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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
  األغراض السلميةيف  

   واخلمسوناخلامسةالدورة 
        ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٥- ٦ ،فيينا

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      راتالتوصيات واملقرَّ    

   تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني - جيم 
أعمال تقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن مع اللجنة علماً أحاطت ال - ١

نتائج مداوالت اللجنة الفرعية  ، الذي يتضّمن)A/AC.105/1001( واألربعني تاسعةدورهتا ال
 .٦٦/٧١ بشأن البنود اليت نظرت فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة

ملا أبداه من ) األرجنتني(نيكوتشي وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد فيليكس مي - ٢
  . التاسعة واألربعنيللجنة الفرعيةاقيادة مقتدرة أثناء دورة 

ا يلي االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيس يف إطار هذا البند كل من ممثّوألقى كلمةً  -٣
عربية وكندا واململكة ال) البوليفارية-مجهورية (زويال وفنواجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا والصني 

، ألقى كلمات تتصل أثناء التبادل العام لآلراءو. السعودية والواليات املتحدة األمريكية واليابان
ل جنوب أفريقيا، باسم جمموعة الدول األفريقية، وممثّ دول أعضاء أخرى وممثّلهبذا البند أيضا 

  .ي والكاريبل إكوادور، باسم دول أمريكا الالتينية وممثّ

  :التاليةاإليضاحية إىل العروض واستمعت اللجنة   - ٤



 

2 V.12-54028 
 

A/AC.105/L.284/Add.1

 باســـتخدام نظـــامي  الفيـــضاناتاســـتبانة وتقيـــيم املنـــاطق املغمـــورة مبيـــاه     "  )أ(  
  ؛ل إكوادور ممثّقدَّمه، "االستشعار عن بعد واملعلومات اجلغرافية

حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وشــيلي بــشأن تــسخري التطبيقــات  "  )ب(  
  ؛ل شيلي ممثّقدَّمه، "االجتماعية-افع االقتصاديةالتكنولوجية الفضائية للمن

  ل سويسرا؛مه ممثّ، قدَّ)مشروع التخلّص من احلطام الفضائي" (CleanSpace One"  )ج(  

  ل الصني؛ ممثّقدَّمه، "اجلب العامل والصني إىل باب دارك: Beidou"  )د(  

  ل النمسا؛ ممثّقدَّمه، "األنشطة العلمية والتقنية املتعلقة بالطقس الفضائي يف النمسا"  )هـ(  

التطبيقات الساتلية الداعمة للتعاون الدويل من أجل سـالمة املالحـة البحريـة             "  )و(  
  ل إيطاليا؛ ممثّقدَّمه، "BluemassMedجتربة : وأمنها

البعثة الساتلية لدراسة الدورة املائية يف الغالف اجلوي        " (Megha-Tropiques"  )ز(  
 .ل اهلند ممثّقدَّمه، )املداري

    
     برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -١ 

   أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )أ( 
املتعلّق بربنامج  اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند ةأحاطت اللجنة علماً باملناقش  -٥

، A/AC.105/1001 (ية يف تقرير اللجنة الفرعوورد بياهنا األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية،
  ).٢ واملرفق األول، الفقرة ٥٢-٣٢الفقرات 

 اللجنة قرارات وتوصيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع، الذي انعقد برئاسة ّيدتوأ  -٦
  ).٤٥ و٣٥، الفقرتان A/AC.105/1001 (للنظر يف هذا البند) اهلند(شيفاكومار . ك. السيد س

إدارة  )ب(؛ ورصد البيئة) أ( :ت األولوية لدى الربنامج هي جماالنَّوالحظت اللجنة أ  -٧
النظم العاملية لسواتل   تطبيقات)ه(وإدارة الكوارث؛ ) د(؛ والصحة العاملية) ج(واملوارد الطبيعية؛ 

قانون ) ز(املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء؛ ومبا يف ذلك علم الفضاء األساسي، ) و(املالحة؛ و
مبادرة تكنولوجيا ) ي(األساسية؛ ومبادرة تكنولوجيا الفضاء ) ط(ر املناخ؛ وتغيُّ) ح(الفضاء؛ و

  .الفضاء البشرية
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ورد عرضها و، ٢٠١١وأحاطت اللجنة علماً باألنشطة اليت نفَّذها الربنامج يف عام   - ٨
ويف تقرير ) ٤٤- ٤١، الفقرات A/AC.105/1001(يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

  ).، املرفق األولA/AC.105/1011(تطبيقات الفضائية خبري ال

  التابع لألمانة العامةوأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي  - ٩
وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للحكومات . للطريقة اليت نفَّذ هبا أنشطة الربنامج

  . مشلت تلك األنشطة برعايتهاواملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت

أنَّه جيري إحراز املزيد من التقّدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج  بارتياحوالحظت اللجنة   - ١٠
  ).٤٥، الفقرة A/AC.105/1001( تقرير اللجنة الفرعية يبّينها وفقا مل، ٢٠١٢لعام 

دان النامية أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يساعد البلبارتياح والحظت اللجنة   - ١١
والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على املشاركة يف األنشطة اجلاري تنفيذها يف إطار 

  .الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

وأشارت اللجنة بقلق إىل حمدودية املوارد املالية املتاحة لتنفيذ الربنامج، وناشدت   - ١٢
  .ن خالل التّربعاتالدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج م

تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وماليزيا حول وُعرض على اللجنة   -١٣
 تشرين ١٨ إىل ١٤  من ماليزيا،،بوتراجاياارتياد اإلنسان للفضاء، الذي ُعقد يف تكنولوجيا 

 األمم املتحدة  وتقريٌر عن حلقة العمل املشتركة بني،)A/AC.105/1017 (٢٠١١نوفمرب /الثاين
 تشرين ٢١ إىل ١٧ونيجرييا حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، اليت ُعقدت يف أبوجا من 

، وتقريٌر عن اجتماع األمم املتحدة الدويل حول )A/AC.105/1018 (٢٠١١أكتوبر /األول
ديسمرب /ن األول كانو١٦ إىل ١٢تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، الذي ُعقد يف فيينا من 

٢٠١١) A/AC.105/1019( بشأن ، وتقريٌر عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وفييت نام
اقتصادية، اليت ُعقدت يف  و منافع اجتماعية حتقيق تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجلاستخدام

  ).A/AC.105/1020 (٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ إىل ١٠هانوي من 

شتركة بـني األمـم املتحـدة       اإلقليميـة املـ   عمـل   الحلقـة    على اللجنة أيـضا تقريـر عـن          وُعرض  -١٤
حتسني الصحة البشرية، الـيت      من أجل ومجهورية إيران اإلسالمية حول استعمال تكنولوجيا الفضاء        

) A/AC.105/2012/CRP.13 (٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٦ إىل ٢٣ُعقـــدت يف طهـــران مـــن 
  .A/AC.105/1021 التقرير سيتاح يف وثيقة بالرمز أنَّوأشري فيها إىل 
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ر املبادرة وأحاطت اللجنة علما بورقة االجتماع عن األنشطة املضطلع هبا يف إطا  - ١٥
 واألنشطة املزمع االضطالع ٢٠١٢- ٢٠١١املتعلقة بتكنولوجيا الفضاء األساسية يف الفترة 

  ).A/AC.105/2012/CRP.16( وما بعده ٢٠١٣هبا يف عام 

 اليت ُنظِّمت باالشتراك بني التواصليةوأحاطت اللجنة علما أيضا باحللقة الدراسية   - ١٦
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار مبادرته بشأن علوم الفضاء األساسية، والشبكة 

امش دورة اللجنة  التابعة لالحتاد الروسي، وُعقدت على هالدولية لألرصاد البصرية العلمية
  .اخلامسة واخلمسني

باجتماع اخلرباء بشأن الفوائد اليت تعود هبا حمطة  وأحاطت اللجنة علما كذلك  - ١٧
الفضاء الدولية على البشرية، الذي نظّمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار مبادرته 

