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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اخلمسونواخلامسة الدورة 
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني    
      ٢٠١٢فرباير / شباط١٧ إىل ٦املعقودة يف فيينا من 

  احملتويات
 الصفحة  

  ٣............................................................................................مةمقّد - أوال
 ٣....................................................................................احلضور- ألف
 ٥........................................................................إقرار جدول األعمال  -باء
 ٦.............................................................................انتخاب الرئيس -جيم
 ٦.............................................................................الكلمات العامة -دال
 ٩..............................................................................التقارير الوطنية -هاء
 ٩...................................................................................... الندوة -واو
 ١٠....................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  زاي

 ١٠............................................................برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية- ثانيا
 ١١...............................................أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية-ألف
 ١٤..................................................................التعاون اإلقليمي واألقاليمي  -باء
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 الصفحة  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض - ثالثا

 ١٥.......................................................................)اليونيسبيس الثالث(السلمية 
ستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف املسائل املتصلة با- رابعا

 ١٧..................................................................................رصد بيئة األرض
 ١٩....................................................................................احلطام الفضائي- خامسا
 ٢٣.......................................................... النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث - سادسا
 ٢٦...............................................التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة - سابعا
 ٣٠..................................................استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي - ثامنا
 ٣٣.........................................................................األجسام القريبة من األرض - تاسعا
 ٣٦..................................................................املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء - عاشرا
 ٣٨......................................................استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد - حادي عشر
ابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الث - ثاين عشر

استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، 
 ٤٢مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٤٤.........................والتقنية شروع جدول األعمال املؤقّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلميةم - ثالث عشر
  
    املرفقات
 ٤٨..........................................................................تقرير الفريق العامل اجلامع - األول
 ٥١..........................تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي - الثاين
 ٥٧................................................جسام القريبة من األرضتقرير الفريق العامل املعين باأل - الثالث
 ٦٠.............................تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد - الرابع
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    مقّدمة  -أوال  
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف       -١ ــة والتقنيــة التابعــة للجن عقــدت اللجنــة الفرعيــة العلمي

    إىل٦ب األمـــم املتحـــدة يف فيينـــا مـــن األغـــراض الـــسلمية دورهتـــا التاســـعة واألربعـــني يف مكتـــ
 ).األرجنتني(فيلكس كليمينتينو مينيكوتشي ، برئاسة ٢٠١٢فرباير / شباط١٧

 . جلسة١٩وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

   احلضور -ألف 
االحتاد الروسـي، أذربيجـان،     :  التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٦حضر الدورة ممثلو الدول الـ      -٣

ــبانيا، ــتراليا، إكـــوادور، أملانيـــا، إندونيـــسيا،  األرجنـــتني، إسـ  أوكرانيـــا، إيـــران أوروغـــواي، أسـ
، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغـال، بلجيكـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا،              )اإلسالمية-مجهورية(

، بـــريو، تركيـــا، تـــونس، اجلزائـــر، اجلمهوريـــة التـــشيكية، )املتعـــّددة القوميـــات-دولـــة(بوليفيـــا 
الــسورية، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، الــسويد،   اجلمهوريــة العربيــة 

، فييـت نـام،    )البوليفاريـة -مجهوريـة (سويسرا، شيلي، الصني، العراق، فرنـسا، الفلـبني، فنــزويال           
كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيـا، لبنـان، ليبيـا، ماليزيـا، املغـرب، املكـسيك، اململكـة                  

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية، النمـسا، نيجرييـا، اهلنـد،          العربية السعودية 
 .هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

فرباير، أن تدعو األردن    / شباط ٦، املعقودة يف    ٧٥٨وقرَّرت اللجنة الفرعية يف جلستها        -٤
ومينيكيـة والـسلفادور وكوسـتاريكا، بنـاًء        وإسرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة واجلمهوريـة الد         

على طلبها، حلضور الدورة بصفة مراقب وملخاطبة اللجنـة الفرعيـة، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ                  
يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالّ ينطوي ذلك على أّي قرار من جانب                 

ة علمـاً بـالطلبني املقـّدمني مـن     وأحاطـت اللجنـة الفرعيـ   . اللجنة الفرعية بشأن صـفة تلـك الـدول     
 يف األغراض الـسلمية      اخلارجي جلنة استخدام الفضاء  األردن وكوستاريكا لالنضمام إىل عضوية      

 ).، على التوايلA/AC.105/C.1/2012/CRP.7 وA/AC.105/C.1/2012/CRP.19الوثيقتان (

اد األورويب، بنــاًء لــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن االحتــاجلوقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف   -٥
على طلبه، حلضور الدورة وملخاطبة اللجنة الفرعية، حسب االقتـضاء، علـى أالّ يكـون يف ذلـك                  
مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أّي قرار من جانب اللجنة الفرعيـة                 

 .بشأن صفة االحتاد األورويب
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لطاقـة الذريـة واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت          وحضر الدورة مراقبون عن الوكالة الدولية ل        -٦
 .ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

وحضر الدورة أيضا مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة                       -٧
ــدى    ــم ل ــب دائ ــضاء  مراق ــة اســتخدام الف ــسلمية  اخلــارجيجلن ــراض ال ــاون  :  يف األغ ــة التع منظم

ائي آلسيا واحمليط اهلادئ، ورابطة مراكـز االستـشعار عـن ُبعـد يف الـوطن العـريب، واملنظمـة                    الفض
ــة،          ــضاء األوروبي ــة الف ــويب، ووكال ــرة األرضــية اجلن ــصف الك ــة يف ن ــة لألحبــاث الفلكي األوروبي
واملنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت، واملنظمـة الدوليـة لالتـصاالت الـساتلية املتنقلـة، واملركـز                

  . إلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقياا

كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التاليـة الـيت لـديها صـفة مراقـب         -٨
رابطـة مستكـشفي الفـضاء،    :  يف األغـراض الـسلمية   اخلـارجي جلنـة اسـتخدام الفـضاء   دائـم لـدى   

ــة للفــضاء، واملعهــد األ   ــة للــسنة الدولي ــة  والرابطــة األوروبي ورويب لــسياسات الفــضاء، واألكادميي
الدوليــة للمالحــة الفــضائية، والرابطــة الدوليــة لتعزيــز ســالمة الفــضاء، واالحتــاد الــدويل للمالحــة  
الفـضائية، واالحتـاد الفلكـي الـدويل، واملعهـد الــدويل لقـانون الفـضاء، واجلمعيـة الدوليـة للمــسح          

للفضاء، وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز        التصويري واالستشعار عن ُبعد، واجلامعة الدولية       
ــة      ــاه، ومؤســسة العــامل اآلمــن، واجمللــس االستــشاري جليــل الفــضاء، والرابطــة العاملي ــة للمي العاملي

 .ألسبوع الفضاء

فرباير، أن تدعو اللجنـة     / شباط ٦، املعقودة يف    ٧٥٨وقرَّرت اللجنة الفرعية يف جلستها        -٩
األرضـية، بنـاًء علـى طلبـها، إىل إيفـاد مـراقبني حلـضور الـدورة           -مسيةالعلمية املعنية بالفيزياء الش   

وخماطبة اللجنة الفرعية، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى مـن                     
هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أّي قرار من جانب اللجنة الفرعية بشأن صفة اللجنـة العلميـة                  

فرعية علماً بالطلب املقدَّم من هذه اللجنـة العلميـة للحـصول علـى              وأحاطت اللجنة ال  . املذكورة
الوثيقـــة  ( يف األغـــراض الـــسلمية اخلـــارجيجلنـــة اســتخدام الفـــضاء مركــز مراقـــب دائـــم لـــدى  

A/AC.105/C.1/2012/CRP.20.(  

 قائمـــة بأمســـاء مـــن Corr.1 وتـــصويبها A/AC.105/C.1/2012/INF/41وتـــرد يف الوثيقـــة   -١٠
 .ثلي الدول وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدوليةحضر الدورة من مم
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   إقرار جدول األعمال -باء 
ــستها     -١١ ــة، يف جلـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٧٥٨أقـ ــباط٦، املعقـ ــدول  / شـ ــر، جـ   فربايـ

 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .انتخاب الرئيس  -٢ 

  .كلمة الرئيس  -٣  

 .راء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآل  -٤ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥ 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي           -٦ 
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــشعار ا  -٧  ــصلة باست ــسائل املت ــك    امل ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ألرض عــن ُبع
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٨ 

 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٩ 

 .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -١٠ 

 .فضاء اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف ال -١١ 

 .األجسام القريبة من األرض -١٢ 

 .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء -١٣ 

 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٤ 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٥ 
ان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة سـائر         وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف ميـد        

املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات  
 .البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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ــة        -١٦  ــة العلمي ــة الفرعي ــدورة اخلمــسني للجن ــت لل ــال املؤقّ ــشروع جــدول األعم م
 .والتقنية

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

   انتخاب الرئيس  - جيم  
) األرجنتني(، فيلكس كليمينتينو مينيكوتشي     ٧٥٨انتخبت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -١٢

  .٦٦/٧١، عمالً بقرار اجلمعية العامة ٢٠١٣-٢٠١٢رئيساً هلا للفترة 
    

    لعامةالكلمات ا  - دال  
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،      : تكلّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الـدول األعـضاء التاليـة             -١٣

، أذربيجان، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل،        )اإلسالمية-مجهورية(إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، إيران     
يـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،        بوركينا فاسو، بولندا، اجلزائر، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كور          

، كازاخـستان، كنـدا،     )البوليفاريـة -مجهوريـة (سويسرا، شـيلي، الـصني، فرنـسا، الفلـبني، فنــزويال            
ــا،      ــا، اهلنــد، هنغاري ــا، املكــسيك، اململكــة العربيــة الــسعودية، النمــسا، نيجريي ــا، ماليزي ــا، كيني كوب

جمموعـة الـدول   نيابـة عـن    جنـوب أفريقيـا   وتكلّـم أيـضا ممثـل    . الواليات املتحدة األمريكيـة، اليابـان     
 وألقـى كلمـة عامـة   . جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي      نيابة عـن    األفريقية، وممثل إكوادور    

كمـا ألقـى كلمـات    .  كل من املراقب عن السلفادور واملراقب عـن اإلمـارات العربيـة املتحـدة          أيضا
نظمـة الـصحة العامليـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد            عامة املراقبون عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت وم          

املراقبــون عــن منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ورابطــة مراكــز   كــذلك اجلويــة، و
االستــشعار عــن بعــد يف الــوطن العــريب، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة، واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة  

ة، واالحتــاد الفلكــي الــدويل، واجلامعــة الدوليــة للفــضاء، الفــضائية، واالحتــاد الــدويل للمالحــة اجلويــ
ألقـى  واجمللس االستشاري جليل الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء، و           

  . كلمة عامةاألرضية-اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسيأيضا املراقب عن 

ــيل    -١٤ ــة بانتخــاب ف ــة الفرعي ــسا هلــا ملــدة   ورحَّبــت اللجن ــو مينيكوتــشي رئي كس كليمينتين
وأعربت اللجنـة الفرعيـة عـن تقـديرها للـرئيس املنتهيـة واليتـه،        . ٢٠١٢سنتني، ابتداء من عام  

، ملـا أبـداه مـن كفـاءة قياديـة ومـا قدَّمـه مـن إسـهام يف تعزيـز إجنـازات                        )أملانيـا ( هـوت    شأولري
  .اللجنة الفرعية أثناء فترة واليته
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لجنة الفرعية بأذربيجان بوصفها العضو احلادي والـسبعني يف جلنـة اسـتخدام             ورحَّبت ال   -١٥
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، كما رحَّبت برابطة مراكز االستشعار عن ُبعد يف الوطن               

  .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالعريب كأحدث مراقب دائم لدى 

عــن تعازيهــا لــشعوب إثيوبيــا وأســتراليا وتايلنــد والــصومال  وأعربــت اللجنــة الفرعيــة   -١٦
والفلــبني وكينيــا واليابــان ملــا فقدتــه مــن أرواح ومــا حلــق ببنيتــها التحتيــة مــن خــسائر بــسبب    

وشـّددت اللجنـة الفرعيـة علـى مـا ميكـن للـنظم الفـضائية         . الكوارث الطبيعية اليت حدثت فيهـا  
تؤديه من دور بالغ األمهية يف دعـم إدارة الكـوارث   وأنشطة التعاون الدويل يف جمال الفضاء أن  

  . االتصاالتويف الوقت املناسب وكذلك يف دعمبتوفري معلومات دقيقة 

ــسة   -١٧ ــة       ٧٥٨ويف اجلل ــة لعمــل اللجن ــح العام ــا املالم ــة أوضــح فيه ــرئيس كلم ــى ال ، ألق
مــسني للرحلــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاليــة، وأكَّــد الــرئيس علــى اإلعــالن املتعلــق بالــذكرى اخل  

البشرية إىل الفضاء والذكرى اخلمـسني إلنـشاء جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                   
توطيـد  كمـا شـّدد علـى ضـرورة     . ٦٦/٧١السلمية، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا        

الدور الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضاء يف حتقيـق التنميـة املـستدامة والتـصدي للتحـديات                 
  .اليت تواجهها البشرية

 أيضاً، ألقت مديرة مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي باألمانـة العامـة         ٧٥٨ويف اجللسة     -١٨
  .كلمة استعرضت فيها برنامج عمل املكتب

وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ قـدرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي علـى مواصـلة                     -١٩
 اجملاالت املواضـيعية الـيت كـان ينفـذها يف         تنفيذ نفس العدد من األنشطة ضمن نطاق واسع من        

  .املاضي يتوقف على استمرار حصوله على نفس القدر من املسامهات النقدية والعينية

وأعربت اللجنةُ الفرعية عن امتناهنا للـسيدين هـانس هاوبولـد وفيكتـور كوتيلنيكـوف                 -٢٠
لعمل مع املكتب واللجنـة     من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مبناسبة تقاعدمها، لتفانيهما يف ا         

  .ومتنت هلما التوفيق يف مساعيهما املقبلة

 مـن مناسـبات بـارزة يف جمـال          ٢٠١٢وأشارت اللجنـةُ الفرعيـة إىل مـا سيـشهده عـام               -٢١
  .الفضاء، ومنها الذكرى األربعون إلطالق سلسلة سواتل الندسات

إطـالق مركبـة اإلطـالق      أت اللجنة الفرعية وكالة الفـضاء األوروبيـة لنجاحهـا يف            وهّن  -٢٢
Vega  ٢٠١٢فرباير / شباط١٣يف.  
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ــداهنا باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف       -٢٣ ــزام بل ــَد الت ــوٌد تأكي وأعــادت وف
إتاحة سـبل الوصـول إىل الفـضاء        : األغراض السلمية، وشّددت تلك الوفود على املبادئ التالية       

 وبـشروط متكافئـة، بـصرف النظـر عـن           اخلارجي جلميع الدول علـى قـدم املـساواة ودون متييـز           
مستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتـصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر                
واألجــرام الــسماوية األخــرى، بــدعوى الــسيادة أو بواســطة االســتخدام أو االحــتالل أو بــأي   

حتـسني ظـروف    وسيلة أخرى؛ وعدم عسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالّ ألغـراض                
 على كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمـي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية              السالمالعيش وتعزيز   

  .حسبما أقّرته اجلمعية العامة وسائر احملافل الدولية

وأعربت وفوٌد عن رأي مفاده أنَّ تـأثري األنـشطة الفـضائية علـى حيـاة اإلنـسان وعلـى           -٢٤
اعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة  البيئــة يــستلزم زيــادة التنــسيق والتف

 مـن قبيـل احلطـام       مـسائل هامـة   القانونية من أجل العمل على إرساء قواعد دولية ملزمة تتناول           
، وهـي مـسائل بالغـة األمهيـة         لقـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي        الفضائي، واستخدام مصادر ا   

  .هيف استخدام الفضاء اخلارجي واستكشاف

وأعربـت وفـوٌد عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن تـستفيد البلـدانُ الناميـة مـن تكنولوجيـا              -٢٥
الفضاء، خصوصاً يف دعم تنميتها االجتماعية واالقتصادية، وأنَّ مـن الـضروري تعزيـز التعـاون            

  .لتسهيل تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا فيما بني الدول

  :عروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل ال  -٢٦

 الفـضاء يف آسـيا واحملـيط        ملخص للملتقـى اإلقليمـي الثـامن عـشر لوكـاالت          "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"التعاون اإلقليمي من أجل بيئة الغد: اهلادئ

احملاكـــاة البيولوجيـــة   باســـتخدام ءالفـــضاالبيولـــوجي يف تقنيـــات التعـــدين  "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"وتطبيقاهتا

  ، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛"البحث عن جسيمات املادة العامتة يف الفضاء"  )ج(  

اســتخدام التقنيــات : ولــوج الفــضاء مــن أجــل حتــسني فهــم كوكــب األرض "  )د(  
  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"الفائقة التطور يف السواتل املستقبلية لرصد األرض

شطة املركـــز الـــوطين الفرنـــسي للدراســـات الفـــضائية  ألنـــ إيـــضاحيعـــرض"  )ه(  
  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛)" على إنشائه عاما٥٠ًمبناسبة مرور (

  ، قدَّمه ممثل اهلند؛" مشتركة بني اهلند وفرنسابعثة: تروبيك-ميغا"  )و(  
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  ، قدَّمه ممثل اهلند؛"أستروسات"الساتل   )ز(  

  الربتغال؛، قدَّمه ممثل "أنشطة الربتغال الفضائية"  )ح(  

  ، قدَّمه ممثل بولندا؛"أول ساتل بولندي: PW-Satالساتل "  )ط(  

  ، قدَّمه املراقب عن األردن؛"املركز اجلغرايف امللكي األردين"  )ي(  

ــامج إســرائيل الفــضائي "  )ك(   ، قدَّمــه املراقــب عــن  "املاضــي واحلاضــر واملــستقبل : برن
  .إسرائيل

  : املرئيني اللذين قُدِّما على هامش الـدورة احلاليـة       وأشارت اللجنة الفرعية إىل العرضني        -٢٧
اجلمعيـة العلميـة للجنـة    انعقـاد  "الذي قدَّمه ممثل فرنـسا، و    " Vegaإطالق مركبة اإلطالق    "ومها  

  .ممثل اهلندالذي قدَّمه " ، يف مايسور، اهلند٢٠١٢يوليه /أحباث الفضاء يف متوز

ة النمـــساوية لتعزيــز البحـــوث واملعهـــد   عـــن امتناهنـــا للوكالــ  الفرعيــة وأعربــت اللجنـــة   -٢٨
  .األورويب لسياسات الفضاء لتنظيمهما مناسبة علمية وتقنية على هامش الدورة احلالية

    
   التقارير الوطنية -هاء 

أحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــا مــع التقــدير بالتقــارير الــيت قّدمتــها الــدول األعــضاء             -٢٩
)A/AC.105/1008و Add.1و A/AC.105/C.1/2012/CRP.8 (  لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة يف

تبـادل عـام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للتقـارير املقّدمـة عـن                " من جـدول األعمـال،       ٤إطار البند   
وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانـة دعـوة الـدول األعـضاء إىل تقـدمي                ". األنشطة الوطنية 

 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
    

   وةالند -واو 
صـناعة  "فربايـر، نـدوةً عـن موضـوع     / شـباط ١٣عقد مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، يف        -٣٠

ــسوق : خــدمات رصــد األرض  ــرص ال ــضاء     "ف ــب شــؤون الف ــديرة مكت ــدوة م ــسيق الن ، وتولّــت تن
الفـرص الـيت تتيحهـا خــدمات    : "ومشلـت العـروض اإليـضاحية املقدَّمـة يف النــدوة مـا يلـي      . اخلـارجي 

، قدَّمتـه راشـل فـيالن مـن     "سـتفادة مـن دروس املاضـي مـن أجـل املـستقبل            اال: سواتل رصـد األرض   
تطــور الــسوق وآثــار برنــامج الرصــد : صــناعة خــدمات رصــد األرض األوروبيــة"يوروكونــسلت؛ و

، قدَّمه جيـوف سـوير مـن الرابطـة األوروبيـة لـشركات االستـشعار                "العاملي لألغراض البيئية واألمنية   
لوكالـة  ، قدَّمـه هـاليلو شـابا مـن ا    "لفضائي وحتديات البيانـات يف أفريقيـا    برنامج نيجرييا ا  "عن ُبعد؛ و  
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توزيـع  : بيانـات مراقبـة األرض يف الربازيـل       " و الوطنية النيجريية للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء؛          
، قدَّمــه "الربازيلــي لدراســة املــوارد األرضــية وأثــر سياســة البيانــات املفتوحــة-بيانــات الــساتل الــصيين

، قدَّمـه   "مزايا إتاحة بيانـات سـاتل الندسـات للجميـع         "كو من الربازيل؛ و   ن أنطونيو دينيز برا   جريالدو
استخدام الوسائل الفضائية الروسية يف     "؛ و  بالواليات املتحدة   اجليولوجي هيئة املسح جان بارشر من    

الـة الفـضاء   ، قدَّمه دمييتـري غـوروبيتس مـن وك   "جمال استشعار األرض عن ُبعد لصاحل البلدان النامية     
، " حتقيقـاً للتنميـة املـستدامة      صـنع القـرار   صـناعة خـدمات رصـد األرض لـدعم          "االحتادية الروسـية؛ و   

  .قدَّمه لورانت تساران من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -زاي  
 املعقـودة يف  ٧٧٦ا، يف جلـستها  بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضـة عليهـ           -٣١
ــر / شــباط١٧ ــضاء اخلــارجي يف     ٢٠١٢فرباي ــة اســتخدام الف ــّدم إىل جلن ــا املق ، اعتمــدت تقريره

 .األغراض السلمية، الذي يتضّمن آراءها وتوصياهتا على النحو املبّين يف الفقرات الواردة أدناه
    

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
ــ  -٣٢ ــة العامــة  وفق ــة يف البنــد  ٦٦/٧١ا لقــرار اجلمعي ــة الفرعي  مــن جــدول ٥، نظــرت اللجن

 ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"األعمال، 

ــسة   -٣٣ ــّدم فيهــا عرضــاً جممــالً        ٧٦١ويف اجلل ، ألقــى خــبري التطبيقــات الفــضائية كلمــة ق
 .حدة للتطبيقات الفضائيةلألنشطة املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املت

وخــالل التبــادل العــام  .  مــن جــدول األعمــال ٥وأدىل ممثــل اليابــان بكلمــة يف إطــار البنــد    -٣٤
لآلراء، أدىل بكلمات تتعلق هبـذا البنـد مـن جـدول األعمـال أيـضا ممثلـو دول أعـضاء أخـرى وممثـل                         

ي وممثـل جنـوب أفريقيـا الـذي           جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريب     نيابة عن   إكوادور الذي تكلّم    
 .جمموعة الدول األفريقيةنيابة عن تكلم 

، وفقا للفقـرة    )اهلند(شيفاكومار  . ك. وانعقد الفريق العامل اجلامع جمدداً برئاسة السيد س         -٣٥
 ١٦ املعقــودة يف ٧٧٤وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها  . ٦٦/٧١ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٧

 .الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقريرفرباير، تقرير /شباط

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣٦

اإلجنازات اليت حققها املركز : بناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء"  )أ( 
  ، قدَّمه ممثل نيجرييا؛"لفضاء باللغة اإلنكليزيةاإلقليمي األفريقي لتعليم علوم وتكنولوجيا ا



 

V.12-51178 11 
 

A/AC.105/1001 

مـا ميكننــا  :  اهلندسـة الفـضائية  االحتـاد اجلـامعي لدراسـات   التحـدي املاثـل أمـام    "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"فعله لبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية

 ه املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء؛، قدَّم"دليل برامج السواتل الصغرية"  )ج(  

 الربنامج املشترك بني األمـم املتحـدة واليابـان بـشأن الزمـاالت              تقرير عن حالة  "  )د(  
ــة     ــسواتل النانويـ ــات الـ ــال تكنولوجيـ ــد يف جمـ ــة األمـ ــو    الطويلـ ــد كيوشـ ــضيفه معهـ ــذي يستـ  الـ

