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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسوناحلادية الدورة 

        ٢٠١٤فرباير /شباط ٢١- ١٠فيينا، 
      تقريرالمشروع     

    مقدِّمة  -أوالً  
لفـضاء  ، التابعة للجنـة اسـتخدام ا  )اللجنة الفرعية  (عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية      -١

اخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة احلاديــة و، دورهتــا )اللجنــة (اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
 .)هنغاريا(إيلود بوت ، برئاسة ٢٠١٤فرباير / شباط ٢١إىل  ١٠بفيينا، من 

 .جلسة[...] وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

   احلضور -ألف 
 ،االحتـــاد الروســـي: اء يف اللجنـــة التاليـــة األعـــض[...]لـــو الـــدول حـــضر الـــدورة ممثِّ  -٣

 ، إندونيـــسيا، أملانيـــا، إكـــوادور، أســـتراليا،إســـبانيا ، أرمينيـــا، األردن،األرجنـــتني ،أذربيجـــان
 ، بلجيكــا، الربتغــال، الربازيــل، باكــستان، إيطاليــا،)اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران ، أوكرانيــا

 ، تـونس ، تركيـا ، بـيالروس ، بـريو ،)دة القوميـات املتعـدِّ -دولـة ( بوليفيـا  ،بولنـدا بوركينا فاسـو،    
 ، جنـوب أفريقيـا    ا،مجهوريـة كوريـ    ، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      ، اجلمهورية التشيكية  ،اجلزائر
ــا زويال  فــنالفلــبني،  ، فرنــسا، العــراق، الــصني، شــيلي، سويــسرا، الــسودان، ســلوفاكيا،روماني

 ، كينيـا  ، كولومبيـا  ،اريكا كوسـت  ، كوبا ، كندا ،كازاخستانفييت نام،    ،)البوليفارية-مجهورية(
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 اململكــة املتحــدة ، اململكــة العربيــة الــسعودية، املكــسيك، املغــرب، مــصر،ماليزيــاليبيــا،  ،لبنــان
 ، هولنــدا، هنغاريــا، اهلنــد، نيكــاراغوا، نيجرييــا، النمــسا،لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية 

 . اليونان، اليابان،الواليات املتحدة األمريكية

ــستها  وقــرَّرت   -٤ ــة يف جل ــة الفرعي ــدعو  / شــباط١٠، املعقــودة يف ٧٩٦اللجن ــر، أن ت فرباي
ــدة    ــة املتحـ ــارات العربيـ ــرائيل واإلمـ ــا إسـ ــة وعُ وبنمـ ــة الدومينيكيـ ــاال  واجلمهوريـ ــان وغواتيمـ مـ

، حـسب االقتـضاء،     والـتكلُّم خالهلـا   ، بناًء على طلبها، حلضور الدورة بصفة مراقب         ولكسمربغ
 ينطـوي ذلـك علـى أيِّ قـرار           بطلبات أخرى من هذا القبيـل وأالَّ        يكون يف ذلك مساس    على أالَّ 

 .من جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول

وقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف اجللــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن منظمــة فرســان مالطــة     -٥
ن يف  يكـو ، حسب االقتضاء، علـى أالَّ والتكلُّم خالهلاالعسكرية، بناًء على طلبه، حلضور الدورة      

ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلـك علـى أيِّ قـرار مـن جانـب اللجنـة                   
  .بشأن صفة تلك املنظمة

وقرَّرت اللجنة الفرعيـة يف اجللـسة ذاهتـا أيـضاً أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،                       -٦
 يكــون يف ذلــك أالَّى ، حــسب االقتــضاء، علــوالــتكلُّم خالهلــابنــاًء علــى طلبــه، حلــضور الــدورة 

مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار مـن جانـب اللجنـة بـشأن                     
  .صفة االحتاد األورويب

ــة لغــريب آســيا      -٧ ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــون عــن اللجن ــدورة مراقب ومنظمــة  ،وحــضر ال
 .الطريان املدين الدويل، واالحتاد الدويل لالتصاالت

 مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صفة مراقب            الدورة أيضاً  وحضر  -٨
منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث                : دائم لدى اللجنة  

الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبية، واملنظمة األوروبية لـسواتل             
ــا الفـــضاء،   ا ــوم وتكنولوجيـ ــة التـــصاالت، والـــشبكة اإلســـالمية املـــشتركة لعلـ ــة الدوليـ واملنظمـ

  .لة واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيالالتصاالت الساتلية املتنقِّ
كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقب دائم                -٩

واملعهــد والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة للفــضاء، رابطــة مستكــشفي الفــضاء، : لــدى اللجنــة
والرابطــة الدوليــة لتعزيــز  واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية،  األورويب لــسياسات الفــضاء، 

ة للمــسح التــصويري األمــان يف الفــضاء، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية، واجلمعيــة الدوليــ   
عد، واجلامعة الدوليـة للفـضاء، وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة                    ُبن  واالستشعار ع 
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األرضــية، ومؤســسة العــامل اآلمــن، واجمللــس -للميــاه، واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية
  . العاملياالستشاري جليل الفضاء، ورابطة أسبوع الفضاء

االنـــضمام إىل عـــضوية اللجنـــة مربغ لكـــسوأحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــاً بطلـــب   -١٠
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.4.( 

الرابطـة األفريقيـة الستـشعار     بالطلـب املقـدَّم مـن       أيـضاً   وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً        -١١
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.5 (اللجنةللحصول على مركز مراقب دائم لدى عد ُبالبيئة عن 

لــي الــدول وهيئــات  قائمــة بأمســاء ممثِّ[…]/A/AC.105/C.1/2014/INFوتــرد يف الوثيقــة   -١٢
  .األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
   إقرار جدول األعمال - باء 

ــستها      -١٣ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف ٧٩٦أق ــر، جــدول  /شــباط ١٠، املعق   فرباي
 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  . الرئيسانتخاب   -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .مة عن األنشطة الوطنيةللتقارير املقدَّتبادل عام لآلراء وعرض   -٤ 
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتـصادية يف سـياق             -٦  

  . ٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك   املتــصلة املــسائل   -٧  

  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٨ 
 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٩ 

  . العاملية لسواتل املالحةرات األخرية يف جمال النظمالتطوُّ -١٠ 
 .طقس الفضاء  -١١  
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 .األجسام القريبة من األرض -١٢ 

  . استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٣  
 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٤ 

ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض      -١٥  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
تخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية،           واس

رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار       ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّ    
ــدور االحتــاد       ــة ومــصاحلها، دون مــساس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل

 .الدويل لالتصاالت

واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  الثانيــة دورة ت للــمــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــ  -١٦ 
 .العلمية والتقنية

  .التقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٧ 
    

  خاب الرئيسانت  - جيم  
 

 رئيـساً للفتـرة     )هنغاريـا (إيلـود بـوت     السيد   ،٧٩٦انتخبت اللجنة الفرعية، يف دورهتا        -١٤
  .٦٨/٧٥جلمعية العامة  اعمالً بقرار، ٢٠١٥-٢٠١٤

