة الفرعية علـى ضـرورة مواصـلة البحـوث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي، وأنـه ينبغـي للـدول                      
ــن           ــات ع ــا معلوم ــا فيه ــك البحــوث، مب ــائج تل ــة نت ــراف املهتم ــع األط ــيح جلمي ــضاء أن تت األع

  .ام الفضائي إىل أدىن حد ممكناملمارسات اليت أثبتت جناعتها يف التقليل من تكوُّن احلط

فقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمـّددا إىل تقـدمي              واتَّ  -٢٨
تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي وأمان األجـسام الفـضائية الـيت توجـد علـى متنـها              

  .ائية باحلطام الفضائيمصادر قدرة نووية واملشاكل املتعلقة باصطدام هذه األجسام الفض

ــاده     -٢٩ ــن رأي مف ــود ع ــت بعــض الوف ــة     أنَّ وأعرب ــة املتعلق ــارير عــن األحبــاث الوطني التق
ــة           ــدرة نووي ــصادر ق ــها م ــى متن ــل عل ــيت حتم ــضائية ال ــان األجــسام الف ــضائي وبأم ــام الف باحلط
واملــشاكل املتــصلة باصــطدامها باحلطــام الفــضائي ال تــشتمل علــى ردود مــن الــدول الــيت هــي   

ؤولة إىل حد بعيد عن تكوين احلطـام الفـضائي، مبـا فيـه احلطـام الناشـئ عـن املنـصات الـيت                        مس
  .حتمل مصادر قدرة نووية

من الضروري مواصـلة حتـسني املبـادئ التوجيهيـة الـصادرة عـن               أنَّ   وأُبدي رأي مفاده    -٣٠
لتقنيـة واللجنـة    اللجنة بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، وأنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية وا           
  .الفرعية القانونية أن تتعاونا على وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائي

    
  دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -سادسا  

  
 مــن جــدول ٩، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٦/٧١وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٣١

  ".ستند إىل النظم الفضائيةدعم إدارة الكوارث امل"األعمال، 

االحتاد الروسـي وإندونيـسيا       من  من جدول األعمال ممثلو كل     ٩ يف إطار البند     تكلَّمو  -٣٢
ــان     ــد والواليــات املتحــدة والياب ــا والــصني واهلن ــا فاســو وروماني ــا وباكــستان وبوركين . وإيطالي

 أعــضاء أخــرى وممثــل  بــشأن هــذا البنــد أيــضا ممثلــو دولتكلَّــموخــالل التبــادل العــام لــآلراء، 
جنوب أفريقيا، نيابـةً عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، وممثـل إكـوادور، نيابـةً عـن جمموعـة دول                   

  .، واملراقب عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئي الكاريبأمريكا الالتينية و

  :التالينيلعرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني إىل اواستمعت اللجنة الفرعية   -٣٣

إعداد خرائط املخاطر واملوارد يف جمال الصحة العامة مـن أجـل بـرامج دعـم                "  )أ(  
   ممثل أملانيا؛قدَّمه، "القرار بشأن األجهزة النقّالة
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  . ممثل اليابانقدَّمه، "أنشطة رصد الكوارث يف اليابان"  )ب(  

  : الفرعية على اللجنةوكانت الوثائق التالية معروضةً  -٣٤

ر األمانــة عــن اســتخدام املعلومــات الفــضائية إلعــداد اخلــرائط باالســتعانة تقريــ  )أ(  
  ؛)A/AC.105/1007(مبصادر خارجية من اجلمهور 

 يف  ٢٠١١تقرير األمانة عن أنشطة الدعم االستـشاري الـتقين املنفَّـذة يف عـام                 )ب(  
إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف          

  ؛)A/AC.105/1009(حاالت الطوارئ 

 املتحــدة  يف إطــار برنــامج األمــم ٢٠١١تقريــر عــن األنــشطة املنفَّــذة يف عــام    )ج(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ

)A/AC.105/1010(؛  

 من األمانة عن برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية         مذكّرة  )د(  
ــوارئ    ــتجابة يف حــاالت الط ــل املنقّ : يف إدارة الكــوارث واالس ــة العم ــسنتني   خط ــرة ال حــة لفت

٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/C.1/2012/CRP.22(؛  

ورقــة عمــل مقدمــة مــن االحتــاد الروســي عــن مــشروع إنــشاء نظــام الرصــد        )هـ(  
الشامل الدويل من الفضاء اجلوي باعتباره مبادرة جديدة تطلعية للتنبؤ بعواقـب الكـوارث الـيت         

  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.23(تنشأ بفعل الطبيعة واإلنسان والتخفيف منها 

ــة عــن تقــديرها جلهــود مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف        -٣٥ ــة الفرعي وأعربــت اللجن
إطالعهــا علــى التقــارير الثالثــة اخلاصــة بأنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات    

 ٢٠١١يف عـام    ) برنامج سبايدر (الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ         
تقدم احملرز بشأن مجيع األنـشطة املعتـزم تنفيـذها يف اإلطـار الربنـاجمي،        االرتياح ال  والحظت مع 

ي حلـاالت الطـوارئ خـالل       مبا يشمل توفري الدعم املـستمر مـن خـالل الربنـامج جلهـود التـصدّ               
الكوارث الكربى يف شـىت أرجـاء العـامل، مثـل الفيـضانات يف باكـستان والفلـبني وأزمـة األمـن                      

  .الغذائي يف القرن األفريقي

 اللجنة الفرعية بالعروض وااللتزامـات اجملـددة الـيت تقـدَّم هبـا كـل مـن االحتـاد                    نّوهتو  -٣٦
  .الروسي واألرجنتني وإندونيسيا الستضافة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج سبايدر

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح ما تقوم به الدول األعضاء من أنـشطة مـستمرة                  -٣٧
زيادة توافر واستخدام احللول الفضائية يف دعم إدارة الكوارث وتدعم أيـضا برنـامج              ُتسهم يف   
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مـشروع سـنتينل آسـيا وتنـسيقه لطلبـات رصـد حـاالت الطـوارئ مـن                  : سبايدر، ومنها ما يلي   
خـالل املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث وميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسق  

املـسّمى أيـضا امليثـاق الـدويل        (وع كوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة        للمرافق الفضائية يف حال وق    
وكذلك اجلهود ذات الصلة املبذولة يف سـياق عمـل الفريـق            ) بشأن الفضاء والكوارث الكربى   

املختص برصد األرض للتوسع يف توفري البيانات الساتلية لطائفة أعرض من املـستعملني ونظـام               
  .سطىالرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الو

رهتا الـدول األعـضاء ومكاتـب       وأحاطت اللجنة الفرعية أيضا مبسامهات اخلرباء اليت وفّ         -٣٨
سـبايدر    إىل مجيـع البعثـات االستـشارية التقنيـة التابعـة لربنـامج             ٢٠١١الدعم اإلقليمي يف عـام      

  .إىل جانب تبادهلا للخربات مع البلدان األخرى املهتمة

برنامج سبايدر قد قـام، بالتعـاون مـع مؤسـسة إمريكـوم يف       أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية    -٣٩
ة عـن  االحتاد الروسي، بتنظيم حلقة عمـل علميـة دوليـة مهمّـ      االحتاد الروسي وبدعم من حكومة    

. ٢٠١١ســبتمرب /دعــم إدارة الكــوارث املــستند إىل الــنظم الفــضائية يف آســيا الوســطى يف أيلــول 
ء متخصـصون روسـيون إىل جانـب ممـثلني عـن            وكان مـن بـني املـشاركني يف حلقـة العمـل خـربا             

  .وكاالت إدارة الكوارث يف كل من أوزبكستان وقريغيزستان وكازاخستان ومنظمات دولية

 اللجنة الفرعية باالهتمام الكبري الـذي حظـي بـه احلـدث الـذي نظمـه برنـامج                 نّوهتو  -٤٠
 الفـضائية يف إدارة      مـؤمتر األمـم املتحـدة الـدويل بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـات              خاللسبايدر  