  ، قدَّمه ممثل اليابان؛" درجة الدكتوراه يف تكنولوجيا السواتل النانوية:اليابانللتكنولوجيا، 

بشأن تسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء      نتائج مؤمتر القيادات األفريقية الرابع      "  )هـ( 
  ، قدَّمه ممثل كينيا؛"٢٠١١ألغراض التنمية املستدامة املعقود يف عام 

  .، قدَّمه ممثل النمسا" من السواتل النانويةتشكيلة أول :BRITE"  )و(  
    

   ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة برنامج ا -ألف 
ُعرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّم حملة جمملـة عـن                 -٣٧

، A/AC.105/1011(الواليــة املــسندة إىل برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية وَتوجُّهــه   
 قـد ُنفِّـذت علـى    ٢٠١١امج لعـام  والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ أنـشطة الربنـ     ). ٧-٢الفقرات  

 . املكتب يف إطار الربنامجأجنزهحنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي 

ــدَّمت          -٣٨ ــد ق ــات شــىت ق ــضاء ومنظم ــدير أنَّ دوال أع ــع التق ــة م ــة الفرعي والحظــت اللجن
 ).٥٢ و٥١، الفقرتان A/AC.105/1011 (٢٠١١ألنشطة عام ) نقدية وعينية(تربعات 

مفاده أنه ينبغي للدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة أن تواصـل دعـم               وأُعرب عن رأي      -٣٩
  .الربنامج بتقدمي تربعات

الرصـد البيئـي؛   ) أ: (وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ أنشطة الربنامج ذات األولوية هي     -٤٠
تطبيقــات ) هـــ(إدارة الكــوارث؛ و) د(الــصحة العامليــة؛ و) ج(إدارة املــوارد الطبيعيــة؛ و) ب(و
علـوم الفـضاء األساسـية، مبـا فيهـا املبـادرة الدوليـة بـشأن                ) و(نظم العاملية لـسواتل املالحـة؛ و      ال

املبـادرة األساسـية لتكنولوجيـا      ) ط(تغّيـر املنـاخ؛ و    ) ح(قـانون الفـضاء؛ و    ) ز(طقس الفضاء؛ و  
  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية) ي(الفضاء؛ و
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    ٢٠١١عام   - ١  
 راسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العملاالجتماعات واحللقات الد

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عـام                -٤١
، أعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للجهــات التاليــة ملــشاركتها يف رعايــة خمتلــف    ٢٠١١

طـار الربنـامج، واملـشار إليهـا يف         حلقات العمـل والنـدوات ودورات التـدريب الـيت جـرت يف إ             
 ):A/AC.105/1011 واملرفق األول من الوثيقة ٤٨الفقرة (تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

) اإلسـالمية -مجهوريـة (حكومات األرجنتني واإلمارات العربية املتحدة وإيـران          )أ(  
  وجنوب أفريقيا وفييت نام وماليزيا والنمسا ونيجرييا؛

ــامج دعــم ا   )ب(   ــدويل     برن ــة، واالحتــاد ال ــة الفــضاء األوروبي ــة، ووكال ــدان النامي لبل
للمالحــة اجلويــة، واللجنــة الدوليــة املعنيــة بالــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــة، واجلمعيــة الدوليــة 
ــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي،       ــة الياباني ــشعار عــن ُبعــد، والوكال ــصويري واالست للمــسح الت

وجائزة األمري سـلطان بـن      ،  )ناسا (لواليات املتحدة باوالفضاء  واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية     
مركـز حبـوث البيئـة الفـضائية التـابع جلامعـة       عبد العزيز العاملية للمياه، ومؤسـسة العـامل اآلمـن، و    

  .كيوشو، اليابان
    

 الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمِّق

ا حلكومــة إيطاليــا الـيت واصــلت، مـن خــالل معهــد   أعربـت اللجنــة الفرعيـة عــن تقـديره     -٤٢
البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مـع معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين                  

 شـهرا، إلجـراء دراسـات       ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربـع زمـاالت دراسـية مـدة كـل منـها                
 .لتطبيقات املتصلة هباعليا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة وا

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها حلكومــة اليابــان الــيت قــّدمت، عــن طريــق معهــد   -٤٣
ــهما      ــدة كــل من ــالتني م ــا، زم ــال    ٣كيوشــو للتكنولوجي ــا يف جم ــنوات إلجــراء دراســات علي  س

 .تكنولوجيات السواتل النانوية
    

 اخلدمات االستشارية التقنية

 مع التقـدير مـا قُـدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات                   الحظت اللجنة الفرعية    -٤٤
الفضائية من خـدمات استـشارية تقنيـة دعمـا لألنـشطة الـيت تعـزز التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف                       
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ــضائية       ــات الفـ ــبري التطبيقـ ــر خـ ــه يف تقريـ ــشار إليـ ــو املـ ــى النحـ ــضائية، علـ ــات الفـ ــال التطبيقـ جمـ
)A/AC.105/1011 ٤٧-٣٨، الفقرات.( 
    

   ٢٠١٢عام   - ٢  
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل

أوصــت اللجنــة الفرعيــة باملوافقــة علــى الربنــامج التــايل بــشأن االجتماعــات واحللقــات   -٤٥
  :٢٠١٢الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعام 

تحدة والتفيا بشأن تطبيقات الـنظم العامليـة        حلقة العمل املشتركة بني األمم امل       )أ(  
  مايو؛/ أيار١٨ إىل ١٤لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف ريغا من 

 تكنولوجيا الفضاء البـشرية، املزمـع عقـده         األمم املتحدة بشأن  اجتماع خرباء     )ب(  
 يونيه؛/يف فيينا يف حزيران

نـد بـشأن البحـث واإلنقـاذ     الدورة التدريبيـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واهل          )ج(  
  أغسطس؛/ يف آب،مبساعدة السواتل، املزمع عقدها يف بنغالور، اهلند

الندوة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا بـشأن حتليـل البيانـات الفـضائية                     )د(  
  سبتمرب؛/ يف أيلول،ومعاجلة الصور، املزمع عقدها يف غراتس، النمسا

ألمم املتحدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة بـشأن            حلقة العمل املشتركة بني ا      )هـ(  
الدروس املستفادة من حـاالت يف منطقـة        : التكنولوجيات الفضائية املطبَّقة على احتياجات البشرية     
  سبتمرب؛/ أيلول٣٠ إىل ٢٨ من ،البحر األبيض املتوسط، املزمع عقدها يف نابويل، إيطاليا

ملتحــدة وإكــوادور حــول املبــادرة الدوليــة حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم ا  )و(  
  أكتوبر؛/ تشرين األول١٢ إىل ٨ من يتوكبشأن طقس الفضاء، املزمع عقدها يف 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واليابـان حـول مبـادرة علـوم الفـضاء                  )ز(  
  ؛أكتوبر/ تشرين األول١٣ إىل ١٠ من ،األساسية، املزمع عقدها يف ناغويا، اليابان

حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وشــيلي بــشأن تــسخري تطبيقــات      )ح(  
تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية، املزمـع عقـدها يف سـانتياغو مـن                 

 نوفمرب؛/ تشرين الثاين١٦ إىل ١٢
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، حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واألرجنـتني بـشأن قـانون الفـضاء                   )ط(  
  .ديسمرب/نوفمرب أو كانون األول/املزمع عقدها يف األرجنتني يف تشرين الثاين

    
   التعاون اإلقليمي واألقاليمي -باء  

الحظـت اللجنـة الفرعيـة أنَّ اجلـدول الــزمين لـدورات الدراسـات الُعليـا الـيت تــستغرق           -٤٦
س علـــوم ، والـــيت تقـــّدمها املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدري    ٢٠١٣-٢٠١٠تـــسعة أشـــهر للفتـــرة   

وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة، قــد أرفــق بتقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية 
)A/AC.105/1011املرفق الثالث ،.(  

وأُعـرب عـن رأي يفيـد بــضرورة زيـادة مـشاركة البلــدان األعـضاء يف مركـز تــدريس         -٤٧
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ

 علــى أنَّ ٦٦/٧١ت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلمعيــة العامــة شــدَّدت يف قرارهــا واســتذكر  -٤٨
التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف ميـدان األنـشطة الفـضائية ضـروري لتـدعيم اسـتخدام الفـضاء                    
اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وملــساعدة الــدول علــى تنميــة قــدراهتا الفــضائية ولإلســهام يف   

، وأهنا طلبت، حتقيقاً هلذه الغايـة،       بشأن األلفية  إعالن األمم املتحدة     حتقيق األهداف الواردة يف   
إىل املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة تــوفري املــساعدة الالزمــة لــتمكني البلــدان مــن تنفيــذ التوصــيات   
ــه       ــدور اهلــام الــذي تؤدي ــة؛ وأهنــا أقــرت، يف هــذا الــصدد، بال الــصادرة عــن املــؤمترات اإلقليمي

 اآلليات يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل فيمـا بـني الـدول، مثـل مـؤمتر                 املؤمترات وغريها من  
القيــادات األفريقيــة بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة،         
واملنتدى اإلقليمـي للوكـاالت الفـضائية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ                     

  . ومؤمتر الفضاء للقارة األمريكيةللتعاون يف جمال الفضاء،

ــع         -٤٩ ــؤمتر الراب ــضافت يف مومباســا امل ــد است ــا ق ــة كيني ــة أنَّ حكوم ــة الفرعي والحظــت اللجن
للقيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة عـن موضـوع              

. ٢٠١١سـبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ٢٦، الذي ُعقد من     "تكوين رؤية مشتركة عن الفضاء يف أفريقيا      "
كما الحظت اللجنة الفرعية أنَّ وقائع املؤمتر، مبا فيها إعالن مومباسا بشأن الفضاء وتنمية أفريقيـا،      

 .(www.ncst.go.ke)ستنشر على املوقع الشبكي للمجلس الوطين الكيين للتكنولوجيا والعلوم 

ة عـشرة للملتقــى اإلقليمــي لوكــاالت  والحظـت اللجنــة الفرعيــة أيـضا أنَّ الــدورة الثامنــ    -٥٠
ديــسمرب /  كـانون األول ٩ إىل ٦ يف سـنغافورة مـن   عقـدت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد      

وسوف تشترك حكومـة    ". التعاون اإلقليمي من أجل بيئة الغد     "وكان موضوع الدورة    . ٢٠١١
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ستستــضيفها ماليزيــا يف ماليزيـا وحكومــة اليابـان يف تنظــيم الــدورة التاسـعة عــشرة للملتقــى الـيت     
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١١كواالملبور من 

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد                   -٥١
ــومي      ــيجني ي ــسها يف ب ــاع اخلــامس جملل ــدت االجتم ــول٨ و٧عق ــّرت ٢٠١١ســبتمرب / أيل   ، وأق

 واستعرضــت التقــّدم اجلــاري إحــرازه يف املــشاريع املعتمــدة  ة اجلديــدخاللــه عــددا مــن املــشاريع 
وأشارت اللجنة الفرعية أيضا إىل أنَّ االجتماع الـسادس للمجلـس سـيعقد يف طهـران يف                 . سابقا
  . ٢٠١٢مايو /أيار

ــة      -٥٢ ــة إىل إعــالن باتــشوكا الــذي اعتمــده مــؤمتر القــارة األمريكي ــة الفرعي وأشــارت اللجن
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ إىل ١٥ املعقود يف باتـشوكا، املكـسيك، مـن    السادس املعين بالفضاء،  

ستنظم اجتماعا إقليميـا يف مكـسيكو سـييت، يف الفتـرة          أمانة املؤمتر املؤقتة    ، والحظت أنَّ    ٢٠١٠
، حـول اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف جمـاالت شـىت منـها        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠ إىل   ١٧من  

، اجتماعــا لرؤســـاء  ٢٠١٢يوليــه  /م، يف متـــوزملنــاخ، وســتنظّ  الــصحة واألمــن الغــذائي وتغـــري ا   
  .وكاالت الفضاء من أجل توفري مزيد من الزخم لتنفيذ توصيات املؤمتر اليت مل ُتنفَّذ بعُد

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  

      )س الثالثاليونيسبي(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
ــة العامــة    -٥٣ ــة يف البنــد  ٦٦/٧١وفقــاً لقــرار اجلمعي ــة الفرعي  مــن جــدول ٦، نظــرت اللجن

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    "األعمــال، 
  )".اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

كما تكلَّم بـشأنه ممثلـو   .  من جدول األعمال  ٦إطار البند   وتكلَّم ممثال كندا واليابان يف        -٥٤
  .دول أعضاء أخرى خالل التبادل العام لآلراء

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٥٥

إعداد خرائط املخاطر واملوارد يف جمـال الـصحة العامـة مـن أجـل بـرامج دعـم                   "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"جهزة النقّالةالقرار بشأن األ

وجهة نظر بوركينا فاسو يف توفري الرعايـة الـصحية عـن بعـد ودراسـة األوبئـة                  "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل بوركينا فاسو؛"عن ُبعد
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الربنــامج التعليمــي الــذي أعّدتــه وزارة اخلارجيــة اإليطاليــة ومعهــد هندســة        "  )ج(  
  ، قدَّمه ممثل إيطاليا؛"جلامعات العراقيةالفضاء اجلوي يف روما من أجل خرجيي ا

، قدَّمـه املراقـب عـن منظمـة     "دراسة األوبئـة وتـوفري الرعايـة الـصحية عـن ُبعـد         "  )د(  
  الصحة العاملية؛

بوابة املياه الدولية املشتركة بني األمم املتحدة وجائزة األمـري سـلطان بـن عبـد         "  )ه(  
  األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه؛، قدَّمه ممثل جائزة "العزيز العاملية للمياه

منـاظري مـستمدة مـن اجليـل الـصاعد          : ٢٠١١نتائج مـؤمتر جيـل الفـضاء لعـام          "  )و(  
  .، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء"لقيادات قطاع الفضاء الدويل

  :وكانت الوثائُق التالية معروضةً على اللجنة الفرعية  -٥٦

ة من األمانة عـن مـسامهة جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  مذكّر  )أ(  
تـسخري البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة ألغـراض      : السلمية يف مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة       

  ؛)A/AC.105/993(التنمية املستدامة 

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

ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضّمن مــذكّرتني مقــّدمتني إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة     )ج(  
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض        ــسة جلن ــصفتها رئي ــا ب ــستدامة مــن روماني ــة امل للتنمي

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

واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلمعيــة العامــة قــد الحظــت مــع االرتيــاح، يف قرارهــا    -٥٧
، أنَّ عــدداً مــن التوصــيات الــواردة يف خطــة عمــل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  ٦٦/٧١

، البــاب الــسادس، A/59/174( اليونيــسبيس الثالــث األغــراض الــسلمية واملتعلقــة بتنفيــذ توصــيات
قد ُنفّذت، وأنَّ تقـّدماً مرضـياً أخـذ يتحقـق يف تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة مـن خـالل أنـشطة                      ) باء

  .وطنية وإقليمية

وأعربت اللجنة الفرعية من جديـد، يف هـذا الـصدد، عـن تقـديرها للنـهج املـرن املعتمـد                       -٥٨
وقـد اسـتطاعت اللجنـة، بفـضل اسـتخدام خطـط العمـل              . لثالـث يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس ا    

املتعددة السنوات وإنشاء أفرقة العمل، أن تعاجل جمموعـة واسـعة مـن القـضايا، ّممـا مكَّنـها مـن مث                      
  .من أن تنفذ إىل أقصى حد ممكن التوصيات املذكورة
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 اجتماعـا خـالل     والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق العمل املعين بالصحة العامة قـد عقـد              -٥٩
ــشات حــول اســتخدام         ــستمر املناق ــضروري أن ت ــن ال ــسياق أنَّ م ــذا ال ــدورة والحظــت يف ه ال
تكنولوجيا الفضاء يف جمال دراسة األوبئة وتوفري الرعاية الصحية عن ُبعد لتحقيق فوائد ملموسـة    

ة منظمـة  ومن مث، نّوهت اللجنة الفرعية مع التقدير مبـشارك    . من أجل تلبية االحتياجات الصحية    
 حلقـة   ن وباالقتراح املقدم من أملانيا من أجـل أن تعقـد جامعـة لنـد              الصحة العاملية يف دورهتا هذه    

  . موضوعها تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العامة٢٠١٢عمل يف عام 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض قـد عقـد                      -٦٠
ــق العامــل املعــين       اجتماعــ ــه هــو والفري ــدورة، ونّوهــت مــع التقــدير باســتمرار عمل ات خــالل ال

باألجــسام القريبــة مــن األرض يف إعــداد مــشاريع توصــيات فريــق العمــل بــشأن التــدابري الدوليــة  
  .للتصدي خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض

ــُق العامــل اجلــامع أيــضا، الــذي عــاود االنعقــاد      -٦١ وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة  ونظــر الفري
 املعقـودة   ،٧٧٤وأقرَّت اللجنـةُ الفرعيـة، يف جلـستها         .  من جدول األعمال   ٦، يف البند    ٦٦/٧١
ــسبيس       / شــباط١٦يف  ــذ توصــيات اليوني ــة بتنفي ــل اجلــامع املتعلق ــق العام ــر، توصــيات الفري فرباي

  .الثالث، والواردة يف املرفق األول هلذا التقرير
    

املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك املسائل   -رابعا  
   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 مــن جــدول ٧، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ٦٦/٧١عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة    -٦٢
 ذلـك تطبيقاتـه     املسائل املتـصلة باستـشعار األرض عـن ُبعـد بواسـطة الـسواتل، مبـا يف                "األعمال،  

 ".لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

وتكلّم يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال ممثّلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا                  -٦٣
وأثنـاء التبـادل العـام      .  واهلند والواليات املتحدة واليابان    )البوليفارية-مجهورية(زويال     وفن والصني

 . دول أعضاء أخرى أيضا كلمات ذات صلة هبذا البندلآلراء، ألقى ممثلو

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٦٤

، قدَّمه ممثل الواليـات     "إسهامات سواتل البيئة يف الربامج العاملية لرصد األرض       "  )أ( 
 املتحدة األمريكية؛
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، "مجهوريـة كوريـا يف جمـال االستـشعار عـن ُبعـد            األنشطة احلديثة اليت أجنزهتـا      "  )ب( 
 قدَّمه ممثل مجهورية كوريا؛

  ، قدَّمه ممثل اهلند؛"RESOURCESAT-2التطبيقات احلديثة للساتل "  )ج(  

  ، قدَّمه ممثل اهلند؛"OCEANSAT-2التطبيقات العاملية للساتل "  )د(  

  ، قدَّمـــه "يف باكـــستانحنـــو إقامـــة الـــبىن التحتيـــة الوطنيـــة للبيانـــات املكانيـــة "  )هـ(  
  .ممثل باكستان

وأثناء املناقـشات، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار                    -٦٥
وقُــدِّمت أمثلــة عــن الــربامج الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز  . عــن ُبعــد

ــستدام    ــة امل ــصادية والتنمي ــة واالقت ــة االجتماعي ــة التنمي ــة : ة، وال ســيما يف اجملــاالت التالي الزراع
 الـــنظموصـــيد األمســـاك؛ ورصـــد تغّيـــر املنـــاخ؛ وإدارة الكـــوارث؛ واهليـــدرولوجيا؛ وإدارة       

ــاه؛ ورســم خــرائط مــوارد التنــّوع      ــة اهلــواء واملي ــة؛ ورصــد نوعي ــة واملــوارد الطبيعي اإليكولوجي
بـور واألراضـي الرطبـة؛ ودراسـة     األحيائي واملناطق الساحلية واستخدام األراضـي واألراضـي ال   

 .احمليطات؛ والتنمية الريفية وختطيط املدن؛ والسالمة

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ النظم الـشاملة واملنـسقة واملـستدامة لرصـد األرض                 -٦٦
ضرورية ملنفعة اإلنسان؛ وأنه جيري بذل جهود كبرية لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة يف اسـتخدام                   

 .األرض من أجل حتسني نوعية احلياة وتعزيز تنميتها االجتماعية واالقتصاديةأرصاد 

ونّوهت اللجنة الفرعية بتوافر مزيـد مـن البيانـات الفـضائية بتكلفـة ال ُتـذكر أو جمانـا،             -٦٧
الربازيلـي  -مبا يف ذلك بيانات االستشعار عن ُبعد اليت ُيحـصل عليهـا جمانـا مـن الـساتل الـصيين            

 .SAC-C ومن الساتل األرجنتيين لرصد األرض  األرضيةلدراسة املوارد

ــة علمــا باســتمرار عــدد مــن عمليــات إطــالق ســواتل لرصــد        -٦٨ ــة الفرعي وأحاطــت اللجن
 اليت أُجريت باستخدام هـذه الـسواتل، الـيت ميكـن اسـتخدام البيانـات           املبتكرةاألرض وبالبحوث   

 .لمنظومة األرضيةمتكاملة عاملياً ل واملستمدة منها لوضع مناذج متقّدمة

 تؤديه منظمـات مثـل امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف               مباوسلّمت اللجنة الفرعية      -٦٩
آسيا واحمليط اهلادئ ومشروع رصد آسيا ومبادرته بشأن تسخري التطبيقات الساتلية لصاحل البيئة  

 ملتعلقــة بــالفريقاواللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض ومبادرهتــا بــشأن الكوكبــات االفتراضــية  
 يف تعزيـز التعـاون       مـن دور هـام     الفريـق املخـتص برصـد األرض      كذلك  املختص برصد األرض و   

  .الدويل واإلقليمي يف استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد، وال سّيما لصاحل البلدان النامية
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إعمـال  والحظت اللجنة الفرعيـة التقـّدم الـذي أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف                     -٧٠
ب الكربـون يف  ومببادراتـه األخـرى، مثـل مبـادرة تعقّـ     ) جيـوس (املنظومة العاملية لنظم رصد األرض     

 يف املناطق البـاردة،     وحتقيق التكامل بينها  الغابات، ورصد املناخ والزراعة، وتطوير شبكات الرصد        
تخدامها يف  توسـيع إمكانيـة االسـتفادة مـن بـرامج رصـد األرض واسـ              بغيـة    لبنـاء القـدرات      والسعي

كما أشارت اللجنة الفرعية إىل انعقاد ندوة املنظومة العامليـة لـنظم رصـد األرض يف              . البلدان النامية 
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٥ من  بشيليالقارة األمريكية يف سانتياغو

لجنـة  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً االختتام الناجح لالجتماع العام اخلـامس والعـشرين ل              -٧١
ـــ     ــد يف لوكَّ ــا وانعقـ ــضافته إيطاليـ ــذي استـ ــد األرض الـ ــسواتل رصـ ــة بـ ــشرين  املعنيـ ــا يف تـ ا بإيطاليـ

ا مـن أجـل دعـم دراسـات تغّيـر املنـاخ             ، والـذي أسـفر عـن اعتمـاد بيـان لوكَّـ            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
ــة املــستدامة،  ــار الكــوارث وإدارهتــا    ووضــعوالتنمي ــر تكــامالً يف جمــال التخفيــف مــن آث .  هنــج أكث

 أنَّ اهلنــد تولــت رئاســة اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض لعــام أيــضاالحظــت اللجنــة الفرعيــة و
 والحظــت كــذلك أن الربازيــل ســوف تستــضيف  . وستستــضيف اجتماعهــا العــام القــادم ٢٠١٢

 .٢٠١٢نوفمرب /االجتماع العام املقبل للفريق املختص برصد األرض يف تشرين الثاين

الـذكرى األربعـني إلطـالق الواليـات املتحـدة      ية بارتياح تنظـيم  والحظت اللجنة الفرع    -٧٢
 أكرب جهد متواصل يبذل من أجل احلصول على صـور سـاتلية             وهوسلسلة سواتل الندسات،    

والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنـه قـد متّ خـالل تلـك العقـود األربعـة التقـاط ماليـني                     . لألرض
تحــدة ويف حمطــات االســتقبال التابعــة لــسواتل   الــصور وإيــداعها يف حمفوظــات يف الواليــات امل 