    
  الكلمات العامة  - دال  

 
 ،االحتـاد الروسـي  : لو الدول األعضاء التاليـة كلمـات أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء          ألقى ممثِّ   -١٥

ــتني،  ،أذربيجــان ــبانيا، األرجن ــاإس ــسيا،أملاني ــا، إندوني ــران ، أوكراني ــة( إي  ،)اإلســالمية-مجهوري
 مجهوريــة ، اجلمهوريــة التـشيكية ، اجلزائـر ، تايلنـد ،بولنــدا ، بلجيكـا ، الربازيــل، باكـستان ،إيطاليـا 
-مجهوريــة(زويال  فــنالفلــبني،  ، فرنــسا، الــصني،سويــسرا ، رومانيــا، جنــوب أفريقيــا ،كوريــا

 ، النمـسا  ، املكسيك ، ماليزيا ، كينيا ،كولومبيا،  اكوستاريك ، كوبا ،كندافييت نام،    ،)البوليفارية
 عـن جمموعـة      نيابـةً   نيكـاراغوا أيـضاً كلمـةً      لُوألقى ممثِّـ  .  اليابان ،الواليات املتحدة نيجرييا، اهلند،   

اإلمارات العربيـة املتحـدة      عامة مراقبون عن     كلماتكما ألقى   . ي  دول أمريكا الالتينية والكاريب   
منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة، واملعهــد  وكــذلك 

واالحتاد الـدويل للمالحـة     والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،       اء،األورويب لسياسات الفض  
الفضائية، والشبكة اإلسالمية املـشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، واجمللـس االستـشاري جليـل                 
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الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمـن، وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ورابطـة                       
  .عاملي الأسبوع الفضاء

ة سـنتني، ابتـداًء مـن عـام     ورحَّبت اللجنة الفرعية بانتخـاب إيلـود بـوت رئيـساً هلـا ملـدَّ         -١٦
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للــرئيس املنتهيــة واليتــه، فيلــيكس كليمنتينــو    . ٢٠١٤

زات ، ملا أبداه من كفاءة قيادية وما قدَّمه من إسهامات يف تعزيـز إجنـا              )األرجنتني(مينيكوتشي  
  .اللجنة الفرعية أثناء توليه منصبه

 نـــا كـــدولتني عـــضوين جديـــدتني يف جلنـــة بـــيالروس وغابـــت اللجنـــة الفرعيـــة بورحَّ  -١٧
ب بالــشبكة اإلســالمية املــشتركة حِّــكمــا ُر. اسـتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 
  . لدى اللجنةلعلوم وتكنولوجيا الفضاء كأحدث مراقب دائم

 لعمـل اللجنـة الفرعيـة        مـوجزاً  م فيهـا عرضـاً    دَّ، ألقى الرئيس كلمة ق    ٧٩٦سة  ويف اجلل   -١٨
 اجملـــاالت العلميـــة واجملـــاالت الـــرئيس الـــدور اهلـــام للمـــرأة يف اســـتذكر و. يف دورهتـــا احلاليـــة

تعـاون  د كـذلك علـى دور ال      كَّوأ. التنمية اجملتمعية يف ميدان   االجتماعية االقتصادية ذات الصلة     
، ودعــا إىل تعزيــز التنــسيق بــني اللجنــة وســائر اهليئــات يمي يف أنــشطة الفــضاءقــالاألقليمــي واإل

  .برنامج التنمية العاملياحلكومية الدولية املشاركة يف 
 الفـضاء اخلـارجي     شـؤون مكتـب    عن    املسؤولُ ألقى املوظفُ ،   أيضاً ٧٩٦ويف اجللسة     -١٩

 حاجتـه إىل مـوارد إضـافية    وأبرز فيها برنامج عمل املكتب     استعرض كلمةًالعامة  التابع لألمانة   
  . يف السنوات القادمة ن من النجاح يف أداء املسؤوليات املرتقبةكَّلكي يتم

مـــن  ،فالدميـــري كوبــال حــداداً علـــى وفــاة   صـــمت دقيقــة  التزمــت اللجنــة الفرعيـــة   و  -٢٠
تطـوير   ويف    يف أعمال اللجنـة    ساهم على مدى فترة طويلة    كان قد   اجلمهورية التشيكية، الذي    

  .القانون الدويل للفضاء
 قـد   ٢٠١٤ املنتدى الـدويل الستكـشاف الفـضاء لعـام           أنَّوأشارت اللجنة الفرعية إىل       -٢١

 الواليــات املتحــدة بالتعــاون مــع   حيــث استــضافته،ينــاير/يف كــانون الثــاين ُعقــد يف واشــنطن،
ــام املن   ــة للمالحــة الفــضائية، وق ــة الدولي ــه    األكادميي تــدى مبتابعــة احلــوار الــذي كانــت قــد بدأت

ــة املفوَّ ــة ضــية األوروبي ــة الفــضاء األوروبي ــة .  يف إيطاليــا٢٠١١ يف عــام ووكال وأشــارت اللجن
املـضي قُـُدماً     أمهيـة مواصـلة      دت علـى  كَّـ أالفرعية إىل حضور عدد كبري من الدول للمنتـدى، و         

  . استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة البشريةيف
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وعاودت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه               -٢٢
ــسلمية، وشــدَّ   ــراض ال ــة  يف األغ ــادئ التالي ــى املب ــضاء    : دت عل ــة الوصــول إىل الف ــسُّر إمكاني تي

اخلارجي أمام مجيع الدول على قدم املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بصرف النظـر عـن          
مبـا فيـه القمـر     العلمـي والـتقين واالقتـصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي،        رهـا   مستوى تطوُّ 

واألجــرام الــسماوية األخــرى بــدعوى الــسيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو بــأيِّ وســيلة         
ــشية      أخــرى؛ وعــدم عــسكرة الفــضاء اخلــارجي وعــدم اســتغالله إالَّ يف حتــسني الظــروف املعي

  .التعاون اإلقليمي على تعزيز تطور األنشطة الفضائية على كوكب األرض؛ ووتوطيد السالم
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ تأثري األنـشطة الفـضائية علـى حيـاة اإلنـسان                    -٢٣

وعلى البيئة يستلزم زيادة التنسيق والتفاعل بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعيـة              
ء معايري دولية ملزمـة بـشأن مـسائل مثـل احلطـام الفـضائي               القانونية، من أجل العمل على إرسا     

واســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، ومهــا مــسألتان بالغتــا األمهيــة يف          
  .استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ البلــدان الناميــة ينبغــي أن تــستفيد مــن            -٢٤
 وأنَّ تعزيـز التعـاون      ؛ يف دعم تنميتـها االجتماعيـة واالقتـصادية        ء، خصوصاً تكنولوجيات الفضا 

