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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 الدورة السابعة واخلمسون 
        ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠-١١فيينا، 

    مشروع التقرير    
    إضافة    
    الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات  

    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني  - باء  
حاطت اللجنـة علمـا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن دورهتـا            أ  -١

ن نتائج املداوالت بشأن البنود الـيت نظـرت   )، الذي تضمA/AC.105/1065َّاحلادية واخلمسني (
  ,٦٨/٧٥فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

نغاريـا) ملـا أبـداه مـن قيـادة قـديرة أثنـاء        وأعربت اللجنة عـن تقـديرها إليلـود بـوت (ه      -٢
  الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية.

لو االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وباكستان والربازيل واجلمهورية التشـيكية  وأدىل ممثِّ  -٣
البوليفارية) وكندا والنمسـا والواليـات املتحـدة    -زويال (مجهورية ومجهورية كوريا والصني وفن

عـن جمموعــة دول   شـيلي، نيابـةً   لُممثِّـ  يابـان بكلمـات يف إطـار هـذا البنـد. كمـا ألقـى كلمـةً        وال
ي. وألقــى كلمــات خبصــوص هــذا البنــد أيضــاً، أثنــاء التبــادل العــام     أمريكــا الالتينيــة والكــاريب 

  لو دول أعضاء أخرى.لآلراء، ممثِّ
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 واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٤

: بعثة ساتل نـانوي متقـدِّم قامـت هبـا وكالـة الفضـاء األوروبيـة"،        OPS-SAT"  (أ)  
 ل النمسا؛قدَّمه ممثِّ

  ل الصني؛  "الربنامج الصيين الستكشاف القمر"، قدَّمه ممثِّ  (ب)  
 ل شيلي؛الشيلي يف تنمية شيلي"، قدَّمه ممثِّ Fasat-C"مسامهات ساتل   (ج)  

ــا إلدارة الكــوارث و   (د)   ــه   "تســخري التكنولوجي   تقــدمي املســاعدة اإلنســانية"، قدَّم
  ل أملانيا؛ممثِّ

"مركــز البيانــات العلميــة لوكالــة الفضــاء اإليطاليــة كمركــز بيانــات عصــري     (ه)  
متعـدد االختصاصــات يــدعم البلــدان ذات اخلــربات الطويلــة وكــذلك البلــدان الناشــئة يف جمــال  

  ل إيطاليا؛علوم الفضاء"، قدَّمه ممثِّ
: ساتل متقدِّم لرصـد األرض  ALOS-2صد العاملي باستخدام "عصر جديد للر  (و)  

2-DAICHI-2ِّل اليابان."، قدَّمه ممث  
    

      برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  (أ)  

البنــد املتعلــق أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار     -٥
ــة       ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ــا يف تقريــ ــائية، وورد بياهنــ ــات الفضــ ــدة للتطبيقــ ــم املتحــ ــامج األمــ بربنــ

)A/AC.105/1065 ٥٦-٣٣، الفقرات.(  
ــة هــي الرصــد البيئــي وإدارة      -٦ ــة أنَّ جمــاالت الربنــامج املتســمة باألولوي والحظــت اللجن

تطبيقـات التعلـيم والتطبيـب عـن ُبعـد      املوارد الطبيعيـة واالسـتفادة مـن االتصـاالت السـاتلية يف      
واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث واســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة ومبــادرة علــوم الفضــاء 
األساســـية وقـــانون الفضـــاء وتغّيـــر املنـــاخ واملبـــادرة األساســـية لتكنولوجيـــا الفضـــاء ومبـــادرة  

  تكنولوجيا الفضاء البشرية.
، وورد بياهنـا يف  ٢٠١٣لـيت نفَّـذها الربنـامج يف عـام     وأحاطت اللجنة علماً باألنشطة ا  -٧

) ويف تقريــر خـــبري التطبيقـــات  ٤٥-٤٠، الفقـــرات A/AC.105/1065تقريــر اللجنـــة الفرعيــة (  
  ، املرفق األول).A/AC.105/1062الفضائية (
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وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للطريقـة الـيت نفَّـذ هبـا              -٨
ج. وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     أنشطة الربنام

  واملنظمات غري احلكومية اليت مشلت تلك األنشطة برعايتها.
والحظت اللجنة بارتياح أنَّه جيري إحراز املزيد مـن التقـّدم يف تنفيـذ أنشـطة الربنـامج        -٩

 ).٤٦، الفقرة A/AC.105/1065ة (ملا ورد يف تقرير اللجنة الفرعي ، وفقا٢٠١٤ًلعام 

والحظـت اللجنـة بارتيـاح أيضـاً أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يسـاعد البلــدان            -١٠
الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة علــى املشــاركة يف األنشــطة اجلــاري تنفيــذها يف    

  إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة.
لق حمدودية املوارد املالية املتاحة لتنفيذ الربنـامج، وناشـدت الـدول    والحظت اللجنة بق  -١١

  واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التّربعات.
ــا الفضــاء          -١٢ ــادرة تكنولوجي ــونتني: "مب ــاع املعن ــورقيت االجتم ــا ب ــة علم وأحاطــت اللجن

مـــا بعـــده" و ٢٠١٥واخلطـــط لعـــام  ٢٠١٤-٢٠١٣األساســـية: األنشـــطة املنفـــذة يف الفتـــرة 
)A/AC.105/2014/CRP.6       و"مبادرة تكنولوجيـا الفضـاء البشـرية: األنشـطة املنفـذة يف الفتـرة ،(

  ).A/AC.105/2013/CRP.16وما بعده" ( ٢٠١٤واخلطط لعام  ٢٠١٣-٢٠١١
    

    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
ة حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمـع  دت اللجنأيَّ  -١٣

، وأعربـت عـن تقـديرها لالحتـاد الروسـي وإكـوادور       ٢٠١٤عقدها يف اجلـزء املتبقـي مـن عـام     
والصــني وكنــدا واملكســيك واملغــرب والنمســا، وكــذلك ملركــز عبــد الســالم الــدويل للفيزيــاء   

ة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واالحتـاد الـدويل        النظرية يف تريسته، إيطاليا، ومنظم
للمالحة اجلوية، واللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، ملشـاركتها يف رعايـة          

  ، املرفق الثاين).A/AC.105/1062تلك األنشطة واستضافتها (انظر الوثيقة 
دورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات اللجنــة برنــامج حلقــات العمــل والــ  أيَّــدتو  -١٤

اخلرباء املتعلقة بالرصد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية، والصحة العاملية، والنظم العامليـة لسـواتل   
املالحة، وعلوم الفضاء األساسية، وتكنولوجيـا الفضـاء األساسـية، وتغيُّـر املنـاخ، وتكنولوجيـا       

االجتماعيـة لألنشـطة الفضـائية، املزمـع عقـدها يف عـام       الفضاء البشرية، والفوائـد االقتصـادية و  
  لصاحل البلدان النامية. ٢٠١٥
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    قالزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمِّ  ‘٢‘  
أعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها حلكومـــة إيطاليـــا الـــيت اســـتمرت، مـــن خـــالل معهـــد    -١٥

ليــا وبفضــل تعــاون معهــد غــاليليو  البوليتكنيــك يف تورينــو ومعهــد مــاريو بــويال للدراســات الع 
فرياريس الوطين للتقنيات الكهربائية، يف تقدمي زماالت للدراسات العليا يف جمال النظم العامليـة  

  لسواتل املالحة وما يتصل هبا من تطبيقات.
وأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة اليابان اليت استمرت، مـن خـالل معهـد كيوشـو       -١٦

 أربــع زمــاالت لدراســة الــدكتوراه واثنــتني لدراســة املاجســتري يف إطــار  للتكنولوجيــا، يف تقــدمي
برنــامج الزمــاالت الدراســية الطويلــة األمــد املشـــترك بــني األمــم املتحــدة واليابــان يف جمـــال          

  تكنولوجيات السواتل النانوية.
ــاون مــع مركــز         -١٧ ــيت قامــت، بالتع ــة ال ــة األملاني ــديرها للحكوم ــة عــن تق وأعربــت اللجن

جيا الفضاء التطبيقية واجلاذبية الصغرية واملركز األملاين لشؤون الفضـاء اجلـوي، بإنشـاء    تكنولو
برنامج زماالت جديد يوفِّر لفريق أحبـاث إمكانيـة إجـراء جتاربـه املتعلقـة باجلاذبيـة الصـغرية يف        

  برج برميني لإلسقاط يف أملانيا.
ــدير اســتهاللَ "املشــروع املعــين      -١٨ ــةُ مــع التق ــة"  والحظــت اللجن ــدام اجلاذبي ــأجهزة انع  ب

ــد أســهم           ــامج. وق ــة للربن ــاد اإلنســان للفضــاء التابع ــا ارتي ــادرة تكنولوجي ــار مب بنجــاح يف إط
املشــروع يف بنــاء القــدرات يف جمــايل التعلــيم واألحبــاث بشــأن اجلاذبيــة الصــغرية، ال ســيما يف    

  البلدان النامية.
تعّمقة يف مجيـع جمـاالت علـم الفضـاء     وأشارت اللجنة إىل أمهية زيادة فرص الدراسة امل  -١٩