ــن        ــة مـ ــة متنوعـ ــاً لطائفـ ــداً وقيمـ ــصدراً فريـ ــر مـ ــا وفـ ــامل، ممـ ــاء العـ ــات يف خمتلـــف أحنـ الندسـ
  .االستخدامات، بدءا بتحليل تغري املناخ إىل إدارة الغابات ومواجهة الطوارئ

رنـت علـى صـور      وأُعرب عـن رأي مفـاده أنَّ تـوفري إمكانيـة االطـالع حبريـة عـرب اإلنت                   -٧٣
  .عالية االستبانة ملناطق حساسة أمر يثري القلق، لدواع استراتيجية

    
    احلطام الفضائي  -خامسا  

 مــن جــدول ٨، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٦/٧١وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٧٤
  ".احلطام الفضائي"األعمال، 

ســي وأملانيــا وإندونيــسيا وإيطاليــا  ممثلــو كــل مــن االحتــاد الرو٨وتكلَّــم يف إطــار البنــد   -٧٥
وكنــدا واململكــة العربيــة الــسعودية ) البوليفاريــة-مجهوريــة(وبولنــدا وشــيلي والــصني وفرتويــال 

وخالل التبادل العـام لـآلراء، تكلَّـم بـشأن هـذا البنـد أيـضا                . واهلند والواليات املتحدة واليابان   
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 جمموعــة الــدول األفريقيــة، وممثــل ممثلــو دول أعــضاء أخــرى وممثــل جنــوب أفريقيــا، نيابــةً عــن 
كمـا تكلَّـم املراقـب عـن وكالـة      . ي إكوادور، نيابةً عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب         

  .الفضاء األوروبية

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٧٦

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

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

  ، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛"٢٠١١

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

  ، قدَّمه ممثل سويسرا؛"املسامهات السويسرية يف حتسني فهم بيئة احلطام الفضائي"  )د(  

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

 على اللجنة معلومات عن البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي وأمـان األجـسام              وُعرضت  -٧٧
ــة واملــشاكل املتــصلة باصــطدامها باحلطــام       الفــضائية الــيت حتمــل علــى متنــها مــصادر قــدرة نووي

ن هــذه املــسألة الفــضائي، وكانــت تتــضمَّن ردوداً مــن الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة بــشأ
)A/AC.105/C.1/101و A/AC.105/C.1/2012/CRP.9و A/AC.105/C.1/2012/CRP.11.(  

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول تنفّذ تدابري للتخفيف من احلطام الفضائي   -٧٨
تتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء  

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

  .معايري للتخفيف من احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية

ت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ دوال قـد اعتمـدت عـدداً مـن الـُنهج والتـدابري                   والحظ  -٧٩
امللموسة للتخفيف من احلطـام الفـضائي، منـها حتـسني تـصميم مركبـات اإلطـالق واملركبـات                   
الفــضائية، وتغــيري مــدارات الــسواتل، والتخميــد، والعمليــات املتعلقــة بانتــهاء العمــر التــشغيلي، 

  .ومناذج خاصة للتخفيف من احلطام الفضائيواستحداث براجميات 
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والحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ هنـاك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت تكنولوجيـا                       -٨٠
مراقبة احلطام الفـضائي ورصـده املـستمر، والتنبـؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف اجلـوي                     

ــب االصــطدام ومنذجــة احتمــاالت االصــطدام، واســتحداث ت    ــنظم  وجتّن ــة ال ــات محاي كنولوجي
  .ن املزيد من احلطام الفضائيالفضائية من احلطام الفضائي واحلد من تكّو

ونّوهــت اللجنــة الفرعيــة مبــا تقــوم بــه الــدول مــن أنــشطة تعــاون تقــين يف جمــال رصــد    -٨١
احلطام الفضائي وختفيفه، مبا يشمل التعاون من خـالل أنـشطة التـدريب واالسـتخدام املـشترك                 

  .للمرافق

ــدان اإلزالــة الفعليــة للحطــام           -٨٢ ــدول يف مي ــشاريع بعــض ال ــة مب ــة الفرعي ونّوهــت اللجن
الفضائي، كما نّوهت يف هذا الصدد بالدراسات الـشاملة الـيت جتريهـا تلـك الـدول عـن تطـور                     

  .بيئة احلطام الفضائي يف األمد البعيد

ونــه ينبغــي أن ورأت بعــض الوفــود أنَّ التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي واحلــد مــن تك   -٨٣
  .يكونا من أولويات عمل اللجنة الفرعية

ورأت بعــض الوفــود أنَّ مــسألة احلطــام الفــضائي ينبغــي أن تعــاجل علــى حنــو ال يــضر       -٨٤
  .بتطوير القدرات الفضائية للبلدان النامية

ورأت بعض الوفـود أنَّ مجيـع املعلومـات املتعلقـة بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف                      -٨٥
  .رض ينبغي أن تبلّغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرر منهااجلوي لأل

ورأت بعض الوفود أنَّ تبادل البيانات العاليـة اجلـودة وضـروب الدرايـة التقنيـة بـني البلـدان                      -٨٦
  . لعالج املشكلةاملرتادة للفضاء ضرورة أساسية لوضع استراتيجيات ختفيف جادة وتدابري جمدية

أنَّ على اللجنة الفرعية أن تتشاور بصفة دوريـة مـع جلنـة التنـسيق      ورأت بعض الوفود      -٨٧
ملواكبـة التنقيحـات املقبلـة ملبـادئ     ) اليـادك (املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي         

  .اليادك التوجيهية يف ضوء تطّور التكنولوجيات وممارسات التخفيف من احلطام

  .زدواج يف العمل بني اللجنة الفرعية واليادكوأُبدي رأي مفاده ضرورة جتّنب اال  -٨٨

 أنَّ البلـدان الناميـة ينبغـي أن تـستفيد مـن املـساعدات التقنيـة الـيت                   ورأت بعض الوفـود     -٨٩
  .توفّرها البلدان املرتادة للفضاء يف جمال رصد احلطام الفضائي

 سـواء تكلفـة      مجيع مستخدمي الفضاء أن يتقامسوا على قـدم        علىوأُبدي رأي مفاده أنَّ       -٩٠
تـدابري التخفيــف مـن احلطــام الفـضائي مــن أجـل إبقــاء البيئـة التجاريــة لألنـشطة الفــضائية عادلــة       
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وتنافــسية وأنَّ بوســع اللجنــة وهيئاهتــا الفرعيــة النــهوض بــدور هــام يف تعزيــز التنــسيق الــدويل يف  
  .واإلذن باإلزالةالشؤون املتصلة بتقاسم تكاليف إزالة احلطام الفضائي وقبول املخاطر األرضية 

واتَّفقت اللجنةُ الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                    -٩١
أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                     

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

، قــد دعــت إىل مواصــلة البحــوث الوطنيــة املتعلقــة هبــذه املــسألة، وإىل اســتحداث         ٦٦/٧١
تكنولوجيا حمـسَّنة لرصـد احلطـام الفـضائي وجتميـع ونـشر البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفـضائي،               
واتفقــت علــى ضــرورة التعــاون الــدويل مــن أجــل التوّســع يف وضــع اســتراتيجيات مناســبة          

واتفقـت  . وميسورة التكاليف للحد مـن تـأثري احلطـام الفـضائي علـى البعثـات الفـضائية املقبلـة                  
اللجنة الفرعية علـى ضـرورة مواصـلة البحـوث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي، وأنـه ينبغـي للـدول                      

ــيح جل  ــضاء أن تت ــات عــن       األع ــا معلوم ــا فيه ــك البحــوث، مب ــائج تل ــة نت ــع األطــراف املهتم مي
  .املمارسات اليت أثبتت جناعتها يف التقليل من تكوُّن احلطام الفضائي إىل أدىن حد ممكن

واتَّفقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمـّددا إىل تقـدمي                -٩٢
م الفضائي وأمان األجـسام الفـضائية الـيت توجـد علـى متنـها         تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطا    

  .مصادر قدرة نووية واملشاكل املتعلقة باصطدام هذه األجسام الفضائية باحلطام الفضائي

ــة          -٩٣ ــة املتعلق ــارير عــن األحبــاث الوطني ــاده أنَّ التق ــن رأي مف ــود ع ــت بعــض الوف وأعرب
ــيت      ــضائية ال ــان األجــسام الف ــضائي وبأم ــام الف ــة     باحلط ــدرة نووي ــصادر ق ــها م ــى متن ــل عل حتم

واملــشاكل املتــصلة باصــطدامها باحلطــام الفــضائي ال تــشتمل علــى ردود مــن الــدول الــيت هــي   
مسؤولة إىل حد بعيد عن تكوين احلطـام الفـضائي، مبـا فيـه احلطـام الناشـئ عـن املنـصات الـيت                        

 .حتمل مصادر قدرة نووية

لة حتـسني املبـادئ التوجيهيـة الـصادرة عـن       وأُبدي رأي مفاده أنَّ من الضروري مواصـ         -٩٤
اللجنة بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، وأنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة               

  .الفرعية القانونية أن تتعاونا على وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائي

ــاده أنَّ   -٩٥ ــدي رأي مف ــضروري مواصــلة حتــسني ا  وأب ــة لتخفيــف   مــن ال ــادئ التوجيهي ملب
قــدر " عــدم وجــود اشــتراطات واضــحة واســتخدام عبــارات مثــل    ذلــك أنَّ،احلطــام الفــضائي

 قيـود   يوفران شكالً من احلماية للبلدان اليت اعتادت استخدام التكنولوجيا بـدون أيِّ           " اإلمكان
  .أو ضوابط، بل ودون مراعاة حلياة اإلنسان أو سالمة البيئة يف بعض احلاالت
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     النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   -سادسا  
 مــن جــدول ٩، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٦/٧١وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٩٦

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

ندونيـسيا   من جدول األعمال ممثلو كل من االحتاد الروسـي وإ          ٩وتكلَّم يف إطار البند       -٩٧
ــان     ــا والــصني واهلنــد والواليــات املتحــدة والياب ــا فاســو وروماني ــا وباكــستان وبوركين . وإيطالي

وخــالل التبــادل العــام لــآلراء، تكلَّــم بــشأن هــذا البنــد أيــضا ممثلــو دول أعــضاء أخــرى وممثــل  
ل جنوب أفريقيا، نيابةً عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، وممثـل إكـوادور، نيابـةً عـن جمموعـة دو                     

  .ي، واملراقب عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ أمريكا الالتينية والكاريب

  :العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -٩٨

  .، قدَّمه ممثل اليابان"أنشطة رصد الكوارث يف اليابان"  )أ(  

  ، قدَّمه ممثل باكستان؛"٢٠١١ام إدارة الفيضانات يف باكستان يف ع"  )ب(  

وضـــع ســـيناريوهات للمخـــاطر جتمـــع بـــني تقنيـــات االستـــشعار عـــن بعـــد  "  )ج(  
  .جتربة املشاريع الرائدة اإليطالية، قدَّمه ممثل إيطاليا: والنماذج املادية

  :وكانت الوثائق التالية معروضةً على اللجنة الفرعية  -٩٩

مــات الفــضائية إلعــداد اخلــرائط باالســتعانة تقريــر األمانــة عــن اســتخدام املعلو  )أ(  
  ؛)A/AC.105/1007(مبصادر خارجية من اجلمهور 

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

  ؛)A/AC.105/1009 ()برنامج سبايدر( حاالت الطوارئ

 برنـــامج ســـبايدر  يف إطـــار ٢٠١١تقريـــر عـــن األنـــشطة املنفَّـــذة يف عـــام       )ج(  
)A/AC.105/1010(؛  

خطـة العمـل املنقّحـة لفتـرة الـسنتني          : سـبايدر مذكّرة من األمانة عـن برنـامج          )د(  
٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/C.1/2012/CRP.22(؛  

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

  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.23(تنشأ بفعل الطبيعة واإلنسان والتخفيف منها 
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ــة عــن تقــديرها جلهــود مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــا      -١٠٠ ــة الفرعي رجي يف وأعربــت اللجن
 والحظـت مـع     ٢٠١١إطالعها على التقارير الثالثـة اخلاصـة بأنـشطة برنـامج سـبايدر يف عـام                 

االرتياح التقدم احملرز بشأن مجيع األنشطة املعتزم تنفيذها يف اإلطار الربناجمي، مبا يـشمل تـوفري        
ى الدعم املستمر من خالل الربنامج جلهود التصّدي حلاالت الطـوارئ خـالل الكـوارث الكـرب             

يف شىت أرجـاء العـامل، مثـل الفيـضانات يف باكـستان والفلـبني وأزمـة األمـن الغـذائي يف القـرن                        
  .األفريقي

ونّوهت اللجنة الفرعية بالعروض وااللتزامـات اجملـددة الـيت تقـدَّم هبـا كـل مـن االحتـاد                      -١٠١
  .ج سبايدرالروسي واألرجنتني وإندونيسيا الستضافة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لربنام

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح ما تقوم به الدول األعضاء من أنـشطة مـستمرة                 -١٠٢
ُتسهم يف زيادة توافر واستخدام احللول الفضائية يف دعم إدارة الكوارث وتدعم أيـضا برنـامج                

مـشروع سـنتينل آسـيا وتنـسيقه لطلبـات رصـد حـاالت الطـوارئ مـن            : سبايدر، ومنها ما يلي   
املركـز اآلســيوي للحـد مــن الكـوارث وميثـاق التعــاون علـى حتقيــق االسـتخدام املنــسق       خـالل  

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

لتوسع يف توفري البيانات الساتلية لطائفة أعرض من املـستعملني ونظـام            املختص برصد األرض ل   
  .الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى

وأحاطت اللجنة الفرعية أيضا مبسامهات اخلرباء اليت وفّرهتا الـدول األعـضاء ومكاتـب            -١٠٣
ة لربنـامج سـبايدر      إىل مجيـع البعثـات االستـشارية التقنيـة التابعـ           ٢٠١١الدعم اإلقليمي يف عـام      

  .إىل جانب تبادهلا للخربات مع البلدان األخرى املهتمة

 الوزارة االحتادية الروسية لشؤون الدفاع املـدين والطـوارئ          والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -١٠٤
 وبـدعم مـن حكومـة       ، برنـامج سـبايدر    وإزالة آثـار الكـوارث الطبيعيـة قـد قامـت باالشـتراك مـع              

يم حلقـة عمـل علميـة دوليـة مهّمـة عـن دعـم إدارة الكـوارث املـستند إىل                     االحتاد الروسـي، بتنظـ    
وكـان مـن بـني املـشاركني يف حلقـة           . ٢٠١١سبتمرب  /النظم الفضائية يف آسيا الوسطى يف أيلول      

العمل خرباء متخصصون روسيون إىل جانـب ممـثلني عـن وكـاالت إدارة الكـوارث يف كـل مـن              
  .نظمات دوليةأوزبكستان وقريغيزستان وكازاخستان وم

ونّوهت اللجنة الفرعية باالهتمام الكبري الذي حظـي بـه احلـدث الـذي نظمـه برنـامج                    -١٠٥
سبايدر خالل مـؤمتر األمـم املتحـدة الـدويل بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة                    

أفضل املمارسات للحّد مـن املخـاطر ورسـم خـرائط االسـتجابة             "خماطر الكوارث حتت عنوان     
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نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٥ إىل   ٢٢بدعم من احلكومة الصينية يف بيجني يف الفترة من          " ريعةالس
  .، كما نّوهت مبشاركة اخلرباء فيه٢٠١١

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ حكومة بوركينا فاسو قد قامـت، بالتعـاون مـع                  -١٠٦
 الفضائي اجلوي، بتنظـيم واستـضافة   خرباء برنامج سبايدر واملركز اإلقليمي للتدريب على املسح 

حلقة عمل علمية إقليمية وحلقة دراسية رفيعـة املـستوى للتوعيـة مـن أجـل صـّناع القـرار حـول                       
استخدام البيانات اجلغرافية إلدارة املخاطر والتصّدي حلاالت الطوارئ عند حدوث الفيضانات،    

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

ــه     -١٠٧ ــة مــع التقــدير أن ــة الفرعي ــر وقَّــع مكتــب شــؤون  / شــباط٧يف والحظــت اللجن فرباي
، اتفـاق تعـاون مـع جامعـة كـارويل روبـرت الكائنـة يف                انعقـاد دورهتـا   الفضاء اخلـارجي، أثنـاء      

 مكتب دعم إقليمي سوف يستخدم كمركز للخـربات مـن أجـل             إلنشاءغيونغيوس يف هنغاريا    
  .درتنفيذ برنامج سباي

وهنأت اللجنة الفرعية أيضا كولومبيا علـى إنـشاء مكتـب دعـم إقليمـي، األمـر الـذي                     -١٠٨
  .يدلل على دعمها لربنامج سبايدر

وأعربت اللجنة الفرعية عن ترحيبها بوجود مكاتب دعم إقليمي تابعة لربنـامج سـبايدر                -١٠٩
وكالـة الفـضائية اجلزائريـة      ال: يف الوقت الراهن يف ضيافة مثـاين منظمـات وطنيـة، وهـي فيمـا يلـي                

ومعهد أوغسطني كوداسـي اجلغـرايف يف كولومبيـا، وجامعـة كـارويل روبـرت اهلنغاريـة ووكالـة                   
ــة      ــضاء واللجنـ ــال الفـ ــوير يف جمـ ــة للبحـــث والتطـ ــة النيجرييـ ــة الوطنيـ ــة والوكالـ ــضاء اإليرانيـ الفـ

، ووكالـة الفـضاء     الباكستانية لبحوث الفضاء والغالف اجلوي األعلى ووكالـة الفـضاء الرومانيـة           
املركز اآلسيوي للحد مـن الكـوارث، الكـائن         : الوطنية األوكرانية، وأربع منظمات إقليمية، هي     

يف كويب، اليابان، واملركز اإلقليمي لرسم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة ، الكـائن يف نـريويب،        
 امليــاه اخلــاص وجامعــة وســت إنــديز، الكائنــة يف ســانت أوغــستني، ترينيــداد وتوبــاغو؛ ومركــز  

، ممـا رفـع إمجـايل        بنمـا   مدينـة  ي، الكـائن يف     ينيـة والكـاريب   باملناطق املدارية الرطبـة يف أمريكـا الالت       
ونوهت اللجنة الفرعية مـع التقـدير بالـدعم القـوي           .  مكتبا ١٢ إىل   ليميعدد مكاتب الدعم اإلق   

  .يف إدارة الكوارثالذي تبديه الدول األعضاء لتنمية االستفادة من املعلومات الفضائية 

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح ما تقدَّمه الـدول األعـضاء مـن تربعـات، ومنـها                   -١١٠
تربعات نقدية من أملانيا والصني والنمسا، وشّجعت الدول األعضاء على أن تقّدم طوعيا كـل               

تنفيذ خطـة عملـه     الدعم الالزم لربنامج سبايدر، مبا فيه الدعم املايل، لكي يتمكّن الربنامج من             
  .٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
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التنـسيق والتعــاون علـى الــصعيد الـدويل مــن     ورأت بعـض الوفـود أن مــن املهـم تكثيــف     -١١١
ســيما يف البلــدان  خــالل بــرامج تعــاون يف جمــال األنــشطة الــيت اســتحدثها برنــامج ســبايدر، وال  

  .النامية

العامل اجلـامع، الـذي عـاود االنعقـاد وفقـا            من جدول األعمال الفريُق      ٩كما نظر يف البند       -١١٢
ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــستها   . ٦٦/٧١لقـ ــة، يف جلـ ــةُ الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ،٧٧٤وأقـ  ١٦ املعقـ

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

     املالحةالتطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل  -سابعا  
 مـن جـدول     ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -١١٣

  ".التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"األعمال، 

إيطاليـا والـصني واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان يف             االحتـاد الروسـي و    وتكلَّم ممثلو     -١١٤
كما تكلَّم بشأنه ممثلو دول أعضاء أخـرى خـالل التبـادل           .  من جدول األعمال   ١٠إطار البند   
  .العام لآلراء

  :العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -١١٥

االجتمــاع الـــسادس للجنــة الدوليـــة املعنيــة بـــالنظم العامليــة لـــسواتل     نتــائج  "  )أ(  
  يابان؛، قدَّمه ممثل ال"املالحة

 يف احملطات املرجعية املتواصلة العمل اخلاصـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة           "  )ب(  
  .، قدَّمه ممثل إندونيسيا"إندونيسيا

، قدَّمـه ممثـل     "التطورات األخرية يف النظام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل املالحـة           "  )ج(  
  .اهلند

  :وُعرضت الوثائُق التالية على اللجنة الفرعية  -١١٦

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربيـة املتحـدة               )أ(  
  ؛)A/AC.105/988(والواليات املتحدة حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة 

مذكّرة من األمانة عن االجتماع السادس للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة               )ب(  
  ؛)A/AC.105/1000(لسواتل املالحة 
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 يف إطــار خطــة ٢٠١١تقريــر مــن األمانــة عــن األنــشطة املــضطلَع هبــا يف عــام   )ج(  
  ).A/AC.105/1013(عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

والحظت اللجنة الفرعية أن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربيـة               -١١٧
ات املتحدة حول تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة قـد عقـدت يف ديب يف                    املتحدة والوالي 

واستضافتها مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية . ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٦الفترة من 
وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمـل هـو زيـادة              . املتقّدمة نيابة عن حكومة اإلمارات العربية املتحـدة       

اع القرار وواضـعي الـسياسات بفوائـد تكنولوجيـا املالحـة الـساتلية وإنـشاء إطـار                  الوعي بني ُصنَّ  
  .عريض للتعاون اإلقليمي والدويل

ــنظم       -١١٨ ــدويل بــشأن تطبيقــات ال ــة أن اجتمــاع األمــم املتحــدة ال ــة الفرعي والحظــت اللجن
ــه الواليــات املتحــدة، قــد استــضاف     ــة لــسواتل املالحــة، الــذي اشــتركت يف رعايت ه مكتــب العاملي

ــرة مــن     ــضاء اخلــارجي يف الفت ــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ١٢شــؤون الف ــا، ٢٠١١دي  يف فيين
احتفاال مبرور عشر سنوات من إجنازات األمـم املتحـدة يف جمـال الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،          
 وقــد هنــض املكتــب بــدور نــشيط كأمانــة تنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل   

 بإنــشاء مراكــز دوليــة للعلــوم  ُيوصــىأنــه ولــوحظ أيــضاً . املالحــة وشــارك يف تنظــيم االجتمــاع 
والتكنولوجيــا والتعلــيم خاصــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف معاهــد التعلــيم العــايل القائمــة  

العامليــة حاليــاً وأنَّ هــذه املراكــز الدوليــة ينبغــي أن تنــشر وتــوفِّر التعلــيم يف جمــاالت علــوم الــنظم  
  .لسواتل املالحة وهندستها وتطبيقها يف األغراض السلمية من أجل منفعة الدول

واستعرضت اللجنةُ الفرعية املسائلَ املتعلقة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل              -١١٩
  .بيقاهتااملالحة، والتطّورات األخرية يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتط

والحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ االجتمـاع الـسادس للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم               -١٢٠
العاملية لسواتل املالحة واالجتماع السابع ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع لتلـك اللجنـة الدوليـة                   

مـا احلكومـة    ، وتولّـت تنظيمه   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٩ إىل   ٥قد عقدا يف طوكيو، يف الفترة من        
اليابانية، وأنَّ االجتماع السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة، سـوف يعقـد     

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا     . ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل  ٥يف بيجني، يف الفترة من      
يـة املعنيـة بـالنظم العامليـة     أنَّ اإلمارات العربية املتحـدة ستستـضيف االجتمـاع الثـامن للجنـة الدول            

  .٢٠١٣لسواتل املالحة يف عام 

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة    -١٢١
لــسواتل املالحــة قــد عــاجل أيــضا تطبيقــات تكنولوجيــا الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف الزراعــة 
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ونظــم املعلومــات ) التحديــد الــدقيق للمواقــع(جيــا املعلومــات ومــصائد األمســاك وتطــوير تكنولو
. اجلغرافية وختفيـف آثـار الكـوارث ونظـم النقـل الذكيـة واخلـدمات القائمـة علـى حتديـد املواقـع                      