 البلـدان   العلمـاء يف   وأنَّ لتـدريب     ؛ضروري لتيسري تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا بني الدول       
ية تدفق املعلومـات العلميـة وتبـادل البيانـات ويف تعزيـز بنـاء القـدرات                 النامية أمهية بالغة يف حرِّ    

  .املعارف وتبادل
 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٢٥

 ل الصني؛ ممثِّقدَّمه، " وإجنازاهتاChang’e-3م الذي أحرزته املركبة دُّالتق"  )أ(  

 يف عــدُبم يف جمــال املعــايرة والتحقــق ألغــراض االستــشعار الكّمــي عــن  دُّالتقــ"  )ب(  
 الصني؛ل ممثِّمه دَّ، ق"الصني

 فرنسا؛ل ممثِّمه دَّ، ق" الفضائيةللعملياتاللوائح التقنية الفرنسية "  )ج(  

فربايـــر /رات حـــىت شـــباطآخـــر التطـــوُّ: البعثـــات الفـــضائية اهلنديـــة األخـــرية"  )د(  
  اهلند؛ل ممثِّ، قدَّمه "٢٠١٤

 ٢٠١٣  يف آسيا واحملـيط اهلـادئ يف عـاميْ         امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء   "  )ه(  
 اليابان؛ل ممثِّمه دَّ، ق"التجديد من أجل حقبة جديدة: ٢٠١٤و
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وشــباب  طلبــة اجلامعــات منــاظري مــستمدَّة مــن: ٢٠١٣مــؤمتر جيــل الفــضاء "  )و(  
   اجمللس االستشاري جليل الفضاء؛املراقب عنمه دَّ، ق" يف قطاع الفضاءاملهنيني

، "اف الكواكـب مثال بـارز علـى التعـاون الـدويل يف جمـال استكـش            : كاسيين"  )ز(  
 ل إيطاليا؛مه ممثَّدَّق

مـه املراقـب عـن      دَّ، ق "وضع أسبوع الفضاء العاملي الذي أعلنته األمم املتحدة       "  )ح(  
 ؛ العامليرابطة أسبوع الفضاء

 ل الواليات املتحدة؛مه ممثَّدَّ، ق"فوائد حمطة الفضاء الدولية"  )ط(  

برنامج الفضاء الربازيلـي  أهداف اجتماع  : VSB-30صاروخ السرب الربازيلي    "  )ي(  
  ل الربازيل؛، قدَّمه ممثَّ"وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــة     "  )ك(   ــضاء اإليطالي ــة الف ــضاء يف وكال ــسيا الف ــن جيودي ــاً م ــون عام ــه دَّ، ق"ثالث   م
 ل إيطاليا؛ممثَّ

ة عـدَّ نتائج التجربـة النمـساوية الـيت شـاركت فيهـا            : البشر على سطح املريخ   "  )ل(  
 ل النمسا؛مه ممثِّدَّ، ق"دول حملاكاة اهلبوط على سطح املريخ

نظــرة عامــة فيمــا يتعلــق بطلــب االنــضمام إىل  :  الفــضائيةلكــسمربغأنــشطة "  )م(  
  ؛لكسمربغل مه ممثِّدَّق" عضوية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــة الــصاروخ احلامــل بــاجوهيش لكبــسولة األحبــ  "  )ن(    البيولوجيــةاث الفــضائية بعث
 .ل مجهورية إيران اإلسالمية، قدَّمه ممثِّ"اإليرانية الثانية

مـي األحـداث التاليـة املعقـودة علـى هـامش            وأعربت اللجنة الفرعيـة عـن شـكرها ملنظِّ          -٢٦
 :دورة اللجنة الفرعية هذه

 ،"ؤ بطقــس الفــضاء خــالل العقــد املقبــل حتــسني التنبُّــ"اجتمــاع خــرباء بــشأن   )أ(  
 ؛)ناسا(نظمته الواليات املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

ق املزيــد يف الفــضاء؟ جمموعــة هــل يريــد بلــدك أن حيقِّــ"حلقــة دراســية عنواهنــا   )ب(  
  املعهد األورويب لسياسات الفضاء؛استضافها، "أدوات

اث الفـضاء مـن   تكنولوجيا وأحب: الفضاء والتنمية املستدامة"حلقة دراسية عن    )ج(  
 متها اليابان ومنظمة الصحة العاملية؛، نظَّ"أجل الصحة العاملية
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مـه  ، نظَّ "فوائـد حمطـة الفـضاء الدوليـة بالنـسبة للـصحة           "اجتماع خـرباء بـشأن        )د(  
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الصحة العاملية

    
    التقارير الوطنية  - هاء  

انظر الوثائق (مة من الدول األعضاء دَّالتقدير بالتقارير املقأحاطت اللجنة الفرعية علماً مع   -٢٧
A/AC.105/1058و Add.1و A/AC.105/C.1/2014/CRP.10و A/AC.105/C.1/2014/CRP.11 .( لكي

مة عن للتقارير املقدَّتبادل عام لآلراء وعرض " من جدول األعمال، ٤تنظر فيها يف إطار البند 
ن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي ة بأصت اللجنة الفرعيوأو". األنشطة الوطنية

 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
    

  الندوة  - واو  
 

ــباط١٧يف   -٢٨ ــر، / ش ــمفرباي ــن موضــوع      نظَّ ــدوةً ع ــضاء اخلــارجي ن ــب شــؤون الف  مكت
 . من الصنيشنغ دينغت، أدارها شيان"التطبيقات التجارية للنظم العاملية لسواتل املالحة"

النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع        : "مة يف الندوة ما يلي    دَّومشلت العروض اإليضاحية املق     -٢٩
ــه ــوم ستانـــسل مـــن  دَّ، ق"وتطبيقاتـ ــه تـ ــراهن "، ومكتـــب ستانـــسل لالستـــشارات مـ الوضـــع الـ

د غلونـاس يف االحتـا  /واالجتاهات املستقبلية للتطبيقـات التجاريـة للنظـام العـاملي لـسواتل املالحـة         
غلونـاس،  / النظام العاملي لسواتل املالحـة     منتدىمه أندري كوبريانوف من رابطة      دَّ، ق "الروسي

متــه ميــاو تيــان مــن املكتــب دَّ، ق"بيــدونظــام /النظــام العــاملي لــسواتل املالحــةَتقــدُّم تطبيقــات "و
آفــاق التطبيقــات التجاريــة لنظــام غــاليليو وقــضاياه      "الــصيين للمالحــة الــساتلية، بالــصني، و   

نظـرة عامـة علـى مـشروع     "، وTelespazio SpAمـه جيـوزييب فرييغليـو مـن شـركة      دَّ، ق"احلامسة
 ..QZS System Service Incمه يوشيوكي موراي من شركة دَّ، ق"النظام الساتلي شبه السميت

    
    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - زاي  

، [...] املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها           بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنـود         -٣٠
ــودة يف  ــباط[...] املعقـ ــر /شـ ــارجي يف  ٢٠١٤فربايـ ــتخدام الفـــضاء اخلـ ــة اسـ ــا إىل جلنـ ، تقريرهـ