ــاالت الدراســية        ــانون الفضــاء مــن خــالل الزم ــا الفضــاء والتطبيقــات الفضــائية وق وتكنولوجي
  على إتاحة مثل هذه الفرص يف معاهدها املختّصة. الطويلة األمد، وحثَّت الدولَ األعضاَء

    
    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  

اخلدمات االستشارية التقنية املوفرة يف إطار برنـامج األمـم    الحظت اللجنة مع التقدير  -٢٠
املتحدة للتطبيقات الفضائية لدعم األنشطة واملشاريع املشجِّعة على التعـاون اإلقليمـي يف جمـال    

ــر خــبري التطبيقــات الفضــائية (     ، A/AC.105/1062التطبيقــات الفضــائية، واملشــار إليهــا يف تقري
  ).٤٦-٣٨الفقرات 
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    اكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاملر  ‘٤‘  
الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضـائية مـا بـرح يشـدِّد        -٢١

علــى التعــاون مــع الــدول األعضــاء علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي ويــروِّج لــذلك التعــاون  
املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم         ويعزِّزه هبـدف دعـم   

املتحدة. ويرد عـرض ألهـم معـامل أنشـطة املراكـز اإلقليميـة املدعومـة يف إطـار الربنـامج للفتـرة           
 ، املرفق الثالث).A/AC.105/1062يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية ( ٢٠١٤-٢٠١٢

تماع مديري املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا     والحظت اللجنة انعقاد اج  -٢٢
ــة يف        ــة احلالي ــامش دورة اللجن ــى ه ــم املتحــدة عل ــه  ١٣الفضــاء املنتســبة إىل األم حزيران/يوني

االجتماع قد اتفق على تعزيز االتصاالت فيما بـني املراكـز    . والحظت اللجنة أيضاً أن٢٠١٤َّ
وبرنامج التطبيقات الفضائية. والحظت اللجنة كـذلك  اإلقليمية واالتصاالت بني تلك املراكز 

باملنهاج التعليمي الذي أعد مؤخراً بشأن النظم العامليـة لسـواتل    رحَّبتأن املراكز اإلقليمية قد 
املالحــة وقــانون الفضــاء، وأظهــرت اهتمامــاً كــبرياً باملســامهة يف وضــع منــهاج جديــد يف جمــال  

  تكنولوجيا الفضاء األساسية.
ظت اللجنة مع التقدير أنَّ البلدان اليت تستضيف املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم  والح  -٢٣

وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تواصل، متاشـياً مـع التزاماهتـا كبلـدان مضـيفة،      
  تقدمي الكثري من الدعم املايل والعيين إىل تلك املراكز.

رد املاليـــة املتاحـــة لـــبعض املراكـــز اإلقليميـــة، والحظـــت اللجنـــة بقلـــق حمدوديـــة املـــوا  -٢٤
وناشدت الدول األعضاء واملنظمات العاملة يف املناطق اليت تتواجد فيها تلك املراكز أن تـدعم  

  أنشطة تلك املراكز من خالل التّربعات املالية والعينية.
ــو     رحَّبـــتو  -٢٥ ــدريس علـ ــد لتـ ــز إقليمـــي جديـ ــاء مركـ ــرز يف إنشـ ــدُّم احملـ ــة بالتقـ م اللجنـ

وتكنولوجيا الفضاء يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ يكـون مقـره يف جامعـة بيهـان يف بـيجني،          
إىل  ٢٠١٣عقب النتيجة اإلجيابية اليت خلصت إليها بعثة تقييم أوفدت يف شـهر أيلول/سـبتمرب   

  جامعة بيهان ويسَّرها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
    

    اذالنظام الساتلي الدويل للبحث واإلنق  (ب)  
ــدويل للبحــث واإل     -٢٦ ــاح أنَّ النظــام الســاتلي ال ــة بارتي -نقــاذ (كوســباس الحظــت اللجن

ــ سارســات) يضــمُّ ــةً عضــواً ومنظمــتني مشــارك  ٤١ احاليَّ  اتني، وأنَّ هنــاك اهتمامــاً إضــافي دول
باالنتساب إىل الربنامج. والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة بـأجهزة          
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ف مــن ســتة ســواتل قطبيــة املــدار يف حــاالت الطــوارئ بفضــل العنصــر الفضــائي املؤلَّــاإلرشــاد 
وستة سواتل ثابتة بالنسبة لـألرض وفَّرهـا االحتـاد الروسـي وفرنسـا وكنـدا والواليـات املتحـدة         
واهلند، إىل جانب املنظمة األوروبية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة (يومتسـات)، وبفضـل       

ــات املقدَّمــ  ــن   التربع ــة أيضــاً أنَّ نظــام       ٢٦ة للعنصــر األرضــي م ــر. والحظــت اللجن بلــدا آخ
 ١٠ ٤٠٠شـخص يف   ٣٧ ٠٠٠عـن   سارسات قدَّم املسـاعدة يف إنقـاذ مـا ال يقـلُّ    -كوسباس

رهــا هــذا ، وأنَّ بيانــات اإلنــذار الــيت وف١٩٨٢َّعمليــة حبــث وإنقــاذ، منــذ بــدء تشــغيله يف عــام 
عملية حبـث وإنقـاذ علـى     ٧٤١يف  شخصاً ١ ٩٠٠على إنقاذ  ٢٠١٣النظام ساعدت يف عام 

  نطاق العامل.
والحظت اللجنـة أيضـاً أنَّ استكشـاف إمكانيـة اسـتخدام السـواتل يف املـدار األرضـي           -٢٧

  ا. املتوسط من أجل حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية املستعينة بالسواتل مـا زال مسـتمر
) بغيــة حتســني قــدرات GPSاملي لتحديــد املواقــع (اللجنــة باختبــار ســواتل النظــام العــ  رحَّبــتو

  ى االستفادة على أفضل وجه من السواتل ذات املدار األرضي املتوسط.أجهزة اإلرشاد لتتسنَّ
ــاير        -٢٨ ــد شــرعت يف كــانون الثاين/ين ــات املتحــدة ق ــة كــذلك أنَّ الوالي والحظــت اللجن

الســتخدام ســاتل ذي مــدار  ، بالتعــاون مــع دول أخــرى، يف مرحلــة التطــوير والتقيــيم   ٢٠١٣
أرضــي متوســط لعمليــات البحــث واإلنقــاذ، وذلــك باســتخدام ســواتل النظــام العــاملي لتحديــد 
املواقــع ونظــم مشــاهبة تشــغلها دول متعاونــة. وستســاعد مرحلــة التطــوير والتقيــيم يف توصــيف 

دَّدة مسـبقاً، أمـام   حالة اجلاهزية العملياتية للنظام وستفسح اجملال، عندما يتم الوفاء باملعايري احملـ 
  نظام ساتل املدار األرضي املتوسط اجلديد ليدخل مرحلة التشغيل.

    
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر   - ٢  

     ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق   أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة   -٢٩

بتســخري تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف ســياق مــؤمتر األمــم  
، وورد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة  ٢٠١٥املتحــدة للتنميــة املســتدامة وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   

  .)٦٧-٥٧، الفقرات A/AC.105/1065الفرعية (
دت اللجنة التوصيات والقرارات اليت صدرت عن اللجنة الفرعيـة وفريقهـا العامـل    وأيَّ  -٣٠

  ).٦-٣، واملرفق األول، الفقرات ٦٧، الفقرة A/AC.105/1065اجلامع بشأن هذا البند (
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ضـرورة   ٦٨/٧٥واستذكرت اللجنة أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد أكَّـدت جمـدَّداً يف قرارهـا         -٣١
النتباه إىل فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا، وخباصـة يف املـؤمترات الرئيسـية     مواصلة توجيه ا

ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة بشــأن التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
وامليادين املتصلة هبا، وضرورة تشـجيع اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف سـياق اجلهـود الراميـة        

أهداف تلك املؤمترات ومؤمترات القمة، مبا يف ذلـك تنفيـذ إعـالن األلفيـة واإلسـهام       إىل حتقيق
  ,٢٠١٥يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام 

وسلَّمت اللجنة بالدور الفاعـل الـذي تؤديـه علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا يف          -٣٢
دت التوصـية  بعـد، وأيَّـ  ميادين مثـل تـوفري اخلـدمات الصـحية عـن بعـد ودراسـة الوبائيـات عـن          

الصادرة عن اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني بشـأن إنشـاء فريـق          
خرباء معين بالفضـاء والصـحة العامليـة لينظـر يف املسـائل املتعلقـة باسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء          

ت اللجنـة أيضـاً   فقـ اتَّو ).٦، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1065ألغراض الصحة العمومية (
على أن يعرض فريق اخلرباء، بقيادة كنـدا، أسـلوبه وبرنـامج عملـه، مبـا يف ذلـك جـدول زمـين         
واقعي، علـى الفريـق العامـل اجلـامع التـابع للجنـة الفرعيـة لتنظـر يف هـذه املسـائل أثنـاء دورهتـا             

ور باسـكال ميشـيل   . والحظت اللجنـة أنَّ فريـق اخلـرباء سـيقوده الـدكت     ٢٠١٥القادمة يف عام 
  من اهليئة العامة للصحة يف كندا، وأنه ال يلزم توفري خدمات األمانة لفريق اخلرباء.