أفضل املمارسات للحـّد مـن املخـاطر ورسـم خـرائط االسـتجابة          "خماطر الكوارث حتت عنوان     
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٥ إىل ٢٢بدعم من احلكومة الصينية يف بيجني يف الفترة من  " السريعة
  . مبشاركة اخلرباء فيهنّوهت، كما ٢٠١١

حكومـة بوركينـا فاسـو قـد قامـت، بالتعـاون مـع              أنَّ   والحظت اللجنة الفرعيـة مـع التقـدير         -٤١
 للتـدريب علـى املـسح الفـضائي اجلـوي، بتنظـيم واستـضافة               اإلقليمـي خرباء برنامج سبايدر واملركـز      

اع القــرار حــول حلقــة عمــل علميــة إقليميــة وحلقــة دراســية رفيعــة املــستوى للتوعيــة مــن أجــل صــنّ  
ي حلـاالت الطـوارئ عنـد حـدوث الفيـضانات،           التـصدّ استخدام البيانات اجلغرافية إلدارة املخـاطر و      

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٦وكان ذلك يف واغادوغو يف الفترة من 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير توقيع اتفاقي تعاون جديدين إلنشاء مكـتيب دعـم                -٤٢
رفـع جممـوع    إقليميني تابعني لربنامج سبايدر من جانب مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، ممـا ي               

وتستــضيف يف الوقــت الــراهن مثــاين منظمــات وطنيــة مكاتــب   .  مكتبــا١٢هــذه املكاتــب إىل 
الوكالـة الفـضائية اجلزائريـة ومعهـد        : الدعم اإلقليمي التابعـة لربنـامج سـبايدر، وهـي فيمـا يلـي             
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أوغسطني كوداسي اجلغرايف يف كولومبيا، وجامعة كارويل روبـرت اهلنغاريـة ووكالـة الفـضاء               
رانيــة والوكالــة الوطنيــة النيجرييــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء واللجنــة الباكــستانية    اإلي

لبحوث الفضاء والغـالف اجلـوي األعلـى ووكالـة الفـضاء الرومانيـة، ووكالـة الفـضاء الوطنيـة                    
املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث، الكـائن يف             : األوكرانية، وأربع منظمـات إقليميـة، هـي       

 لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة ، الكـائن يف نـريويب،                 اإلقليمـي ن، واملركز   كويب، اليابا 
وجامعة وسـت إنـديز، الكائنـة يف سـانت أوغـستني، ترينيـداد وتوبـاغو؛ ومركـز امليـاه اخلـاص                      

  .، الكائن يف بنما سييتي الكاريبباملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية و

قَّع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، أثناء دورة اللجنة الفرعية، اتفاق فرباير، و/ شباط٧ويف   -٤٣
تعاون مع جامعة كارويل روبرت الكائنة يف غيونغيـوس يف هنغاريـا إلنـشاء مكتـب الـدعم اإلقليمـي              

  .الثاين عشر الذي سوف يستخدم كمركز للخربات من أجل تنفيذ برنامج سبايدر

 فيهمـا،  اإلقليمـي  للـدعم  مكتبني إنشاء على وهنغاريا كولومبيا الفرعية اللجنةُ أتوهنَّ  -٤٤
 الـدول  تبديـه  الـذي  القوي بالدعم التقدير مع ونّوهت. سبايدر لربنامج دعمهما على يدلل مما

  .الكوارث إدارة يف الفضائية املعلومات من االستفادة لتنمية األعضاء

ضاء مـن تربعـات، ومنـها        الـدول األعـ    قدَّمهاللجنة الفرعية مع االرتياح ما ت      والحظت  -٤٥
تربعات نقدية من أملانيا والصني والنمسا، وشّجعت الدول األعضاء على أن تقّدم طوعيـا كـل     
الدعم الالزم لربنامج سبايدر، مبا فيه الدعم املايل، لكي يتمكّن الربنامج من تنفيـذ خطـة عملـه       