 .ن يف الفقرات الواردة أدناهاألغراض السلمية، الذي يتضمَّن آراءها وتوصياهتا على النحو املبيَّ
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    األجسام القريبة من األرض  -تاسعاً  
األجـسام  " مـن جـدول األعمـال،        ١٢رت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف البنـد           نظ  -٣١

 .٦٨/٧٥، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "القريبة من األرض

لـو أملانيـا وإيطاليـا ومجهوريـة كوريـا       من جـدول األعمـال ممثِّ  البندهذا  وتكلَّم يف إطار      -٣٢
ل شيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا          ممثِّ وكندا ومصر والواليات املتحدة واليابان، وكذلك     

لـو دول أعـضاء     م أيضاً بشأن هذا البند أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثِّ             لَّوتك. ي  الالتينية والكاريب 
أخرى واملراقبـون عـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة واجمللـس االستـشاري جليـل الفـضاء ومؤسـسة                  

 .العامل اآلمن

 : إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية  -٣٣

 ل الواليات املتحدة؛مه ممثِّدَّ، ق"٢٠١٣األجسام القريبة من األرض "  )أ(  

، "احلالــة الراهنــة: األنــشطة املتــصلة باألجــسام القريبــة مــن األرض يف روســيا"  )ب(  
 االحتاد الروسي؛ل ممثِّمه دَّق

ل ممثِّـــمـــه دَّ، ق"د عـــام مـــن وقوعـــهمـــاذا نعـــرف بعـــ: حـــدث شليابينـــسك"  )ج(  
 اجلمهورية التشيكية؛

 .ل الواليات املتحدةمه ممثِّدَّ، ق"ي الكويكبات الكبريحتدِّ"  )د(  

ــةونوَّهــت  -٣٤ ــة اللجن ــن    الفرعي ــراب ع ــع اإلع ــدير، م ــال التق ــين   ، بأعم ــل املع ــق العم فري
ر إىل مـا حقَّقـه مـن        بالنظ،  )املكسيك(باألجسام القريبة من األرض، برئاسة سريجيو كاماتشو        

 . التخفيف من خماطر األجسام القريبة من األرضالرامية إىل تنسيق اجلهود الدولية تقدُّم يف

الـــة الراميـــة إىل التخفيـــف مـــن خمـــاطر  الفعَّالتـــدابري نَّ أإىل اللجنـــة الفرعيـــة وأشـــارت  -٣٥
ويل وتنـسيق  األجسام القريبة مـن األرض ُيـضطلع هبـا علـى أفـضل حنـو مـن خـالل التعـاون الـد            

 . أفضل املمارساتومعرفةالبحوث ذات الصلة 

أمهية تبادل املعلومات فيما يتعلق باكتشاف األجـسام        إىل  أيضاً   اللجنة الفرعية    وأشارت  -٣٦
القريبة من األرض اليت قد تنطوي على خماطر ورصد تلك األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائية              

مكنة، وال سيما البلدان النامية ذات القدرة احملدودة على لضمان إدراك مجيع البلدان لألخطار امل
واستذكرت . التنبؤ بارتطام األجسام القريبة من األرض وعلى التخفيف من مضار هذا االرتطام           
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االت الطوارئ وإدارة الكوارث على حل للتصدِّياللجنة الفرعية أيضاً أمهية بناء القدرات بالنسبة       
 .م قريب من األرضحنو فعال يف حالة ارتطام جس

 مــع االرتيــاح، يف قرارهــا   رحَّبــت اجلمعيــة العامــة  نَّأإىل  اللجنــة الفرعيــة  وأشــارت  -٣٧
، بالتوصيات املتعلقة بتوفري استجابة دولية خلطر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض                ٦٨/٧٥

ــرات ( ــة  ١٤ إىل ١١الفقـ ــ) A/AC.105/1038 مـــن املرفـــق الثالـــث بالوثيقـ ــة دهتا االـــيت أيَّـ   للجنـ
 يف األغــراض الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا اخلمــسني وجلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي 

 . يف دورهتا السادسة واخلمسنيالسلمية

 فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض كـان          نَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ     -٣٨
 :قد أوصى يف دورهتا اخلمسني مبا يلي

شبكة دولية لإلنذار خبطر الكويكبـات، ُيفـتح بـاب املـسامهة فيهـا أمـام                إنشاء    )أ(  
ي بالفعـل املهـام الالزمـة        املؤسسات اليت تـؤدِّ    الربط بني طائفة واسعة من املنظمات، عن طريق       

 قدر املستطاع؛

ــربامج       )ب(   ــذار خبطــر الكويكبــات مــع املنظمــات وال ــة لإلن ــشبكة الدولي تفاعــل ال
مة روابط باهليئات الوطنية والدولية القائمة املعنيـة بالتـصدِّي للكـوارث            الدولية ذات الصلة إلقا   

بغــرض دراســة أنــشطة التــصدِّي للحــوادث احملتملــة الناجتــة عــن ارتطــام األجــسام القريبــة مــن    
 األرض والتخطيط هلا؛

تــشكيل فريــق استــشاري معــين بتخطــيط البعثــات الفــضائية مــن ِقبــل الــدول      )ج(  
لني للـدول    الفريـق ممـثِّ    وينبغـي أن يـضمَّ    . تحدة اليت لديها وكاالت فـضائية     األعضاء يف األمم امل   

املرتــادة للفــضاء مــن أجــل وضــع إطــار وحــدود زمنيــة وخيــارات بــشأن اســتهالل أنــشطة           
 . الفضائية وتنفيذهااالستجابة املتعلقة بالبعثات

املتحـدة عمـل    ر األمـم    فقـت علـى أن تيـسِّ      واستذكرت اللجنة الفرعية أهنـا كانـت قـد اتَّ           -٣٩
 .الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية

ــة  وأشــارت  -٤٠ ــة الفرعي ــه اللجن ــة مــن    إىل أن ــق العمــل املعــين باألجــسام القريب  ينبغــي لفري
، ٢٠٠١األرض، الذي أنشأته جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف عـام                   

أن يساعد يف إنشاء الـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات وتـشكيل الفريـق االستـشاري                    
أن ُيخطــر اللجنــة الفرعيــة هــذا املعـين بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية، وأنــه ينبغــي لفريـق العمــل   
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لــشبكة والفريــق لوينبغــي . تلــك الــشبكة وذلــك الفريــق االستــشاري م احملــرز يف إنــشاء بالتقــدُّ
 .، بعد إنشائهما، تقارير سنوية عن أعماهلما أن يقدِّمارياالستشا

ــة       -٤١ ــه ينبغــي تنفيــذ مجيــع التوصــيات دون حتميــل امليزاني ــة أن ــة الفرعي واســتذكرت اللجن
 .العادية لألمم املتحدة أيَّ تكاليف

 فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن نَّت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً علمــاً بــأوأحاطــ  -٤٢
نظَّــم يف معــرض تنفيــذ التوصــيات الــواردة أعــاله، بالتعــاون مــع ناســا ووكالــة الفــضاء  األرض 

 من أجل إنشاء الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبـات          ٢٠١٤األوروبية، اجتماعني يف عام     
 . والفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية رمسياً

ة رئيس فريق العمـل إىل إحاطـة اللجنـة الفرعيـة     ووفقاً للتوصيات، دعت اللجنة الفرعي   -٤٣
علماً بالتقدم احملرز يف إنـشاء الـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات والفريـق االستـشاري            

 .املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية

- مركـز الكواكـب الـصغرية، يف مركـز هارفـارد           وأُحيطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـأنَّ          -٤٤
 كـانون  ١٤ و١٣ الفلكية يف كمربيدج بالواليات املتحدة، استـضاف يـومي       مسيثونيان للفيزياء 

. جنة التوجيهية للـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات            أول اجتماع لل   ٢٠١٤يناير  /الثاين
، وهـي تـضم أفـراداً       صةاألساسية للجنة توجيهيـة خمصَّـ     وقد ُشكِّلت يف هذا االجتماع العضوية       

ــوم الروســية   (ســي ومؤســسات مــن االحتــاد الرو  ــة العل ــابع ألكادميي ــسا ) معهــد الفلــك الت وفرن
ناســا وخمتــرب الــدفع النفثــي ومركــز (والواليــات املتحــدة ) املركــز الــوطين للدراســات الفــضائية(

ووكالـة الفـضاء األوروبيـة    ) املركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوي  (وأملانيا  ) الكواكب الصغرية 
معهــد الفيزيــاء (وإيطاليــا ) معهــد أحبــاث الفــضاء(ء وهولنــدا وبرناجمهــا للتوعيــة بــأحوال الفــضا

واالحتــاد الفلكــي الــدويل ورئــيس فريــق العمــل املعــين       ) الفلكيــة الفــضائية وعلــم الكواكــب   
مؤســسة العــامل اآلمــن واملعهــد    مــن  لالجتمــاع وقُــدِّم دعــم . باألجــسام القريبــة مــن األرض  

ب االجتمـاع، أعـرب املعهـد الكـوري     وعقـ . االفتراضي ألحباث استكشاف اجملموعة الشمسية    
.  الفلك والفـضاء عـن اعتزامـه االنـضمام إىل الـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات                    لعلوم

 :وأُحيطت اللجنة الفرعية علماً بالنتائج واالستنتاجات التالية لذلك االجتماع

ــيني باستكــشاف         )أ(   ــرة إىل خــرباء معن ــتماع مباش ــاع فرصــةً لالس ــاح االجتم أت
 وحتديـد خصائـصها؛ ودراسـة الـسياسات املتعلقـة مبعـايري             وتتبعهـا ألجسام القريبـة مـن األرض       ا

اء الـسياسيني يف    ؛ وتـوفري توصـيات بـشأن إيـصال هـذه املعلومـات إىل الزعمـ               اخلطرحتديد عتبة   
 ؛ العامواجلمهورالعامل 
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كبـات  للشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكوي    صة  املخصَّسلَّمت اللجنة التوجيهية      )ب(  
مـن  ذلـك    و يف ما تبذله مـن جهـود      و ،بأن مثة حاجة إىل تشجيع املزيد من املشاركة يف الشبكة         

وكالـة  : االجتمـاع ويشمل الشركاء احملتملون الـذين ذُكـروا يف         . خالل حشد منظمات أخرى   
ــويب        ــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي واملرصــد اجلن ــة الياباني ــة الروســية والوكال الفــضاء االحتادي

ووكالــة الفــضاء الكنديــة واملؤســسة اهلنديــة ألحبــاث الفــضاء وإدارة الفــضاء الوطنيــة   األورويب 
الــصينية والوكالــة الفــضائية للمملكــة املتحــدة واملركــز الــوطين الفرنــسي للدراســات الفــضائية   

 ؛ املزيد من الشركاء على االنضماموُشجِّع. والشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية

  بـشأن املبـادئ التـشغيلية للـشبكة        إرشـادات الن نوايـا لتـوفري      سوف ُيصاغ إع    )ج(  
 ،وضــع اإلرشــادات الــيت ســوف تعمــل الــشبكة مبوجبــها، والدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات

 إعــالن النوايــا أهــداف اللجنــة  يتنــاولوســوف .  مبــشاركة كــل شــريك يف الــشبكة والتعريــف
بــشأن اصــة باألجــسام القريبــة مــن األرض والتوجيهيــة فيمــا يتعلــق بقاعــدة البيانــات العامليــة اخل

 الـسياسات   اعوُصـنَّ إيصال املعلومـات إىل خمتلـف الفئـات املـستهدفة، مبـا يف ذلـك الـسياسيون                  
 إعـالن النوايـا   دحيـدِّ وسـوف  .  بـشكل عـام    والنـاس واألوساط املعنيـة بـإدارة حـاالت الطـوارئ          

 ؛ة التوجيهية للشبكللجنةألساسية أيضاً األدوار واملسؤوليات ا

سوف تعزِّز الشبكة اكتشاف األجسام القريبـة مـن األرض وأرصـاد متابعتـها                )د(  
ــة والقياســات الــضوئية والتــنظري الطيفــي    ( ــال، القياســات الفلكي ، ال ســيما يف )علــى ســبيل املث

وعلـى وجـه    .  علـى الـصعيد الـدويل      نصف الكرة اجلنويب، مـن خـالل زيـادة التعـاون والتنـسيق            
أن تــشجِّع االســتخدام املنــسَّق للمقاريــب األرضــية يف أرصــاد متابعــة التحديــد، ينبغــي للــشبكة 

 يف الكائنــة الثغــرات األجــسام القريبــة مــن األرض وحــشد اإلمكانــات القائمــة مــن أجــل ســدِّ  
كـن اسـتخدامها مبزيـد      يد قـدرات األعـضاء القائمـة الـيت مي         املسح الكامل للسماء وحتد   عمليات  

 ؛ الشأنوتيسري التنسيق يف هذامن الفعالية 

من خـالل زيـادة التعـاون الـدويل، ينبغـي للـشبكة أن تـسعى إىل إنـشاء قـدرة                       )ه(  
 علــى اكتــشاف األجــسام األصــغر الــيت   تركّــزدوليــة علــى البحــث الــسريع يف كامــل الــسماء   

وإىل ) األجـسام األكـرب   على سبيل املثال حدث شليابينسك أو       (توشك على االرتطام باألرض     
يعمـل باألشـعة دون   ملسح األجـسام القريبـة مـن األرض        الفضاء   استحداث وتشغيل مقراب يف   
 ؛ إىل عشرة أمثاله على األقلتلك األجسامل اكتشاف احلمراء من أجل زيادة معدَّ