والحظــــت اللجنــــة يف هــــذا الصــــدد أنَّ حلقــــة العمــــل بشــــأن املنــــافع االجتماعيــــة   -٣٣
واالقتصــادية لتكنولوجيــا الفضــاء، املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة          

، سـتركز  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٨إىل  ٢٦ة، املزمع عقـدها يف تورونتـو، كنـدا، مـن     الفضائي
  على الصحة العاملية والتطبيقات البحرية.

    
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل   - ٣  

    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص   أحاطــت اللجنــة علمــا  -٣٤

باملســائل املتعلقــة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه لصــاحل   
، A/AC.105/1065البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة (  

  ).٨٠-٦٨الفقرات 
املناقشة، استعرض أعضاء الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمـال االستشـعار    وأثناء  -٣٥

عــن ُبعــد، وســاقوا أمثلــة عــن الــربامج الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز    
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التنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة، وعلى األخـص يف اجملـاالت التاليـة: الزراعـة     
ر املناخ؛ وإدارة الكوارث؛ واهليدرولوجيا ورصد حاالت اجلفـاف؛  وصيد األمساك؛ ورصد تغيُّ

وإدارة النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية؛ ورصد نوعية اهلواء واملياه؛ وإعداد خـرائط ملـوارد   
اضـي  ق استغالل األراضي، واألراضي البـور، واألر ائالتنّوع األحيائي، واملناطق الساحلية، وطر

الرطبة؛ ورصد الغالف اجلليدي؛ ودراسة احمليطات؛ والتنمية الريفية وختطيط املـدن؛ والسـالمة   
  والصحة العمومية.

ــذي تؤدِّ    -٣٦ ــدور ال ــة ال ــة أمهي ــل امللتقــى    والحظــت اللجن ــة، مــن قبي ــه املنظمــات اإلقليمي ي
مشــروع "ســنتينل  لــة يفاإلقليمــي لوكــاالت الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ومبادراتــه املتمثِّ  

آسـيا" وبرنـامج تسـخري التطبيقـات السـاتلية ملنفعـة البيئـة، يف جمـال تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف            
  استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد.

ــات املتواصــلة إلطــالق الســواتل لرصــد األرض        -٣٧ ــة علمــاً بعــدد العملي وأحاطــت اللجن
ة منها اليت ميكـن  ذه السواتل، والبيانات املستمدَّوبالبحوث االبتكارية املضطلع هبا باستخدام ه

  للمنظومة األرضية. امة ومتكاملة عاملياستخدامها لوضع مناذج متقدِّ
والحظــت اللجنــة بارتيــاح تزايــد عــدد البلــدان الناميــة الــيت تعمــل هبّمــة علــى تطــوير       -٣٨

يانـات الفضـائية لـدفع    واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عن ُبعد وتستعمل الب
االجتماعيـة، وشـدَّدت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان         -عجلة التنمية االقتصادية

  النامية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد.
    

    احلطام الفضائي  - ٤  
ملتعلـق باحلطـام   باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند ا أحاطت اللجنة علماً  -٣٩

  ).١٠٤- ٨١، الفقرات A/AC.105/1065الفضائي، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (
، A/AC.105/1065اللجنة قرارات اللجنة الفرعية وتوصياهتا بشـأن هـذا البنـد (    أيَّدتو  -٤٠

  ).١٠٤-١٠١و ٨٦الفقرات 
دابري لتخفيــف احلطــام والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنَّ بعــض الــدول تنفِّــذ بالفعــل تــ   -٤١

الفضــائي تتَّســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها اللجنــة و/أو    
املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت   

ن ختفيـف احلطـام   واملعنية باحلطـام الفضـائي، وأنَّ دوالً أخـرى وضـعت معـايري خاصـة هبـا بشـأ        
الفضائي استناداً إىل تلك املبادئ التوجيهية. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ دوالً أخـرى تسـتخدم      
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املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت، واملدونــة األوروبيــة    
ا التنظيميــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفضــائي، باعتبارمهــا مــرجعني يف أطرهــ 

ــة كــذلك أنَّ     ــة. والحظــت اللجن ــة املتعلقــة باألنشــطة الفضــائية الوطني ــد   الرقابي دوالً أخــرى ق
تعاونــت، يف إطــار برنــامج وكالــة الفضــاء األوروبيــة اخلــاص بالتوعيــة بــأحوال الفضــاء، علــى   

  معاجلة مسألة احلطام الفضائي.
ادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي،     ذ بعـُد املبـ  اليت مل تنفِّ البلدانَ وحثَّت اللجنةُ  -٤٢

الــيت وضــعتها اللجنــة و/أو جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت، علــى النظــر يف تنفيــذ تلــك 
  املبادئ طواعية.

والحظت اللجنة أنَّ اخلالصة الوافية اليت وضعتها أملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية وكنـدا       -٤٣
مات الدولية لتخفيـف احلطـام الفضـائي ستسـهم يف حتسـني      للمعايري اليت اعتمدهتا الدول واملنظ

  املعرفة يف جمال معايري ختفيف احلطام الفضائي واألطر التنظيمية يف هذا اجملال.
ب الفضـائيني  والحظت اللجنة أنَّ االحتاد األورويب قد أنشأ إطار دعـم للرصـد والتعقُّـ     -٤٤

  ضائيني.ب الفبغرض دعم شبكات وعمليات أجهزة الرصد والتعقُّ
والحظت اللجنة بارتياح اجلهود البحثية املتفانية اليت تبذهلا الدول للتخفيـف مـن آثـار      -٤٥

  احلطام الفضائي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه ينبغـي تكثيـف اجلهـود الوطنيـة والدوليـة مـن         -٤٦

  أجل احلد من تكّون احلطام الفضائي وانتشاره.
أي مفاده أنَّه ينبغي معاجلة مسألة احلطام الفضـائي بطريقـة   وأعرب بعض الوفود عن ر  -٤٧

  ض تنمية القدرات الفضائية يف البلدان النامية للخطر.ال تعرِّ
ودعت بعض الوفود اللجنـة الفرعيـة إىل مواصـلة النظـر بإمعـان يف مسـألة التخفيـف مـن           - ٤٨

ــإيالء اهتمــام أكــرب ملشــكلة احلطــام اآليت    احلطــام الفضــائي، وخصوصــاً  ــزوَّمــن املنصَّــ  ب دة ات امل
مبصادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وملشـكلة تصـادم األجسـام الفضـائية باحلطـام الفضـائي           

  ومشتقاته، ولطرائق حتسني التكنولوجيات والشبكات التعاونية الالزمة لرصد احلطام الفضائي.
ــة وا     -٤٩ ــة العلمي ــة الفرعي ــة وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ اللجن ــة واللجن لتقني

  طام الفضائي.ن احلالفرعية القانونية ينبغي أن تتعاونا معا على وضع قواعد ملزمة قانونا بشأ
وأعـرب بعــض الوفــود عـن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي أن يكـون ختفيــف احلطــام الفضــائي      -٥٠

  نه ضمن أولويات عمل اللجنة.من تكوُّ واحلدَّ
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مــن املفيــد أن تتبــادل الــدول األعضــاء       وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ       -٥١
املعلومات عن تدابري احلّد مـن تكـّون احلطـام الفضـائي وانتشـاره والتخفيـف مـن آثـاره؛ وعـن          
مجــع البيانــات املتعلقــة باألجســام الفضــائية وتبادهلــا ونشــرها؛ وعــن اإلخطــارات بشــأن عــودة   

  األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي.
عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي معاجلــة املســائل التاليــة املتعلقــة        وأعــرب بعــض الوفــود     -٥٢

باملعلومات واالتصاالت من أجـل ختفيـف احلطـام الفضـائي: إنشـاء ممارسـة دوليـة مشـتركة يف         
جمــال تبــادل املعلومــات ومركــز موحــد لرصــد احلطــام الفضــائي؛ وإنشــاء قاعــدة بيانــات دوليــة 

ا سـام الفضـائية املعروفـة ووضـع معـايري مقبولـة عامليـ       معترف هبـا عامليـاً ُتسـجَّل فيهـا مجيـع األج     
بشأن احتساب خماطر االرتطام؛ وزيادة التعاون بني الكيانات املطلقـة وكيانـات رصـد احلطـام     

  الفضائي خالل مرحلة اإلطالق.
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي للـدول، وعلـى األخـص الـدول الـيت             -٥٣

مى عن احلالة املتعلقة باحلطام الفضـائي والـدول الـيت متلـك القـدرة علـى       تتحمل املسؤولية العظ
اختاذ التدابري الالزمة للتخفيف من ذلك احلطام، أن تعمِّـم املعلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا       

  ن احلطام الفضائي.من تكوِّ للحدِّ
تحمــل وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للــدول، وعلــى األخــص الــدول الــيت ت           -٥٤