يومي وُعقد يف فيينا بشأن علوم الفضاء األساسية، بالتعاون مع شركاء حمطة الفضاء الدولية 
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١٢ و١١
    

    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘ 
 اللجنةُ حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمع أّيدت  - ١٨

وإكوادور وإيطاليا بت عن تقديرها لألرجنتني ، وأعر٢٠١٢عقدها يف اجلزء املتبقّي من عام 
واالحتاد الدويل ) اإليسا(، وكذلك لوكالة الفضاء األوروبية واليابانوالنمسا وشيلي والتفيا 

الوكالة اليابانية اجلوية واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة وللمالحة 
، ملشاركتها يف )ناسا(  للمالحة اجلوية والفضاء الوطنيةواإلدارة الستكشاف الفضاء اجلوي

  ).، املرفق الثاينA/AC.105/1011انظر (رعاية تلك األنشطة واستضافتها ودعمها 

وأقرَّت اللجنةُ برنامَج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء   -١٩
والنظم العاملية لسواتل املالحة ة العاملية، والصح ،إدارة املوارد الطبيعيةبرصد البيئة، واملتعلقة 

وقانون الفضاء، وتغيُّر املناخ، وتكنولوجيا الفضاء األساسية، والطقس الفضائي الدويل، 
 ٢٠١٣االقتصادية ، املزمع عقدها يف عام  ووالفوائد االجتماعية وتكنولوجيا الفضاء البشرية،

  .للبلدان النامية
    

   ويلة األمد للتدريب املتعّمقالزماالت الدراسية الط  ‘٢‘ 
، من خالل معهد البوليتكنيك يف استمرتأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة إيطاليا اليت   -٢٠

تورينو ومعهد ماريو بويال للدراسات العليا وبفضل تعاون معهد غاليليو فرياريس الوطين للتقنيات 
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 املالحة وما يتصل هبا  العاملية لسواتلنظمل زماالت للدراسات العليا يف جمال ايف تقدميالكهربائية، 
  .تمن تطبيقا

وأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة اليابان اليت قّدمت، من خالل معهد كيوشو   - ٢١
  .تكنولوجيات السواتل النانويةجيا، زماالت للدراسات العليا يف للتكنولو

مجيع جماالت علم وأشارت اللجنة إىل أمهية زيادة فرص الدراسة املتعّمقة يف   - ٢٢
وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية وقانون الفضاء من خالل الزماالت الدراسية 

  . يف معاهدها املختّصة من هذا القبيلفرص  على إتاحة الدولَ األعضاّءالطويلة األمد، وحثَّت
    

   اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘ 
تشارية التقنية املقّدمة يف إطار برنامج األمم املتحدة اخلدمات االسب التقدير نّوهت اللجنة مع  -٢٣

ز التعاون اإلقليمي يف جمال التطبيقات للتطبيقات الفضائية لدعم األنشطة واملشاريع اليت تعّز
  ).٤٧-٣٨، الفقرات A/AC.105/1011 (الفضائية، املشار إليها يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية

    
   ريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية لتد  ‘٤‘ 

رتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يواصل باالحظت اللجنة   - ٢٤
التشديد على التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي وحتفيَز ذلك 

م وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل وتدريس علدعم املراكز اإلقليمية لالتعاون وتعزيزه هبدف 
أنشطة املراكز اإلقليمية املدعومة يف إطار الربنامج يف معامل  عرض ألهمرد يو .األمم املتحدة

 يف تقرير خبري ٢٠١٣ و٢٠١٢ واألنشطة املزمع االضطالع هبا يف عامي ٢٠١١عام 
  )ىل الثالث، املرفقات من األول إA/AC.105/1011( التطبيقات الفضائية

تقــدير أنَّ البلــدان الــيت تستــضيف املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم  مــع الوالحظــت اللجنــة   -٢٥
  .م املتحدة، تقدِّم الكثري من الدعم املايل والعيين إىل هذه املراكزوتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األم

تتاح مركز تدريس علوم  من اف٢٠١٢مايو / أيار٢٩ يف ورّحبت اللجنة بارتياح مبا متَّ  -٢٦
وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، املنتسب إىل األمم املتحدة، الذي استضافه املركز اجلغرايف 

  .األردين امللكي يف عمان
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   النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )ب( 
- كوسباس(رتياح أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ با اللجنة الحظت  - ٢٧

ة منظمات أخرى  عّد وأنَّ دولةً عضواً ومنظمتني مشاركتني،٤١يضّم حالياً ) سارسات
 إمكانية التقدير أنَّمع والحظت اللجنة  .أبدت رغبتها يف االنتساب إىل الربنامج يف املستقبل

 ستة ف مناملؤلّ  الفضائي يتيحها العنصرألجهزة اإلرشاد يف حاالت الطوارئالتغطية العاملية 
 موفّرة من االحتاد الروسي وفرنسا ألرضلة سواتل ثابتة بالنسبة دار ومخسسواتل قطبية امل

ة نظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوي، إىل جانب امل والواليات املتحدةوكندا
 والحظت.  بلدا آخر٢٦مة للعنصر األرضي من ، كما تتيحها التربعات املقدَّ)يومتسات(

 عن يقلّ م املساعدة يف إنقاذ ما ال قدَّسارسات- سباسكو نظام اللجنة فضال عن ذلك أنَّ
 ، وأن١٩٨٢َّ، منذ أن بدأ العمل يف عام وإنقاذ عملية حبث ٩  ٠٠٠ شخص يف ٣٢  ٣٠٠

 شخصا يف ١ ٦٥٠ على إنقاذ ٢٠١١رها هذا النظام ساعدت يف عام بيانات اإلنذار اليت يوفّ
  . عملية حبث وإنقاذ على نطاق العامل٦٣٠

استخدام السواتل يف املدار  إمكانية استكشاف أنَّ ضال عن ذلك فوالحظت اللجنة  - ٢٨
 ما زال  بالسواتلاملستعينة حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية من أجلاألرضي املتوسط 

حتسني قدرات بغية اختبار سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع بورّحبت اللجنة  .مستمرا
  . من السواتل ذات املدار األرضي املتوسطفضل وجهعلى أ لكي تستفيدأجهزة اإلرشاد 

      
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -٢ 

   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
أحاطت اللجنـة علمـا باملناقـشة الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة، يف إطـار البنـد اخلـاص                        -٢٩
سائل املتعلقــة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه لــصاحل   باملــ

، A/AC.105/1001(بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة         البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، وورد      
  ).٧٣-٦٢الفقرات 

ال االستـشعار    الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمـ        أعضاء ، استعرض ةوأثناء املناقش   -٣٠
 أمثلة علـى الـربامج الوطنيـة وعلـى التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل الـذي                    وساقواعن ُبعد،   

يسهم يف تعزيز إمكانات تكنولوجيـا االستـشعار عـن ُبعـد مـن أجـل النـهوض مبـستوى التنميـة                      
  . يف بلداهنماالقتصادية واالجتماعية
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 الـيت تعمـل هبّمـة علـى تطـوير واسـتخدام       رتياح تزايد عـدد البلـدان  باوالحظت اللجنة     -٣١
عــد وتــستعمل البيانـات الفــضائية لــدفع عجلــة  ا اخلاصــة مــن ســواتل االستـشعار عــن بُ منظوماهتـ 

دت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة               وشدَّاالجتماعية،  -التنمية االقتصادية 
  .استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعدب فيما يتعلّق

املنظمــات اإلقليميــة، مــن قبيــل منظمــة   يــهأمهيــة الــدور الــذي تؤدّ إىل  اللجنــة ارتوأشــ  -٣٢
 وامللتقـى   ،التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومشروعها املتعلق بسواتل االستـشعار عـن ُبعـد             

" سنتينل آسيا " يف مشروع    تنيه املتمثّل ياإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومبادرت       
 يف جمــاليف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي وذلــك  ،نــامج تــسخري التطبيقــات الــساتلية ملنفعــة البيئــة وبر