ــة التوجيهيــة املخصَّــ اتَّ  )و(   ة صة للــشبكة علــى تنظــيم حلقــة عمــل ملــدَّ  فقــت اللجن
خـاطر ارتطـام األجـسام القريبـة         عن استراتيجيات االتصال فيما يتعلـق مب       ٢٠١٤يومني يف عام    
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ــن األرض ــى التقيــيم    وســوف تركِّــ . م  للرســائل واالســتراتيجيات  احلاســمز حلقــة العمــل عل
واخلطـــط الـــيت تـــضعها األوســـاط املعنيـــة باألجـــسام القريبـــة مـــن األرض يف حماولـــة لتحـــسني  

  .حملتملة اخلطورة وخماطر االرتطاماالتصاالت الدولية بشأن الكويكبات ا
 بأنَّ وكالة الفضاء األوروبية قد قامت، بالتعـاون مـع فريـق        لغت اللجنة الفرعية أيضاً   وأُب  -٤٥

العمل املعين باألجسام القريبة من األرض، باستضافة االجتماع األول للفريق االستـشاري املعـين              
 يف املركــز األورويب للعمليــات ٢٠١٤فربايــر / شــباط٧ و٦بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية يــومي 

: وشـارك ممثلـون عـن اجلهـات التاليـة يف االجتمـاع            . ة التـابع هلـا، يف دارمـشتات، بأملانيـا         الفضائي
ــة الفــضاء املكــسيكية   ــة  )املكــسيك(وكال ــة الفــضاء اإليطالي ــا(، ووكال ــوطين )إيطالي ، واملركــز ال

لـشؤون  ، وشيلي، واملركز األملـاين      )كندا(، ووكالة الفضاء الكندية     )فرنسا(للدراسات الفضائية   
، ووكالة الفضاء األوروبية، وغانا، والوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء       )أملانيا (اء اجلوي الفض

االحتـــاد (، ووكالـــة الفـــضاء االحتاديـــة الروســـية )الواليـــات املتحـــدة(ناســـا و، )اليابـــان(اجلــوي  
دة ، والوكالـة الفـضائية للمملكـة املتحـ      )أوكرانيـا (، ووكالة الفضاء الوطنيـة األوكرانيـة        )الروسي

لــون عــن فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض   كمــا حــضر ممثِّ). اململكــة املتحــدة(
ل عــن وكالــة الفــضاء فــق املــشاركون علــى أن يــرأس ممثِّــواتَّ. ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي

وبعـــد . األوروبيـــة االجتمـــاع األول للفريـــق االستـــشاري املعـــين بـــالتخطيط للبعثـــات الفـــضائية
 طلبت وكالة الفضاء الرومانية االنضمام إىل عضوية الفريق وأعلنت عن وفدها الذي    االجتماع،

وأُبلغت اللجنـة   .  تشجيع وكاالت الفضاء األخرى على االنضمام كذلك       وجرى. سيمثلها لديه 
  :الفرعية باملعلومات التالية الناجتة من ذلك االجتماع

سي من الفريق االستشاري املعين     الحظ املشاركون يف االجتماع أنَّ الغرض األسا        )أ(  
ن األرض مـن    ي خلطر األجـسام القريبـة مـ       دِّبالتخطيط للبعثات الفضائية هو إعداد تدابري دولية للتص       

 ووضـع خيـارات لتهيئـة فـرص للتعـاون يف إجـراء البحـوث وإيفـاد البعثـات،                    خالل تبادل املعلومات  
  ؛جسام القريبة من األرضمن خطر األة ترمي إىل التخفيف يواالضطالع بأنشطة ختطيط

ويف إحدى مناقشات املائدة املستديرة، قدَّم بعض أعضاء الفريـق االستـشاري      )ب(  
. املذكور ملخصا جلهـود وكـاالت الفـضاء التـابعني هلـا يف جمـال األجـسام القريبـة مـن الفـضاء                      

ل  حلالـة مـن حـاالت االرتطـام علـى الفريـق مـن أجـ               أمنوذجاوعرضت وكالة الفضاء األوروبية     
عــت دراســة احلالــة هــذه اإلطــار  وتتبَّ. تــأطري املناقــشات املتــصلة بأعمالــه املقبلــة يف هــذا الــشأن 

. ي للكـوارث  دِّالزمين احملتمل يف هذا الشأن واخلطوات اليت ميكن اختاذها للمساعدة على التص           
ــة      ــاع األول للجنـ ــائج االجتمـ ــشأن نتـ ــذ بـ ــاع عندئـ ــشاركني يف االجتمـ ــة للمـ ــدِّمت إحاطـ وقُـ

  ؛ املشار إليه أعالهللشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكباتصة هية املخصَّالتوجي
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ة الرئيسية للفريق خالل االجتماع هي النظر يف إطـاره املرجعـي            وكانت املهمَّ   )ج(  
ل إىل توافق يف اآلراء علـى هيكـل ذلـك اإلطـار املرجعـي                التوصُّ ومتَّ. ووضعه يف صيغته النهائية   

ــة بتوافــق اآلراء رئيــساً  وخــالل االجتمــا. وصــيغته ــة الفــضاء األوروبي ــاً مؤقَّع، انُتخبــت وكال  ت
يونيــه / حزيــران١٣ و١٢وســوف ُيعقــد االجتمــاع التــايل يف فيينــا يــومي . للفريــق االستــشاري

ز هـذا االجتمـاع علـى تبـادل املعلومـات بـشأن األنـشطة ذات الـصلة يف                 وسوف يركِّ . ٢٠١٤
  .األرض وخطة العمل املقبلةبة من جمال ختفيف خماطر األجسام القري

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ على فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض أن             -٤٦
ــذار خبطــر الكويكبــات  يواصــل دعــم عمــل   ــة لإلن ــشبكة الدولي ــشاري املعــين  ال  والفريــق االست

جنـة ومـع    بالتخطيط للبعثـات الفـضائية علـى املـدى القريـب مـن أجـل تيـسري تفاعلـهما مـع الل                     
احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ال تـشارك يف هـاتني                     

وسـوف يعـاجل فريـق العمـل أيـضا املـسائل ذات        . اجلهتني املعنيتني باألجسام القريبة من األرض     
يف كـل   وسـوف جيـري إعـادة النظـر         . اة اآلن أو اليت ال تعاجلها هاتان اجلهتان       الصلة غري املتوخَّ  

 .فريق العملدورة من دورات اللجنة الفرعية يف مدى استمرار احلاجة إىل 
    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد              ٦٨/٧٥ لقرار اجلمعيـة العامـة       وفقاً  -٤٧
، يف إطـار خطـة   "ء اخلـارجي يف األمـد البعيـد   استدامة أنشطة الفـضا   " من جدول األعمال،     ١٤

العمــل الــواردة يف تقريــر جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عــن أعمــال    
  )١(.نيدورهتا الثانية واخلمس

لـو كـلٍّ مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا             من جدول األعمـال ممثِّ     ١٤ يف إطار البند     وتكلَّم  -٤٨
ــة(وإيــران  ــن ) ةاإلســالمي-مجهوري ــة(زويال  وباكــستان والــصني وف ــة-مجهوري ــدا ) البوليفاري وكن