املسؤولية العظمى عن احلالة املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، أن تسـاعد البلـدان الـيت متلـك قـدرات         
فضائية ناشئة على تنفيذ املبادئ التوجيهية أو املعايري املتعلقة باحلطام الفضائي من خـالل تـوفري   

  ائية.نظم لتحليل املخاطر بواسطة تقييم حاالت االقتران ونظم للتوعية باألحوال الفض
ل وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للــدول، وعلــى األخــص الــدول الــيت تتحمَّــ            -٥٥

م املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة    املسؤولية العظمى عن احلالـة املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، أن تقـدِّ     
من خالل تـوفري دعـم علمـي وتكنولـوجي يشـمل نقـل التكنولوجيـا ذات الصـلة دون حتميلـها          

   مربرة.تكاليف غري
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي حتسني املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي       -٥٦

نه قـد يتـيح لبلـدان أن تواصـل ممارسـاهتا الـيت       غمـوض تتضـمَّ   الصادرة عن اللجنة بغية إزالـة أيِّ 
  ي إىل تكوين حطام فضائي.تؤدِّ
ام فضــائية ينبغــي أن تتــابع تلــك وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ الــدول الــيت لــديها أجســ   -٥٧

  األجسام الفضائية وترصدها باستمرار.
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    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٥  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -٥٨

ــر       ــا يف تقريـ ــائية، وورد بياهنـ ــنظم الفضـ ــطة الـ ــوارث بواسـ ــدعم إدارة الكـ ــة  بـ ــة الفرعيـ اللجنـ
)A/AC.105/1065 ١٢٥-١٠٥، الفقرات.(  

وُعرِضت على اللجنة ورقة اجتماع معنونـة: "تقريـر االجتمـاع اخلـامس لشـبكة مكاتـب         - ٥٩
ــوارث      ــائية يف إدارة الكـ ــتخدام املعلومـــات الفضـ ــدة السـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة لربنـ ــدعم اإلقليميـ الـ

" ٢٠١٤شــــباط/فرباير   ١٤و ١٣واالســــتجابة يف حــــاالت الطــــوارئ الــــذي انعقــــد يــــومي      
)A/AC.105/2014/CRP.10   وورقة اجتماع معنونة: "خطة عمل شبكة مكاتب الـدعم اإلقليميـة ،(

لربنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت       
بالتنسـيق املتزايـد   ). وأُبلغت اللجنـة  A/AC.105/2014/CRP.11" (٢٠١٥و ٢٠١٤الطوارئ لعامي 

فيمــا بــني مكاتــب الــدعم اإلقليميــة ومســامهاهتا يف برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات     
  الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر).

ق برنــامج ســبايدر التــابع ملكتــب شــؤون  م مــن منسِّــواســتمعت اللجنــة إىل بيــان مقــدَّ   -٦٠
دات متها الدول األعضاء، مبا فيهـا التعهُّـ  عات اليت قدَّء اخلارجي، والحظت بارتياح التربُّالفضا
علـى   األعضـاءَ  من أملانيا والصني، وشجَّعت الدولَ ٢٠١٥دة بتقدمي تربعات نقدية لعام املتجدِّ

 أن تقدِّم، على أساس طوعي، إىل برنامج سبايدر كل ما يلزمه من أنـواع الـدعم، مبـا يف ذلـك    
الدعم املايل. والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّ الربنـامج قـد اسـتفاد أيضـاً مـن خـدمات خـرباء           

  مساندين وخرباء أوفدهتم أملانيا والصني والنمسا.  
ة ُتسـهم يف  والحظت اللجنة بارتياح ما تقـوم بـه الـدول األعضـاء مـن أنشـطة مسـتمرَّ         -٦١

يف دعــم إدارة الكـوارث، ويف دعــم برنــامج  زيـادة تــوافر احللـول الفضــائية وزيــادة اسـتخدامها    
ــة: مشــروع "ســنتينل آســيا" وتنســيقه لطلبــات رصــد حــاالت       ــها األنشــطة التالي ســبايدر، ومن
الطوارئ من خالل املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث؛ وخـدمات اسـتبانة مواقـع حـاالت          

اق التعـاون علـى   مها الربنـامج األورويب لرصـد األرض (كوبرنيكـوس)؛ وميثـ    الطوارئ اليت يقدِّ
ــة      ــة أو تكنولوجي حتقيــق االســتخدام املنســق للمرافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي

  (املسمَّى أيضاً "امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى").
والحظت اللجنة أنَّ املعلومات واخلدمات املقدَّمـة يف إطـار برنـامج "سـبايدر" تسـاهم        -٦٢

لتخفيف من عواقب الكوارث الطبيعية، ودعت الـدول األعضـاء إىل مواصـلة    مسامهة قيِّمة يف ا
  دعم هذا الربنامج.
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والحظت اللجنة بارتيـاح االلتـزام الرفيـع املسـتوى بتعزيـز اسـتخدام البيانـات واملنتجـات           - ٦٣
انيلـو  الفضائية يف التنمية املستدامة، الوارد يف البيان الذي أدىل به رئيس اجلمهوريـة الدومينيكيـة، د  

مدينا، أثناء مـؤمتر القمـة السـادس لرابطـة الـدول الكاريبيـة، املعقـود يف املكسـيك يف نيسـان/أبريل          
  ، والذي أتيح للجنة بواسطة تسجيل فيديو قدَّمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.٢٠١٤

    
    التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة  - ٦  

مــا باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق   أحاطــت اللجنــة عل  -٦٤
بالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة   

)A/AC.105/1065 ١٤٨-١٢٦، الفقرات.(  
عامليـة لسـواتل املالحـة،    والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ اللجنة الدولية املعنيـة بـالنظم ال    -٦٥

حتت مظلـة األمـم املتحـدة، تواصـل إحـراز تقـدم كـبري يف تشـجيع          ٢٠٠٥اليت أنشئت يف عام 
التوافقية وقابلية التشغيل التبـاديل فيمـا بـني الـنظم الفضـائية العامليـة واإلقليميـة اخلاصـة بتحديـد          

املية لسـواتل املالحـة يف دعـم    املواقع واملالحة والتوقيت، ويف الترويج الستخدام أكرب للنظم الع
  التنمية املستدامة، مع مراعاة مصاحل البلدان النامية على وجه اخلصوص.

مــه مــن دعــم وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ملــا يقدِّ    -٦٦
ظمـه  جنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، وملـا ين    ستمر بصفته األمانة التنفيذية للم

من حلقات عمل ودورات تدريبية تركز على بناء القدرات يف جمـال اسـتعمال التكنولوجيـات    
املرتبطة بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف خمتلـف ميـادين العلـوم والصـناعة، مبـا يف ذلـك آثـار           

  طقس الفضاء يف الغالف األيوين وأثرها على حتديد املواقع.
ــاح أنَّ    - ٦٧ ــة بارتي ــة      والحظــت اللجن ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــامن للجن االجتمــاع الث

ــابع هلــا ُعقــدا يف ُديب،       لســواتل املالحــة واالجتمــاع احلــادي عشــر ملنتــدى مقــدِّمي اخلــدمات الت
، وأنَّ االجتمـاع  ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤إىل  ٩اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة من 

، وأنَّ ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٠قــد يف فيينــا يف  اخلــدمات قــد عُ الثــاين عشــر ملنتــدى مقــدِّمي    
عقد يف بـراغ يف الفتـرة   االجتماع التاسع للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة سـيُ      

ــاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠مــن  ــه   ٢٠١٤تشــرين الث ــة أيضــاً االهتمــام الــذي أبدت . والحظــت اللجن
  ,٢٠١٥الجتماع العاشر للجنة الدولية املذكورة، يف عام الواليات املتحدة باستضافة ا

والحظت اللجنة أنَّ الواليات املتحدة قد اجتمعت على حنو منتظم مـع الصـني واهلنـد      -٦٨
واليابان واالحتـاد الروسـي واالحتـاد األورويب بغيـة مناقشـة سـبل تعزيـز قابليـة التشـغيل التبـاديل           
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يــة لســواتل املالحــة وحتســني اخلــدمات املقدَّمــة إىل      فيمــا بــني مقــدِّمي خــدمات الــنظم العامل    
  املستخدمني على الصعيد العاملي.

هــت اللجنــة بــاجلهود الــيت يبــذهلا االحتــاد الروســي بشــأن التعــاون يف جمــال الــنظم    ونوَّ  -٦٩
ــة        ــق قابلي ــا يف ذلــك التعــاون والتنســيق املتواصــالن مــن أجــل حتقي ــة لســواتل املالحــة، مب العاملي

  ديل فيما بني مقدِّمي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل البشرية مجعاء.التشغيل التبا
ونوَّهت اللجنة أيضاً باملعرض الذي ُنظِّم بشأن النظام العاملي لسواتل املالحة الروسـي    -٧٠

  (غلوناس) يف معرض الفضاء التابع ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أثناء الدورة احلالية للجنة.
حظت اللجنة أنَّ الغرض مـن برنـامج غـاليليو، وهـو مبـادرة أوروبيـة إلنشـاء نظـام         وال  -٧١

عاملي عصري للمالحة الساتلية، هو توفري خدمات عاملية مضمونة لتحديـد املواقـع بدقـة عاليـة     
  وحتت سيطرة مدنية.