ولوحظ أنَّ خرباء من إندونيسيا وتايلند ومجهورية كوريا وفييت نـام قـد شـاركوا يف املناقـشات                 
  .وتكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحةاليت جرت بشأن تطبيقات االستعمال 

ونوَّهت اللجنة الفرعية بالتقدُّم الذي حتقَّق بشأن خطة عمل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم        -١٢٢
العاملية لسواتل املالحة واالهتمام املتنامي الـذي يوليـه اجملتمـع الـدويل لرصـد منظومـة الـنظم العامليـة                     

ن أجل حتسني األداء وقابلية التشغيل املتبادل إىل جانب كـشف التـداخل             املتعددة لسواتل املالحة م   
ولوحظ أنَّ األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة قـد                   . وختفيفه

 توافــق الــنظم وقابليــة تــشغيلها املتبــاَدل؛ وتعزيــز أداء خــدمات الــنظم: َركَّــزت علــى املــسائل التاليــة
  .العاملية لسواتل املالحة؛ ونشر املعلومات وبناء القدرات؛ واألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات

ــة          -١٢٣ ــه بعمــل األمان ــضاء اخلــارجي لقيام ــى مكتــب شــؤون الف ــة عل ــةُ الفرعي ــت اللجن وأثن
لتـابع  التنفيذية للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات ا                    

لتلــك اللجنــة الدوليــة، ولــسعيه إىل إجيــاد تــضافر بــني خمتلــف اجلهــات العاملــة يف جمــال املالحــة     
  .الساتلية على نطاق العامل

وأعربــت اللجنــةُ الفرعيــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا يبذلــه مــن     -١٢٤
دراتـه املتعلقـة ببنـاء القـدرات         مبا من خالل  العاملية لسواتل املالحة     النظمجهود لترويج استخدام    

  .يف البلدان النامية

ونوَّهت اللجنة الفرعيـة مـع التقـدير مبـا حقّقـه مقـّدمو خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة               -١٢٥
ــسواتل املالحــة حــسبما         ــة ل ــنظم العاملي ــز ال ــن إجنــازات يف جمــال تعزي ــستعملوها م ــت وم والتوقي

 years of achievement of the United Nations on Global 10"يوضـحه املنـشور الـصادر بعنـوان     

Navigation Satellite Systems") "   عــشر ســنوات مــن إجنــازات األمــم املتحــدة يف إطــار الــنظم
  ).ST/SPACE/55") (العاملية لسواتل املالحة

  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع التــابع للواليــات املتحــدة      -١٢٦
 ٣١والحظـت أن لديـه      . زال يوفِّر للمجتمع الدويل معيارا عاليا من املوثوقية والدقة واخلدمـة          ما  

ومــا زالــت .  ســواتل٣+٢٤ســاتال عــامال يف املــدار لــضمان وجــود تــشكيلة أساســية مؤلفــة مــن 
تشكيلته الكاملة تؤدي عملها مبـستويات فائقـة مـن الدقـة، حيـث يقـل متوسـط اخلطـأ يف مـدى                       

 ذلـك   على صون  الواليات املتحدة    وأحاطت اللجنة الفرعية علما بعزم    . تر واحد املستعِمل عن م  
  .النظام كدعامة أساسية ألي منظومة دولية ناشئة يف إطار النظم العاملية لسواتل املالحة
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والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة مــع التقــدير مــا قّدمتــه الواليــات املتحــدة مــن تربعــات ماليــة    -١٢٧
ء اخلــارجي مــن القيــام بعــدد مــن األنــشطة املتعلقــة بــالنظم العامليــة  مكّنــت مكتــب شــؤون الفــضا

لسواتل املالحة واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات       
التابع لتلك اللجنة الدولية، ومن ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة            

  .لسواتل املالحة

التـابع  ) غلونـاس (والحظت اللجنة الفرعية أن تشكيلة النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة             -١٢٨
 ســاتال عــامال يف املــدار ٣١لالحتــاد الروســي قــد اكتملــت وأهنــا تتــألف يف الوقــت الــراهن مــن 

ــة عامليــة  والحظــت أيــضا أن مــن املقــّرر إطــالق جيــل جديــد مــن ســواتل نظــام     . لتــوفري تغطي
GLONASS-Kدة الدقة والقدرات التشغيلية لزيا.  

ونوَّهت اللجنة الفرعية بنجـاح إطـالق أول سـاتلني للتحقـق يف املـدار ضـمن تـشكيلة                     -١٢٩
  .نظام غاليليو الساتلي التابع لالحتاد األورويب

والحظت اللجنة أن إيطاليـا مـا زالـت عـضوا عـامال يف اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                        -١٣٠
ــسواتل املال  ــة ل ــن مؤســسي    العاملي ــت م ــا كان ــث إهن ــامحــة حي ــة    نظ ــة التكميلي ــة املالحي  اخلدم

ونظــام غـاليليو للمالحــة الـساتلية يف أوروبــا وأهنــا   ) اغنـوس (األوروبيـة الثابتــة بالنـسبة لــألرض   
استحدثت مشاريع تطبيقية وطنية هتدف إىل تعزيز استخدام املالحة الساتلية، مع مواءمـة تلـك            

  .بيةاملشاريع مع املشاريع األورو

والحظت اللجنة أن سلسلة من عمليات اإلطالق قـد نفّـذت بنجـاح يف إطـار النظـام                    -١٣١
البوصلي لسواتل املالحة الصيين والحظـت أن هـذا النظـام بـدأ يـوفّر خـدمات مبدئيـة لتحديـد           

 والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا أن الـصني            .املواقع واملالحة والتوقيت للصني واملناطق اجملاورة     
 حبيث يتألف مـن     ٢٠٢٠ إكمال نظامها البوصلي العاملي لسواتل املالحة حبلول عام          هتدف إىل 

  . ساتال يف مدارات أخرى٣٠ سواتل عاملة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض و٥

والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ اهلند تستعمل حاليـا نظـام املالحـة املعـزَّز الثابـت بالنـسبة                    -١٣٢
، وهــو نظــام تعزيــز )نظــام غاغــان( النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع  لــألرض والعامــل مبــساعدة

والحظـت أن نظـام غاغـان       . فضائي ميكِّن من زيادة دقة حتديد املواقع لتطبيقات الطريان املدين         
متوافق مع نظم التعزيز الساتلي األخرى وقابل للتشغيل املتبادل معها وميكن أن يـوفّر خـدمات      

وقـد دخـل النظـام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل       .  مع النظم األخرى رك بالتشا مالحية غري متقطعة  
املالحــة مرحلــة التنفيــذ، وهــو نظــام يــضم ســبعة ســواتل يف املــدار االســتوائي الثابــت بالنــسبة    

  .٢٠١٥لألرض واملدار املتزامن مع األرض، ومن املتوقع أن تكتمل تشكيلته برمتها يف عام 
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 الياباين سـوف ُيوسَّـع وُيطـوَّر    السميتام الساتلي شبه والحظت اللجنة الفرعية أن النظ   -١٣٣
ليصبح نظاما ساتليا عامال إقليميا من النظم العاملية لـسواتل املالحـة لـصاحل بلـدان منطقـة آسـيا          

وأن تشكيلة مـن أربعـة سـواتل سـوف تتكـون يف أواخـر العـشرينات مـن هـذا           واحمليط اهلادئ،   
ن مـن حتديـد املواقـع علـى حنـو      بعة سـواتل للـتمكّ  ينبغـي أن تكتمـل تـشكيلة مـن سـ        القرن وأنـه    

خدمت يف عمليــات اإلنقــاذ وإعــادة  الــنظم الــساتلية لتحديــد املواقــع اســُتولــوحظ أنَّ. مــستدام
 هـذه   وأنـه قـد تـبني أنَّ   ٢٠١١التأهيل واإلعمـار خـالل الزلـزال الـذي أصـاب اليابـان يف عـام               

  .النظم الفضائية تسهم يف حتقيق األمن البشري

والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ حلقـة العمـل اإلقليميـة الثالثـة آلسـيا وأوقيانوسـيا بـشأن                      -١٣٤
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣ و٢النظم العاملية لسواتل املالحة قد عقدت يف جيجو، كوريا، يومي           

 وأن مخس جتارب على تطبيقات النظم العامليـة املتعـددة لـسواتل املالحـة قـد أُقـرت يف                    ٢٠١١
  .يف إطار محلة البيانات العملية للنظم العاملية لسواتل املالحةتلك احللقة 

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلمهوريــة التــشيكية ســوف تستــضيف الوكالــة األوروبيــة    -١٣٥
للنظم العاملية لسواتل املالحة وأهنـا تـشارك يف برنـامج تطـوير الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة التـابع                       

  .بية، وهو يعد تكنولوجيات مرتبطة باألجيال املقبلة لنظامي اغنوس وغاليليولوكالة الفضاء األورو
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثامنا  
 مـن جـدول     ١١، نظـرت اللجنـةُ الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -١٣٦

  ". اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء"األعمال، 

) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فـن   مـن جـدول األعمـال ممـثال        ١١وتكلَّم يف إطار البنـد        -١٣٧
وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم أيضا بـشأن هـذا البنـد ممثلـو دول أخـرى                 . الواليات املتحدة و

جنــوب أفريقيــا، ي، وممثــل  وممثّــل إكــوادور، نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب
  .نيابةً عن جمموعة الدول األفريقية

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٣٨

التطبيقــات احلاليــة :  اخلـارجي  النوويـة يف الفــضاء القــدرةإطـار أمــان مـصادر   "  )أ(  
 -ي احلــراري  املفاعــل التجــريبمــسالة حتديــد املــسؤولية يف حالــة :  والتحــديات املاثلــةواملعتزمــة

  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"النووي الدويل اخلاصة

، قدَّمـه  "أنشطة اململكة املتحـدة : الربنامج األورويب للقدرة النووية يف الفضاء "  )ب(  
  ممثل اململكة املتحدة؛
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مخــسون عامــا مــن عمــر برنــامج القــدرة النوويــة يف الفــضاء يف الواليــات        "  )ج(  
  .ه ممثل الواليات املتحدة، قدَّم"املتحدة

 علـى بـدء أو مواصـلة تنفيـذ          احلكوميـة الدوليـة   وشجَّعت اللجنةُ الفرعية الـدول واملنظمـات          -١٣٩
  ).A/AC.105/934(إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

َمكَّنــة أو املُعــزَّزة  إرســال املزيــد مــن البعثــات املُ أن مــن املتــوخىورأت بعــض الوفــود   -١٤٠
مبصادر القدرة النووية يف املـستقبل وأنَّ إطـار األمـان سـوف ييـسر إرسـال هـذه البعثـات علـى                

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

  .مصادر القدرة النووية ُتطوَّر وُتطلق وُتستخدم على حنو آمن

 الستخدام مصادر القـدرة النوويـة      الدراسةورأت بعض الوفود ضرورةَ إيالء مزيد من          -١٤١
يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واملدار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة                    

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

من خالل استراتيجيات مناسبة وختطيط طويل األمد ولوائح تنظيمية، مبا يف ذلك إطار األمـان               
 .قات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياخلاص بتطبي

 بعــُض الوفــود أن مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن ورأت  -١٤٢
ــالتنظيم الرقــايب      ــتقين، أن ُتعــىن ب مــستوى تطورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو ال

نَّ هـذه املـسألة هتـم البـشرية         املقترن باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأ            
ورأت تلــك الوفــود أنَّ احلكومــات تتحّمــل مــسؤولية دوليــة عّمــا تقــوم بــه املؤســسات  . قاطبــةً

احلكوميــة وغــري احلكوميــة مــن أنــشطة وطنيــة تنطــوي علــى اســتخدام مــصادر قــدرة نوويــة يف  
  .االفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرة هب

ورأت بعض الوفود أنَّ من املهـم لـضمان االسـتخدام اآلمـن ملـصادر القـدرة النوويـة أن                      -١٤٣
تتيح القوى الفضائية اليت لديها قدرات مثبتة يف هذا امليدان للدول األخـرى مـا لـديها مـن درايـة            

  .ةومعلومات بشأن التدابري املتخذة لضمان أمان األجسام اليت تستخدم مصادر القدرة النووي

وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي التقليـل مـن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                      -١٤٤
اخلارجي بقدر املستطاع وأنَّ مصادر القدرة النوويـة، وإن كانـت الزمـة لـبعض البعثـات فيمـا                   
بــني الكواكــب، ال مــسّوغ الســتخدامها يف املــدارات األرضــية، نظــرا لتــوافر مــصادر أخــرى     

كمـا رأى   . استخدامها هلذا الغـرض، وهـي مـصادر أكثـر أمانـاً ومؤكّـدة الكفـاءة               للطاقة ميكن   
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الوفد الذي أبـدى ذلـك الـرأي أنَّ الـشمس مـصدر مـن مـصادر الطاقـة ميكـن بالفعـل أن يلبِّـي                          
ــة  ــل رصــد     بفعالي ــساتلية مث ــادين التطبيقــات ال ــوَم ويف املــستقبل يف مي ــسانية الي احتياجــات اإلن

  .ية الصحية عن ُبعد والتعليم عن ُبعداألرض واالتصاالت والرعا

وأُبدي رأٌي مفاده أنه ينبغي أن تأخذ الدول بعني االعتبار، لـدى اسـتخدامها مـصادر                  -١٤٥
  .قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، الطابع احملدود لبيئة الفضاء القريب من األرض

 باسـتخدام القـدرة     يناملعمها الفريق العامل    ورأى أحد الوفود أن حلقات العمل اليت ينظّ         -١٤٦
 األنــشطة املتعلقــة باســتخدام تلــك املــصادر يف الفــضاء  قــد عــززت النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي

أنه ال ينبغي السماح بانتشار مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي،    أيضاًورأى  . اخلارجي
م مـصادر القـدرة النوويـة علـى         مبا يف ذلك يف املدارات األرضية، ألنه مل ُيجَر تقييم آثار اسـتخدا            

 أدوات تقنية وقانونية متكِّن ويستحدثاإلنسان والبيئة، وليس هناك إطار حمّدد يبيِّن املسؤوليات 
  .بالفعل من معاجلة احلاالت احلرجة اليت قد تنشأ بسبب ممارسات غري مّربرة

تغلّــب علــى وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ إطــار األمــان غــري كــاف يف شــكله احلــايل لل   -١٤٧
التحديات الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وأنَّ مـن الـضروري    

ــار الواجــب      أن  ــة الســتخدام تلــك املــصادر يف الفــضاء اخلــارجي االعتب ــوائح التنظيمي تــويل الل
ــم املتحــدة         ــدات األم ــم املتحــدة ومعاه ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــصلة يف الق ــد ذات ال للقواع

كمـا رأى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي أنـه ينبغـي          . مبادئها املتعلقة بالفضاء اخلـارجي   و
تعزيز التنسيق والتفاعل بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل             
وضع صـكوك قانونيـة ملزمـة حتـدد مـسؤولية الـدول عـن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف              

 اخلارجي، ومن أجـل إجـراء حبـوث بـشأن الـسبل والوسـائل الكفيلـة باسـتخدام الطاقـة               الفضاء
  .النووية يف أنشطة الفضاء اخلارجي على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا

مــصادر القــدرة النوويـة يف البعثــات الفــضائية مهــم ألنــه  تطبيقــات وُرئـي أنَّ اســتخدام    -١٤٨
  .دما يف حتقيق أهداف استكشاف الفضاءميكن أن يساعد الدول على املضي قُ

، ُدعــي الفريــق العامــل املعــين باســتخدام مــصادر ٦٦/٧١ووفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١٤٩
اململكــة (هاربيــسون . القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل االنعقــاد جمــّددا، برئاســة ســام أ

  .وعقد الفريق العامل ثالث جلسات). املتحدة

لجنة الفرعية بعقد حلقة العمل بـشأن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                ورّحبت ال   -١٥٠
  .فرباير/ شباط٨الفضاء اخلارجي أثناء اجللسة األوىل للفريق العامل بعد ظهر يوم 
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فرباير، تقريـَر الفريـق     / شباط ١٦، املعقودة يف    ٧٧٤وأقرَّت اللجنةُ الفرعية يف جلستها        -١٥١
 الثـاين ويـرد تقريـر الفريـق العامـل يف املرفـق      . لعمل املذكورة أعـاله العامل، مبا فيه تقرير حلقة ا 

  .هلذا التقرير
    

    األجسام القريبة من األرض  -تاسعا  
 يف البنـد     العلميـة والتقنيـة    ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة      ٦٦/٧١ اجلمعيـة العامـة      وفقاً لقرار   -١٥٢
  ".األجسام القريبة من األرض" من جدول األعمال، ١٢

 مــن جــدول ١٢م ممثلــو أملانيــا ورومانيــا والواليــات املتحــدة واليابــان يف إطــار البنــد وتكلَّــ  -١٥٣
كما تكلَّم بشأنه، خالل التبادل العام لآلراء، ممثلـو دول أعـضاء أخـرى وممثـل إكـوادور                  . األعمال
  .الدويل أيضاً املراقب عن االحتاد الفلكي وتكلَّم. ي الكاريبو أمريكا الالتينية دول جمموعة نيابة عن

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٥٤

 جمـال األجـسام    املركز الوطين للدراسات الفـضائية يف عرض إيضاحي ألنشطة "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"القريبة من األرض

د يف عـام    حاالت االقتراب الشدي  : برنامج رصد األجسام القريبة من األرض     "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"٢٠١١

: األجسام القريبة من األرض ووسائل اإلعـالم واالتـصاالت املتعلقـة باملخـاطر         "  )ج(  
  .، قدَّمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن"تقرير حلقة العمل

  : الوثائُق التالية على اللجنة الفرعيةوُعرضت  -١٥٥

ال األجـسام القريبـة مـن األرض، الـيت أجرهتـا الـدول        معلومات عن البحوث يف جم      )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.9 وA/AC.105/C.1/100(األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرى 

مــن فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض املقــدَّم التقريــر املؤقــت   )ب(  
)٢٠١٢-٢٠١١) (A/AC.105/C.1/L.316(؛  

يات فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض بشأن التـصّدي           مشاريع توص   )ج(  
  ).A/AC.105/C.1/L.317(على الصعيد الدويل خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض 

والحظت اللجنة الفرعية زيـادة الـوعي باألخطـار الـيت تـشكلها األجـسام القريبـة مـن                     -١٥٦
  .هت بأمهية تنسيق اجلهود الدولية للتخفيف من تلك األخطاراألرض على العامل، ونوَّ
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اجلهـود الدوليـة الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء لكـشف              مع التقدير    اللجنة الفرعية    والحظت  -١٥٧
األجسام القريبة من األرض وفهرستها وحتديد خصائصها، مثل مركز الكواكب الـصغرية؛ وَمرفـق              

اب غولدستون الراديـوي؛ ومكتـب برنـامج األجـسام القريبـة            ِمقراب أريسيبو الراديوي وَمرفق مقر    
؛ وبرنـــامج نيوشـــيلد  )ناســـا(مـــن األرض التـــابع لـــإلدارة الوطنيـــة للمالحـــة اجلويـــة والفـــضاء       

)NEOShield ( تنــسيقه املركــز والــذي ســيتوىل شــريكاً حكوميــاً وغــري حكــومي  ١٣الــذي يــضم 
  . ونظام االستجابة السريعةاميالبانوراألملاين لشؤون الفضاء اجلوي؛ ومقراب املسح 

الكـشف  م الكـبري الـذي أحرزتـه الواليـات املتحـدة يف             والحظت اللجنة الفرعية التقـدّ      -١٥٨
ــة مــن األرض   ٩٣ عــن ــة مــن األجــسام القريب  ٩٨٠ ايل أجــسام مــن أصــل حــو  ٩١٠( يف املائ

يف ملتمثـل   وقد فاقت هذه النسبة اهلـدف األويل ا       . اليت يزيد قطرها على كيلومتر واحد     ) جسماً
 باهلدف من برنـامج الواليـات املتحـدة          أيضاً هت اللجنة الفرعية  ونوَّ.  يف املائة منها   ٩٠ كشف

 األجـسام    مجيع  يف املائة من   ٩٠ كشف    الذي يرمي إىل    األجسام القريبة من األرض    الستقصاء
  .٢٠٢٠ مترا وفهرستها وحتديد خصائصها حبلول عام ١٤٠اليت ال يقل حجمها عن 

ظت اللجنة الفرعية أن الوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء اجلـوي قـد نـشرت                 والح  -١٥٩
، "أكـاراي "ألشـعة حتـت احلمـراء       فهرس الكويكبات اليت رصـدها سـاتل الدراسـات الفلكيـة با           

  . كويكبا٥ً ١٢٠ يتضّمن وهو

 ي املــسحللرصــدوالحظــت اللجنــة الفرعيــة النجــاح يف إجنــاز بعثــة الــساتل إكــسبلورر     -١٦٠
 / الواليـات املتحـدة يف شـباط       التابعة للواليات املتحدة   احلمراء   حتت حقل الرؤية باألشعة     الواسع
، أكثـر مـن     ٢٠٠٩ديـسمرب   /، فقد رصد هذا الساتل، منذ إطالقه يف كانون األول         ٢٠١١فرباير  
 جـسماً قريبـاً     ٥٨٥ مـذنباً وأكثـر مـن        ١٢٠، منـها    للمجموعة الشمسية  جسم تابع    ١٥٧ ٠٠٠

  .من األرض

 مـن جـسم     للعودة بعّينات  أول بعثة    النجاح يف إجناز  الحظت اللجنة الفرعية بارتياح     و  -١٦١
ــة هايابوســا    ــة الستكــشاف الكويكبــات الــيت عــادت  قريــب مــن األرض، وهــي بعث  إىل الياباني

ــة  ونوَّهــت بأمهيــة، ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٣األرض يف  ــائج هــذه البعث ــة  نت لألغــراض العلمي
  .ار اليت تشكلها األجسام القريبة من األرض املستقبلية لألخطولإلدارة

ــة ببعثــات  ورحَّ  -١٦٢ ــة الفرعي ــة هايابوســا العــودة بالعّينــاتبــت اللجن  ٢- القادمــة، مثــل بعث
وأن تـــصل إىل اجلـــسم القريـــب مـــن األرض   ٢٠١٤ عـــام تطلـــق يفاليابانيـــة الـــيت يتوقـــع أن 

لـيت سـتطلقها الواليـات      ريكـس ا  - أوزيـريس  العودة بالعّينات ، وبعثة   ٢٠١٨ يف عام    املستهدف
  .٢٠٢٣ وستعود إىل األرض عام ٢٠١٦املتحدة عام 
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بت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً بالبعثـات الـسابقة واملقبلـة الـيت ُتعـىن بدراسـة األجـسام                     ورحَّ  -١٦٣
اليت شهدت ألول مـرة دخـول مركبـة    " دون"القريبة من األرض، ومنها بعثة الواليات املتحدة       

زام كويكبــات رئيــسي، وهــو حــزام مكــتظ بالكويكبــات ِحــ يفمــدار حــول جــسم فــضائية يف 
  .وميثل مصدر معظم األجسام القريبة من األرض

 علـى مـنت   "غوليـات " النـانوي  الرومـاين ساتل ال علما بإطالق اللجنة الفرعية    وأحاطت  -١٦٤
 هـذا الـساتل     محـل وقد  . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣ يف   "فيغا"مركبة اإلطالق األوروبية اجلديدة     

  .، وهتدف إحداها إىل قياس تدفق النيازكعلى متنه ثالثة أجهزة إلجراء جتاربانوي الن

والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح انعقـاد مـؤمتر األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية                    -١٦٥
، الـذي شـاركت     "مـن اخلطـر إىل التـصّدي      "  حتـت عنـوان    ٢٠١١فاع الكوكيب لعـام     بشأن الد 

ــة الفـــضا  ــه وكالـ ــار١٢ إىل ٩ يف بوخارســـت، مـــن ،ء الرومانيـــةيف تنظيمـ ــايو / أيـ . ٢٠١١مـ
مها ص التوصـيات الـيت قـدّ      والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أن املؤمتر قد خرج بورقة بيضاء تلخّ          