  .، وخصوصا من أجل منفعة البلدان الناميةاستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد

وسلّمت اللجنـة بأمهيـة الـدور الـذي تؤدِّيـه املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، مثـل اللجنـة                       -٣٣
 اهلند تولّـت رئاسـة      ، والحظت أنَّ  صد األرض والفريق املختص برصد األرض     املعنية بسواتل ر  

 وستستـضيف اجتماعهـا العـام املقبـل يف          ٢٠١٢اللجنة املعنية بـسواتل رصـد األرض عـن عـام            
 وكالة الفضاء الكندية سوف تتـوىل رئاسـة اللجنـة املعنيـة      والحظت اللجنة أيضا أنَّ   .العام ذاته 

ــام    ــسواتل رصــد األرض يف ع ــضيف يف تــشرين   ، كمــا الحظــت أنَّ ٢٠١٣ب ــل ستست  الربازي
  . الدورة العامة املقبلة للفريق املختص برصد األرض٢٠١٢نوفمرب /الثاين

وأحاطــت اللجنــة علمــا بانعقــاد عــدد مــن املــؤمترات الدوليــة واإلقليميــة حــول موضــوع   -٣٤
ــة ل     ــدوليني للمعلومــات اجلغرافي ــدوة واملعــرض ال ــل الن ــشعار عــن ُبعــد، مث ــام االست ، يف ٢٠١١ع

؛ وحلقة العمل الدولية حول استشعار البيئة عـن ُبعـد لـصاحل    ٢٠١١سبتمرب  /كواالملبور يف أيلول  
 يف  األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية       متـها   املناطق الواقعة جنوب الـصحراء الكـربى، الـيت نظّ         

لألغـراض البيئيـة    ؛ واجتماع اخلرباء حول الرصـد العـاملي         ٢٠١١أكتوبر  /نريويب يف تشرين األول   
 بروكـسيل؛ واملـؤمتر اإلقليمـي حـول     ٢٠١٢، الذي نظمته مؤسسة العـامل اآلمـن يف عـام     واألمنية

، الـذي ُنظِّـم باالشـتراك بـني حكومـة رومانيـا واملفوضـية               لألغراض البيئية واألمنيـة   الرصد العاملي   
للفــضاء، وُعِقــد يف  األوروبيــة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة        

 املؤمتر اآلسيوي لالستـشعار     وأحاطت اللجنة علما كذلك بأنَّ    . ٢٠١٢مايو  /بوخارست يف أيار  
، وســتتولّى تنظيمــه ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين٣٠ إىل ٢٦عــن ُبعــد ســُيعقد يف بّتايــا، تايلنــد، مــن  

  .عدلرابطة اآلسيوية لالستشعار عن ُبحكومة تايلند وا
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    احلطام الفضائي  - ٣  
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق باحلطام   -٣٥

  ).٩٥-٧٤، الفقرات A/AC.105/1001(الفضائي، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

، A/AC.105/1001 (وأّيدت اللجنة قـرارات اللجنـة الفرعيـة وتوصـياهتا بـشأن هـذا البنـد                 -٣٦
  ).٩٢ و٩١ الفقرتان

التقـدير أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ منـذ حـني تـدابري لتخفيـف احلطـام                    والحظت اللجنة مـع     -٣٧
أو املبـادئ   /الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنـة و            

 واملعنيـة  التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت          
باحلطـام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى وضــعت معـايري خاصـة هبـا بــشأن ختفيـف احلطـام الفــضائي         

والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ دوالً أخــرى تــستخدم املبــادئ  . اســتناداً إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة
اعد الـسلوك  التوجيهية الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت، واملدونة األوروبية لقو         

ــة         ــة املتعلق ــة الرقابي ــا التنظيمي ــرجعني يف أطره ــضائي، باعتبارمهــا م ــام الف ــف احلط اخلاصــة بتخفي
والحظت اللجنة كذلك أنّ دوال أخرى قد تعاونت يف إطار برنامج       . باألنشطة الفضائية الوطنية  

  .م الفضائياملعرفة بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية على معاجلة مسألة احلطا

ورأى بعض الوفود أنَّ مستقبل األنشطة الفضائية يعتمد كثريا علـى التخفيـف مـن احلطـام                   -٣٨
 اليت مل تنفِّذ بعد املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفـضائي الـصادرة عـن               الفضائي، وحثَّ البلدانَ  

  .التوجيهيةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على تنفيذ هذه املبادئ 

 مـن تكـّون املزيـد       ورأى بعض الوفود أنه ينبغي أن يكون ختفيف احلطام الفضائي واحلدّ            -٣٩
  . منه ضمن أولويات عمل اللجنة وهيئاهتا الفرعية

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مسألة احلطـام الفـضائي بطريقـة ال تنـال مـن تنميـة                      -٤٠
  . القدرات الفضائية للبلدان النامية

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي التشجيع على اختاذ تدابري ختفيف طوعية وتكثيف اجلهـود                -٤١
  .الرامية إىل تفعيل اآلليات الوطنية والدولية للحد من تكّون احلطام الفضائي وانتشاره

ودعا بعض الوفود اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة إىل مواصـلة نظرهـا بإمعـان يف مـسألة                    -٤٢
طـام الفـضائي، وخـصوصا بـإيالء اهتمـام أكـرب ملـشكلة احلطـام الـصادر عـن املنـصات                   ختفيف احل 

املــزّودة مبــصادر قــدرة نوويــة يف الفــضاء اخلــارجي وملــشكلة تــصادم األجــسام الفــضائية باحلطــام  
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زمـة اخلاصـة برصـد      الفضائي ومشتقاته، ولطرائق حتسني التكنولوجيات والشبكات التعاونيـة الال        
  .احلطام الفضائي

 ورأى بعض الوفود أنه من املفيد أن تتبادل الدول األعـضاء املعلومـات عـن تـدابري احلـدّ                    -٤٣
من تكّون احلطـام الفـضائي وانتـشاره؛ وعـن مجـع البيانـات املتعلقـة باألجـسام الفـضائية وتبادهلـا                      

  . ونشرها؛ وعن اإلخطارات بشأن عودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي

 أنه ينبغي زيادة تطوير املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي      ورأى بعض الوفود   -٤٤
  .الصادرة عن اللجنة

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي أن تتعاون اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة                 -٤٥
  .القانونية معا على وضع قواعد ملزمة قانونا بشأن احلُطام الفضائي

 إجــراء أحــادي  دولــة أيَّاء إزالــة احلطــام الفــضائي، أالّ تتخــذ أيُّورئــي أنــه ينبغــي، أثنــ  -٤٦
ل إىل اتفـاق فيمـا       التشاور والتوصّـ    دولة أخرى، ما مل يتمّ     اجلانب فيما يتعلّق جبسم فضائي خيصّ     

  . يتعلق بذلك اإلجراء مع دولة التسجيل لذلك اجلسم الفضائي

 مــن احلطــام الفــضائي  ّدورئــي أنــه ينبغــي للجنــة أن تبحــث عــن الوســائل الكفيلــة باحلــ     -٤٧
ص منــه، وأنــه ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االعتبــار ملــسألة احلطــام الفــضائي يف املــدار الثابــت  والــتخلّ

  .ة اختبارات ُتستخدم لتدمري السواتلبالنسبة لألرض واملدارات األرضية املنخفضة، وحظر أيَّ
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٤  
علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلّـق بـدعم     أحاطت اللجنة     -٤٨

، A/AC.105/1001 (إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعيـة           
  ).٨ واملرفق األول، الفقرة ١١٢-٩٦الفقرات 

زمـع أن تـساهم هبـا مكاتـب         وكان معروضا على اللجنة ورقة اجتماع بشأن األعمال امل          -٤٩
الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث        

ــامج ســبايدر (واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   ــرة   ) برن ــة املقــررة للفت ــشطة الربناجمي ــذ األن لتنفي
٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/2012/CRP.18.(  