ــدة بشــأن         -٧٢ ــة جدي ــة أيضــاً أنَّ االحتــاد األورويب اعتمــد الئحــة تنظيمي والحظــت اللجن
. ولوحظ كـذلك جنـاح   ٢٠٢٠-٢٠١٤امج األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة للفترة الرب

مـن أجـل اخلدمـة املالحيـة التكميليـة األوروبيـة        Lحبمولة من النطـاق   Astra 5Bإطالق الساتل 
  ,٢٠١٤الثابتة بالنسبة لألرض، وأنَّ من املزمع إطالق أربعة سواتل يف عام 

والحظت اللجنة أنَّ نظام غاليليو للمالحة الساتلية سيتيح خدمات حمسَّنة مثـل خدمـة     -٧٣
ــاذ،        ــربي، وخــدمات البحــث واإلنق ــل ال ــة للنق ــة يف الســيارات، واإلدارة الفعال املالحــة الدقيق
والتعامالت املصرفية املأمونة، وإمدادات الطاقة املوثوقة. ولـوحظ أيضـاً إنشـاء مركـز خـدمات      

ــنظم ا ــد يف   للـ ــة يف مدريـ ــواتل املالحـ ــة لسـ ــايو  ١٤لعامليـ ــد   ٢٠١٣أيار/مـ ــيتيح تزويـ ــا سـ ، ممـ
  املستخدمني مبعلومات منتظمة عن حالة جمموعة سواتل غاليليو.

والحظــت اللجنــة أنَّ اســتخدام النظــام الســاتلي للمالحــة (بايــدو) شــائع يف النقليــات     -٧٤
ر إطالق اجليل اجلديـد مـن   وأنَّ من املقرَّ والسياحة والتعليم والتدريب ومراقبة النظم وتقييمها،

  ,٢٠١٥سواتل املالحة يف عام 
والحظت اللجنة أنَّ النظام اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحـة هـو نظـام مالحـة إقليمـي        -٧٥

ومستقل وأنَّه جيري العمل على تطـويره مـن أجـل تقـدمي خـدمات حتديـد املواقـع فـوق املنطقـة          
، وثـاين ســاتل فيهـا، وهــو   IRNSS-1A تلــك اجملموعـة، وهــو سـاتل   اهلنديـة، وأنَّ أول سـاتل يف  

ــاتل  ــوحظ أيضــاً أنَّ احملطــات        IRNSS-1Bس ــا. ول ــص هلم ــدار املخصَّ ــة يف امل ــد وضــعا بدق ، ق
موقعـاً يف خمتلـف أحنـاء     ١٥البـارامترات املالحيـة قـد أنشـئت يف      األرضية الالزمة لتوليـد وبـثِّ  
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فـة مـن سـبعة سـواتل،     ملقرر إجناز كامل اجملموعـة، املؤلَّ البلد. والحظت اللجنة كذلك أنَّ من ا
  .٢٠١٥حبلول عام 

    
    طقس الفضاء  - ٧  

أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق بطقـس     -٧٦
  ).١٥٧- ١٤٩، الفقرات A/AC.105/1065الفضاء، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (

بند جدول األعمال بشـأن طقـس الفضـاء يتـيح للـدول األعضـاء        والحظت اللجنة أنَّ  -٧٧
يف اللجنـة وللمنظمــات الدوليــة الـيت هلــا صــفة مراقـب دائــم لــدى اللجنـة إمكانيــة تبــادل اآلراء     
بشأن األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بعلوم وأحباث طقـس الفضـاء بغيـة التشـجيع     

  اون الدويل يف هذا اجملال.على زيادة التع
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ اجتماع اخلـرباء املعـين بتحسـني التنبُّـؤ بطقـس الفضـاء يف         -٧٨

العقد القادم، الذي ُعقد على هامش الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة،   
جمال حبـوث طقـس الفضـاء مـن      من العلماء الدوليني العاملني يف الوقت الراهن يف ٤٢قد مجع 

  بلداً من أجل مناقشة سبل حتسني القدرة على التنبُّؤ بطقس الفضاء خالل العقد القادم. ٢١
اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني  توصــيةَ ت اللجنــةُوأقــرَّ  -٧٩

ة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة    راً يف إطـار بنـد جـدول أعمـال اللجنـ     مقـرِّ  بإنشاء فريـق خـرباء يضـمُّ   
بشـأن طقـس الفضـاء، علـى أن يسـتفيَد مــن أفضـل املمارسـات املتَّبعـة يف أعمـال فريـق اخلــرباء           
جيم املعين بطقس الفضاء والتـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف         

 ٢٠١٥انيـة واخلمسـني يف عـام    األمد البعيد، وأن ُيعدَّ له برنامج عمل للنظـر فيـه يف الـدورة الث   
)A/AC.105/1065 وأشــارت اللجنــة إىل أنَّ برنــامج عمــل فريــق  ١٠، املرفــق األول، الفقــرة .(

اخلــرباء املنشــأ حــديثاً بقيــادة كنــدا ســُيعَرض علــى اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا القادمــة يف عــام     
جيـا واملعلومـات ونظـم    . وأُشري إىل أنَّ اهلدف من فريق اخلرباء هذا هو حصـر التكنولو ٢٠١٥

ــراح توصــيات تتضــمَّ    ن جمــاالت لدراســتها يف الرصــد ذات الصــلة يف خمتلــف أحنــاء العــامل واقت
  املستقبل. وأشارت اللجنة أيضاً إىل عدم لزوم توفري خدمات األمانة لفريق اخلرباء.

ة والحظت اللجنة أنَّ املركز الدويل لعلوم طقس الفضـاء وتدريسـها، القـائم يف جامعـ      -٨٠
يف كيوشــو باليابــان، واصــل دعمــه لبحــوث طقــس الفضــاء، مبــا يف ذلــك تشــغيل نظــام احتيــاز 

(ماغـداس)، والشـبكة العامليـة ألجهـزة قيـاس املغنطيسـية، وتـدريس طقـس          البيانات املغنطيسـية 
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الفضاء، مبـا يف ذلـك إنشـاء مـدارس لنظـام احتيـاز البيانـات املغنطيسـية بغـرض بنـاء القـدرات.            
  إىل مواصلة نشر املركز لنشرة إخبارية عن املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء.  وأُشري أيضاً 

اللجنة حبلقة العمل املقبلة املشتركة بني األمم املتحدة واليابـان بشـأن النـواتج     رحَّبتو  -٨١
ر أن العلميــة ونــواتج البيانــات املتأتيــة مــن أجهــزة املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء، املقــرَّ 

املركــز الــدويل لعلــوم طقــس الفضــاء وتدريســها نيابــة عــن    ٢٠١٥ها يف آذار/مــارس يستضــيف
  حكومة اليابان.  

والحظــت اللجنــة أنَّ املعهــد الــوطين لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اليابــان،    -٨٢
ر التابع للخدمـة الدوليـة لرصـد بيئـة الفضـاء، واصـل نشـر        بوصفه املركز اإلقليمي لإلنذار املبكِّ

س شـبكة رصـد أرضـي، هـي     علومات بشـأن طقـس الفضـاء. وأُشـري أيضـاً إىل أنَّ املعهـد أسَّـ       م
ــد خطــوط العــرض الســفلى (شــبكة         ــوين عن ــوب شــرق آســيا ملســابري الغــالف األي شــبكة جن

  سيليون)، لرصد االضطرابات يف الغالف األيوين االستوائي والتنبؤ هبا.  
أوقيانوسـيا املعـين بطقـس    -طار حتالف آسـيا والحظت اللجنة تنفيذ أنشطة تعاونية يف إ  -٨٣

ن مـن  ، وأنَّ التحـالف يتكـوَّ  ٢٠١١الفضاء يف طوكيو، يف منطقـة آسـيا وأوقيانوسـيا منـذ عـام      
  بلداً.   ١٣من  مؤسسةً ٢٦
ؤ بطقــس والحظــت اللجنــة إنشــاء شــبكة لرصــد البيئــة الفضــائية ونظــام فضــائي للتنبُّــ    -٨٤

بـالظواهر اجلويـة الفضـائية الكارثيـة وتقـدمي خــدمات      الفضـاء يف الصـني بغـرض اإلنـذار املبكـر      
  لضمان أمان املوجودات الفضائية.  