ل شــيلي نيابــة عــن  يف إطــار هــذا البنــد ممثِّــ تكلَّــمكمــا . والنمــسا والواليــات املتحــدة واليابــان 
 وألقــى املراقــب عــن مؤســسة العــامل اآلمــن كلمــة   .جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي 

  .ىعام لآلراء، ممثلو دول أعضاء أخرا، أثناء التبادل الوتكلَّم بشأن هذا البند أيض. أيضا
  :ةيضاحية العلمية والتقنية التاليواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإل  -٤٩

                                                           
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠رمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق ال  )1(  
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النـــهوض بـــالبحوث العلميـــة اجلامعيـــة وتطـــوير القـــوى : الـــسواتل الـــصغرية"  )أ(  
  الواليات املتحدة؛ل ممثِّ، قدَّمه "العاملة

، "ليـة لعمليـات االلتقـاء والتقـارب يف الفـضاء واسـتدامة الفـضاء              املناظري الدو "  )ب(  
  مؤسسة العامل اآلمن؛ل ممثِّقدَّمه 

معــايري تقبــل املخــاطر العموميــة يف عمليــات اإلطــالق الفــضائية والعــودة إىل  "  )ج(  
  ، قدَّمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛"الغالف اجلوي

ــان"  )د(   ــرحالأم ــة   ال ــشرية التجاري ــضائية الب ــة    "ت الف ــب عــن الرابط ــه املراق ، قدَّم
  .الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء

  :يعروضاً على اللجنة الفرعية ما يلوكان م  -٥٠
ن جتميعــا ملــشاريع املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة مــن تتــضمَّ مــذكِّرة مــن األمانــة  )أ(  

 الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء          أفرقة اخلرباء ألف إىل دال من أجل أن ينظر فيها         
مــة يف الــدورة الــسادسة واخلمــسني للجنــة اســتخدام  اخلــارجي يف األمــد البعيــد، بــصيغتها املقدَّ

  ؛)A/AC.105/1041/Rev.1(الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
ورقـــة عمـــل مقدَّمـــة مـــن االحتـــاد الروســـي بـــشأن اســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء   )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.1/L.337(جي يف األمد البعيد اخلار
بشأن الشروط املسبقة لتعزيـز النظـر يف         ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي       )ج(  

سبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف سـياق مـسألة                  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.338 (استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 بـشأن مـشروع     تتـضمَّن مقترحـاً   ورقة عمل مقدَّمة من رئـيس الفريـق العامـل             )د(  
الفريــق العامــل املعــين   تقريــر وجمموعــة أوليــة مــن مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت سيــصدرها   

  ؛)A/AC.105/C.1/L.339(باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ن تقــارير عمــل أفرقــة اخلــرباء ألــف وجــيم ودال  ورقــات غرفــة اجتماعــات تتــضمَّ  )ه(  

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.13و A/AC.105/C.1/2014/CRP.15و A/AC.105/C.1/2014/CRP.16(؛  
ــة اجتماعــات تتــض    )و(   ــة غرف ــق   مَّورق ــرح املتعل ــات املتحــدة عــن املقت ن آراء الوالي

لفريق العامـل املعـين     ا سيصدرهامبشروع تقرير وجمموعة أولية من مشاريع املبادئ التوجيهية اليت          
ــة        ــوارد يف الوثيق ــد ال ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــتدامة أن  A/AC.105/C.1/L.339باس

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.14(؛  
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ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمن ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي عــن    )ز(  
د حّـ  ملفهـوم إنـشاء مركـز مو       عناصر األساسية ال(استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد        

للمعلومات بشأن رصد الفضاء القريب من األرض حتت رعاية األمم املتحدة، واجلوانب األكثر             
  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.17) (حمورية للموضوع

ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى قائمــة جبهــات االتــصال بــالفريق العامــل   )ح(  
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.18( الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد املعين باستدامة أنشطة

 املتعلـق   ٦٨/٥٠رار اجلمعيـة العامـة      وأعربت اللجنة الفرعية عـن ترحيبـها حبقيقـة أنَّ قـ             -٥١
بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي وتقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني                  

قــد أتيحــا ) A/68/189(املعــين بتــدابري كفالــة الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي 
  .أيضا خالل الدورة

، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة  ٦٨/٧٥ة ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــ   -٥٢
  ).جنوب أفريقيا(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز 

م يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال              بت اللجنة الفرعية مبـا أُحـرز مـن تقـدُّ          ورحَّ  -٥٣
الختـصاصات الفريـق العامـل وطرائـق عملـه          داخل الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة، وفقـاً         

 مـن أجـل   العمـل اخلاصـة هبـا   مت تقـارير  دَّ أفرقة اخلرباء الثالثة قد قنَّوأشارت مع التقدير إىل أ  
  .أن ينظر فيها الفريق العامل

 االقتراح اخلاص بإعداد مشروع تقرير وجمموعـة أوليـة          نَّوأشارت اللجنة الفرعية إىل أ      -٥٤
ها رئـيس الفريـق العامـل، ميثـل         لتوجيهية، الوارد يف ورقة العمـل الـيت أعـدَّ         من مشاريع املبادئ ا   

خطوة هامة إىل األمام يف عمل الفريق العامل ويوفر أساسا صلبا إلجـراء املزيـد مـن املناقـشات        
  .يهية تستند إىل توافق يف اآلراءصوب وضع جمموعة من املبادئ التوج

 مـن وجهـة نظـر سياسـية     تدارسـها لتوجيهية ينبغي وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املبادئ ا   -٥٥
  .لدى الفريق العامل

 تــدابري أو جمموعــات مبــادئ توجيهيــة قــد ُيوصــى هبــا يف   ورأت بعــض الوفــود أنَّ أيَّ  -٥٦
 معاهــدات األمــم املتحــدة يف ذلــك مــع القــانون الــدويل، مبــا سقةًاملــستقبل ينبغــي أن تكــون متَّــ

  .اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 تلـك   عرب عن رأي مفاده أنَّ تنظيم األنشطة الفضائية يبقى مـسؤولية الـدول، وأنَّ             أُو  -٥٧

  .ةاملسؤولية غري قابلة لإلحال
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ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم النظر يف العناصر املشتركة يف األعمـال اجلاريـة لـدى                   -٥٨
 املعــين بتــدابري كفالــة  الفريــق العامــل، والتوصــيات الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني  

، واملناقشات الـدائرة بـشأن وضـع        )A/68/189(الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي        
مدونة دوليـة لقواعـد الـسلوك، وذلـك بـالنظر إىل أهنـا تتـشارك يف األهـداف الراميـة إىل تعزيـز                        

  .حبكم طبيعتها واألمن واالستدامة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، وأهنا مترابطة األمان
 ببحثهـا مـن     دة إالَّ قَّـ كـن معاجلـة مـسألة االسـتدامة املع        عرب عن رأي مفاده أنه ال مي      أُو  -٥٩