اخلرباء الدوليون إىل وكاالت الفضاء العاملية واملؤسسات املعنية يف مجيع أحنـاء العـامل مـن أجـل                  
سقة بشأن التصّدي ألخطار األجسام القريبـة مـن      نإلجراءات امل وضع إطار للقرارات الدولية وا    

والحظـت  . ر على عملية صنع القـرار     األرض ودراسة املسائل القانونية والسياساتية اليت قد تؤثّ       
 تلك املسائل سيناقش يف مؤمتر األكادمييـة الدوليـة   احملقق بشأنم اللجنة الفرعية كذلك أن التقدّ 

 ٢٠١٣أبريـل   / الـذي سـيعقد يف نيـسان       ٢٠١٣دفاع الكوكيب لعـام     للمالحة الفضائية بشأن ال   
يف مدينة فالغستاف، أريزونا، الواليات املتحـدة، وستستـضيفه شـعبة العلـوم الكوكبيـة التابعـة              

  ).ناسا(لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

أغـسطس  /بقـد يف آ  اللجنة الفرعية أن عدداً من االجتماعات الدولية قد عُ   والحظت  -١٦٦
 يف باســادينا، كاليفورنيــا، الواليــات املتحــدة، ملناقــشة اجلهــود الدوليــة التعاونيــة بــشأن  ٢٠١١

األجسام القريبة مـن األرض، مثـل االجتمـاع الثـاين للفريـق العامـل الـدويل املعـين باستكـشاف                 
لعمـل  األجسام البدائية، واجتماع فريـق الواليـات املتحـدة لتقيـيم األجـسام الـصغرية، وحلقـة ا                 

حول التوصيات الدولية بشأن التخفيف من أخطار األجسام القريبـة مـن األرض، الـيت نظمهـا                 
  .فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض

 أن االحتـاد الفلكـي الـدويل قـد أنـشأ، داخـل شـعبته                 كـذلك  والحظت اللجنة الفرعيـة     -١٦٧
ــوم منظومــة الكواكــب،    ــة بعل ــة املعني ــاً عــامالً الثالث ــاًفريق ــة مــن األرض  معني .  باألجــسام القريب

وسيقدم هذا الفريق العامل تقريراً إىل اجلمعية العامة لالحتـاد الفلكـي الـدويل يف دورهتـا الثامنـة                   
ــيجني، يف آب   ــيت ســتعقد يف ب ــدول  مواصــلة، بغــرض ٢٠١٢غــسطس أ/والعــشرين ال  دعــم ال
  .القريبة من األرض األجسام استقصاءاألعضاء يف االحتاد الفلكي الدويل لعمليات 
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 الفريــق العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن عــاود، ٦٦/٧١ اجلمعيــة العامــة ووفقــاً لقــرار  -١٦٨
  . جلسات٤وعقد الفريق العامل ). املكسيك(األرض االنعقاد برئاسة السيد سريجو كاماتشو 

، تقريــر فربايــر/ شــباط١٦املعقــودة يف  ٧٧٥وقــد أقــّرت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها   -١٦٩
  .الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض، املدرج يف املرفق الثالث هبذا التقرير

    
    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -عاشرا  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد              ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة         -١٧٠
، يف إطار خطـة العمـل       "درة الدولية بشأن طقس الفضاء    املبا " املعنون  من جدول األعمال،   ١٣

  .A/AC.105/933 بالوثيقةالواردة يف املرفق األول 

 من جدول األعمال ممثلـو الـصني واليابـان واهلنـد وباكـستان      ١٣وتكلَّم يف إطار البند    -١٧١
  أخـرى  م بـشأن هـذا البنـد أيـضا ممثلـو دول أعـضاء             تكلَّو. واالحتاد الروسي والواليات املتحدة   

  .أثناء التبادل العام لآلراء

  :واستمعت اللجنةُ الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -١٧٢

  ، قدّمه ممثل سويسرا؛" يف األمد البعيدرصد لإلشعاعية الشمسية الكلية"  )أ(  

ــات "  )ب(   ــضاء    آخــر املعلوم ــشأن طقــس الف ــة ب ــادرة الدولي ــل " عــن املب ــه ممثّ  ، قّدم
  .الواليات املتحدة

وُعرضت على اللجنة الفرعية مذكّرة من األمانة تتضّمن معلومات عن األنشطة الوطنية              -١٧٣
واإلقليمية املتصلة باملبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء، وردت مـن دول أعـضاء ومـن مـراقبني                

)A/AC.105/C.1/102.(  

ــادرة ال  والحظــت  -١٧٤ ــة أنَّ أهــداف املب ــةُ الفرعي ــة هــي  اللجن ــة    دولي ــة العلمي تكــوين الرؤي
ومنذجـة  ،  الفـضاء األرضية املتأّصلة يف ظـواهر طقـس        -لعالقات الشمسية ا العميقة الالزمة لفهم  

ظواهر الطقس يف الفضاء القريب من األرض والتنّبـؤ هبـا، وتوصـيل تلـك املعـارف إىل العلمـاء                    
  .اجلمهورعامة  السياسات ووواضعيواملهندسني 

 بـاب املـشاركة يف املبـادرة الدوليـة أمـام مجيـع البلـدان،                بفـتح نةُ الفرعيـة    ورحَّبت اللج   -١٧٥
وختـضع أنـشطة   . ر تلك األجهزةسواء منها البلدان املضيفة حملطات األجهزة أو البلدان اليت توفّ        

 عضواً، جتتمع مرة يف السنة لتقييم التقـدُّم احملـَرز           ١٦املبادرة إلشراف جلنة توجيهية مكّونة من       
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 بلـداً علـى تنـسيق       ٨٣ منـّسقون وطنيـون مـن        ويـساعد . أولويات ألنشطة السنة املقبلـة    وحتديد  
  .أنشطة املبادرة على الصعيد الوطين

برنـامج  : والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ املبـادرة الدوليـة تتـألّف مـن ثالثـة عناصـر، هـي                   -١٧٦
مج تنـسيق   صفائف األجهـزة، الـذي يتـوىل تـشغيل ونـشر أجهـزة رصـد طقـس الفـضاء؛ وبرنـا                    

البيانات وحتليلها، الذي ُيِعدُّ مناذَج تنّبـؤ َتـستخدم بيانـات املبـادرة؛ وبـرامج للتـدريب والتعلـيم                   
  .والحظت اللجنة الفرعية أيضا املبادرات املنفذة يف إطار هذه العناصر.  اجلمهوروتوعية

الحظــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك قيــام الــدول بــإدراج مــسائل طقــس الفــضاء ضــمن و  -١٧٧
  .براجمها الوطنية املعنية بالفضاء

 طقـس الفـضاء ميكـن أن يكـون هلـا تـأثري خطـري        ظـواهر   اللجنـة الفرعيـة أنَّ  والحظـت   -١٧٨
قـد   تلـك البلـدان       التحتية للبلدان الواقعة على خطوط العرض املنخفضة، كما أنَّ         للبنيةمزعزع  
وتنــامي أمهيــة املعــّدات ضــة للمخــاطر مــن جــّراء التــرابط التكنولــوجي واالقتــصادي معرَّتـصبح  

  . اخلدمات احليويةيف إيصالالفضائية 

 الكونيــة يف  الظــواهر البحــوث الدوليــة املنــسَّقة بــشأن   أنَّوأُعــرب عــن رأي مفــاده     -١٧٩
لبيئات الكواكبية واألرضية سـوف تـستمر مـن خـالل املبـادرة             ر يف ا   اليت تؤثّ  ة الشمسي اجملموعة

 أن نـشر وتـشغيل صـفائف األجهـزة اجلديـدة واحلاليـة             التنسيق سـوف يـستمر بـش       الدولية، وأنَّ 
  .البيئة القريبة من األرض والتنبؤ هبذه اآلثارعلى األرض و فهم آثار طقس الفضاء هبدف

 أنه جيري بانتظـام توزيـع معلومـات عـن صـفائف      مع التقديروالحظت اللجنةُ الفرعية      -١٨٠
الة إخبارية ينـشرها مركـز حبـوث بيئـة          األجهزة األرضية املوجودة يف أحناء العامل من خالل رس        

الفضاء جبامعة كيوشو يف اليابان، ومـن خـالل املوقـع الـشبكي للمبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس                     
  ).www.iswi-secretariat.org(الفضاء، الذي تتعّهده أكادميية العلوم البلغارية 

ارجي ُيواصـل   أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـ    مع التقـدير كما الحظت اللجنةُ الفرعية     -١٨١
دعـــم دراســـة تـــأثري االضـــطرابات املفاجئـــة علـــى الغـــالف اإليـــوين باســـتخدام جهـــاز رصـــد  
اضطرابات الغالف اإليوين املفاجئـة املركَّـب يف معـرض الفـضاء اخلـارجي الـدائم التـابع لـه يف                     

  .مقر مكتب األمم املتحدة بفيينا

دة للتطبيقات الفضائية حلقـة العمـل    برنامج األمم املتح بتنظيمورحَّبت اللجنةُ الفرعية      -١٨٢
املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، الـيت شـاركت               

ــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء    ــة النيجريي ــة الوطني ــة يف تنظيمهــا الوكال ــة الياباني  والوكال



 

38 V.12-51178 
 

A/AC.105/1001

 إىل ١٧ يف أبوجا يف الفتـرة مـن      ، وُعقدت الستكشاف الفضاء اجلوي وجامعة كيوشو اليابانية     
قبلــة املقــّرر بــت اللجنــة الفرعيــة حبلقــة العمــل امل كمــا رحَّ. ٢٠١١أكتــوبر /ين األول تــشر٢١

 املرصــد والــيت سيستــضيفها، ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٢ إىل ٨، مــن كيتــويف عقــدها 
  . عن حكومة إكوادورنيابة، كيتوالفلكي يف 

    
    فضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة ال -حادي عشر

 مـن   ١٤، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البنـد          ٦٦/٧١وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١٨٣
  ، يف إطـار خطـة العمـل الـواردة          "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد        "،جدول األعمال 

  )١(.ض السلمية عن دورهتا الثانية واخلمسنييف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا

 )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    وألقى ممثّلو االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا والـصني وفـن           -١٨٤
 بـشأن هـذا البنـد أيـضاً أثنـاء      وتكلَّـم . كندا والواليات املتحدة واليابان كلمات يف إطار البنـد      و

ء أخرى، وممثّـل إكـوادور نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا               التبادل العام لآلراء ممثّلو دول أعضا     
 . عن جمموعة الدول األفريقيةي، وممثّل جنوب أفريقيا نيابةً الالتينية والكاريب

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٨٥

  ممثل سويسرا؛، قدَّمه"يف األمد البعيدرصد اإلشعاع الشمسي الكلي "  )أ(  

اسـتدامة أنـشطة اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة       ’وجهـة نظـر اليابـان بـشأن     "  )ب(  
 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"‘فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

وجهــة نظــر أملانيــا بــشأن مــسامهة اللجنــة االستــشارية املعنيــة بــنظم البيانــات  "  )ج(  
 ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالفضائية يف جمال استدامة 

 احلكومـات والكيانـات احلكوميـة الدوليـة بـشأن تبـادل        املربمة مـع  االتفاقات  "  )د(  
 ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛" بأحوال الفضاءاملعرفة

تدامة اإلزالــة النــشيطة للحطــام الفــضائي باعتبارهــا آليــة أساســية لكفالــة اســ  "  )ه(  
 ، قدَّمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛"أنشطة الفضاء اخلارجي

قاعدة بيانات االستشعار العاملية اخلاصة مبعرفة أحوال الفضاء باعتبارهـا أداة           "  )و(  
 .، قدَّمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن"للتضافر والتعاونجديدة 

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )1(  
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 : التاليةُقفرعية الوثائ على اللجنة الوُعرضت  -١٨٦

مذكَّرة من األمانة عن اخلربات واملمارسات املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء            )أ(  
 ؛)Add.1 وA/AC.105/C.1/103(اخلارجي يف األمد البعيد 

ن قائمة مبسؤويل االتصال من أجل الفريـق العامـل          ورقة غرفة اجتماعات تتضمّ     )ب(  
خلـارجي يف األمـد البعيـد، وبأعـضاء أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال             املعين باستدامة أنـشطة الفـضاء ا      

)A/AC.105/C.1/2012/CRP.12(؛ 

ن التقــارير الكاملــة الــواردة مــن دول أعــضاء يف  ورقــات غرفــة اجتماعــات تتــضمّ   )ج(  
اللجنة ومراقبني دائمني لديها، وكذلك من منظمات وهيئات دولية أخرى عن اخلربات واملمارسات 

 A/AC.105/C.1/2012/CRP.13(تدامة أنــــشطة الفــــضاء اخلــــارجي يف األمــــد البعيــــد  املتــــصلة باســــ
 ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.15 وA/AC.105/C.1/2012/CRP.14و

صات املعـين   ن تقرير املؤمتر الدويل املتعدد التخصّـ      ورقة غرفة اجتماعات تتضمّ     )د(  
باعتبارها آلية أساسـية لكفالـة أمـان    اإلزالة النشيطة للحطام الفضائي "باحلطام الفضائي عنواهنا    

 ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.16" (أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها

 /A/AC.105/C.1( مـن إكـوادور    وارداًن تقريـراً ورقـة غرفـة اجتماعـات تتـضمّ      )ه(  

2012/CRP.18(؛  

 ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.21(ورقة عمل قدَّمها االحتاد الروسي وأوكرانيا   )و(  

، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة  ٦٦/٧١ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٨٧
 ).جنوب أفريقيا(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد االنعقاد برئاسة بيتر مارتينيز 

ــين          -١٨٨ ــل املع ــق العام ــل الفري ــق عم ــصاصات وطرائ ــاد اخت ــة باعتم ــة الفرعي ــت اللجن ورحَّب
  اخلـارجي  اخلارجي يف األمد البعيد خالل اجتماع جلنة استخدام الفضاء        باستدامة أنشطة الفضاء  

 والحظت مع التقدير أنَّ أفرقـة اخلـرباء   )٢(،٢٠١١يونيه /يف األغراض السلمية املعقود يف حزيران     
 .التابعة للفريق العامل واملكلّفة بتناول مواضيع معيَّنة قد ُشكِّلت واستهلت أعماهلا

 الروسـي وأوكرانيـا يف جمـال نقـل          بـني االحتـاد   الفرعية باملبادرة املشتركة    هت اللجنة   ونوَّ  -١٨٩
، A/AC.105/C.1/2012/CRP.21 يف الوثيقــة بياهنــاالتكنولوجيــات الفــضائية واســتخدامها، الــوارد 

  . فريقي اخلرباء ألف ودال للنظر فيهاوأشارت إىل عرض هذه املبادرة على

───────────────── 
  . املرفق الثاين،)A/66/20 (٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )2(  
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اسـتدامة أنـشطة الفـضاء      يـد علـى أمهيـة موضـوع         وأُعرب عن رأي مفاده ضـرورة التأك        -١٩٠
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  وكــذلك علــى قيمتــه الفريــدة للجنــةاخلــارجي يف األمــد البعيــد

ــوفّاألغــراض الــسلمية ــرح أن ي ر مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي املزيــد مــن املــساعدة    ، واقُت
 .ا هلة اخلرباء التابعوأفرقةوالدعم لعمل الفريق العامل 

ــدول الــيت متكَّ     -١٩١ نــت مــن تطــوير قــدراهتا  وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ ال
الفضائية دون ضوابط، ّممـا أفـضى إىل التحـديات القائمـة حاليـاً، ينبغـي أال تـستخدم النظـر يف                       
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد كذريعة لفرض قيـود أو ضـوابط علـى الـدول                  

 . ممارسة حقها املشروع يف استخدام التكنولوجيا ذاهتا ملنفعتها الوطنيةاألخرى الراغبة يف

ــاده     -١٩٢ ــن رأي مف ــرب ع ــه وأُع ــتخدام الفــضاء      أن ــضمن عــدم اس ــدول أن ت جيــب علــى ال
 .اخلارجي، باعتباره تراثا لإلنسانية، لتغليب املصاحل التجارية على املصاحل االجتماعية لإلنسانية

ينبغــي جلميــع الــدول، بــصرف النظــر عــن مــستوى        أنــه  وأُعــرب عــن رأي مفــاده     -١٩٣
مشاركتها يف األنشطة الفضائية، وللبلدان النامية بـصفة خاصـة، أن تـشارك بنـشاط يف أعمـال                  
الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة له، ليتسىن للجنة الفرعية مواصـلة مـداوالهتا بطريقـة عمليـة                 

 .الة مع التزام مبدأ املساواةوفّع

ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تــوائم أعماهلــا املتعلقــة باســتدامة أنــشطة الفــضاء    أنــه ُرئــي و  -١٩٤
 مـن  وأنَّاخلارجي يف األمد البعيد مع أهداف احلفاظ على استقرار األنـشطة الفـضائية وأماهنـا،      

الضروري مراعاة الـسياقات الـسياسية واالسـتراتيجية الراهنـة، وكـذلك األعمـال املُـضطلع هبـا                  
 .أخرى بشأن الشفافية وتدابري بناء الثقة يف الفضاء اخلارجييف هيئات 

وُرئي أنَّ املمارسات واللوائح التنظيمية واملبادئ التوجيهية الراهنـة لـن حتـلّ بعـض املـشاكل            -١٩٥
 .الرئيسية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي اليت تواجه مجيع الدول يف الوقت الراهن

ينبغي للجنة الفرعية أن تركِّز على وضع حلول هادفة قائمة          أنه  فاده  وأُعرب عن رأي م     -١٩٦
ــى  ــقعل ــى أســاس املمارســات الفــضلى     التواف ــة عل ــارات سياســية وتقني  يف اآلراء، واســتنباط خي

واخلربات، مبا يف ذلك وضع املعايري، عوضاً عن النظر يف اللوائح التنظيمية الوطنية لفرادى الدول 
 . هباباعتبارها مناذج ُيوصى

قــصارى ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تبــذل أنــه وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده    -١٩٧
 يف اآلراء بــشأن املمارســات الفــضلى الطوعيــة واملبــادئ التوجيهيــة توافــقل إىل  للتوّصــجهــدها

ذها البلـدان املرتـادة للفـضاء       واملبادئ األساسية املتعلقـة باألنـشطة الفـضائية، الـيت ميكـن أن تنفّـ              
 .ق بالعمليات الفضائية لصاحل مجيع الدولخفيف اخلطر احملّدلت
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 معــايري ملزمــة بغيــة حتقيــق  التــشجيع علــى وضــعينبغــي أنــه وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٩٨
ــضا علــى أنَّ وجــرى التأكيــد. اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي  ــدابري أو جمموعــات  أي أي ت

مع القانون الـدويل، وأنَّ تنظـيم األنـشطة          قد ُيوصى هبا ينبغي أن تكون متسقة         مبادئ توجيهية 
 .الفضائية يبقى مسؤولية الدول، وأنَّ هذه املسؤولية غري قابلة لإلحالة

ينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة احلطـام الفـضائي بـالنظر إىل                 أنه  ورأت بعض الوفود      -١٩٩
 .ضرورة تعزيز التعاون الدويل بشأن هذه املسألة احلساسة

ال ينبغي للجنة الفرعية أن تركِّـز يف سـياق احلطـام الفـضائي     أنه رأي مفاده   وأُعرب عن     -٢٠٠
أن تركِّـز يف هـذه املرحلـة علـى       بـاألحرى   على وضع معـايري لتكنولوجيـا الفـضاء، بـل ينبغـي هلـا               

 .، والنظر يف سبل وطرائق ختفيف احلطام الفضائي القائم باعتباره ظاهرةحتليل احلطام الفضائي

ــدي رأي  -٢٠١ ــه  مفــاده وأُب ــة    أن ــصلة باملرحل ــة أن تنظــر يف املــسائل املت ــة الفرعي ينبغــي للجن
 األجسام الفضائية غري العاملـة مـن املـدار، مـن قبيـل اإلخطـارات بعـودة هـذه                    إلخراجاألخرية  
 .، وذلك على كل من الصعيد الوطين والدويل إىل الغالف اجلوياألجسام

ل لألجــسام الفــضائية غــري العاملــة وأجــزاء  ينبغــي إجــراء مزيــد مــن التحاليــ أنــه وُرئــي   -٢٠٢
 . التمييز بينهاوالنظر يف إمكانيةاحلطام الفضائي أو قطعه، 

ــى        -٢٠٣ ــة عل ــة وغــري العامل ــة باألجــسام الفــضائية العامل ــسيادية املتعلق ــي أنَّ احلقــوق ال وُرئ
م إىل دولـة    السواء، مبا يف ذلك احلق يف اختاذ قرارات بشأن إزالتها، ينبغي أن تعـود علـى الـدوا                 

 .اإلطالق أو دولة التسجيل

ينبغي زيادة التركيز على ضمان اجلودة واملوثوقية، مبا يف ذلك          أنه  وأُعرب عن رأي مفاده       -٢٠٤
ضمان البعثة، وعلى جتنـب االصـطدام يف املـدار خـالل العمليـات الـيت ُتجـرى فيـه وخـالل مرحلـة                        

 األرض فيمـا خيـص      علـى لة؛ وتعزيز األمـان     صعود مركبات اإلطالق اخلاصة بالنظم الفضائية املأهو      
األجسام العائدة إىل الغالف اجلوي؛ وتبادل املعارف بـشأن إزالـة احلطـام؛ وتعزيـز الـربط الـشبكي                   

 .من أجل رصد البيئة الفضائية ومنذجتها والتنبؤ هبا، واستحداث تكنولوجيات تصميمية

اخلرباء التابعة له، بغية تعزيـز إمكانيـة        ينبغي للفريق العامل وأفرقة     أنه  وأُبدي رأي مفاده      -٢٠٥
، االلتـزام بإطـار ميكـن التنبـؤ بـه الختـاذ القـرارات والتقيُّـد باختـصاصات                   بـالتوافق اختاذ القرارات   

 .يف األغراض السلميةاخلارجي هتا جلنة استخدام الفضاء الفريق العامل وطرائق عمله اليت أقّر

ملــدين وســائر الفئــات االجتماعيــة يف االعتبــار يف  ينبغــي أخــذ آراء اجملتمــع اأنــه وُرئــي   -٢٠٦
 .سياق األعمال اليت يضطلع هبا الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة له
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ينبغــي ألفرقــة اخلــرباء أن تراعــي يف مــداوالهتا العمــل املُــضطلع بــه يف إطــار  أنــه وُرئــي   -٢٠٧
ة التابعة للجنة الفرعيـة، وكـذلك        اهليئات الفرعي  لدى سائر الواليات القائمة والعمليات اجلارية     

 .يف حميط اهليئات األخرى

وأفاد رئيس الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                     -٢٠٨
 اليت اضطلع هبا الفريـق العامـل خـالل    باألعمالفرباير،  / شباط ١٧ املعقودة يف    ٧٧٦يف اجللسة   
 .هذه الدورة

املعــين باحلطــام الفــضائي والعمليــات (لفرعيــة أنَّ أفرقــة اخلــرباء بــاء والحظــت اللجنــة ا  -٢٠٩
 اتَّفقـت علـى أن جتتمـع    )املعـين بـالنظم الرقابيـة   (ودال ) املعين بطقـس الفـضاء   (وجيم  ) الفضائية

 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض     للجنــة اخلامــسة واخلمــسني الــدورةعلــى هــامش  
الـدويل للمالحـة    املـؤمتر   ، وعلـى هـامش      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ، اليت سُتعقد يف فيينا يف     السلمية

 .٢٠١٢أكتـوبر   /الفضائية الثالث والـستني، الـذي سـُيعقد يف نـابويل بإيطاليـا يف تـشرين األول                
قـد اتَّفـق   ) املعـين باالسـتغالل املـستدام للفـضاء    (والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق اخلرباء ألـف   

اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       اخلامـسة واخلمـسني للجنـة       على أن جيتمع على هـامش الـدورة         
وأنه سيقرر يف ذلك احلني ما إذا كـان سـيجتمع أيـضا خـالل املـؤمتر الـدويل         األغراض السلمية   

 .للمالحة الفضائية الثالث والستني

فربايــر، تقريــر الفريــق / شــباط١٧، املعقــودة يف ٧٧٦ اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها وأقــرَّت  -٢١٠
  .هلذا التقريرالرابع الوارد يف املرفق املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد العامل 

    
 دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض -ثاين عشر

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 
سائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، الفضائية، ودراسة سائر امل

مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس 
    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ١٥، نظرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد              ٦٦/٧١ عمالً بقرار اجلمعية العامة     -٢١١
ســة الطبيعــة الفيزيائيـة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنــسبة  درا"املعنــون مـن جــدول األعمــال،  

ــصلة       ــسائل املت ــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر امل ــدان االت ــه يف مي لــألرض واســتخدامه وتطبيقات
بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومـصاحلها، دون             

  .للمناقشةبندا منفردا /باعتباره موضوعا" لالتصاالتمساس بدور االحتاد الدويل 



 

V.12-51178 43 
 

A/AC.105/1001 

زويال   فـن واالحتـاد الروسـي     كـل مـن      من جدول األعمـال ممثلـو        ١٥م بشأن البند    وتكلَّ  -٢١٢
وتكلّم بشأن هذا البند أيـضاً أثنـاء التبـادل          .  واململكة العربية السعودية   )البوليفارية-اجلمهورية(

 أمريكـا الالتينيـة      دول  نيابـة عـن جمموعـة      إكـوادور وممثـل   العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى       
 .األفريقية جمموعة الدول نيابة عن جنوب أفريقياي، وممثل  والكاريب

 :العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التالينيواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -٢١٣

  ثل اجلمهورية التشيكية؛مه مم، قّد"بالنسبة لألرضاحلالة الفعلية يف املدار الثابت "  )أ(  

زيـــادة اإلســـراع بتطـــوير االتـــصاالت باســـتخدام الوصـــالت الـــساتلية ذات "  )ب(  
 .مه ممثل إيطاليا، قّد"Q/Vالنطاق الترددي 

 املقـّدم مـن   ٢٠١١بت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام   ورحَّ  -٢١٤
د الـدويل لالتـصاالت، عـن اسـتخدام املـدار الـساتلي             مكتب االتصاالت الراديوية التـابع لالحتـا      

، وكـذلك   )www.itu.int/itu-R/space/snl/report(الثابت بالنسبة لألرض وغـريه مـن املـدارات          
. A/AC.105/C.1/2012/CRP.17يف الوثائق األخـرى املـشار إليهـا يف ورقـة غرفـة االجتماعـات                

 .ىل مواصلة تقدمي تقارير إليهاودعت اللجنة الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إ

احلالـة القائمـة يف املـدار الثابـت بالنـسبة           بوالحظت اللجنة الفرعيـة املعلومـات املتعلقـة           -٢١٥
ــألرض ــشيكية و    املقّدلـ ــة التـ ــد اجلمهوريـ ــن وفـ ــة مـ ــات   مـ ــة االجتماعـ ــة غرفـ ــواردة يف ورقـ الـ

A/AC.105/C.1/2012/CRP.25. 

 بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود ُيخشى أن          املدار الثابت   بعض الوفود أنَّ   تورأ  -٢١٦
 استغالله ينبغي أن د استدامة األنشطة الفضائية يف تلك احلالة؛ وأنَُّيصبح يف حالة تشبُّع، ّمما يهدِّ    

، بـصرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة           ل جلميـع الـدو    جيب توّخي اإلنـصاف يف إتاحتـه      ُيرشَّد؛ وأنه   
 .الحتياجات البلدان النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلداناحلالية، مع إيالء اعتبار خاص 

ع د خبطـر التـشبّ  د حمدود مهـدّ رورأت بعض الوفود أن املدار الثابت بالنسبة لألرض مو       -٢١٧
مبــا وأن اســتخدامه ينبغــي ترشــيده مــع إعطــاء األولويــة لألنــشطة ذات املنظــور البعيــد املــدى،   

 مراعـاة التعامـل مـع مجيـع       مـع   ) ، املرفـق  A/56/326(لفيـة    حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأل     يؤدي إىل 
 .الدول على قدم املساواة بغض النظر عن قدراهتا الفضائية احلالية

مــن نوعهــا  املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض يتــيح إمكانيــة فريــدة   أنَّ الوفــود ورأت بعــض  -٢١٨
دة البلـدان الناميـة علـى       لالنتفاع مبرافـق االتـصاالت واحلـصول علـى املعلومـات، وخـصوصا ملـساع              
تلـك  وكـان مـن رأي       .تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليميـة وعلـى تقـدمي املـساعدة الطبيـة             
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قـرارات  وللقـانون الـدويل     وفقـا ل   املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض          استخدام من املهم     أنَّ  أيضا الوفود
 . يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلةاالحتاد الدويل لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملّدد

 بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على عالقات التواصل الوثيقـة              توأعرب  -٢١٩
بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة وســائر هيئــات منظومــة األمــم  

املــدار زمــة تتنــاول اســتخدام  دوليــة ملقواعــداملتحــدة ذات الــصلة، هبــدف العمــل علــى وضــع  
 .الثابت بالنسبة لألرض

 أنـه ميكـن حتـسني       وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً بـاقتراح االحتـاد الروسـي الـذي رأى               -٢٢٠
 اتباع منهجية جديـدة   الكيفية اليت ختّصص هبا املوارد الترددية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض ب           

لة خاصـة بـالنظم الـساتلية للبـث اإلذاعـي علـى       تسمح للدول اليت لـيس لـديها تطبيقـات مـسج     
 غيغاهريتز، باالستفادة مـن إجـراءات خاصـة للتـسجيل املـضمون             ٢٢-٢١,٤النطاق الترددي   

 لتطبيـق املنهجيـة،   ونتيجـة .  االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد الـدويل لالتـصاالت   مكتبلدى  
 . يف املائة٧٦,٧ إىل ٩,٣ آنفا من  النطاق الترددي املذكوريفالنظم املتوائمة حصة ستزداد 

 هــذا البنــد ينبغــي أن يظــل مــدرجا يف جــدول أعمــال اللجنــة   بعــض الوفــود أنَّتورأ  -٢٢١
  أفرقة عاملة أو حلقات نقـاش       إطار  يف ، حسب االقتضاء،   دراسته ميكن أن جتري    الفرعية، وأنَّ 
 .للقانون الدويل الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقا ، ضماناًحكومية دولية

    
 مشروع جدول األعمال املؤقّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية -ثالث عشر

    والتقنية العلمية
نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد             ،  ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة         -٢٢٢
الفرعيــة  للجنــة اخلمــسنيت للــدورة  جــدول األعمــال املؤقّــمــشروع" مــن جــدول األعمــال، ١٦

  ."العلمية والتقنية

 ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٢ إىل   ١١دت الفترة مـن      األمانة حدَّ  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية    -٢٢٣
  . للجنة الفرعيةاخلمسنيموعدا النعقاد الدورة 

 أهنا سوف تقّدم إىل جلنة الفضاء اخلارجي، وفقاً لقـرار            أيضا والحظت اللجنة الفرعية    -٢٢٤
 اخلمـسني ، اقتراحهـا بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة         ٦٦/٧١اجلمعية العامـة    

 :شروعاملللجنة الفرعية، وأوصت بإدراج البنود املواضيعية التالية يف 

  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -١  
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 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  

صـــيات مــؤمتر األمـــم املتحــدة الثالـــث املعــين باستكـــشاف الفـــضاء    تنفيــذ تو   -٣  
 .)اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

عــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن بُ   -٤  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي  -٥  

  . النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   -٦  

 .النظم العاملية لسواتل املالحةجمال  يف األخريةرات التطّو  -٧  

 .طقس الفضاء  -٨  

 :البنود املراد تناوهلا يف إطار خطط عمل  -٩  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    
مبـيَّن يف خطـة العمـل املتعـدِّدة          حـسبما هـو      ٢٠١٣العمل املتوخَّى لعام    (      

 مــن املرفــق الثــاين بتقريــر اللجنــة ١٠ و٨الــسنوات، الــواردة يف الفقــرتني 
 ))A/AC.105/958(الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

 : القريبة من األرضاألجسام  )ب(    
 املتعـدِّدة   حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل      ٢٠١٣العمل املتوخَّى لعام    (      

 من املرفق الثالث بتقرير اللجنة الفرعيـة     ٩السنوات، الواردة يف الفقرة     
  ))A/AC.105/987(العلمية والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني 

  :استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  )ج(    

 مـــن ٢٣الفقـــرة  حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف ٢٠١٣العمـــل املتـــوخَّى لعـــام (      
ختصاصات الفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف               ا

جلنـة اسـتخدام     بتقريـر    املرفق الثاين ، الواردة يف    األمد البعيد وطرائق عمله   
 الرابعــة واخلمــسني عــن دورهتــا الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 

)A/66/20((  

ــد منفــرد للمناقــشة /موضــوع  -١٠   ــة  دراســة الطبيعــة الفيزي : بن ــة واخلــواص التقني ائي
للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه              



 

46 V.12-51178 
 

A/AC.105/1001

ــصلة بتطــّورات       ــسائل املت ــضائية، ودراســة ســائر امل ــصاالت الف ــدان االت يف مي
ــة      ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب االتــصاالت الفــضائية، مــع إي

  .دويل لالتصاالتومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد ال

 للجنــة الفرعيــة احلاديــة واخلمــسنيمــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١١  
ــيع     ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ ــرادالعلميـ ــا املـ ــا  تناوهلـ باعتبارهـ

 .تعّددة السنواتاملعمل ال إطار خطط يف للمناقشة أو بنودا منفردة/مواضيع

بغــي للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنــه ين  -٢٢٥
بتقريـر  السلمية النظر خالل دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق                  

الــيت مــن موضــوع النــدوة يف  ، واألربعــنيالتاســعةاللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة عــن دورهتــا 
، عمــال باالتفــاق الــذي  ٢٠١٣ة يف عــام ضائي أن يعقــدها االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــ  املقــرر

 مـن املرفـق     ٢٤الفقـرة    (٢٠٠٧توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني لعـام              
 ).A/AC.105/890األول بالوثيقة 

املبـادرة الدوليـة بـشأن      "والحظت اللجنة الفرعيـة االنتـهاء مـن النظـر يف البنـد املعنـون                  -٢٢٦
 البنـود الدائمـة     ضـمن " طقس الفـضاء  "عنوان  ب بند جديد    إدخالت على   ، واتفق "طقس الفضاء 

جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي      الفرعية، لتمكني الدول األعـضاء يف  جدول أعمال اللجنةيف  
اللجنــة مـن تبــادل   صـفة مراقــب دائـم لـدى    هلــاالـيت   واملنظمــات الدوليـة  يف األغـراض الـسلمية  

يميــة والدوليــة املتعلقــة باألحبــاث يف جمــال طقــس الفــضاء، اآلراء حــول األنــشطة الوطنيــة واإلقل
والحظت اللجنة الفرعية أنه قـد يـصبح بوسـعها، مـن      .  يف هذا اجملال    الدويل بغية تعزيز التعاون  

 الـيت    احلاليـة   الدعوة إىل بذل جهـود مـن أجـل سـد الثغـرات              أداء دور هام يف    ،هذا البند خالل  
 . البحث يف موضوع طقس الفضاءجمالتشوب 

 جلنـة اسـتخدام     ةرئيـس  رومانيا بعثت، بصفتها      أنَّ مع التقدير والحظت اللجنة الفرعية      -٢٢٧
مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة     ، برسالة إىل أمانة الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

املـــؤمتر  يفاللجنـــة  مـــسامهةحتيـــل هبـــا رمسيـــا   ) A/AC.105/C.1/2012/CRP.10() ٢٠+ريـــو(
)A/AC.105/993(مؤمترل يف االعتبار عند إعداد املشروع األول للوثيقة اخلتامية لا لوضعه. 

ويف هـذا   . والحظت اللجنة الفرعية املسامهة القّيمة لتكنولوجيا الفضاء يف التنميـة املـستدامة             -٢٢٨
لوثيقـة  الصدد، دعت اللجنة الفرعية الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل اإلسهام يف عمليـة صـياغة ا       

اخلتامية اليت ستـصدر عـن املـؤمتر يف مـا يتعلـق بالـدور اجلـوهري للبيانـات املـستمدة مـن تكنولوجيـا                         
 .اجلغرافية يف إدارة التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين-الفضاء والبيانات املكانية
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 الفقـرة   ن هـي  لتكـو ويف هذا السياق، اتفقت اللجنة الفرعية على إدراج اجلملـة التاليـة               -٢٢٩
يف الباب الفرعي املتعلق بالعلوم والتكنولوجيا من الفصل اخلامس يف البـاب جـيم       مكررا   ١١٨

 :من املشروع األول

نقــّر باألمهيــة اجلوهريــة للبيانــات املــستمدة مــن تكنولوجيــا الفــضاء والبيانــات      
 العامليـة   وتنفيـذ املـشاريع علـى الـصعد    والـربامج اجلغرافية يف وضع الـسياسات   -املكانية

 الطبيعيـة والبيئيـة     لثرواتنا من املوارد  واإلقليمية والوطنية، يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة        
تعزيـز التنميـة يف مجيـع       الـة الراميـة إىل      ر دعم املزيد من اجلهـود الفعّ      واستخدامها، ونقرّ 
  .بلدان العامل ومناطقه

ــع، يف     -٢٣٠ ــاِت الدائمــة  مــذكّوطلبــت اللجنــة الفرعيــة مــن األمانــة أن ُتطِل رة شــفوية، البعث
نظـرا   اآلنفـة الـذكر،      ٢٢٩ إىل   ٢٢٧من  للدول األعضاء يف األمم املتحدة بفيينا على الفقرات         

  . املسألة من إحلاحتتَّسم بهملا 
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      املرفق األول
    تقرير الفريق العامل اجلامع    

عية العلميـة والتقنيـة،     ، دعت اللجنة الفر   ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة      ٧وفقا للفقرة     -١
وقـد عقـد الفريـق العامـل     . داً العامل اجلامع إىل االنعقاد جمـدَّ  فريقَهايف دورهتا التاسعة واألربعني،     

). اهلنـد (شيفاكومار . ك. ، برئاسة س٢٠١٢فرباير /شباط ١٦ إىل ٧اجلامع أربع جلسات، من   
ضائية، وتنفيذ توصـيات مـؤمتر األمـم        ونظر الفريُق العامل يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الف        

ــسلمية         ــراض الـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــين باستكـ ــث املعـ ــدة الثالـ املتحـ
، ودعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، ومشروع جدول األعمال          )اليونيسبيس الثالث (

ويف . ويف مسائل تنظيمية  ،  ٢٠١٣ت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عام          املؤقَّ
  .فرباير، اعتمد الفريق العامل اجلامع هذا التقرير/ شباط١٦اجللسة الرابعة، املعقودة يف 

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

، من أجل نظره يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية،          رض على الفريق العامل   ُع  -٢
 وأحاط الفريـُق العامـل علمـاً باالجتماعـات          ).A/AC.105/1011(الفضائية  تقرير خبري التطبيقات    

واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقـات العمـل الـيت اقُترحـت يف تقريـر خـبري                  
  .التطبيقات الفضائية

    
  تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي     

    )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية واستخدامه يف 
، مـن أجـل نظـره يف تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث،        ُعرضت على الفريق العامل    -٣

 مـن  ٥٦انظـر الفقـرة   ( اللجنـة الفرعيـة   أعمـال  مـن جـدول   ٦ املشار إليها يف إطار البند    الوثائُق
  ). أعالهمنت التقرير

، أنَّ ٦٦/٧١، يف قرارهـا  بارتيـاح يـة العامـة قـد الحظـت      أنَّ اجلمعإىل العامل   الفريقُ وأشار  -٤
 من توصيات اليونيسبيس الثالث قد ُنفِّذ، وأنَّ تقّدما مرضيا ُيحـرز يف تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة              عدداً

وأشار الفريق العامل أيضا إىل االستعراض املتعّدد الـسنوات الـذي       . من خالل أنشطة وطنية وإقليمية    
ــة تن  ويف هــذا ). A/AC.105/C.1/2010/CRP.5(فيــذ توصــيات اليونيــسبيس الثالــث  أجــراه بــشأن حال

  .الصدد، اتَّفق الفريق العامل على أالّ يواصل استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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واتَّفق الفريق العامل على أن يقوم، خالل الدورة املقبلـة للجنـة الفرعيـة، بدراسـة نتـائج                 -٥
، املزمع عقده يف ريو دي جـانريو بالربازيـل، يف   )٢٠+ريو (نمية املستدامةمؤمتر األمم املتحدة للت   

، هبدف مناقشة الـسبل والوسـائل الكفيلـة مبـساعدة اللجنـة الفرعيـة وجلنـة                 ٢٠١٢يونيه  /حزيران
 ةًَبناسِـ  يف األنـشطة املقبلـة الـيت ميكـن اعتبارهـا مُ      يف األغـراض الـسلمية     الفضاء اخلارجي استخدام  

  .٢٠+ائج مؤمتر ريوفيما يتعلق بنت

للرحلــة البــشرية إىل واســتذكر الفريــُق العامــل أنَّ اإلعــالن املتعلــق بالــذكرى اخلمــسني     -٦
 والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، الـذي               الفضاء

 الـسبل الـيت     ، قـد شـدَّد علـى ضـرورة إمعـان النظـر يف             ٦٦/٧١اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها      
ميكن أن تسهم هبا األحباث الفضائية ونظـم وتكنولوجيـات استكـشاف الفـضاء املتقّدمـة إسـهاما           

  .ي للتحديات، مبا فيها تغري املناخ العاملي، ويف األمن الغذائي والصحة العامليةأكرب يف التصّد

لعامليـة يف   منظمـة الـصحة ا  مع التقـدير مـشاركة  ، يف هذا السياق،  الفريق العامل والحظ  -٧
والحظ الفريق العامل بارتياح أنَّ فريق العمل املعين بالصحة العامة   . الدورة احلالية للجنة الفرعية   

م إليه تقريـرا    كما الحظ الفريق العامل بارتياح أنَّ وفد كندا قدَّ        . قد عقد اجتماعا خالل الدورة    
جـل األنـشطة املتعلقـة      تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء مـن أ        "ع  وموجزاً عن حلقة العمل حول موضـ      

، الـــيت عقـــدت يف مونتريـــال بكنـــدا يف  "بالـــصحة العامـــة يف ســـياق التكيُّـــف مـــع تغيُّـــر املنـــاخ  
والحظ الفريق العامل، يف هذا الصدد، ضرورة استمرار املناقـشات علـى           . ٢٠١١يونيه  /حزيران

فوائــد د الــوطين واإلقليمــي والــدويل بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء جلــين   يالــصعكــل مــن 
عد والرعاية  ملموسة من أجل تلبية االحتياجات الصحية، وال سيما يف جمايل دراسة األوبئة عن بُ             

  . عن بعدالصحية
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    
 دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة         مـسألة  ، مـن أجـل النظـر يف       ُعرضت على الفريـق العامـل       -٨

انظـر  ( مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة           ٩شار إليهـا يف إطـار البنـد         النظم الفضائية، الوثائق امل   
والحــظ الفريــق العامــل بارتيــاح أنَّ منــّسق برنــامج األمــم  ). أعــالهمــن مــنت التقريــر  ٩٩الفقــرة 

ــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ       ــات الف املتحــدة الســتخدام املعلوم
، ٢٠١١ يف إطار الفريق العامل بشأن األنـشطة املنجـزة يف عـام               قد ألقى كلمةً   )برنامج سبايدر (

وأحــاط . ٢٠١٣-٢٠١٢ املنقّحــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني برنــامج ســبايدروبــشأن خطــة عمــل 
  . سبايدر لربنامج٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني حة املقترحة الفريق العامل علما خبطة العمل املنقّ
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    دورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةت للمشروع جدول األعمال املؤقَّ    
أشار الفريق العامل إىل أنَّ اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة                       -٩

ــةم إىل، ســتقّد٦٦/٧١ ــسلمية  الفــضاء اخلــارجي  اســتخدام جلن ــشأن   يف األغــراض ال  اقتراحهــا ب
. ٢٠١٣ للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عـام         ت للدورة اخلمسني  مشروع جدول األعمال املؤقَّ   

ت للـدورة اخلمـسني مباشـرة       وأوصى الفريق العامل بأن ينظر يف مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـ            
  . من جدول أعماهلا١٦يف اللجنة الفرعية يف إطار البند 

علــى تنظيميــة والسائل املــ علــىأُجريــت  حتــسيناتبعــدَّة وأحــاط الفريــق العامــل علمــا   -١٠
 إىل القرارات الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي     ريقة عمل اللجنة الفرعية استناداً ط

ــام      ــة واخلمــسني يف ع ــا الرابع ــسلمية يف دورهت ــراض ال ــةٌ  ، ٢٠١١يف األغ  يف حــسبما هــي ُمبيَّن
ــة   جــدول األعمــال املؤقَّــ  ــة الفرعي ــة للجن ــدورة احلالي ، )A/AC.105/C.1/L.310(ت املــشروح لل

ميكـن أن ُيـوىل للمـسائل التنظيميـة يف إطـار الفريـق العامـل               مـن االهتمـام    اً مزيـد  ى أنَّ واّتفق عل 
  .٢٠١٣أثناء الدورة اخلمسني للجنة الفرعية، يف عام 
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      املرفق الثاين
  الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية تقرير     

    يف الفضاء اخلارجي
فربايـر  / شـباط ٦، املعقـودة يف     ٧٥٨التقنيـة، يف جلـستها      دعت اللجنة الفرعيـة العلميـة و        -١

، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي إىل االنعقـاد                ٢٠١٢
  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(هاربيسون . أجمّددا برئاسة سام 

ــة     -٢ ــداف خط ــل أه ــق العام ــرة    واســتذكر الفري ــسنوات للفت ــّددة ال ــه املتع -٢٠١١ عمل
، الفقـرة   A/AC.105/958(، اليت اعتمدهتا اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني               ٢٠١٥

  :، وهي) من املرفق الثاين٧

تعزيز تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               )أ(  
مـات عـن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء        اخلارجي وتيـسريه مـن خـالل تقـدمي معلو        

 يف املـشاركة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة           تفكِّـر واملنظمات احلكومية الدولية، وخصوصاً الـيت       
  النووية يف الفضاء اخلارجي أو اليت شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات؛

 أن يـضطلع هبـا      حتديد أّي مواضيع تقنية بشأن األعمـال اإلضـافية الـيت حيتمـل              )ب(  
الفريق العامل من أجـل مواصـلة تعزيـز األمـان يف تطـوير واسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة                      

وسوف تتطلب أّي أعمـال     . النووية يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتا        
تبـار  إضافية من هذا النحو موافقة اللجنة الفرعية، وسوف ُيحَرص يف إعـدادها علـى إيـالء االع             

  .ذات الصلةالواجب للمبادئ واملعاهدات 

فربايـر  / شـباط ٨وعقد الفريـق العامـل حلقـة عمـل خـالل جلـسته األوىل، املعقـودة يف           -٣
ــسنوات  ٢٠١٢ ــّددة ال ــه املتع ــا خلطــة عمل ــّدمت. ، وفق ــة   وق ــضاحية يف حلق  مخــسة عــروض إي
 ).قريرلالطالع على ملخَّصات العروض املقّدمة، انظر تذييلَ هذا الت. (العمل

وعقب تقدمي العروض اإليـضاحية، دارت مناقـشة مفتوحـة حـول مواضـيع شـّتى، منـها                    -٤
 حلـاالت   التـصّدي عملية الترخيص إلطـالق املركبـات؛ وجمموعـة الكيانـات املـشاركة يف عمليـة                

مـصادر  اخلاليـة مـن      حلاالت الطوارئ املتعلقة بعمليات اإلطالق       التصّديالطوارئ؛ والعالقة بني    
 علـى تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة؛      املـشتملة ية وتلـك املتـصلة بعمليـات اإلطـالق       قدرة نوو 