    
    األجسام القريبة من األرض   - ٨  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -٨٥
ـــ    ــة الفرعي ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــن األرض، وورد بياهنـ ــة مـ ــام القريبـ ، A/AC.105/1065ة (باألجسـ

  ).١٧٣-١٥٨الفقرات 
، ٦٨/٧٥والحظـــت اللجنـــة أنَّ اجلمعيـــة العامـــة رحَّبـــت مـــع االرتيـــاح، يف قرارهـــا    -٨٦

بالتوصيات املتعلقة بتوفري استجابة دولية خلطـر ارتطـام األجسـام القريبـة مـن األرض، وفقـاً ملـا        
  . A/AC.105/1038من املرفق الثالث بالوثيقة  ١٤إىل  ١١ورد يف الفقرات 

الفريـق العامـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض أوصـى يف         واستذكرت اللجنـة أنَّ   -٨٧
  الدورة اخلمسني للجنة الفرعية مبا يلي:  
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إنشاء شبكة دولية لإلنذار خبطر الكويكبـات، ُيفـتح بـاب املسـامهة فيهـا أمـام         (أ)  
اليت تـؤدِّي بالفعـل املهـام الالزمـة     طائفة واسعة من املنظمات، عن طريق الربط بني املؤسسات 

  قدر املستطاع؛
تشــكيل فريــق استشــاري معــين بتخطــيط البعثــات الفضــائية مــن ِقبــل الــدول      (ب)  

  األعضاء يف األمم املتحدة اليت لديها وكاالت فضائية.
يساعد فريق العمـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض       أنوالحظت اللجنة ضرورة   -٨٨

كة الدوليـــة لإلنـــذار خبطـــر الكويكبـــات وتشـــكيل الفريـــق االستشـــاري املعـــين يف إقامـــة الشـــب
بالتخطيط للبعثات الفضـائية. وينبغـي أن تقـدِّم الشـبكة والفريـق االستشـاري، بعـد إنشـائهما،         

  تقارير سنوية عن أعماهلما إىل اللجنة الفرعية.
علــى هــامش  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١١والحظــت اللجنــة أنَّ فريــق العمــل التقــى يف    -٨٩

الــدورة الســابعة واخلمســني للجنــة مــن أجــل التخطــيط لألعمــال املقبلــة بشــأن إنشــاء الشــبكة   
ــين         ــق االستشــاري املع ــاين للفري ــاع الث ــات والتحضــري لالجتم ــر الكويكب ــذار خبط ــة لإلن الدولي

  .  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣و ١٢بالتخطيط للبعثات الفضائية، املقرَّر عقده يومي 
ــات املتحــدة،       وأُبلغــت ا  -٩٠ ــدج، الوالي ــأنَّ مركــز الكواكــب الصــغرية يف كمربي ــة ب للجن

استضاف أول اجتماع للجنة التوجيهية املخصَّصة للشـبكة للدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات      
ــومي  ــاير   ١٤و ١٣يـ ــانون الثاين/ينـ ــوية    ٢٠١٤كـ ــاع العضـ ــذا االجتمـ ــكِّلت يف هـ ــد ُشـ . وقـ

م أعضـاء اللجنـة   ). وسـلَّ ١٧١، الفقرة A/AC.105/1065األساسية للجنة التوجيهية املخصَّصة (
التوجيهية املخصَّصة أيضاً باحلاجة إىل تشجيع املزيد من املشاركة يف الشبكة من خـالل حشـد   

  منظمات أخرى ميكنها املسامهة يف جهود الشبكة.  
وأُبلغت اللجنة أيضاً بتوزيع مشروع خطاب إعالن نوايـا للمشـاركة يف الشـبكة علـى       -٩١
، مرفقـاً بطلـب بـأن    ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١١ضاء فريق العمـل خـالل اجتماعـه املنعقـد يف     أع

  تها املشاركة يف عمل الشبكة.  ُتبلغ املؤسسات اللجنة التوجيهية املخصَّصة للشبكة بنيَّ
وأُبلغت اللجنـة كـذلك بـأنَّ فريـق العمـل سـوف يـنظم، بالتعـاون مـع اإلدارة الوطنيـة             -٩٢

لفضاء (ناسا) ومؤسسة العامل اآلمن، حلقة عمل عن اسـتراتيجيات االتصـال   للمالحة اجلوية وا
 ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٠و ٩فيما يتعلق مبخاطر ارتطام األجسام القريبـة مـن األرض، يـومي    

  يف برومفيلد، كولورادو، الواليات املتحدة.  
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ــة استضــافت االجتمــاع األ       -٩٣ ــة الفضــاء األوروبي ــأنَّ وكال ــة ب ــق وأُبِلغــت اللجن ول للفري
يف املركــز  ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٧و ٦االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية يــومي 

، الفقـــرة A/AC.105/1065األورويب للعمليـــات الفضـــائية التـــابع هلـــا، يف دارمشـــتات، أملانيـــا ( 
). ولوحظ أثناء ذلك االجتماع أنَّ الغرض األساسي من الفريـق االستشـاري هـو إعـداد     ١٧٢
جابة دوليــة خلطــر ارتطــام األجســام القريبــة مــن األرض. وينبغــي أن يضــمَّ الفريــق ممــثِّلني     اســت

ــارات بشــأن اســتهالل أنشــطة       ــة وخي ــادة للفضــاء وأن يضــع إطــاراً وحــدوداً زمني للــدول املرت
  االستجابة املتعلقة بالبعثات الفضائية وتنفيذها.

الثـاين للفريـق االستشـاري، املنعقـد      وأُبِلغت اللجنة كذلك بإجناز ما يلي يف االجتماع  -٩٤
  ، على هامش الدورة السابعة واخلمسني:  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣و ١٢يومي 

وضع االجتماع الصيغة النهائية ملشروع اإلطار املرجعـي للفريـق االستشـاري      (أ)  
واتفــق علــى نســخة ُتعتــرب هنائيــة يف انتظــار تأكيــدها مــن جانــب اخلــرباء القــانونيني للمنظمــات  

  األعضاء؛  
قـدَّم املركـز الـوطين للدراسـات الفضـائية يف فرنسـا، واملركـز األملـاين لشـؤون            (ب)  

الفضــاء اجلــوي، ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، والوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي،   
والوكالة الفضائية للمملكة املتحدة، واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسـا) عروضـاً   

  عن األنشطة احلالية املتعلقة بالدفاع الكوكيب؛   إيضاحيةً
د املشـاركة يف الفريـق   ت للفريق االستشاري خطابات تؤكِّى الرئيس املؤقَّتلقَّ  (ج)  

ع ح أعضاء الوفود ورؤساء الوفود كأعضاء يف اللجنة التوجيهية. ومـن املتوقَّـ  االستشاري وُترشِّ
  وصول املزيد من اخلطابات؛  

ــانُت  (د)   ــة رمسيـــ   خبـ ــة الفضـــاء األوروبيـ ــة الفريـــق    ات وكالـ بتوافـــق اآلراء لرئاسـ
  االستشاري للعامني القادمني؛  

ر قبــول مــراقبني ، تقــرَُّشــدِّد علــى أمهيــة الشــفافية واالتصــال املفتــوح. ومــن مثَّ  (ه)  
ــدفاع الكـــوكيب يف اجتماعـــات الفريـــق     ــلة مبوضـــوع الـ لـــديهم خـــربات يف جمـــاالت ذات صـ

  االستشاري؛  
ن خطـة عمـل. وكـان    ُحدِّد مشروع لقائمة مهام ُتَعدُّ بناء عليها وثيقـة تتضـمَّ    و)(  
فــق علــى إســناد مســؤولية تنســيق األنشــطة املتعلقــة باملهــام وإصــدار تقريــر ذي صــلة إىل   قــد اتُّ

  ع بعض األعضاء فعالً لالضطالع هبذا الدور؛  املشرفني على املهام. وقد تطوَّ
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االجتماع القادم للجنة التوجيهية للفريق االستشـاري   فق على عقدكان قد اتُّ  (ز)  
على هامش الـدورة الثانيـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وعلـى عقـد االجتمـاع           

، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٠و ٩الكامل التايل للفريق االستشاري يف فراسكايت، إيطاليـا، يـومي   
  .مباشرة ٢٠١٥قبل مؤمتر الدفاع الكوكيب لعام 

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٩  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -٩٥
باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة          

)A/AC.105/1065 ١٨٧-١٧٤، الفقرات(.  
اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام   أيَّــدتو  -٩٦

مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة سـام أ. هاربيسـون          
  ).٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧، الفقرة A/AC.105/1065(اململكة املتحدة) (

ارتيــاح العمــل الــذي يضــطلع بــه الفريــق العامــل املعــين باســتخدام   والحظــت اللجنــة ب  -٩٧
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، يف إطار خطته املمدَّدة املتعدِّدة السنوات.

وأُعرب عن رأي مفاده أن يعمل الفريـق العامـل املعـين مبصـادر القـدرة النوويـة بالتعـاون          -٩٨
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية.   مع الفريق العامل املعين باستدامة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ تشــجيع عمليــات تنفيــذ إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات     -٩٩
  مصادر القدرة النووية على الصعيد الوطين ينبغي أن يظلَّ أولوية عالية للجنة الفرعية.