  .دةزوايا علمية متعدِّ
 توصـيات الفريـق العامـل ومبادئـه التوجيهيـة           أنَّوأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده         -٦٠

م البلـدان الناميـة ذات القـدرات    ال ينبغي أن حتدَّ من فرص االستفادة من الفـضاء اخلـارجي أمـا         
الفــضائية الناشــئة الــيت ترغــب يف ممارســة حقهــا املــشروع يف اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف   
احلصول على منافع جمتمعية وأنَّ على الدول أن تكفل عدم استخدام الفـضاء اخلـارجي لتعزيـز                 

  .ض املصاحل االجتماعية لإلنسانيةوِّارية من شأهنا أن تقمصاحل جت
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي تبسيط جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة وجتميعهـا يف                 -٦١

  .قائمة أكثر إجيازاً
ن سَّة املبادئ التوجيهيـة ميكـن أن يتحـ       وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ هيكل مشروع جمموع         -٦٢
  .اجلديدة املبادئ التوجيهية  ولكن من املمكن يف الوقت نفسه استحداث بعض كبرياًناًسُّحت

ئي أنه ينبغي أن تكون املبادئ التوجيهية واضحة وقابلة للتنفيـذ وأن يكـون تأثريهـا                ُرو  -٦٣
  .قابال للقياس، وأنه ينبغي النظر بالفعل يف هذه املرحلة يف إجياد سبيل واضح لتنفيذها

  . التوجيهية وحتديثها بصفة دوريةوُرئي أنه ينبغي وضع إجراءات الستعراض املبادئ  -٦٤
مة يف  مــن الــضروري التوصــل إىل اتفــاق بــشأن تعــاريف املفــاهيم املــستخدَ   نَّوُرئــي أ  -٦٥

  .ون لتنفيذ تلك املبادئ أثر عملياملبادئ التوجيهية من أجل ضمان أن يك
ينبغـي أن يـستخدم يف      " املنظمـة غـري احلكوميـة     "وأُعرب عـن رأي مفـاده أنَّ مـصطلح            -٦٦

اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الفـضاء مـن الـدوائر األكادمييـة               املبادئ التوجيهيـة لإلشـارة إىل مجيـع         
  .والصناعية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ بنـاء القـدرات يف البلـدان ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة                     -٦٧
  .سيما فيما يتعلق بتخفيف احلطام الفضائي وطقس الفضاء ينبغي أن يعاجل معاجلة أمشل، وال
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ورأت بعض الوفود أنَّ احلطام الفضائي قد نـشأ مـن خـالل عمليـات الفـضاء الـسابقة                     -٦٨
مـة، وأنَّ علـى هـذه الـدول أن تـساعد            اليت اضطلعت هبا البلدان ذات القـدرات الفـضائية املتقدِّ         

الوافدين اجلدد يف جمال األنشطة الفضائية على التخفيف من احلطام الفضائي من خـالل تـوفري                 
لعلمــي والتكنولــوجي واملــايل، بغيــة مــساعدهتم علــى مراعــاة اســتدامة أنــشطة الفــضاء    الــدعم ا

  .اخلارجي يف األمد البعيد
  .ف منهاوُرئي أنه ينبغي وضع تعاريف قانونية للحطام الفضائي ووضعية املواد اليت يتألَّ  -٦٩
يف  مــن أجــل دعــم األنــشطة الفــضائيوُرئــي أنــه ينبغــي إنــشاء صــندوق دويل للحطــام   -٧٠

ســيما الــدول ذات القــدرات  جمــال ختفيــف احلطــام الفــضائي، وتــشجيع الــدول األعــضاء، وال 
ع بنــسبة مئويــة مــن ميزانيــة األنــشطة الفــضائية لــديها مــن أجــل   مــة، علــى التــّربالفــضائية املتقدِّ

  . كوكب األرض ويف الفضاء اخلارجيالصندوق بغية دعم التنمية املستدامة على
نــشاء مركــز دويل لرصــد الفــضاء القريــب مــن األرض، ليكــون أداة وُرئــي أنــه ينبغــي إ  -٧١

عاملية لتبادل املعلومات، وجلمع ونشر املعلومات املتعلقة باألجسام الكائنـة يف الفـضاء القريـب               
  .من األرض واألحداث الواقعة فيه

وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ مــسألة اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي   -٧٢
 مل تعاجل يف إطار عمل الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة              األمانوثارها املباشرة على االستدامة     وآ

  .أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
لت  لالتفـاق الـذي توصَّـ      والحظت اللجنة الفرعية أنَّ على رئيس الفريق العامل، وفقـاً           -٧٣

، أن ُيبلــغ رئــيس اللجنــة )١٦٧ الفقــرة ،A/68/20(إليــه اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني 
م الـذي أحـرزه الفريـق العامـل يف الفتـرة            دُّ دورهتا الثالثـة واخلمـسني، بالتقـ       الفرعية القانونية، يف  

  .االفرعية العلمية والتقنية وخالهلاملفضية إىل الدورة احلادية واخلمسني للجنة 
ملبـادئ التوجيهيـة لكـي تنظـر        وُرئي أنه ينبغي للجنة أن تستهدف تقـدمي جمموعـة مـن ا              -٧٤

 خلطة عمل الفريق العامـل، وأنَّ أي مواضـيع تتطلـب            ، وفقاً ٢٠١٤فيها اجلمعية العامة يف عام      
 خلطـة عمـل جديـدة بـشأن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء        دراسة أكثر تعمقا ميكن أن تكـون أساسـاً      

  .يداخلارجي يف األمد البع
ف إلجـراء مناقـشات الفريـق العامـل يف     ورأت بعض الوفود أنه ينبغي تأمني وقـت كـا     -٧٥

اجللسة العامة للجنة الفرعية، مع توفري خدمات للترمجـة الـشفوية، وأنـه ينبغـي للـدول أن تتـيح          
  .ل إىل توافق يف اآلراء بشأهنالنفسها فسحة زمنية كافية للنظر يف مجيع املسائل والتوصُّ
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رة الـسابعة واخلمـسني للجنـة وأنـه         وُرئي أنه ينبغي أن جيتمع الفريق العامل خالل الدو          -٧٦
  . حسب االقتضاءعلى هامش تلك الدورة ميكن أيضا معاودة عقد أفرقة اخلرباء

ئي أنَّ أسلوب العمل املتبع يف الفريق العامل ينبغي أن ُينظـر يف اسـتخدامه أيـضا يف                  ُرو  -٧٧
 لـدى الفريـق     قـت قَّنظر إىل النتـائج الناجحـة الـيت حت        إطار بنود أخـرى مـن جـدول األعمـال بـال           

االعامل خالل فترة زمنية حمدودة جد .  
فربايــر، تقريــر /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها    -٧٨

الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي يـرد يف املرفـق                       
  .هبذا التقرير[...] 

  