ت لـدورة اللجنـة الفرعيـة اخلمـسني،      عـدَّ جنة أيـضا ورقـة عمـل أُ       وكان معروضا على الل     -٥٠
مشروع إنشاء نظام الرصد الشامل الدويل من الفضاء اجلوي         "مقدمة من االحتاد الروسي بعنوان      
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ــشأ بفعــل الطبيعــة واإلنــسان       ــة للتنبــؤ بعواقــب الكــوارث الــيت تن ــدة تطلعي ــادرة جدي ــاره مب باعتب
   ).A/AC.105/C.1/L.323(والتخفيف منها 

م احملرز الوارد بيانه يف التقارير عن األنشطة املنفّذة يف إطـار            رتياح التقدّ باوالحظت اللجنة     -٥١
-٢٠١٢ذ، يف فتــرة الــسنتني  هــذا الربنــامج ســينفّ، والحظــت أن٢٠١١َّبرنــامج ســبايدر يف عــام 

  .A/AC.105/C.1/2012/CRP.22 اتاالجتماعغرفة حة الواردة يف ورقة ، خطة العمل املنق٢٠١٣َّ

متـها الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا التربعـات       ونّوهت اللجنة مع التقـدير بالتربعـات الـيت قدّ      -٥٢
مــة مــن أملانيــا والــصني والنمــسا لألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا برنــامج ســبايدر يف عــام   النقديــة املقّد

 الربنـامج اسـتفاد أيـضا مـن خـدمات اخلـرباء واخلـرباء               والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّ       . ٢٠١١
  . اونني الذين أوفدهتم أملانيا وتركيا والصني والنمسااملع

والحظــت اللجنــة بعــني االرتيــاح أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وقَّــع حــىت اآلن     -٥٣
اتفاقات تعاونيـة مـن أجـل إنـشاء مكاتـب الـدعم اإلقليميـة اإلثـين عـشر التابعـة لربنـامج سـبايدر                         

ــة العمل    ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــشار إليه ــة امل ــة والتقني ــرة A/AC.105/1001 (ي  وأنَّ) ١٠٩، الفق
 كـل منـها عرضـاً    قـدَّم حكومات االحتاد الروسي واألرجنتني وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا    

  .باستضافة مكتب دعم إقليمي من هذه املكاتب

والحظت اللجنة مع التقدير أنه جيري توفري املعلومات الفضائية لـدعم إدارة الكـوارث،                -٥٤
اصة أنشطة التصّدي حلاالت الطوارئ، من خالل عّدة آليات ُيذكر منها ميثاق التعاون على              وخ

الـذي  (ق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة    حتقيق االستخدام املنسّ 
ــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى     ــدويل ب ــاق ال ــضاً امليث ــسمَّى أي ، "ســنتينل آســيا "، ومــشروع )ُي

اخلدمات والتطبيقـات الالزمـة لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ والعمليـات األوليـة، يف         ومبادرتا  
، فــضال عــن نظــام   أوروبــا، املنبثقتــان عــن برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة        

  ".سارسات-كوسباس"

 اللجنـة بانـضمام املعهـد الكـوري ألحبـاث الفـضاء اجلـوي إىل امليثـاق الـدويل                    ورحَّبت  -٥٥
صــورا ســاتلية لــدعم  وبتــوفريه ٢٠١١يوليــه عــام /شأن الفــضاء والكــوارث الكــربى يف متــوزبــ

  .أنشطة امليثاق

تـساهم  " سـبايدر " املعلومـات واخلـدمات املقّدمـة يف إطـار برنـامج             أنَّوالحظت اللجنـة      -٥٦
مة يف التخفيف من عواقـب الكـوارث الطبيعيـة، ودعـت الـدول األعـضاء إىل مواصـلة           مسامهة قيِّ 

  . هذا الربنامجدعم
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ن  من شأن إتاحة عدد أكرب من الصور، إضافة إىل التبكري يف إتاحتها، أن حيـسِّ               أنَّورئي    -٥٧
  .رة من الكوارثمة إىل البلدان املتضّرجدوى احللول الفضائية املقدَّ

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - ٥  

ــشة     -٥٨ ــا باملناق ــة علم ــد    أحاطــت اللجن ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــقال  املتعل
بالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لـسواتل املالحـة، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة            

)A/AC.105/1001 ١٣٥-١١٣، الفقرات.(  

املالحـة   اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل              والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّ         -٥٩
، الــيت انبثقــت عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف  )اللجنــة الدوليــة: اختــصارا(

، وأنشئت رمسيـا يف عـام       )اليونيسبيس الثالث (الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية       
ني م كـبري صـوب تعزيـز التوافـق وإمكانيـة التـشغيل املتبـادل فيمـا بـ               ، واصلت إحـراز تقـدّ     ٢٠٠٥

الــنظم الفــضائية العامليــة واإلقليميــة لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، ويف التــرويج الســتخدام 
  .النظم العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية، وال سيما يف البلدان النامية

وأعربت اللجنة عن تقديرها لألعمال اليت اضطلع هبـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                   -٦٠
للمساعدة يف ختطيط اجتماعات اللجنة الدولية وتنظيمهـا وملـا يـوفِّره مـن دعـم مـستمر باعتبـاره                     

  .األمانة التنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا

 االجتمـاع الـسادس للجنـة الدوليـة واالجتمـاع الـسابع             والحظت اللجنة مع التقـدير أنَّ       -٦١
، بتنظـيم  ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٩ إىل ٥لتابع هلا ُعقدا يف طوكيـو مـن        مي اخلدمات ا  ملنتدى مقدِّ 

 تـشرين  ٩ إىل   ٥عقد يف بـيجني مـن        االجتماع السابع للجنة الدولية سـيُ      من حكومة اليابان، وأنَّ   
 اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســوف تستــضيف والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ. ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

  .٢٠١٣يف عام االجتماع الثامن للجنة الدولية 

 اجتماع األمم املتحدة الدويل بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل          والحظت اللجنة أنَّ    -٦٢
املالحة، الذي اشتركت الواليات املتحدة يف رعايته، استضافه مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                

مـن   احتفـاال مبـرور عـشر سـنوات          ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٦ إىل   ١٢وُعقد يف فيينا من     
  .إجنازات األمم املتحدة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة

مو خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت      هت اللجنة الفرعيـة مبـا حقّقـه مقـدِّ       ونوَّ  -٦٣
ومــستعملوها مــن إجنــازات يف تعزيــز الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة حــسبما يوضــحه املنــشور  

 years of achievement of the United Nations on Global Navigation Satellite 10"املعنـون  
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Systems" )"              عشر سنوات من إجنازات األمم املتحدة يف إطار النظم العامليـة لـسواتل املالحـة ("
)ST/SPACE/55.(  

ــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة       -٦٤ والحظــت اللجنــة تزايــد اهتمــام اجملتمــع الــدويل بأمهيــة ال
  . جمال تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتام احملرز يفوالتقّد

ــة أنَّ   -٦٥ ــدو" نظــام والحظــت اللجن ــه     " بي ــدمي خدمات ــدأ يف تق ــسواتل املالحــة ب ــصيين ل ال
  .اإلقليمية

ــسواتل املالحــة،       -٦٦ ــامج األورويب األول ل ــات الربن ــة لعملي ــة الرمسي ــة بالبداي ونّوهــت اللجن
أكتـوبر  /تـشرين األول  ١، يف   )إغنـوس (وروبية الثابتة بالنسبة لألرض     اخلدمة املالحية التكميلية األ   

دت إغنوس إلقامة نظام غاليليو للمالحة الساتلية التابع لالحتاد األورويب، الذي           وقد مهَّ . ٢٠٠٩
 طــراز غــاليليو ، أول ســاتلني مــن٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢١أُطلــق يف إطــاره بنجــاح، يف 

  .ق يف املدارللتحقّ

اإلقليمــي  اهلنــد ختطــط إلطــالق الــساتل األول مــن ســواتل النظــام  والحظــت اللجنــة أنَّ  -٦٧
  .اهلندي لسواتل املالحة