ــود عــن رأي مفــاده أنَّ    -١٠٠ ــد ضــمان     وأعــرب بعــض الوف ــا أري ــة مبكــان، إذا م مــن األمهي
االستخدام اآلمن ملصادر القدرة النوويـة، أن تتـيح اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الفضـاء، املشـهود        
هلا بالكفاءة يف هذا اجملـال، مـا لـديها مـن درايـة فنيـة ومعلومـات عـن التـدابري املتَّخـذة لضـمان            

  .أمان األجسام اليت تستخدم مصادر القدرة النووية
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول حصراً، بصرف النظـر عـن     -١٠١

مستوى تطوُّرها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن تشـارك يف عمليـة التنظـيم      
الرقايب املقترنـة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه املسـألة هتـّم           

ــات تتحمَّــ   البشــر ــود أنَّ احلكوم ــك الوف ــة. ورأت تل ــة عمَّــ  ية قاطب ــه  ل مســؤولية دولي ــوم ب ا تق
املنظمات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنشـطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر القـدرة          

  ة هبا.النووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارَّ
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ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام        هالوفـود عـن رأي مفـاده أنَّـ    وأعرب بعض   -١٠٢
مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضية من أجل معاجلـة مشـكلة حـاالت التصـادم احملتملـة      

دة مبثل هذه املصادر يف املدار، والحتمال عودهتا َعَرضياً إىل الغـالف اجلـوي   بني األجسام املزوَّ
الوفود أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات   لألرض. ورأت تلك 

مناسبة وخطط طويلة األمد ولوائح تنظيمية والترويج العتماد معايري ملزمة، مبا يف ذلـك إطـار   
  األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

    
    مد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األ  - ١٠  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١٠٣
ــد     ــد البعي ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــة    باس ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ، وورد بياهن

)A/AC.105/1065 ٢٢٢-١٨٨، الفقرات.(  
علقة هبـذا البنـد والصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة       دت اللجنة التوصيات والقرارات املتوأيَّ  -١٠٤

وفريقها العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد      
ــا)      ــوب أفريقي ــارتينيز (جن ــر م ــة بيت ــرA/AC.105/1065(برئاس ــث،  ٢٢٢ ة، الفق ــق الثال ، واملرف

  ).٢٠و ١٧و ١٢الفقرات 
بشأن مشروع تقريـر وجمموعـة أوليـة مـن مشـاريع       لجنة مقترحوكان معروضاً على ال  -١٠٥

ــادئ التوجيهيــة   ــيت سيصــدرها  املب ــق العامــل ( ال ــبق أن أتــيح  )A/AC.105/C.1/L.339الفري ، س
ورقـة عمـل مقدَّمـة مـن     للوفود يف الدورة احلادية واخلمسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة؛ و    

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد (العناصـر األساسـية     استدامة أنشطةعنواهنا: "االحتاد الروسي 
األمـم  مـن  رعايـة  برصد الفضاء القريب من األرض  عند للمعلومات حَّملفهوم إنشاء مركز مو

وتقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني      )؛A/AC.105/L.290( "ملوضـوع ا هذاجوانب أهم املتحدة، و
ــة يف    ــاء الثق ــة الشــفافية وبن ــدابري كفال ــرار ؛ و)A/68/189أنشــطة الفضــاء اخلــارجي (  املعــين بت ق

ــاء   املعنـــون " A/68/50اجلمعيـــة العامـــة  ــاء الثقـــة يف أنشـــطة الفضـ ــفافية وبنـ ــة الشـ تـــدابري كفالـ
جمموعــة مشــاريع املبــادئ  إدمــاجمقــدَّم مــن رئــيس الفريــق العامــل بشــأن مقتــرح "؛ واخلــارجي
)؛ A/AC.105/2014/CRP.5مـد البعيـد (  ة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األ قاملتعل التوجيهية

ــديالت و ــتان  تعـ ــها باكسـ ــأن (A/AC.105/2014/CRP.12)اقترحتـ ــالتقرير    بشـ ــق بـ ــرح املتعلـ املقتـ
؛ وتقريـر عمـل   A/AC.105/C.1/L.339 املتضـمنة يف الوثيقـة   مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة   وجمموعة 

زويال البوليفاريـة   هورية فن؛ وتعديالت اقترحتها مج(A/AC.105/2014/CRP.14)فريق اخلرباء باء 
؛ وتعليقـــات )A/AC.105/2014/CRP.16( مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــةبشـــأن مقتـــرح إدمـــاج 
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ــة     ــاج جمموعـ ــرح إدمـ ــأن مقتـ ــدا بشـ ــها هولنـ ــديالت اقترحتـ ــة وتعـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع املبـ  مشـ
)A/AC.105/2014/CRP.22.(  

يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول      الـذي أحـرزه الفريـق العامـل     التقـدُّم  بت اللجنـة ب ورحَّ  -١٠٦
األعمال، واستذكرت أنَّ أفرقة اخلرباء ألف وجـيم ودال قـد أجنـزت تقـارير عملـها يف الـدورة       

  احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
واســتذكرت اللجنــة أيضــاً أنَّ فريــق اخلــرباء بــاء اجتمــع علــى هــامش الــدورة احلاليــة،     -١٠٧

  ِجنز.أُإىل أنَّ تقرير عمله قد وأشارت مع التقدير 
ــة   -١٠٨ ــة اخلــرباء األربعــة تامل الرؤســاَءوشــكرت اللجن ــذين   شــاركني ألفرق ــع اخلــرباء ال ومجي

  شاركوا يف االجتماع على عملهم املتفاين.
دورهتــا  بلــغ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف أ رئــيس الفريــق العامــل اللجنــة أنَّوالحظــت   -١٠٩

 ،يف دورهتــا السادســة واخلمســنياللجنــة لت إليــه لالتفــاق الــذي توصَّــ وفقــاًالثالثــة واخلمســني، 
جنــة م الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة املفضــية إىل الــدورة احلاديــة واخلمســني للّ  دُّبالتقــ

  أثناءها.و العلمية والتقنية الفرعية
امـل بشـأن   املقترح الـذي قدمـه رئـيس الفريـق الع    بـ مـع التقـدير   علمـاً  اللجنة وأحاطت   -١١٠
لت إليه اللجنـة  عد وفقاً لالتفاق الذي توصَّ، والذي أُجمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية إدماج

  الفرعية العلمية والتقنية.
والحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد اجتمـع أثنـاء الـدورة احلاليـة للجنـة ووفِّـرت لـه          -١١١

  خدمات الترمجة الشفوية.
مـع  مشـاورات غـري رمسيـة    أنَّ رئـيس الفريـق العامـل قـد عقـد       والحظت اللجنـة أيضـاً    -١١٢

الوفود املهتمة أثناء الدورة احلالية، وأنَّ الوفود قدَّمت خالل تلك املشاورات مقترحات بشـأن  
إدخال تعديالت على املقترح الذي قدَّمه رئيس الفريق العامـل بشـأن إدمـاج جمموعـة مشـاريع      

فــود قــدَّمت أيضــاً مقترحــات بشــأن إعــداد مبــادئ توجيهيــة املبــادئ التوجيهيــة، وأنَّ بعــض الو
جديدة. وقُدِّمت مجيع املقترحات إىل الفريق العامل يف ورقـة غـري رمسيـة مـن الـرئيس كوسـيلة       

  رات اليت طرأت على جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية.ملساعدة الوفود على النظر يف التطوُّ
ل إليـه يف الـدورة   نـاقش، وفقـاً لالتفـاق الـذي توصَّـ      لالفريـق العامـ  والحظت اللجنـة أنَّ    - ١١٣

لنتـــائج الـــواردة يف تقريـــر فريـــق اخلـــرباء احلاديـــة واخلمســـني للجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة، ا
)، A/68/189احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي (
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واألعمـال اجلاريـة الـيت    التوصـيات الـواردة يف ذلـك التقريـر      بـني  التـرابط وذلك بغية حتديد أوجه 
أوجه الترابط تلـك مشلـت تبـادل املعلومـات      . والحظت اللجنة أيضاً أنَّالفريق العامل يضطلع هبا

واإلخطارات بشأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، وتسـجيل األجسـام الفضـائية، وتبـادل املعلومـات         
ة يف الفضاء اخلـارجي، والتعـاون الـدويل علـى بنـاء القـدرات، وأنَّ       املتعلقة بالتنبؤ باملخاطر الطبيعي

  عدداً من مشاريع املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق العامل تتناول تلك املواضيع.
مــه رئــيس الفريــق العامــل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املقتــرح الــذي قدَّ  -١١٤

ــادئ الت    ــق إعــداد     بشــأن إدمــاج جمموعــة مشــاريع املب ــى طري ــة عل ــة يشــكل خطــوة هام وجيهي
  مشروع جمموعة املبادئ التوجيهية للفريق العامل.