تطبيقـات يف   لتطبيقات مصادر القدرة النووية، وأّي خماطر حمتملة مرتبطـة بتلـك ا           لواحلالة الراهنة   
كما تناولت املناقشات حالة تنفيذ إطار األمان وعالقته باالتفاقيات         . املاضي واحلاضر واملستقبل  
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املعاهدات الدولية ذات الـصلة، إضـافة إىل املـسؤوليات والتبعـات امللقـاة علـى عـاتق املنظمـات                    و
 . قدرة نوويةاملشتملة على مصادراملشاركة يف البعثات الفضائية 

 العروض اإليضاحية سامهت كثريا يف بلوغ أهداف خطة العمل          والحظ الفريق العامل أنَّ     -٥
ــواردة يف   كمــا أشــار إىل أنــه ســتتاح للــدول األعــضاء   . أعــاله) أ (٢الفقــرة املتعــّددة الــسنوات، ال

  . يف حلقة العمل املقبلة إيضاحيةواملنظمات احلكومية الدولية فرصة أخرى لتقدمي عروض

 بعض الوفود إىل أنه قد يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن ما قد يـنجم عـن                  توذهب  -٦
 املــستقبل مــن آثــار علــى البيئــات احمليطــة   بعــض تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة املمكنــة يف  

 .باألرض والكواكب واألجرام السماوية األخرى

وأحاط الفريق العامل علماً بالتعليقات املقّدمة يف العروض اإليـضاحية وأثنـاء املناقـشات          -٧
العامــة الــيت دارت بــشأن اجملــاالت اإلضــافية احملتملــة مــن أجــل مواصــلة تعزيــز األمــان يف تطــوير   

وهـذه التعليقـات ميكـن أن تكـون وثيقـة           . دام تطبيقات مـصادر القـوة النوويـة يف الفـضاء          واستخ
أعاله واليت سُينظر فيها أثناء حلقـة العمـل         ) ب (٢الصلة بأهداف خطة العمل الواردة يف الفقرة        

 يف هنايـة  سـُتجرى  مث يعاد طرحها يف إطار مناقشة األعمال اإلضافية احملتملـة الـيت             ٢٠١٣يف عام   
  .لة حلقات العملسلس

  :ني التاليني اإليضاحيبالعرضنيوأحاط الفريق علماً مع التقدير   -٨

التطبيقـات  : إطار األمان اخلاص مبصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي           "  )أ(  
، الــذي قّدمــه ممثــل فرنــسا، ويتنــاول موضــوع املــسؤولية   " والتحــديات املاثلــةواملزمعــةاحلاليــة 
مــشروع املفاعــل يف إطــار   احلالــة اخلاصــة باملنظمــة الدوليــة لطاقــة االنــدماج الدوليــة يفوالتبعــة
  ؛)A/AC.105/C.1/L.318يرد أيضا يف الوثيقة  (ي احلراري النووي الدويل التجريب

، الـذي   "أنشطة اململكة املتحدة  :  النووية يف الفضاء   للقدرةالربنامج األورويب   "  )ب(  
  اإليـضاحيُّ  يـا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية، ويـشرح العـرضُ           قّدمه ممثـل اململكـة املتحـدة لربيطان       

 مـن أجـل  ة املمكنـة   اجلاري يف اململكة املتحدة بشأن تطوير مـصادر قـدرة النظـائر املـشعَّ           العملَ
  . النووية يف الفضاءللقدرةيف إطار الربنامج األورويب  الفضائيةالبعثات 

ــّر  -٩ ــواردة  وأق ــة املعلومــات ال ملناقــشاته اإليــضاحيني  يف هــذين العرضــني  الفريــق العامــل بأمهي
  .اجلارية

وأشار الفريق العامل إىل أنه، وفقاً خلطة عمله املتعّددة الـسنوات، سـيعقد حلقـة عمـل           -١٠
 تنظيمهــا  أنَّوذكــرالدوليــة،   مبــشاركة الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة ٢٠١٣يف عــام 
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 عن اجتماعـه املعقـود خـالل الـدورة الـسابعة            املعّد سيتّم وفق الترتيبات نفسها املبّينة يف التقرير      
  ). من املرفق الثاين١٠الفقرة ، A/AC.105/958 (٢٠١٠واألربعني للجنة الفرعية، يف عام 

د الفريق العامـل علـى أنـه سـيكون مـن املفيـد أن ُتـساهم الـدول األعـضاء واملنظمـات                       وشدَّ  -١١
ادر القدرة النووية يف الفضاء، أوسَع مسامهة ممكنة احلكومية الدولية اليت لديها خربة يف تطبيقات مص

 الــدول األعــضاء  العامــل أيــضا مجيــَعع الفريــُقوشــجَّ. ٢٠١٣يف حلقــة العمــل الــيت ســتعقد يف عــام 
 يف املشاركة يف تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو     تفكِّرواملنظمات احلكومية الدولية اليت     
  .تطبيقات على أن ُتسهم بنشاط يف حلقة العمل املذكورةشرعت يف املشاركة يف تلك ال

، بـدعوة الـدول   ٢٠١٢مـارس عـام   /وطلب الفريق العامل إىل األمانـة أن تقـوم، يف آذار           -١٢
األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها خـربة يف تطبيقـات مـصادر الطاقـة النوويـة يف                      

ركة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء          يف املـشا   تفكِّـر الفضاء، فضال عن تلك اليت      
أو شــرعت يف املــشاركة يف تلــك التطبيقــات، إىل أن ُتبلــغ األمانــة بــأّي خطــط قــد تكــون لــديها 

  .، وفقا خلطة عمل الفريق العامل٢٠١٣لتقدمي عروض إيضاحية يف حلقة العمل يف عام 

يونيــه أو / يف حزيــراناملرئيــةمــداوالت باالتــصاالت واّتفــق الفريــق العامــل علــى عقــد    -١٣
 ١٢ هبـدف اسـتعراض الـردود الـواردة علـى الـدعوة املـشار إليهـا يف الفقـرة                     ٢٠١٢يوليه  /متوز

  .٢٠١٢أعاله وختطيط أنشطته للفترة املتبقّية من عام 

واّتفق الفريق العامل على أنه يف حـال عـدم تقـدمي عـروض إيـضاحية مـن الـدول األعـضاء                 -١٤
ــة  ــام   واملنظمــات احلكومي ــة العمــل يف ع ــة يف حلق ــدورة   ٢٠١٣ الدولي ــه خــالل ال ــسيدير أعمال ، ف

، الـيت   ٢٠١٤، وفق الترتيبات املقّررة يف خطـة عملـه لعـام            ٢٠١٣اخلمسني للجنة الفرعية، يف عام      
  ). من املرفق الثاين٨، الفقرة A/AC.105/958( اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واألربعني

  .٢٠١٢فرباير / شباط١٦لفريق العامل هذا التقرير يف جلسته الثالثة، املعقودة يف واعتمد ا  -١٥
    

      التذييل    
ُملخَّصات العروض اإليضاحية اليت قُدِّمت يف حلقة العمل املنعقدة أثناء اجتماع     

      القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املعين باستخدام مصادرالفريق العامل 
   من تقدمي إيضاحي ، عرٌض"ان مصادر القدرة النووية يف الفضاءمناقشة بشأن أم"    

    )A/AC.105/C.1/2012/CRP.5) (الصني(دجو أنوين 
 الـصني   فـق رأيُ  يتَّ،  أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي       مبسألة   يتعلَّقفيما    

  . الفضاء اخلارجي اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يفمع الرأي الوارد يف إطار األمان
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ــالء اهتمــام خــاص          ــة يف الفــضاء، ينبغــي إي ــدرة النووي ــر مبــصادر الق ــق األم ــدما يتعلَّ فعن
وينبغي مراعاة أمان مصادر القدرة النووية يف       . للتكنولوجيا املتصلة باألمان والوقاية من اإلشعاع     

وميكـن إجـراء    . وينبغـي وضـع ضـمانات واختبارهـا أثنـاء عمليـة التطـوير             . الفضاء عند تصميمها  
ــا        ــضاء باالســتناد إىل التكنولوجي ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــسبياً ملخــاطر م ــة ن تقييمــات دقيق

وينبغي اعتماد مجيع التدابري . املستخدمة يف إجراء تقييمات خماطر املرافق النووية املدنية يف الصني
  .حلوادث احملتملةاملمكنة طبقاً خلطط احلوادث بغية التقليل إىل أدىن حدٍّ من عواقب ا

 تكنولوجيــا أساســيا مــن شــأنه أن ل مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء تطــوراً وتــشكِّ  
يط احليـوي   احملـ علـى بيئـة   خطـراً   متثِّلُ أيـضا     ومع ذلك، فهي  . ر استكشاف الفضاء والكون   يسُِّي

م دعبـ  الـصني ملتزمـة       القـدرة النوويـة يف الفـضاء، فـإنَّ         وعند تطـوير مـصادر    . لكوكب األرض 
 والوكالة الدوليـة للطاقـة       التابع لألمانة العامة   اجلهود اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      

 أمـان تلـك     أنَّبـ الذرية فيما يتصل بأمان مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء، وهـي علـى قناعـة                   
  .القدرة النووية يف الفضاء أساسية يف تطوير تكنولوجيات  مسألةٌهواملصادر 

ز البحـث والتعـاون يف جمـال تطـوير          عزُِّتأن   من مجيع أحناء العامل       البلدانَ الصُنيناشد  وُت  
، وذلـك توخيـاً      مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء         التكنولوجيات اليت مـن شـأهنا ضـمان أمـان         

وضـمان   ا بـشأن أماهنـ    ريبـة   أيِّ وتبديـد ،   وزيـادة اسـتخدامها    لتعزيز أمـان تلـك التكنولوجيـات      
  النطـاق  ضـمان حتقيـق اسـتفادة واسـعة     ذاتـه علـى   يف الوقت   العمل  س والبيئة، و  لنال محاية كافية 

  .من فوائد هذه التكنولوجيات احلديثة املتطورة
    

 "‘روساتوم‘بيانٌ مشتَرٌك ملمثلي كلٍّ من وكالة الفضاء ومؤسسة الطاقة الذرية "    
) وسياالحتاد الر( ألكسندر سولودوخني من تقدمي التابعتني لالحتاد الروسي،

)A/AC.105/C.1/2012/CRP.6(    
دة مبـصادر قـدرة      اسـتخدام املركبـات الفـضائية املـزوَّ        ألمانأنشأ االحتاد الروسي نظاماً       

  . للمتطلبات الدوليةوفقاًنووية 

الرمسيـة للدولـة    ووفقاً لتوصيات األمم املتحدة، جيري اآلن صوغُ جمموعة مـن اللـوائح               
 دفـع نـووي مـن    بـنظم دة  مزوَّستخدام منائط طاقة للنقل الفضاء من أجل ضمان أمان ا    ولقطاع

  .فئة امليغاوات

 مجيـع   مزّودة بنظام من هذا القبيـل وفـق        طاقة للنقل  مشروع إنشاء منيطة     وجيري تنفيذُ   
التدابري التقنية اخلاصة باألمان اليت أوصت هبا األمم املتحدة واليت تنص عليها اللوائح التنظيميـة               

 .لروسيذات الصلة لالحتاد ا
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ويف الوقت الذي ُتصَنع فيه منيطة طاقة للنقل، جيري النظر يف املسائل اجلديـدة احملتملـة                  
املتصلة باالستخدام اآلمن ملـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء، وحتديـد هـذه املـسائل مـن أجـل                  

 .مواصلة حتريها
    

استكشاف الفضاء املنطوية أنشطة الواليات املتحدة للتأهُّب واالستجابة فيما يتعلق ببعثات "    
  ، عرٌض إيضاحي من تقدمي ريد ويلكوكس "على استخدام مصادر القدرة النووية

   )A/AC.105/C.2/2011/CRP.4 وA/AC.105/C.1/L.314) (الواليات املتحدة األمريكية(
ــاُت   ــضطلع الواليـ ــال التأهُّـــب    تـ ــاق يف جمـ ــعة النطـ ــشطة واسـ ــة بأنـ ــدة األمريكيـ  املتحـ

وانـسجاماً  .  يتعلق جبميع البعثات املنطوية على اسـتخدام مـصادر قـدرة نوويـة             واالستجابة فيما 
مع إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي تـشاركت              

 الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تـشمل           اللجنةُ ٢٠٠٩يف نشره يف عام     
مبـــا فيهـــا  ( العمليـــة ووضـــع اإلجـــراءات   والتمـــارين  والتـــدريَبتخطـــيطَ الاألنـــشطةتلـــك 

وألنَّ احلـوادث ميكـن أن      . احلـوادث احملتملـة   بـشأن    وصوغ إخطـارات     )بروتوكوالت االتصال 
 وكـاالت   إشـراكَ خط املسار أو خـارج املـدار، تكفـل اخلطـطُ           أسفلتقع يف موقع اإلطالق أو      

والية واملستوى احمللي واسـتخدام جمموعـة واسـعة مـن     حكومية متعدِّدة على مستوى االحتاد وال   
ــاملــوارد الــيت ُتنــشَ  وتــدعم . قاً أو ميكــن الوصــول إليهــا بــسهولة يف حالــة وقــوع حــادث  سَبر ُم

 كمـا أهنـا     ،ة مواد مـشعَّ   تسّرب حادث ُيحتمل أن ينطوي على        السريعة أليِّ   االستجابةَ اخلططُ
   مــواد تــسّربد احلــوادث الــيت ال تنطــوي علــى تيــسِّر إنــشاء الــنظم الالزمــة لإلســراع يف حتديــ 

 . الوقائية الالزمةتدابري  توسيع نطاق فرض ال ذات أمهية لتفادي وتلك قدرةٌ-ة مشعَّ
    

، " على مواد نوويةاملشتملةهنج الواليات املتحدة جتاه ختفيف خماطر حوادث اإلطالق "    
) األمريكيةالواليات املتحدة ( إيضاحي من تقدمي رايان بيتشتيل عرٌض

)A/AC.105/C.1/L.315و A/AC.105/C.1/2012/CRP.3(    
ُتخِضع الواليات املتحدة األمريكيـة عملياهتـا املقـرَّرة إلطـالق تطبيقـات مـصادر قـدرة             

، مـن أجـل حتديـد وختفيـف      اإلشـعاعية حلاالت الطـوارئ  للتخطيط   واسعة النطاق نووية لعملية   
 ذات الصلة املوَصـى     اإلرشاداتِسق هذه العملية مع     وتتَّ.  حلادث إطالق نووي   حمتملة آثار   أيِّ

 علـى  تـشتمل  إطـالق   عمليـة وُتِعدُّ الواليـات املتحـدة ُخطـط طـوارئ لكـلِّ          . نهبا يف إطار األما   
وحتـاط  . مواد نووية، بغية التخفيـف مـن تسلـسل احلـوادث الـيت قـد تـؤّدي إىل خطـر إشـعاعي                  

، للتأكّــد مــن مــدى  للرصــدعــد وأفرقــة مــن أجهــزة االستــشعار عــن ُبمنطقــة اإلطــالق بــشبكة
ــضرورة        ــد ال ــات عن ــك االنبعاث ــة تل ــد طبيع ــن احلــادث، وحتدي ــات م ــ. صــدور انبعاث ع مثّ ُتجَم
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يف مركز مراقبة اإلشعاعات، املـزوَّد خبـرباء وطنـيني يف    وتفسَّر املعلومات من أجهزة االستشعار     
ــإجراءات للحــدِّ    . الطــوارئ اإلشــعاعية  ــد يوصــي هــؤالء اخلــرباء ب  اجملموعــاتمــن تعــرُّض  وق

أ مركـز معلومـات مـشتَرك ليـوزِّع علـى الفـور             كمـا ُينـشَ   . السكانية يف املناطق احملتَمل تضرُّرها    
حمدَّثة علـى احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واهليئـات غـري احلكوميـة               معلومات متَّسقة ودقيقة و   

لتمـرُّس  بغية ا إطالق  ية  عمل عديدة قبل أيِّ     متارينوُتجَرى  . ذات الصلة، وعلى عموم اجلمهور    
، وضمان تأهُّب الواليات املتحدة للتصرُّف املالئم والفـوري يف حـال وقـوع              التدابريعلى هذه   

 .حادث إطالق ينطوي على مواد نووية، وهو احتمال غري مرّجح
  

اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة الدويل طار األمان إل تنفيذ وكالة الفضاء األوروبية"    
 إيضاحي من تقدمي ، عرٌض"اخليارات واألسئلة املفتوحة: الفضاء اخلارجيالنووية يف 

    )A/AC.105/C.1/2012/CRP.24( )وكالة الفضاء األوروبية(ليوبولد سومريير 
 وحمكــمع وكالـة الفــضاء األوروبيـة مجيــع بعثاهتـا الفــضائية لربنـامج أمــان صـارم      ُتخـضِ   

نــت وكالــة رهــا مــصادر القــدرة النوويــة، متكَّفِّ وبفــضل الطاقــة الــيت تو. ممتــازَتتبُّــعٍســجل وذي 
، وقـد حتتـاج الوكالـة إىل هـذه          يف املاضـي  الفضاء األوروبية من إرسال بعثات علميـة كواكبيـة          
   .املصادر إلرسال بعثات علمية واستكشافية يف املستقبل

.  الـواردة يف إطـار األمـان       اإلرشـادات  الفضاء األوروبية عملية تنفيذ      وقد بدأت وكالةُ    
 تنفيــذ بــسيط فيمــا يبــدو ولكــن  اإلرشــاداتأنَّ تنفيــذ كــثري مــن هــذه   يلالتحليــل األوَّ ويظهــر

وتـشمل  . بعضها اآلخر يستلزم حتليال أعمق للخيارات املتاحة ضمن اهليكل التنظيمـي للوكالـة            
 : مسائل تتعلق مبا يلياإلرشاداتهذه 

طلع بالبعثــة الفــضائية   نفيــذ املــسؤولية الرئيــسية املنوطــة باملنظمــة الــيت تــض      ت  )أ(  
، مـع   املستخِدمة ملصادر قدرة نووية وترتيباهتا الرمسية مع مجيع املعنيني من املـشاركني يف البعثـة              

 ؛عدم اخللط بني هذه املسؤولية ومسؤوليات الدول

تقاسم املسؤوليات بني وكالة الفضاء األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء فيمـا يتعلـق                  )ب(  
ــة إىلبالتوصــيات املقدَّ ــيت ُتــ    م ــصلة ال ــة ذات ال ــة الدولي ص رخِّ احلكومــات واملنظمــات احلكومي

 للبعثات املستخِدمة ملصادر القدرة النووية أو توافق عليها أو تضطلع هبا؛

تنظــيم أمــان اإلطــالق والتأهــب حلــاالت الطــوارئ ومواجهتــها يف خمتلــف          )ج(  
 .وسيناريوهات احلوادث مراحل اإلطالق
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      املرفق الثالث
   الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرضتقرير     

ــالفقرة   -١ ــة العامــة  ٧عمــالً ب ــة  دعــت، ٦٦/٧١ مــن قــرار اجلمعي ــة العلمي ــةُ الفرعي  اللجن
 إىلهــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض والتقنيــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني فريقَ

جلـسات،  أربـع   وقد عقَد الفريُق العامـل      ). كسيكامل(برئاسة سريجيو كاماتشو    االنعقاد جمّدداً   
 .٢٠١٢فرباير / شباط١٦ إىل ١٣من 

ووفقاً خلطة العمل املتعّددة السنوات ضـمن إطـار البنـد اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن                 -٢
 :، استعرض الفريق العامل البنود التالية)، املرفق الثالثA/AC.105/987(األرض 

دَّمة استجابةً للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات            النظر يف التقارير املق     )أ(  
 عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض ومواصلة العمل فيما بني الدورات؛

اســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل بــشأن رصــد    )ب(  
 األجسام القريبة من األرض؛

بادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونـشرها      تيسري إجياد قدرة دولية أكرب على ت        )ج(  
 بغية كشف خطر تلك األجسام؛

ــة إىل          )د(   ــة الرامي ــراءات الدولي ــن وضــع لإلج ــدورات م ــني ال ــدأ ب ــا ب مواصــلة م
 التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض، والسعي إىل اتفاق على تلك اإلجراءات؛

يــر مؤقَّــت لفريــق العمــل املعــين   يعرضــها تقرالــيتالنظــر يف املعلومــات احملدَّثــة   )ه(  
 باألجسام القريبة من األرض؛

استعراض التقدُّم احملَرز يف تنشيط عمـل شـبكة املعلومـات والتحليـل واإلنـذار                 )و(  
 .وفريق ختطيط البعثات والعملياتبشأن األجسام القريبة من األرض 

احلاليــة دورة الــل  خــالقــد قُــدِّمتتقنيــة   إيــضاحيةاًعروضــأنَّ والحــظ الفريــُق العامــل   -٣
 الكويكــب، واقتــراب ٢٠١١ مــن األرض يف عــام الكويكبــاتللجنــة الفرعيــة بــشأن اقتــراب  

لـها  ، واالتصال بوسائط اإلعـالم بـشأن املخـاطر الـيت متثّ           ٢٠٢٩ منها يف عام     "أبوفيس"ى  املسمَّ
 .األجسام القريبة من األرض

ال األجـسام القريبـة مـن       وُعرضت على الفريـق العامـل معلومـاٌت عـن البحـوث يف جمـ                -٤
ــات       ــن الكيانـ ــا مـ ــة وغريهـ ــات الدوليـ ــضاء واملنظمـ ــدول األعـ ــا الـ ــطلعت هبـ األرض الـــيت اضـ

)A/AC.105/C.1/100و A/AC.105/C.1/2012/CRP.9.( 
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والحظ الفريُق العامل أنَّ فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض أجنـز أعمالـه          -٥
 علـى هـامش الـدورة    ٢٠١١ يف عـام  فيمـا بـني الـدورات   رض املتعلقة باألجسام القريبة مـن األ     

 مـن خـالل   يف األغـراض الـسلمية، وذلـك     اخلـارجي  الرابعة واخلمسني للجنة اسـتخدام الفـضاء      
 .مراسالت إلكترونيةوحلقيت عمل 

والحظ الفريُق العامل أنَّ فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض عقـد مخـسة                      -٦
وكان من املهام . ش الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةاجتماعات على هام  

 مـن األرض  "أبـوفيس "ى  املـسمَّ الكويكـب فريق العمل تبادل معلومات بشأن اقتراب   اليت قام هبا    
 .AG5 2011 يعرف باسم بكويكب، وعن املعارف الراهنة املتعلقة ٢٠٢٩يف عام 

ــُق العامــل أنَّ   -٧ ــل     والحــظ الفري ــة عمــل ملواصــلة حتلي ــشكيل فرق ــرح ت ــق العمــل اقت  فري
، وإطالع فريق العمـل علـى مـا حتـرزه مـن تقـدُّم حبلـول الـدورة         AG5 2011ى  املسّمالكويكب

 . يف األغراض السلميةالفضاء اخلارجياستخدام  اخلامسة واخلمسني للجنة

ن األرض التـابع   رصـد األجـسام القريبـة مـ    برنـامج ونظَّم فريق العمل، بدعم من مكتب     -٨
، حلقـة العمـل حـول التوصـيات الدوليـة بـشأن         )ناسـا (لإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء        

التخفيف من أخطار األجسام القريبـة مـن األرض، املعقـودة يف باسـادينا بكاليفورنيـا، الواليـات                  
نظيمهـا  وتناولت حلقة العمل، اليت اشترك يف ت      . ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦ و ٢٥املتحدة، يومي   

ورعايتها كـل مـن رابطـة مستكـشفي الفـضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن، املـسائل الرئيـسية املتعلقـة             
بإجراءات التصّدي والتعاون الالزمـة الـيت حيتاجهـا فريـق معـين بتخطـيط البعثـات والعمليـات يف                    

ت حلقــة العمــل عــدَّوأَ.  قريــب منــهااالرتطــام جبــسم الحتمــال تعــّرض األرض خلطــر االســتعداد
 . البعثات والعملياتمعين بتخطيطشروعاً أولياً إلطار مرجعي لفريق م

املـسؤول التنفيـذي لربنـامج       فريق العمل، قام     ة على توصي  والحظ الفريُق العامل أنه بناءً      -٩
األجـسام  / املعـين مبعرفـة أحـوال الفـضاء    ومدير القطاعرصد األجسام القريبة من األرض يف ناسا     