، التــابع "شــباب مــن أجــل الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة  " فريــق والحظــت اللجنــة أنَّ  -٦٨
ر يف للمجلس االستشاري جليل الفضاء، واصل أنشطته يف جمال التوعية بأمهية هذه الـنظم وأصـد     

" Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and youth"معــرض ذلــك منــشورا بعنــوان 
  ).النظم العاملية لسواتل املالحة والشباب(
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٦  
ــد امل       -٦٩ ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــاً باملناق ــة علم ــق أحاطــت اللجن تعلّ

باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وورد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة    
)A/AC.105/1001 ١٥١-١٣٦، الفقرات .(  

وأّيــدت اللجنــة مقــرَّرات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام      -٧٠
هاربيــسون . د االنعقــاد برئاســة ســام أمــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، الــذي عــاو 

  ).١٤ و١٣ واملرفق الثاين، الفقرتان ١٥١، الفقرة A/AC.105/1001) (اململكة املتحدة(

رتياح العمل الذي يضطلع به الفريق العامل يف إطـار خطتـه املتعـدِّدة          باوالحظت اللجنة     -٧١
خـالل دورات اللجنـة   السنوات، وخـصوصا النجـاح الـذي حقَّقتـه حلقـات العمـل الـيت ُعقـدت               
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 وأِتيحت فيها للدول األعضاء، يف مجلة أمور، فرصة الوقـوف  ٢٠١٢ و٢٠١١ عاميالفرعية يف   
على آخر ما أحرزته الدول واملنظمات احلكومية الدولية من تقّدم يف تنفيذ إطـار األمـان اخلـاص                  

  . بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــود    -٧٢ ــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن     ورأى بعــض الوف أنَّ مــن واجــب ال
مستوى تطّورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو الـتقين، أن ُتعـىن بعمليـة التنظـيم الرقـايب                 
املقترنــة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه املــسألة هتــّم البــشرية  

ــةً ــود أنَّ . قاطب ــك الوف ــه املنظمــات      ورأت تل ــوم ب ــا تق ــة عمَّ ــسؤولية دولي ــل م ــات تتحمَّ  احلكوم
احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام مصادر قدرة نوويـة يف الفـضاء      

  .اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارَّة هبا

 أريد ضـمان االسـتخدام اآلمـن ملـصادر         ورأى بعض الوفود أنه من األمهية مبكان، إذا ما          -٧٣
القدرة النووية، أن تتيح الدول الفاعلة يف جمال الفضاء، اليت لـديها قـدرات مثبتـة يف هـذا اجملـال،                     

 ومعلومـات عـن التـدابري املتَّخـذة لـضمان أمـان األجـسام               فنيـة للدول األخرى ما لديها من خربة       
  .يت تستخدم مصادر القدرة النوويةال

 استخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن                ض الوفود أنَّ  ورأى بع   -٧٤
افة عـن   يكون يف أضيق احلدود املمكنة وأنه ينبغي تزويد الدول األخـرى مبعلومـات شـاملة وشـفّ                

  .التدابري املتخذة لضمان االستخدام اآلمن هلذه املصادر

بــار الســتخدام مــصادر القــدرة  ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االعت   -٧٥
النوويــة يف املــدارات األرضــية ملعاجلــة مــشكلة حــاالت التــصادم احملتملــة بــني أجــسام مــصادر     
ــالف اجلــوي          ــصدفة إىل الغ ــق ال ــا بطري ــال عودهت ــن احتم ــضال ع ــدار، ف ــة يف امل ــدرة النووي الق

ل وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أنــه ينبغــي زيــادة االهتمــام هبــذا األمــر مــن خــال          . لــألرض
استراتيجيات مالئمة وخطط طويلة األمد ولوائح، ومن خالل إطار األمـان اخلـاص بتطبيقـات               

  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    

    األجسام القريبة من األرض   - ٧  
أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة، يف إطــار البنــد املتعلّــق       -٧٦

، الفقـرات   A/AC.105/1001(ة من األرض، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة            باألجسام القريب 
  ) واملرفق الثالث١٦٩-١٥٢
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وأّيــدت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن    -٧٧
 ١٦٩، الفقــرة A/AC.105/1001) (املكــسيك(األرض، الــذي انعقــد برئاســة ســريجيو كاماتــشو  

  ).املرفق الثالثو

علـى هـامش    ، باألجسام القريبة من األرض عقـد      فريق العمل املعين   والحظت اللجنة أنَّ    -٧٨
ــه     ــشأن   دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني، أربعــة اجتماعــات ملواصــلة عمل علــى مــشاريع توصــيات ب

ه وقـد ُصـنِّفت مـشاريع التوصـيات هـذ        . دوليا خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض       التصدِّي
ــة  ( ــواردة يف الوثيق ــة  ) A/AC.105/C.1/L.317ال ــل  : يف اجملــاالت املواضــيعية التالي ــات وحتلي معلوم

  .وإنذار؛ ختطيط محالت البعثات وعملياهتا؛ والبعثة واإلشراف واإلذن

والحظت اللجنة أيـضاً أنـه ُعقـد، علـى هـامش دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني، االجتمـاع                      -٧٩
ضاء ملناقـشة مـشروع اإلطـار املرجعـي لفريـق مـستقل معـين بـالتخطيط                 الثاين ملمثِّلي وكاالت الف   

للبعثـــات وعملياهتـــا، كـــان إنـــشاؤه جـــزءاً مـــن مـــشاريع التوصـــيات الـــيت قـــدَّمها فريـــق العمـــل 
)A/AC.105/C.1/L.317 .(    َّــك أن ــن ذل ــضال ع ــة ف ــى    والحظــت اللجن ــدورتني عل ــني ال ــل ب  العم

 بغيــة وضــعه يف صــيغته ٢٠١٣ايــة عــام  وبد٢٠١٢مــشروع اإلطــار املرجعــي سيــستمر يف عــام  
  . النهائية قبل انعقاد الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 ملناقـشة احلاجـة     ٢٠١١أنه ُعقد عدد من االجتماعات الدولية يف عام          والحظت اللجنة   -٨٠
لكـوكيب  إىل بذل جهود تعاونية دوليـة بـشأن األجـسام القريبـة مـن األرض، مثـل مـؤمتر الـدفاع ا                   

، الـذي شـاركت يف   "مـن التهديـد إىل العمـل   "الثاين لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية املعنـون      
؛ وحلقـة العمـل    مـايو / أيـار  ١٢ إىل   ٩مـن     بوخارسـت  تنظيمه وكالة الفـضاء الرومانيـة وُعقـد يف        

نظّمهـا  بشأن التوصيات الدولية املتعلقة بالتخفيف من خطـر األجـسام القريبـة مـن األرض، الـيت                  
 املتحـدة، يـومْي   فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض وُعقـدت يف باسـادينا، الواليـات     

؛ وحلقــة العمــل حــول األجــسام القريبــة مــن األرض ووســائل اإلعــالم   أغــسطس/ آب٢٦ و٢٥
ــدر،       ــق العمــل ومؤســسة العــامل اآلمــن، يف بول واالتــصاالت املتعلقــة باملخــاطر، الــيت نظّمهــا فري

  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و١٤رادو، الواليات املتحدة، يومْي كولو

" AG5 2011"والحظت اللجنة أيضاً أنه ُعقـدت حلقـة عمـل لتنـاول مـسألة الكويكـب         -٨١
، بناء على   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩يف  " ناسا"حمتمل مبزيد من التحليل، نظّمتها       املنطوي على خطر  

 فريـق العمـل أُطلـع علـى املعـارف           ام القريبـة مـن األرض، وأنَّّ      اقتراح فريق العمـل املعـين باألجـس       
  . احلالية املتعلقة هبذا الكويكب



 