ه علـى الــرغم مـن أنَّ مقتـرح رئـيس الفريــق     ب بعـض الوفـود عــن رأي مفـاده أنَّـ    وأعـر   -١١٥
العامل بشأن إدماج جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة ميثـل خطـوة يف االجتـاه الصـحيح، فـإنَّ        

جراء حتليل موضوعي للنتـائج املستخلصـة وإجـراء مناقشـات إضـافية وبـذل جهـود        من الالزم إ
  اءة من أجل حل املسائل اليت مل تتناوهلا املبادئ التوجيهية احلالية.بنَّ

ــة  أحاطــتو  -١١٦ ــاً مباللجن ــرح علم ــة  االحتــاد الروســي  قت ــوارد يف الوثيق  A/AC.105/L.290ال
ــز موبشــأن إنشــاء   ــمرك ــات حَّ ــن د للمعلوم ــن األرض   رصــع ــب م ــةبد الفضــاء القري ــن رعاي  م

  .املتحدة  األمم
بشــأن ختصــيص  فــق عليهــا دوليــاوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ال يوجــد إجــراءات متَّ   -١١٧

ــان مكتـــب     ــائية، وأنَّ بإمكـ ــام الفضـ ــاء واألجسـ ــة يف الفضـ ــام املطلقـ ــة لألجسـ   تســـميات دوليـ
ظــام دويل جديــد لتخصــيص   م مشــاورات بشــأن إنشــاء ن  شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يــنظِّ   

  التسميات الدولية.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري إتاحــة مهلــة أطــول للنظــر يف     -١١٨

  املبادئ التوجيهية اجلديدة املقترحة، وذلك من أجل تكوين فهم للمفاهيم والعناصر الواردة فيها.
لفريق العامل، املتمثلة يف حتديـد  طريقة عمل اوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ   -١١٩

أهداف واضحة ينبغي إجنازها ضمن إطار زمين حمدَّد واالستفادة مـن أفرقـة خـرباء، قـد أثبتـت      
  فعاليتها وكفاءهتا يف إحراز تقدم يف عمل الفريق.

تركيزاً زائداً ُوضع علـى عمـل أفرقـة اخلـرباء،      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -١٢٠
  ي إجراء املناقشات على مستوى الفريق العامل مع توفري خدمات الترمجة الشفوية.وأنَّه ينبغ



 

22V.14-03991 

 

A/AC.105/L.291/Add.1

جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تراعـي      وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ     -١٢١
  والبلدان النامية. ذات القدرات الفضائية الناشئةمصاحل البلدان 

ن موعـة املبـادئ التوجيهيـة جيـب أن تتضـمَّ     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ جم   -١٢٢
  إرشادات بشأن السواتل الصغرية ومشغليها.

ال ينبغي إجياز وتبسـيط نـص املبـادئ التوجيهيـة إىل درجـة      وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه   -١٢٣
تفقدها قدرهتا علـى تـوفري حلـول عمليـة للمشـاكل احلقيقيـة املتعلقـة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء           

  ألمد البعيد.اخلارجي يف ا
اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف      آثـار ينبغـي النظـر يف   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه   -١٢٤

ه ينبغــي أن يكــون الفضــاء اخلــارجي علــى االســتخدام اآلمــن واملســتدام للفضــاء اخلــارجي، وأنَّــ
ــد هنــاك تفاعــل بــني الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد الب      عي

  .والفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ مشــروع جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة يتضــمن عــدداً مــن    وأُ  -١٢٥

املبادئ اليت سبق أن وردت يف صـكوك دوليـة أخـرى، وأنـه ينبغـي للفريـق العامـل أن ينظـر يف         
  ته.هذه املسألة أثناء مناقشا

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تنظــر أيضــاً يف بعــض    -١٢٦
، كتخفيـــف احلطـــام الفضـــائي اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد عناصـــر 
  الفعلية.  وإزالته
علـــى الـــرغم مـــن الطـــابع الطـــوعي جملموعـــة املبـــادئ   وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّـــه  -١٢٧
يهيــة، ميكــن للــدول الــيت ختتــار تنفيــذها أن تكفــل أيضــاً امتثــال املنظمــات غــري احلكوميــة  التوج

  لتلك املبادئ التوجيهية بسن تشريعات وطنية خاصة بالفضاء.
أنشـطة الفضـاء   واتفقت اللجنة على متديد خطة عمـل الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة        -١٢٨

  [...]. اخلارجي يف األمد البعيد
، وفقــاً لالتفــاق الــذي توصــل إليــه  عدُّاللجنــة أنَّ رئــيس الفريــق العامــل ســيُ  والحظــت  -١٢٩

الفريــق العامــل يف الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، مشــروع تقريــر  
للفريق العامل وجمموعـة حمدَّثـة مـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة، يـدرج فيـه اآلراء واملـدخالت          

اء الــدورة احلاليــة، مــن أجــل الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة  الــيت قُــدِّمت أثنــ
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، وأنَّ التقرير سيتاح للوفـود بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت قبـل        ٢٠١٥والتقنية يف عام 
  بدء تلك الدورة.

فقت اللجنة علـى أن يستشـري الـرئيس، أثنـاء إعـداد مشـروع تقريـر الفريـق العامـل          واتَّ  -١٣٠
بالترمجــة واملصــطلحات مؤلفــاً مــن  التوجيهيــة، فريقــاً مرجعيــا معنيــاحتــديث جمموعــة املبــادئ و

ــة    شــاركني ألفرقــة اخلــرباء األربعــة تالرؤســاء امل ونــاطقني أصــليني بلغــات األمــم املتحــدة الرمسي
الســت، هبــدف اســتبانة املســائل املتعلقــة حتديــداً بالترمجــة واســتخدام املصــطلحات يف جمموعــة   

  ريع املبادئ التوجيهية وإجياد حلول هلا.مشا
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ١١  
وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل 

تبار خاص الحتياجات البلدان املتَّصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اع
    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقشــة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١٣١
بدراســـة الطبيعـــة الفيزيائيـــة واخلـــواص التقنيـــة للمـــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض واســـتخدامه  

ــدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر املســائل       وتطبيقا ــا يف ذلــك اســتخدامه يف مي ــه، مب ت
صــلة بتطــوُّرات االتصــاالت الفضــائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة  ملتا

ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة   
)A/AC.105/1065 ٢٣٠-٢٢٣، الفقرات.(  

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد      -١٣٢
طبيعي حمدود ُيخشى أنْ ُيصبح يف حالة تشبُّع، ممَّا يهـدِّد اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      

صــاف يف إتاحتــه جلميــع  تلــك البيئــة؛ وأنَّ اســتغالله ينبغــي أنْ ُيرشَّــد؛ وأنَّــه ينبغــي تــوخِّي اإلن   
الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان         
النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ مـن املهـم اسـتخدام املـدار     

دويل لالتصـاالت، وضـمن   الثابت بالنسبة لألرض وفقـاً للقـانون الـدويل، ولقـرارات االحتـاد الـ      
  اإلطار القانوين احملدَّد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة          -١٣٣
فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحلصـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً ملسـاعدة       

  ية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية ولتقدمي املساعدة الطبية.البلدان النام
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    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - ١٢  
أحاطت اللجنة علمـاً باملناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق           -١٣٤
ت للــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة،  روع جــدول األعمــال املؤقَّــمبشــ

  ).٢٣٤-٢٣١، الفقرات A/AC.105/1065وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (
ــ  -١٣٥ ــا        وأيَّ ــة وفريقه ــة الفرعي ــن اللجن ــيت صــدرت ع ــرارات ال ــة التوصــيات والق دت اللجن
ــد    العامــل ــق األول،٢٣٤-٢٣٣، الفقــرات A/AC.105/1065(اجلــامع بشــأن هــذا البن  ، واملرف

  ).١٠-٨الفقرات 
واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني، اتفقــت اللجنــة   -١٣٦

  على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واخلمسني، يف البنود التالية:
  املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير   -١  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.    -٢  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق      -٣  

  ٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
عــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك  املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بُ   -٤  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.    -٥  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.    -٦  
  رات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  التطوُّ  -٧  
  طقس الفضاء.    -٨  
  ض.األجسام القريبة من األر  -٩  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.    -١٠  
ــام        ــوخَّى لع ــل املت ــدَّدة       ٢٠١٥(العم ــل املم ــة العم ــيَّن يف خط ــو مب ــبما ه حس

ــر     ــل، (انظــ ــالفريق العامــ ــة بــ ــنوات اخلاصــ ــدِّدة الســ ، A/AC.105/1065املتعــ
  ))٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧  الفقرة

  ارجي يف األمد البعيد.  استدامة أنشطة الفضاء اخل  -١١  
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    [[...]]  
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض       -١٢   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،  
ودراسة سائر املسائل املتَّصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  

ــدور االحتــاد      خــاص ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي الحتياجــات البل
  الدويل لالتصاالت.  

  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة      -١٣  

العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/     
  نوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعدِّدة السنوات.ب

مـن الفريـق العامـل اجلـامع والفريـق العامـل املعـين         فقت اللجنـة علـى أن يعـود كـلٌّ    واتَّ  -١٣٧
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي والفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة        

ــد   ــة     الفضــاء اخلــارجي يف األم ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن ــدورة الثاني ــاد يف ال ــد إىل االنعق البعي
  العلمية والتقنية.

فقـت اللجنــة علــى أن يكــون عنــوان النـدوة الــيت ســتنظِّمها جلنــة أحبــاث الفضــاء يف   واتَّ  -١٣٨
، وفقاً لالتفاق الذي توصَّلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني يف       ٢٠١٥ عام
)، هو "سرب الكون: نظـرة إىل املاضـي   ٢٤، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/890( ٢٠٠٧ عام

  من خالل علم الفلك احلديث".
  