  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

وفقـا  الفريُق العامل اجلـامع، الـذي عـاود االنعقـاد             من جدول األعمال   ٩يف البند    نظركما    -٤٦
[...] ، املعقـــودة يف [...]وأقـــرَّت اللجنـــةُ الفرعيـــة، يف جلـــستها . ٦٦/٧١لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

  .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير/شباط
    

    فضاء اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف ال  -ثامنا  
 مـن جـدول     ١١، نظـرت اللجنـةُ الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -٤٧

  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"األعمال، 

ــمو  -٤٨ ــد  تكلَّ ــن     ١١ يف إطــار البن ــات املتحــدة وف ــثال الوالي ــال مم ــن جــدول األعم زويال   م
 أيـضا بـشأن هـذا البنـد ممثلـو دول            تكلَّـم اء التبـادل العـام لـآلراء،        وأثنـ ). البوليفاريـة -مجهورية(

، وممثــل جنــوب ي الكــاريبأخــرى وممثّــل إكــوادور، نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة و  
  .أفريقيا، نيابةً عن جمموعة الدول األفريقية
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  :ليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التا  -٤٩

التطبيقــات احلاليــة :  اخلــارجي النوويــة يف الفــضاءالقــدرةإطــار أمــان مــصادر "  )أ(  
   ممثل فرنسا؛قدَّمه، "املاثلة  والتحدياتواملعتزمة

 قدَّمـه ،  "أنشطة اململكة املتحدة  : الربنامج األورويب للقدرة النووية يف الفضاء     "  )ب(  
  ممثل اململكة املتحدة؛

رنــامج القــدرة النوويــة يف الفــضاء يف الواليــات     مخــسون عامــا مــن عمــر ب   "  )ج(  
  . ممثل الواليات املتحدةقدَّمه، "املتحدة

وشجَّعت اللجنةُ الفرعية الـدول واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة علـى بـدء أو مواصـلة تنفيـذ                      -٥٠
  ).A/AC.105/934(إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

 إرسال املزيد مـن البعثـات املَُمكَّنـة أو املُعـزَّزة            ه ميكن التفكري يف    أنَّ أت بعض الوفود  ور  -٥١
إطـار األمـان سـوف ييـسر إرسـال هـذه البعثـات علـى                 وأنَّ   مبصادر القدرة النووية يف املـستقبل     

ورأت . أســاس التعــاون الثنــائي أو املتعــدد األطــراف بــني الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة
 تطبيقـات  أنَّ   التوسـع يف تنفيـذ إطـار األمـان سـوف يطمـئن اجملتمـع العـاملي إىل                  أنَّ   الوفـود هذه  

  .مصادر القدرة النووية ُتطوَّر وُتطلق وُتستخدم على حنو آمن

ورأت بعض الوفود ضرورةَ إيالء مزيد من االهتمام الستخدام مصادر القدرة النوويـة              -٥٢
دار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة               يف املدار الثابت بالنسبة لألرض وامل     

باحتمال اصطدام األجسام اليت حتمل مصادر قدرة نووية يف املدار، واحتمـال عودهتـا الَعَرضـية           
ورأت تلك الوفوُد أنه ينبغي إيالء هذه املسألة مزيداً من االهتمـام            . إىل الغالف اجلوي لألرض   

ط طويل األمد ولوائح تنظيمية، مبا يف ذلك إطار األمـان           من خالل استراتيجيات مناسبة وختطي    
  .اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

القـدرة النوويـة أن      لضمان االستخدام اآلمـن ملـصادر      من املهم  أنَّ   ورأت بعض الوفود    -٥٣
رى ما لديها من درايـة      تتيح القوى الفضائية اليت لديها قدرات مثبتة يف هذا امليدان للدول األخ           

  .ومعلومات بشأن التدابري املتخذة لضمان أمان األجسام اليت تستخدم مصادر القدرة النووية

وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي التقليـل مـن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                      -٥٤
لبعثـات فيمـا    مصادر القدرة النوويـة، وإن كانـت الزمـة لـبعض ا            وأنَّ   اخلارجي بقدر املستطاع  

بــني الكواكــب، ال مــسّوغ الســتخدامها يف املــدارات األرضــية، نظــرا لتــوافر مــصادر أخــرى     
كمـا رأى   . للطاقة ميكن استخدامها هلذا الغـرض، وهـي مـصادر أكثـر أمانـاً ومؤكّـدة الكفـاءة                 
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الـشمس مـصدر مـن مـصادر الطاقـة ميكـن بالفعـل أن يلبِّـي                  أنَّ   الوفد الذي أبـدى ذلـك الـرأي       
ــل رصــد األرض      احتياجــ ــساتلية مث ــادين التطبيقــات ال ــستقبل يف مي ــوَم ويف امل ــسانية الي ات اإلن

  .واالتصاالت والرعاية الصحية عن ُبعد والتعليم عن ُبعد

وأُبدي رأٌي مفاده أنه ينبغي أن تأخذ الدول بعني االعتبار، لـدى اسـتخدامها مـصادر                  -٥٥
  .بيئة الفضاء القريب من األرضقدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، الطابع احملدود ل

وأُبدي رأي مفاده أنه ال ينبغي السماح بانتشار مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،   -٥٦
مبا يف ذلك يف املدارات األرضية، ألنه مل ُيجَر تقييم آثار استخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء        

ر حمّدد يبيِّن املسؤوليات ويضع أدوات تقنية وقانونيـة         اخلارجي على اإلنسان والبيئة، وليس هناك إطا      
  .متكِّن بالفعل من معاجلة احلاالت احلرجة اليت قد تنشأ بسبب ممارسات غري مّربرة

إطــار األمــان غــري كــاف يف شــكله احلــايل للتغلّــب علــى    أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٥٧
من الـضروري    وأنَّ    الفضاء اخلارجي  التحديات الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف       

تويل اللوائح التنظيمية الستخدام تلك املصادر يف الفضاء اخلـارجي االعتبـار الواجـب للقواعـد                
ــا        ــم املتحــدة ومبادئه ــم املتحــدة ومعاهــدات األم ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــصلة يف الق ذات ال

 الــرأي أنــه ينبغــي تعزيــز  كمــا رأى الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا . املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي
التنسيق والتفاعل بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع       
صكوك قانونية ملزمة حتدد مـسؤولية الـدول عـن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               

م الطاقـة النوويـة يف   اخلارجي، ومن أجل إجراء حبوث بشأن السبل والوسائل الكفيلة باسـتخدا         
  .أنشطة الفضاء اخلارجي على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا

اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف البعثــات الفــضائية مهــم ألنــه ميكــن أن   أنَّ وُرئــي  -٥٨
  .يساعد الدول على املضي قُدما يف حتقيق أهداف استكشاف الفضاء

ُدعــي الفريــق العامــل املعــين باســتخدام مــصادر ، ٦٦/٧١ووفقـا لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٥٩
اململكــة (هاربيــسون . القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل االنعقــاد جمــّددا، برئاســة ســام أ 

  .وعقد الفريق العامل ثالث جلسات). املتحدة

ورّحبت اللجنة الفرعية بعقد حلقة العمل بـشأن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                   -٦٠
  .فرباير/ شباط٨ارجي أثناء اجللسة األوىل للفريق العامل بعد ظهر يوم الفضاء اخل

فربايــر، تقريــَر /شــباط] ٍ...[، املعقــودة يف [...]وأقــرَّت اللجنــةُ الفرعيــة يف جلــستها    -٦١
ويرد تقريـر الفريـق العامـل يف املرفـق          . املذكورة أعاله  الفريق العامل، مبا فيه تقرير حلقة العمل      

 .قريرهلذا الت[...] 