V.12-54028 15 
 

A/AC.105/L.284/Add.1 

 فريــق العمــل سيواصــل أعمالــه بتنظــيم حلقــة عمــل بالتعــاون مــع   والحظــت اللجنــة أنَّ  -٨٢
 لبحــث املهــام الــيت ينبغــي أن تنفّــذها شــبكة املعلومــات ٢٠١٢أكتــوبر /يف تــشرين األول" ناســا"

ر أن ُتعقـد، أثنـاء انعقـاد اجلمعيـة العامـة            مـن املقـرَّ    والحظت اللجنـة أيـضا أنَّ     . اإلنذاروالتحليل و 
، دورة اسـتثنائية حـول      ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣١ إىل   ٢٠لالحتاد الفلكي الدويل يف بـيجني مـن         

خماطر ارتطام األجسام القريبة من األرض واألنشطة احلالية واخلطط املستقبلية، سـيتولّى تنظيمهـا     
والحظــت . لعامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض، التــابع لالحتــاد الفلكــي الــدويل الفريــق ا

 أعضاء فريق العمل منخرطون يف تنظيم مـؤمتر الـدفاع الكـوكيب الـذي     اللجنة فضال عن ذلك أنَّ   
ــة للمالحــة الفــضائية مــن    ــة الدولي أبريــل يف فالغــستاف، / نيــسان١٩ إىل ١٥ســتعقده األكادميي

  .ة األمريكيةالواليات املتحد

 الكشف املبكِّر والتعقُّب الدقيق أمران حامسا األمهية يف التـصدِّي           ورأى بعض الوفود أنَّ     -٨٣
 تــدابري ُتتَّخــذ للتخفيــف مــن حــدِّة هــذه املخــاطر  أيَّملخــاطر األجــسام القريبــة مــن األرض، وأنَّ

  . تتطلَّب جهوداً دولية منسَّقة

 الشبكة العاملية لكشف وتوصيف األجسام القريبة ورئي أنه أُحرز تقدُّم يف توسيع نطاق      -٨٤
مــن األرض، ويف اجلهــود الــيت يبــذهلا فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض لوضــع     

ورأى الوفــد الــذي . مــشروع إطــار مرجعــي لفريــق مــستقل معــين بــالتخطيط للبعثــات وعملياهتــا
 املـدخل  مـن العمـل يف هـذا اجملـال، فـإنَّ     أعرب عن هذا الرأي أنه بالرغم من ضرورة القيام مبزيد     

 نــاجح خلطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض يتمثَّــل يف كــشف هــذه    تــصدٍّ الرئيــسي أليِّ
 التعـاون علـى مواصـلة تطـوير قـدرات الكـشف وإقامـة شـبكات                 األجسام مبكِّراً؛ وبالتـايل، فـإنَّ     

  . األمهيةلتبادل املعلومات املتعلقة باألجسام القريبة من األرض أمر بالغ

 الفريـــق املعـــين باألجـــسام القريبـــة مـــن األرض التـــابع للمجلـــس والحظـــت اللجنـــة أنَّ  -٨٥
ــوان         ــة بعن ــة تقني ــداد ورق ــشأن إع ــسابقته ب ــضاء واصــل بنجــاح م ــل الف ــشاري جلي حــرِّك "االست

 للطلبــة والفنــيني الــشبان يف إطــار التــصدِّي للتحــدِّيات ٢٠٠٨، الــيت يعقــدها منــذ عــام "كويكًبــا
مـسابقة  " الفريـق املـذكور بـدأ        ة يف التخفيف من خماطر األجـسام القريبـة مـن األرض، وأنَّ            املتمثل

  . هبدف تشجيع األفرقة يف مجيع أحناء العامل على البحث عن كويكبات" احبث عن كويكب

والحظت اللجنة أيضاً أنه ُعهِـد إىل فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                      -٨٦
غة النهائية ملشاريع التوصيات املتعلقة بالتصدِّي دوليـا خلطـر ارتطـام األجـسام              مبهمَّة وضع الصي  

القريبــة مــن األرض، علــى أن ُينجــز هــذه املهمَّــة حبلــول موعــد انعقــاد الــدورة اخلمــسني للجنــة 
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، ويقـّدم مـشاريع التوصـيات هـذه إىل الـدورة الـسادسة          ٢٠١٣الفرعية العلمية والتقنية يف عام      
  .واخلمسني للجنة

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ٨  

وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل 
املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية 

    ا، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتومصاحله
أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق بدراسة            -٨٧

الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف                  
 الفــضائية، ودراســة ســائر املــسائل املتــصلة بتطــّورات      ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت   

االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومـصاحلها، دون مـساس         
، A/AC.105/1001(بــدور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، وورد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة        

  ).٢٢١-٢١١الفقرات 

لومات املتعلقـة بفحـص حالـة املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، الـيت                 والحظت اللجنة املع    -٨٨
  .A/AC.105//2012/CRP.17 اتاالجتماعغرفة قدَّمها وفد اجلمهورية التشيكية والواردة يف ورقة 

 اآلنفة الذكر، أنه تبّين     اتاالجتماعغرفة  ورئي، فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف ورقة          -٨٩
بلغـة  " الـشبكات الفـضائية   " للمحطـات الفـضائية الراديويـة، املعروفـة باسـم            ةاإلمسيمبقارنة املواقع   

  نة من الشبكات الفضائية     نسبة مئوية معيَّ   االحتاد الدويل لالتصاالت، باملواقع الفعلية للسواتل، أنَّ      
 مركبة فضائية يف تلك املواقع وبالتايل ال ميكنها العمل على اإلطـالق، وأنـه إذا       ال يوجد فيها أيُّ   

ي فت احملطات الفضائية الراديوية غري املستخدمة أو حذفت االقتراحـات ذات الـصلة، سـيؤدّ              أوق
 بالفائـدة علـى     ويعود مـن مثَّ    ذلك إىل احلد من االزدحام الشديد يف املدار الثابت بالنسبة لألرض          

  .مجيع املستفيدين من هذا املدار

ر الثابت بالنسبة لألرض هو مورد      وأعرب بعض الوفود جمدَّداً عن الرأي القائل بأنَّ املدا          -٩٠
يعّرض، بدوره، استمرارية أنشطة الفـضاء اخلـارجي         ض خلطر التشبُّع، وهو ما    طبيعي حمدود معرَّ  

ورأت تلـك الوفـود أنَّـه ينبغـي ترشـيد اسـتغالل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض وإتاحتـه                       . للخطر
عطـى بالتـايل الفرصـة السـتخدام املـدار          جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، فتُ        

الثابت بالنسبة لألرض وفق شروط عادلة، مع إيـالء االعتبـار بوجـه خـاص الحتياجـات البلـدان                   
  .النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان، وذلك مبشاركة االحتاد الدويل لالتصاالت والتعاون معه
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ألرض يتــيح إمكانيــة فريــدة مــن نوعهــا ورأى بعــض الوفــود أنَّ املــدار الثابــت بالنــسبة لــ  -٩١
لذا رأت تلك الوفـود أنَّ البنـد        . لتنفيذ برامج اجتماعية ومشاريع تعليمية وتقدمي مساعدات طبية       

املتعلق باملدار الثابت بالنـسبة لـألرض ينبغـي أن يظـلّ مـدرجاً يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة                       
ملة، أو أفرقـة حكوميـة دوليـة، أو فـرق عمـل،           إلجراء مزيد من املناقشة بشأنه، يف إطار أفرقة عا        

  .بغرض مواصلة حتليل خصائص هذا املدار العلمية والتقنية
    

    ملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءا  - ٩  
ــا    -٩٢ ــة علم ــشةأحاطــت اللجن ــيت باملناق ــة يف إطــار  دارت يف  ال ــة الفرعي ــد الاللجن ــق بن املتعل
 ،A/AC.105/1001(يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        ياهنـا   بورد  واملبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء،        ب

  ).١٨٢-١٧٠الفقرات 

، "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    "والحظت اللجنة االنتهاء من النظر يف البند املعنون           -٩٣
ــا         ــن دورهت ــدءاً م ــا، ب ــة يف جــدول أعماهل ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــدرج اللجن ــى أن ت واتفقــت عل