مناقـشة  إىل   الفـضائية    عن الوكـاالت  لة الفضاء األوروبية بدعوة ممثلني      القريبة من األرض يف وكا    
ــات        ــق ختطــيط البعث ــشروع األويل لإلطــار املرجعــي لفري ــها علــى وجــه اخلــصوص امل مــسائل من
والعمليـات، وذلـك علـى هــامش الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنــة الفرعيـة العلميـة والتقنيــة، يف         

 .لتخفيف خطر األجسام القريبة من األرضسياق التحضري لتخطيط نظام شامل 

والحــظ الفريــق العامــل أنَّ مؤســسة العــامل اآلمــن نظَّمــت، حتــت رعايــة فريــق العمــل،   -١٠
، يف املعنية بأخطـار األجـسام القريبـة مـن األرض    االتصاالت /حلقة عمل بشأن وسائط اإلعالم    

. ٢٠١١نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين    ١٥ و ١٤كولـورادو، الواليـات املتحـدة، يـومي         بولدر بواليـة    
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وخالل حلقة العمـل تلـك، أُجريـت مناقـشات بـشأن أفـضل الـسبل إلعـالم اجلمهـور مبخـاطر                      
؛ وسـبل تـوفري اإلرشـادات        بطريقـة جتّنـب التـضليل       قريـب مـن األرض     سمجبـ  االرتطامحدوث  

تعّزز توافر املعلومـات الدقيقـة يف الوقـت املناسـب عـن اآلثـار          وتثقيف  بشأن وضع خطة توعية     
ج التوصـيات الـصادرة عـن حلقـة         وسـُتدرَ . قريـب مـن األرض    االرتطـام جبـسم      ملخاطرتملة  احمل

 .٢٠١٣العمل تلك يف التقرير النهائي الذي سيقدِّمه فريق العمل إىل اللجنة الفرعية يف عام 

 أنَّ فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض بارتيــاحوالحــظ الفريــق العامــل   -١١
ت املعـروض علـى اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا            ترة مـا بـني الـدورتني تقريـره املؤقَّـ          حدَّث خالل ف  

 ).A/AC.105/C.1/L.316(احلالية 

واتَّفــق الفريــُق العامــل علــى تكليــف فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض      -١٢
ر ارتطـام  ي علـى الـصعيد الـدويل خلطـ    مبواصلة عملـه بـشأن مـشروع التوصـيات املتعلقـة بالتـصدّ            

األجــسام القريبــة مــن األرض بغيــة وضــعها يف صــيغتها النهائيــة حبلــول الــدورة اخلمــسني للجنــة    
العمـل   وعالوةً على ذلـك، اتَّفـق الفريـُق العامـل علـى أنَّ        . ٢٠١٣ املقرَّر عقدها يف عام      ،الفرعية

عمـل  حلقـات   أن يـشمل     ُيمكـن    ٢٠١٣-٢٠١٢ فيما بني الدورات خـالل الفتـرة         املزَمع إجنازه 
 التوصـيات املقدَّمـة مـن       مـشاريع  حتت رعاية فريق العمل وتـضمُّ خـرباء يف خمتلـف جوانـب               ُتعقَُد

 ).A/AC.105/C.1/L.317انظر (فريق العمل 

وشجَّع الفريُق العامل الدولَ األعضاء على املـشاركة يف العمـل املـضطَلع بـه فيمـا بـني                     -١٣
إىل رئـيس فريـق   البحثيـة  تقـدمي مـسامهاهتا   الدورات بشأن األجسام القريبة مـن األرض، وعلـى          

وشجَّع الفريُق العامل أيضا الدولَ األعضاء على تقـدمي الـدعم املـايل للمرافـق والـربامج                 . العمل
 . األجسام القريبة من األرضلكشف وختفيف أخطارالالزمة 

وشــجَّع الفريــُق العامــل الــدولَ األعــضاء ومؤســساهتا علــى متابعــة تطــورات األجــسام     -١٤
القريبة من األرض بانتظام، وذلك على املواقع الشبكية اليت توفِّر معلومات عـن هـذه األجـسام              

وموقع االحتـاد   ) www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch و http://neo.jpl.nasa.gov(مثل موقع ناسا    
 ).www.iau.org/public/nea(الفلكي الدويل 

فربايــر / شــباط١٦ املعقــودة يف الرابعــةسته  جلــيفواعتمــد الفريــُق العامــل هــذا التقريــَر   -١٥
٢٠١٢.  
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      املرفق الرابع
    تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

ــالفقرة عمــالً  -١ ــة العامــة  ٧ ب ــة  ٦٦/٧١ مــن قــرار اجلمعي ــة العلمي ــة الفرعي ، دعــت اللجن
 العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي           قهافريوالتقنية، يف دورهتا التاسعة واألربعني،      

  .يف األمد البعيد إىل االنعقاد جمّددا

، برئاســة بيتــر ٢٠١٢فربايــر / شــباط١٧ إىل ٩جلــسات مــن  ٣وعقـد الفريــق العامــل    -٢
  ).جنوب أفريقيا(مارتينيز 

 وعــرض رئــيس الفريــق العامــل، يف جلــسته األوىل، تقريــرا عــن األعمــال املنجــزة بعــد   -٣
 اعتمــاد جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية الختــصاصات الفريــق العامــل  

  .٢٠١١يونيه /يف دورهتا الرابعة واخلمسني، املعقودة يف حزيران )أ(وطرائق عمله

  :، ُعرضت عليه الوثائق التالية وطرائق عملهختصاصات الفريق العاملال ووفقاً  -٤

ربات واملمارسات املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء      رة من األمانة عن اخل    كّمذ  )أ(  
  ؛)Add.1 وA/AC.105/C.1/103 (اخلارجي يف األمد البعيد

 مــن أجــل الفريــق  االتــصال مبــسؤويل قائمــة تتــضمَّن اجتماعــاتورقــة غرفــة   )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.12( ألف إىل دال العامل وأعضاء أفرقة اخلرباء

 تقارير كاملة عـن اخلـربات واملمارسـات املتعلقـة           تتضمَّنعات  ورقات غرفة اجتما    )ج(  
وجهـات هلـا   يف اللجنـة  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، الـواردة مـن دول أعـضاء                

 A/AC.105/C.1/2012/CRP.13( وغريهــا مــن املنظمــات واهليئــات الدوليــة  لــديهاصــفة مراقــب دائــم 
  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.15 وA/AC.105/C.1/2012/CRP.14و

 تقرير املؤمتر الدويل املتعدد التخصـصات املعـين         تتضمَّنورقة غرفة اجتماعات      )د(  
 آليـة أساسـية لـضمان أمـان الفـضاء            باعتبـاره  اإلزالة النشيطة للحطـام   "باحلطام الفضائي بعنوان    

  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.16" (اخلارجي واستدامته

 /A/AC.105/C.1( مـن إكـوادور   تقريـراً وارداً  تتـضمَّن  عاتاجتماورقة غرفة   )هـ(  

2012/CRP.18(؛  

───────────────── 
 .، املرفق الثاين)A/66/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم    )أ(
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  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.21(ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي وأوكرانيا   )و(  

وأشار الفريق العامل إىل أّنه قد أنشئت أربعة أفرقـة خـرباء وفقـا الختـصاصاته ملعاجلـة                    -٥
  :املواضيع التالية

ــة املــستدامة علــى األرض، برئاســة    االســت  )أ(   ــستدام للفــضاء دعمــاً للتنمي غالل امل
  ؛)الربتغال( دواريت سانتوس ي فيليب

املعرفة بأحوال  التعاون على   احلطام الفضائي والعمليات الفضائية وأدوات دعم         )ب(  
  ؛)دةالواليات املتح(وريتشارد بونيك ) إيطاليا(، برئاسة مشتركة بني كالوديو بورتيلي الفضاء

  ؛ )اليابان(طقس الفضاء، برئاسة تاكاهريو أوبارا   )ج(  

 األطــراف الفاعلــة يف ميــدان الفــضاء، وأعمــال اإلرشــاد بــشأنالــنظم الرقابيــة   )د(  
  ).أستراليا(أنطوين ويتشت و) إيطاليا(برئاسة مشتركة بني سريجيو ماركيزيو 

خمّصـصة مـع تقييـد الوصـول        ة شـبكية     الفريق العامل بقيام األمانة بإنـشاء صـفح        ورحَّب  -٦
لتيسري تبادل املعلومات بـشأن     ) www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/lts/index.html (إليها

والحـظ الفريـق العامـل    . لـه العمـل الـذي يقـوم بـه الفريـق العامـل وأفرقـة اخلـرباء األربعـة التابعـة           
 مجيـع البعثـات الدائمـة     تفاصـيل الوصـول إىل الـصفحة الـشبكية هـذه قـد أُرسـلت إىل          نَّكذلك أ 

  .للدول األعضاء يف اللجنة يف فيينا

ــل أ    -٧ ــق العام ــاء   نَّوالحــظ الفري ــة اخلــرباء ب ــات   املعــين باحل( أفرق ــضائي والعملي ــام الف ط
قـد عقـدت اجتماعـات      ) النظم الرقابيـة  املعـين بـ   (ودال  ) طقس الفـضاء  املعين ب (وجيم  ) الفضائية

يف كيـب   املعقود  لدويل للمالحة الفضائية الثاين والستني       ا املؤمترتنسيقية غري رمسية على هامش      
تيحـت تقـارير تلـك االجتماعـات     أُو. ٢٠١١أكتـوبر  /يف تـشرين األول ، جنوب أفريقيـا،     تاون

  .التنسيقية غري الرمسية على الصفحة الشبكية املشار إليها أعاله

ــة العمــل الــيت عقــدت خــالل جلــسته األوىل،      ونــوَّه  -٨  ٩ املعقــودة يف  الفريــق العامــل حبلق
ونظر الفريق العامل، أثناء حلقـة العمـل،        .  السنوات ة خلطة عمله املتعدد   اً، وفق ٢٠١٢فرباير  /شباط
خططهـا الراميـة إىل     يف   األنشطة اليت اضـطلعت هبـا أفرقـة اخلـرباء فيمـا بـني الـدورتني، وكـذلك                    يف

للعـروض  مـوجز    ملّخـص    ويـرد يف تـذييل هـذا التقريـر        . التقدم يف العمـل يف إطـار واليـة كـل منـها            
نـصوص  أمـا   . ن ألفرقة اخلرباء أثناء حلقة العمـل      واليت قّدمها الرؤساء والرؤساء املتشارك    اإليضاحية  
الكاملة فقد ُنـشرت علـى الـصفحة الـشبكية للـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة           اإليضاحية  العروض  

  .للفريق العامل، وكذلك على الصفحة الشبكية املخّصصة  والتقنيةالفرعية العلمية
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 الرؤساء والرؤساء املتشاركني ألفرقة اخلرباء اقترحوا أثنـاء         نَّوأشار الفريق العامل إىل أ      -٩
أو خـالل   /و، أن جيتمعـوا علـى هـامش         ٢٠١٢حلقة العمل، عنـد عـرض خطـط عملـهم لعـام             

ــة   املزمــع اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية   الــدورة اخلامــسة واخلمــسني للجن
ــران عقــ ــا يف حزي ــه /دها يف فيين ــؤمتر، وعلــى هــامش  ٢٠١٢يوني ــدويل للمالحــة الفــضائية  امل  ال

  .٢٠١٢أكتوبر /الثالث والستني، املزمع عقده يف نابويل، بإيطاليا، يف تشرين األول

 كل أفرقة اخلرباء األربعة قـد اجتمعـت علـى هـامش الـدورة               أنَّوالحظ الفريق العامل      -١٠
 التقارير عن األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا بعـد حلقـة       وأنَّالعلمية والتقنية، احلالية للجنة الفرعية    

  .العمل، سوف تتاح على الصفحة الشبكية للفريق العامل املشار إليها أعاله

جري أفرقة اخلـرباء حتلـيال للثغـرات لتحديـد     ُتوأشار الفريق العامل إىل أنَّ من املهم أن           -١١
 أيِّنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد والـيت ال ُتعـاجل يف        املسائل اليت تؤثر على استدامة أ     

  .منتدى يف الوقت احلاضر

بون باحلصول يوميا على املعلومـات املتعلقـة مبخـاطر    حِّلي السواتل سري  غِّوارتئي أنَّ مش    -١٢
 يف الوسـائل الـيت      انظـر ي اخلرباء بـاء وجـيم أن        لفريقيطقس الفضاء وخماطر االقتران وأنه ينبغي       

طقس الفـضاء وتبـادل البـارامترات       ب السواتل من احلصول على املعلومات املتعلقة        مشغِّلي متكِّن
  . أدقِّ حتليل ممكن للمخاطر بإجراءللسماحاملدارية 

 يف جمــال معرفــة أحــوال عاملــةوأشــار الفريــق العامــل إىل أنَّ عــّدة بلــدان لــديها بــرامج   -١٣
ك الــربامج ميكــن أن يعــّزز املعرفــة اجلماعيــة بــأحوال  حتــسني التنــسيق فيمــا بــني تلــنَّالفــضاء وأ

  .الفضاء يف األوساط املعنية بشؤون الفضاء على الصعيد العاملي

عــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن يــشارك مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف    أُو  -١٤
 بـشأن مراكـز البيانـات، هبـدف الـربط احملتمـل بـني سـجل                 اخلـرباء بـاء وجـيم      فريقـي مناقشات  

  .األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي حيتفظ به املكتب ومراكز البيانات األخرى

 بعــض الوفــود إىل أنــه ينبغــي أن ُتجــري أفرقــة اخلــرباء مــشاورات يف منــاطق    وذهبــت  -١٥
  . مع منتديات إقليميةالتعامل ذلك مبا يفخمتلفة، 

  :واتفق الفريق العامل يف جلسته الثانية على ما يلي  -١٦
  

    اجتماعات وقرارات أفرقة اخلرباء    
،  وطرائــق عملــهأن جتتمــع أفرقــة اخلــرباء، وفقــا الختــصاصات الفريــق العامــل   )أ(  

 الفـضاء اخلـارجي  اسـتخدام  أو أثناء دورات اللجنة الفرعية العلمية التقنية وجلنـة        /على هامش و  
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 أن يكـون    ويفـضَّل ،  ، ويف أوقات أخرى تتفق عليهـا أفرقـة اخلـرباء مـسبقاً            يف األغراض السلمية  
  التقنية؛وذلك أثناء دورة اللجنة الفرعية العلمية 

ر عقــد بعــض اجتماعاهتــا بــصورة مــشتركة  رِّأنــه ميكــن ألفرقــة اخلــرباء أن تقــ   )ب(  
  ملعاجلة املسائل اليت هتم كل األطراف؛

جلسات العمـل الـيت تعقـد علـى هـامش           أال ُتتَّخذ قرارات أفرقة اخلرباء إالّ يف          )ج(  
وجلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف العلميـــة والتقنيـــة  أثنـــاء دورات اللجنـــة الفرعيـــة أو/و

  األغراض السلمية؛

أو أحـداث   / عقد اجتماعـات عمـل إضـافية و        تقرِّرأنه ميكن ألفرقة اخلرباء أن        )د(  
خـذ  ، على أالَّ ُتتَّ   الدورتنيتنسيقية غري رمسية للمضي قُدما يف األعمال اليت تضطلع هبا فيما بني             

  أو األحداث؛/أّي قرارات يف هذه االجتماعات و
    

    تقارير أفرقة اخلرباء    
ــدِّمأن   )هـ(   ــة اخلــرباء    يق ــشاركون ألفرق ــارير الرؤســاء والرؤســاء املت ــق تق  إىل الفري

خالل دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة بـشأن األنـشطة     اليت يعقدها   العامل يف اجتماعاته    
   والتقدم احملرز يف أفرقة اخلرباء اليت يرأسها كل منهم؛الدورتنيبني املضطلع هبا فيما 

    
    تدفّق املعلومات من أفرقة اخلرباء إىل الفريق العامل    

لفريـق العامـل، علـى    اوطرائق عمل  الختصاصات اً اخلرباء، وفقتتفق أفرقةأن    )و(  
ــا      ــق باملعلوم ــا يتعل ــة املناســبة فيم ــة واألمهي ــصفة ودرجــة املوثوقي ــدعم   ال ــا ل ت الواجــب توفريه

  مداوالت الفريق العامل؛

أن تتــيح أفرقــة اخلــرباء االطّــالع علــى مــا تتلقّــاه مــن التقــارير، يف شــكلها           )ز(  
   أعاله؛٦األصلي، على الصفحة الشبكية املخّصصة املشار إليها يف الفقرة 

   اســتنادا أن تعــّد أفرقــة اخلــرباء مــشاريع مــسامهاهتا املقّدمــة إىل الفريــق العامــل    )ح(  
  إىل عملها؛

صـفة  لديها  أن ُتتاح مشاريع وثائق العمل تلك للدول األعضاء واجلهات اليت             )ط(  
 إلبـداء تعليقاهتـا عليهـا،    جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    مراقب دائم لدى    

ــك    ــتم ذل ــّضل أن ي ــامش و ويف ــى ه ــة  أو /عل ــذكورة خــالل دوريت اللجن ــرانامل ــ/يف حزي  هيوني
  ؛٢٠١٣ و٢٠١٢
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 املناســبةحــال التعليقــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء إىل أفرقــة اخلــرباء   ُتأن   )ي(  
  للنظر فيها؛

    
    إدراج مسامهات أفرقة اخلرباء املقّدمة إىل الفريق العامل    

جبميـع لغـات األمـم املتحـدة     أن يتلقّى الفريق العامـل مـسامهات أفرقـة اخلـرباء            )ك(  
  .اته املعقودة خالل دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةأثناء اجتماعالرمسية 

أعـاله ينبغـي    ) ط (١٦وأشار الفريق العامل إىل أنَّ وثائق العمل املشار إليها يف الفقرة              -١٧
أن ُتتاح جبميع لغات األمـم املتحـدة الرمسيـة علـى أن تقـدم تلـك الوثـائق إىل األمانـة يف موعـد                         

  .قاد دورات اللجنة أسابيع قبل انعةغايته أربع

وأشار الفريق العامـل إىل أنَّ الرؤسـاء والرؤسـاء املتـشاركني ألفرقـة اخلـرباء سـيعقدون                  -١٨
الفـضاء اخلـارجي   اسـتخدام  اجتماعات تنسيقية على هامش الدورة الـخامسة واخلمسني للجنة       

 والغـرض مـن هـذه االجتماعـات هـو تنـسيق           . ٢٠١٢يونيـه   /يف حزيـران  يف األغراض الـسلمية     
ــة اخلــرباء،    ــال أفرق ــى   أعم ــز عل ــع التركي ــب     م ــة وجتّن ــسائل اجلامع ــد امل ــرات وحتدي معاجلــة الثغ

والحـــظ الفريـــق العامـــل أنَّ بعـــض أفرقـــة اخلـــرباء ميكـــن أن تقـــّرر عقـــد  . ازدواجيـــة اجلهـــود
  .اجتماعات مشتركة ملعاجلة مسائل جامعة معيَّنة حتّدد يف تلك االجتماعات التنسيقية

  .٢٠١٢فرباير / شباط١٧، املعقودة يف الثالثة العامل هذا التقرير يف جلسته واعتمد الفريق  -١٩
    

    التذييل    
 املنعقدة أثناءمت يف حلقة العمل قُدِّملّخصات العروض اإليضاحية اليت     

  اجتماع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
    ٢٠١٢فرباير / شباط٩يف األمد البعيد يف 

 للتنمية اًللفضاء دعماالستغالل املستدام : فريق اخلرباء ألفمقدَّم من  إيضاحي عرض    
    املستدامة على األرض

ــعى    ــتكس ــع       م يف عرضــهلِّامل ــد أرب ــق حتدي ــن طري ــستدامة ع ــة امل ــسائل التنمي ــيم م  إىل تنظ
فقـر،  الوانعـدام املـساواة يف التنميـة،        ) أ( :معوقـات االسـتدامة، وهـي     من  جمموعات شديدة الترابط    

 املنـاخ؛  تغيُّـر ) ج(و اسـتدامة نظـم الطاقـة؛        عدم) ب(و يف جمايل الصحة والرفاه؛      والقصوراجلوع،  و
ــذائي،   ) د(و ــن الغ ــدام األم ــوجي،   وانع ــوع البيول ــدان التن ــة    وفق ــوارد الطبيعي ــدرة امل ــاه ون ــدرة املي ن

وارد الفـضاء   وطُرحت أيـضاً املـسائل املتعلقـة بـسبل االسـتفادة علـى قـدم املـساواة مـن مـ                    . األخرى
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واجلــدول الــزمين  اجلــزء األخــري مــن العــرض ملــسألة منهجيــة العمليــة وُخــصِّص. اخلــارجي احملــدودة
  . ألف تقرير فريق اخلرباءإلعداد

    
  العمليات الفضائية احلطام الفضائي و: فريق اخلرباء باءمقدَّم من عرض إيضاحي     

     بأحوال الفضاءاملعرفةالتعاون على وأدوات دعم 
 ومعرفـة  احلطـام الفـضائي، والعمليـات الفـضائية،          خمتلـف جوانـب    العرض بدراسـة     بدأ  

أحــوال الفــضاء، املدرجــة يف اختــصاصات الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء          
 سـبل مث عرضـت  .  بـاء  يف األمد البعيد اليت قد تقع ضمن نطاق مداوالت فريـق اخلـرباء            اخلارجي  

 ذلـك   وتـال . وأنـشطته املتوقعـة واجلـدول الـزمين احملـدد لـه           بـاء   رباء  ورود املعلومات إىل فريـق اخلـ      
 اليت وردت حىت تارخيه مـن الـدول األعـضاء والكيانـات احلكوميـة الدوليـة الـيت                   ملخَّص للتقارير 

، وغريها مـن   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      تتمتع بصفة مراقب دائم لدى      
  . أحوال الفضاءومعرفةطام الفضائي والعمليات الفضائية الكيانات املدعوة، بشأن احل

    
    طقس الفضاء: فريق اخلرباء جيممقدَّم من عرض إيضاحي     

 هـذه   ملـا كانـت   و. طقـس الفـضاء   يف سـياق أخطـار       هذا العـرض سـتة عـشر جمـاالً           حدَّد  
ملرتبطـة  مواصـلة رصـد البـارامترات القابلـة للمالحظـة ا          الـضروري   الزمن، فمن   ب مرتبطةاألخطار  

وتتـيح  . دت قدرات الرصد احلالية لكل جمال من هذه اجملـاالت الـستة عـشر             دِّ وحُ ،هبذه األخطار 
 طقـس الفـضاء يف   بـأحوال هنـا مبختلـف النمـاذج، التنبـؤ        امالحظة بـارامترات األخطـار، عنـد اقتر       

قعـات   وتـستند التو   ؛ الـشائعة االسـتعمال    أدوات التنبـؤ   أداة من    ةدت إحدى عشر  دِّوُح. املستقبل
 أجهزة االستشعار علـى  طائفة واسعة من التبادل التعاوين لبيانات طقس الفضاء املستمدة من      إىل

 ١٣ تعاونية تضم    كنموذج خلدمة  الدولية لرصد بيئة الفضاء      وأُشري للخدمة . األرض ويف الفضاء  
  .باقتراح منهجية وخطة عامة لعمل فريق اخلرباء جيمواختتم العرض . بلداً
    

 وأعمال اإلرشاد بشأنالنظم الرقابية : فريق اخلرباء دالمقدَّم من احي عرض إيض    
    األطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء

ــق اخلــرباء دال بغــرض       ــشة اختــصاصات فري ــدأ العــرض مبناق  ه ملناقــشاترســم حــدود ب
ــاً يف اجملــال الرقــايب لتفــادي التكــرا ُتنفَّــذوتوجيــه االهتمــام إىل األعمــال األخــرى الــيت   . ر حالي

 العـرض خطـة عمـل فريـق اخلـرباء أثنـاء اجتماعاتـه علـى هـامش دورة اللجنـة الفرعيـة                 وتضمَّن
  .٢٠١٤-٢٠١٢ للفترة جدول زمين لألعمال ومشروع ٢٠١٢العلمية والتقنية لعام 