، وذلـك مـن أجـل متكـني الـدول األعـضاء يف            "طقـس الفـضاء   "اً دائماً بعنـوان     اخلمسني، بنداً جديد  
اللجنة واملنظمات الدولية اليت هلا صفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة مـن تبـادل اآلراء حـول األنـشطة                    
الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بعلوم طقس الفضاء والتوعية هبا، وكذلك حول اآلثـار اجملتمعيـة              

  .ن التعاون الدويل يف هذا اجملالطقس الفضاء هبدف التشجيع على املزيد مألحوال 

وأشــارت اللجنــة إىل أمهيــة مواصــلة اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل تنــسيق الرصــد العــاملي      -٩٤
 ،طقس الفضاء باسـتخدام املعـدات الفـضائية واألرضـية، واملـساعدة يف توطيـد املعرفـة املـشتركة                  ل

ؤ مـن أجـل حتـسني سـالمة املعـدات الفـضائية وزيـادة فهـم                  التنبّـ  علـى ية  وتطوير القدرات األساس  
  .ؤ هباظواهر طقس الفضاء وتعزيز القدرة على التنّب

والحظت اللجنة مـع التقـدير إنـشاء املركـز الـدويل لعلـوم طقـس الفـضاء وتدريـسها يف                       -٩٥
يف جمـال   والتعلـيم   ة   تعزيز الدراسات العلمي   ل أحد أهدافه يف   يتمثّجامعة كيوشو يف اليابان، الذي      

  .بيئة الفضاء

حبلقة العمل اليت نظمتها الواليات املتحدة على هـامش الـدورة اخلامـسة             اللجنة   ونوَّهت  -٩٦
  .طقس الفضاءلركزت على اآلثار اجملتمعية  وواخلمسني للجنة

املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس  الفــضاء الــيت ســتعقدها  مبدرســة علــوم اللجنــة ورحَّبــت  -٩٧
 ٢٦ إىل   ١٧ندونيـسيا، مـن     إيف بانـدونغ،    ) ماغـداس (نظام احتياز البيانات املغنطيسية     الفضاء و 

تضيفها إندونيسيا بالتعاون مع املبادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء،             و،  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
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 التاسـعة عـشرة  األرضية، وجامعة كيوشـو؛ وبالنـدوة   -واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية   
 وجتهيـز تحليـل البيانـات     ب املعنيـة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية والنمـسا         املشتركة  

، "طقــس الفــضاء"حــول موضــوع  ،الــصور مــن أجــل التطبيقــات الفــضائية والتنميــة املــستدامة 
ــول٢١ إىل ١٨ يف غــراتس، النمــسا، مــن  ر عقــدهااملقــّر ــة العمــل  ٢٠١٢ســبتمرب / أيل ؛ وحبلق

ر حـدة وإكـوادور املتعلقـة باملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء، املقـرّ              املشتركة بني األمـم املت    
ــو مــن  عقــدها ــشرين األول١٢ إىل ٨ يف كيت ــوبر / ت ــو  يس، و٢٠١٢أكت ــضيفها مرصــد كيت ست

  .الفلكي نيابة عن حكومة إكوادور
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ١٠  
ــا    -٩٨ ــة علم ــشةأحاطــت اللجن ــيتباملناق ــة يف إطــار  دارت يف  ال ــة الفرعي ــد ال اللجن ــق بن املتعل
يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة بياهنـــا ورد واســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، ب
)A/AC.105/1001، ٢١٠-١٨٣ الفقرات.(  

 املتعلقة هبذا البند اليت صـدرت عـن اللجنـة الفرعيـة             واملقررات اللجنة التوصيات    وأيَّدت  -٩٩
 والتقنية والفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي             العلمية

، واملرفـق   ٢١٠، الفقـرة    A/AC.105/1001) (جنـوب أفريقيـا   (عاود االنعقاد برئاسة بيتـر مـارتينيز        
  ).١٦الرابع، الفقرة 

اخلـارجي يف األمـد    ورقـة العمـل املتعلقـة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء       نَّوالحظت اللجنـة أ    -١٠٠
ستتاح جبميع لغات األمم املتحـدة      ) A/AC.105/2012/CRP.19(البعيد اليت قدمها االحتاد الروسي      

  .ب اختتام الدورة، عقA/AC.105/L.285الوثيقة بالرمسية 

الــدورة اخلمــسني للجنــة مــن أجــل  أعــدَّهتاوكــان معروضــا علــى اللجنــة ورقــات عمــل    -١٠١
، )L.327إىل  A/AC.105/C.1/L.324(دال التابعـــة للفريـــق العامـــل -أفرقـــة اخلـــرباء ألـــفالفرعيــة  

ــة للتعليــق عليهــا،       ــدى اللجن ــدائمني ل ــراقبني ال ــدول األعــضاء وامل ــد أتيحــت لل   عمــالً وكانــت ق
، املرفق  A/AC.105/1001( أوصى به الفريق العامل يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية            مبا

  )).ط(١٦الرابع، الفقرة 

وكان معروضا على اللجنـة أيـضاً ورقـة عمـل معـدة مـن أجـل الـدورة اخلمـسني للجنـة                         -١٠٢
الـضمانات التكنولوجيـة املقترنـة بالتعـاون     "مة من االحتاد الروسي وأوكرانيا بعنوان     الفرعية ومقدَّ 

يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ويف تطـوير الـصواريخ                  
  ).A/AC.105/C.1/L.322" (ملعدات الصاروخية وتشغيلهاالفضائية وا
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 علـى هـامش     جمتمعة دال التابعة للفريق العامل      - أفرقة اخلرباء ألف     أنَّوالحظت اللجنة     -١٠٣
الـدورة احلاليــة للجنـة، وفقــا الختــصاصات الفريـق العامــل وطرائـق عملــه، ووفقــاً ملـا اتفــق عليــه      

، املرفــق الرابــع، A/AC.105/1001(ربعــني للجنــة الفرعيــة الفريــق العامــل يف الــدورة التاســعة واأل 
  )).أ(١٦الفقرة 

ــران١١ويف   -١٠٤ ــضاء       / حزي ــشطة الف ــل املعــين باســتدامة أن ــق العام ــيس الفري ــغ رئ ــه، أبل يوني
  . اخلارجي يف األمد البعيد اللجنة بالتقدم الذي أحرزته أفرقة اخلرباء وبربنامج العمل املخطط له

 اً مـشارك  رئيـساً ) املكـسيك ( تسمية إنريكي باتشيكو كـابريرا       بارتياحوالحظت اللجنة     -١٠٥
ز  سـيعزِّ  ورأت أنَّ ذلـك    لفريـق اخلـرباء ج،       كاً مـشار  رئيـساً ) كندا(لفريق اخلرباء ألف وإيان مان      

دت يف االختـصاصات   مـن اخلـرباء لتحقيـق األهـداف الـيت ُحـدِّ            يبذهلا هذان الفريقـان   اجلهود اليت   
  .ها الفريق العاملد علي أكَّمثَّوطرائق العمل 

 ستعقد حلقة عمل بالتزامن مع ٢٠١٣ خطة العمل لعام مبوجبواستذكرت اللجنة أنه   -١٠٦
 الــدول األعــضاء يف اللجنــة ســتدعى إىل  نَّنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وأ الــدورة اخلمــسني للج

يت لـديها   تضمني وفودها ممثلني عن منظمات وطنية غري حكومية وعن كيانات القطاع اخلاص ال            
خــربات يف جمــال أنــشطة الفــضاء، بغيــة مجــع معلومــات عــن خرباهتــا وممارســاهتا يف تنفيــذ أنــشطة 

أفرقـة خـرباء    بـني    مـشترك اجتمـاع   مـن املزمـع عقـد        أنَّوالحظت اللجنة أيضا    . فضائية مستدامة 
  .على هامش الدورة اخلمسني للجنة الفرعية حتضرياً حللقة العمل

ه ينبغي إيالء اهتمام خاص ملخاطر احلطام الفضائي نظـراً للحاجـة            ورأى بعض الوفود أن     -١٠٧
  . املسألة ذات األولوية الرئيسية هذهيفلنهوض بالتعاون الدويل إىل اامللحة 

 ازدواجيـة اجلهـود وإجـراء حتليـل للثغـرات مـن             اجتناب من املهم    نَّأبعض الوفود    ىرأو  -١٠٨
  شطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد والــيت  ر علــى اســتدامة أنــأجــل حتديــد املــسائل الــيت تــؤثّ 
  .  منتدى آخرال جيري تناوهلا حالياً يف أيِّ

ز أيـضا   املناقشات بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد تعـزِّ           وُرئي أنَّ   -١٠٩
  ينبغـي للبلـدان الناميـة أن       وأنـه مسامهة أنشطة الفـضاء يف حتقيـق التنميـة املـستدامة علـى األرض،               

  . يف أعمال الفريق العاملفعلياًتشارك 

 أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتــابع عــن كثــب املناقــشات ورأى بعــض الوفــود  -١١٠
 موضــوع اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد قــد جتــاوز  نَّ، ألذا البنــدهبــ املتعلقــة

  .بالفعل نطاق علوم وتكنولوجيا الفضاء
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 هبا فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية         سيضطلع األعمال اليت    وُرئي أنَّ   -١١١
، ٢٠١٢يوليـه عـام   /وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي، الذي من املنتظر أن يبدأ عمله يف متـوز     

لـة يف تعزيـز   األهـداف املتمثّ  ميكن أن تسهم يف أعمال الفريـق العامـل نظـراً الشـتراك الفـريقني يف               
  .االستقرار والسالمة واألمان يف بيئة الفضاء

 الطابع املعقد للقضايا املطروحة يستلزم ختصيص وقت كاف للمداوالت          نَّأأيضاً  ئي  ُرو  -١١٢
للخروج بقرارات مدروسـة هتـدف إىل إجيـاد حلـول طويلـة األمـد، وأنـه ينبغـي، عنـد االقتـضاء،                       

  .ق العاملر ألعمال الفريإعادة النظر يف اجلدول الزمين املقّر

تزويــد اخلــرباء والجتماعــات أفرقــة اخلــرباء،  بعنايــة  أنــه ينبغــي التحــضري  كــذلكئــي ُرو  -١١٣
ر مـن أجـل إتاحـة وقـت كـاف للتنـسيق علـى               بالوثائق اخلاصة بتلك االجتماعات يف وقـت مبكّـ        

  ويدعم التوصـل إىل    الفعليةن اجلميع من املشاركة     كِّت، مما مي  املستوى الوطين قبل بدء االجتماعا    
  .نتائج مثمرة

وُرئي فضالً عن ذلك أنه ينبغي االمتناع يف االجتماعات املعقودة بالتزامن مع اجللسات                -١١٤
العامة عن اختاذ قرارات تتعلق باملواضع اليت تكون قيد نظر الفريق العامل، لـتمكني مجيـع الوفـود      

  .من املشاركة

ارير أفرقـة اخلـرباء، مبـا يف ذلـك النتـائج             تقـ  بنيـة  توافر املزيد من املعلومات عـن        أنَّئي  ُرو  -١١٥
  .امل إعداد تقرير كامل ومتسقاة، سييسر للفريق العاملتوّخ

    
    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - ١١  

شروع ق مبـ  املتعلـ بنـد   الاللجنة الفرعية يف إطار     يف   دارت اليت   باملناقشةأحاطت اللجنة علما      -١١٦
يف تقرير اللجنـة     ابياهنورد  وجدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية          

  ).١٠ و٩ الفقرتان واملرفق األول، ٢٣٠-٢٢٢، الفقرات A/AC.105/1001(الفرعية 

ألربعــني، واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا التاســعة وا   -١١٧
  :اتفقت اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلمسني، يف البنود املواضيعية التالية

  .مة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدَّ  -١  

  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  

ثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي       تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة ال       -٣  
  ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
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ــك         -٤   ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــصلة باست ــسائل املت امل
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٥  

  .النظم الفضائيةدعم إدارة الكوارث بواسطة   -٦  

  .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٧  

  .طقس الفضاء  -٨  

  :البنود املراد تناوهلا يف إطار خطط عمل  -٩  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    

دة  حـسبما هـو مبـيَّن يف خطـة العمـل املتعـدِّ             ٢٠١٣العمل املتوخَّى لعام    (      
 مــن املرفــق الثــاين بتقريــر اللجنــة ١٠ و٨الــسنوات، الــواردة يف الفقــرتني 

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

  ؛األجسام القريبة من األرض  )ب(    

 حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل املتعـدِّدة         ٢٠١٣العمل املتوخَّى لعام    (      
 من املرفق الثالث بتقرير اللجنة الفرعيـة        ٩ يف الفقرة    السنوات، الواردة 

  ))A/AC.105/987(العلمية والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  )ج(    

 يف الفقرة   مبيَّن حسبما هو    ٢٠١٣لعام  وطرائق عمله    املتوخَّىالعمل  (      
الفريــق العامــل املعــين باســتدامة  مــل وطرائــق ع مــن اختــصاصات ٢٣

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الواردة يف املرفق الثاين بتقرير      
  ))A/66/20(اللجنة عن دورهتا الرابعة واخلمسني 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار       : بند منفرد للمناقشة  /موضوع  -١٠  
ــتخدام   ــألرض واسـ ــسبة لـ ــدان   اتهالثابـــت بالنـ ــك يف ميـ ــا يف ذلـ ــه، مبـ  وتطبيقاتـ

االتـصاالت  يف  تطّورات  الاالتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتـصلة بـ        
الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومـصاحلها، دون               

  .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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ــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاد    -١١   ي
العلميـــة والتقنيـــة، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد املواضـــيع املـــراد تناوهلـــا باعتبارهـــا         

  .بنودا منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعّددة السنوات/مواضيع

 كــل مــن الفريــق العامــل اجلــامع، والفريــق العامــل املعــين يعــودواتفقــت اللجنــة علــى أن   -١١٨
ادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي، والفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة                  باستخدام مص 

إىل االنعقاد من األرض، والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد،            
  .للجنة الفرعية العلمية والتقنيةيف الدورة اخلمسني 

أثنـاء   ، الفريـق العامـل    الداعية إىل أن يوىل يف    مل اجلامع    اللجنة توصية الفريق العا    وأيَّدت  -١١٩
  .، املزيد من االعتبار للمسائل التنظيميةانعقاد الدورة اخلمسني للجنة الفرعية

 يف كـل دورة  أن تتـاح  واستذكرت اللجنة أهنا اتفقت يف دورهتا الثالثـة واخلمـسني علـى               -١٢٠
لعقد حلقات عمل يف إطـار      ساعتان   ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١من دورات اللجنة الفرعية من عام       

خطة عمل الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي بشأن البنـد               
، املرفـق الثـاين،     A/AC/105/958" (استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي         "املعنون  

  ).١٠ و٨الفقرتان 

يق العامل املعين باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء              اللجنة توصية الفر   وأيَّدت  -١٢١
 ،٢٠١٤ الترتيبات احملددة يف خطة عملـه لعـام         مبوجب ٢٠١٣عام  يف  أعماله  ُتنفَّذ  أن  باخلارجي  
حلقـة  خبـصوص    الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أي عـروض               عدم تقـدمي  يف حال   
  .ه أعال١١٣شار إليها يف الفقرة العمل امل

مها االحتـاد الـدويل للمالحـة       موضـوع النـدوة الـيت سـينظّ       يكون  واتفقت اللجنة على أن       -١٢٢
لت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة ّصــ، وفقــاً لالتفــاق الــذي تو٢٠١٢الفــضائية يف عــام 

نظـــرة عامـــة علـــى "، )٢٤، املرفـــق األول، الفقـــرة A/AC.105/890 (٢٠٠٧واألربعـــني يف عـــام 
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