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  استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واخلمسون
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 الصفحة  
ل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السوات-اًرابع

 ١٧..................................................................................رصد بيئة األرض

 ١٩....................................................................................احلطام الفضائي-اًخامس

 ٢٤..........................................................دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية-اًسادس

 ٢٨...............................................التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -اًسابع

 ٣٤.....................................................................................طقس الفضاء  -اًثامن

 ٣٧...................................................دام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخ -اًتاسع

 ٣٩........................................................................األجسام القريبة من األرض -اًعاشر

 ٤٢......................................................استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر

واص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك دراسة الطبيعة الفيزيائية واخل -ثاين عشر
استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع

 ٤٧....صاالتإيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالت

 ٤٨.................مشروع جدول األعمال املؤقّت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -ثالث عشر
  

     املرفقات

 ٥١..........................................................................تقرير الفريق العامل اجلامع -األول

 ٥٤..........................تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -الثاين

 ٥٩................................................تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض -الثالث

 ٦٣.............................تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -الرابع
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    مقّدمة  -أوالً  
عقــدت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    - ١

/  شـباط  ٢٢ إىل   ١١ة، دورهتـا اخلمـسني يف مكتـب األمـم املتحـدة بفيينـا، مـن                 األغراض الـسلمي  
 ).األرجنتني(فيلكس كليمنتينو مينيكوتشي ، برئاسة ٢٠١٣فرباير 

 . جلسة١٩وعقدت اللجنة الفرعية   - ٢
    

   احلضور -ألف 
االحتــاد الروســي،  :  التاليــة األعــضاء يف اللجنــة  ٥٨حــضر الــدورة ممثلــو الــدول الـــ       - ٣

نتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، أملانيـا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران                  األرج
، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بوركينا فاسـو، بولنـدا،           )اإلسالمية-مجهورية(

ــا  ــة(بوليفي ــات -دول ــددة القومي ــشيكية    )املتع ــة الت ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت ــريو، تركي ، ، ب
ــا، ســلوفاكيا، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني،      ــا، روماني ــا، جنــوب أفريقي ــة كوري مجهوري

، فييــت نــام، كازاخــستان، كنــدا،  )البوليفاريــة-مجهوريــة(العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فنـــزويال  
كوبــا، كوســتاريكا، كينيــا، لبنــان، ليبيــا، ماليزيــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربيــة 

 اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، النمــسا، نيجرييــا،  الــسعودية،
 .اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــستها    -٤ ــة يف جل ــة الفرعي ــدعو  / شــباط١١، املعقــودة يف ٧٧٧وقــرَّرت اللجن ــر، أن ت فرباي
هورية الدومينيكية والـسلفادور وغانـا وغواتيمـاال، بنـاًء          إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة واجلم    

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 أيِّ قرار من جانب                 

 .اللجنة الفرعية بشأن صفة تلك الدول

قــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف اجللــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن منظمــة فرســان مالطــة   و  - ٥
العسكرية، بناًء على طلبه، حلضور الدورة وملخاطبة اللجنة الفرعية، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ                
يكــون يف ذلــك مــساس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي ذلــك علــى أيِّ قــرار مــن   

  .ية بشأن صفة تلك املنظمةجانب اللجنة الفرع
وقرَّرت اللجنة الفرعيـة يف اجللـسة ذاهتـا أيـضاً أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،                       - ٦

بناًء على طلبه، حلضور الدورة وملخاطبـة اللجنـة الفرعيـة، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ يكـون يف               
قـرار مـن جانـب اللجنـة     ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلـك علـى أيِّ               

  .الفرعية بشأن صفة االحتاد األورويب
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وحضر الدورة مراقبون عن اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا ومعهـد األمـم                    -٧
. املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة

 .الدولية للتوحيد القياسيوحضر الدورة أيضاً املراقب عن املنظمة 

وحــضر الــدورة أيــضا مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت هلــا صــفة      - ٨
ــة   ــدى اللجن ــم ل ــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ورابطــة مراكــز     : مراقــب دائ منظمــة التع

نــصف الكــرة االستــشعار عــن ُبعــد يف الــوطن العــريب، واملنظمــة األوروبيــة لألحبــاث الفلكيــة يف   
 ، واملنظمـة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت،        )اإليـسا (األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبيـة       

   واملركــز اإلقليمــي لالستــشعار عــن ُبعــد لــدول   واملنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الــساتلية املتنقِّلــة، 
  .مشال أفريقيا

ليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب          كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التا            -٩
رابطــة مستكــشفي الفــضاء، والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة للفــضاء،    : دائــم لــدى اللجنــة 

واملعهد األورويب لسياسات الفضاء، واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية، والرابطـة الدوليـة        
اد الفلكــي الــدويل،  لتعزيــز األمــان يف الفــضاء، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية، واالحتــ       

واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد، واجلامعة الدولية للفـضاء، واجلمعيـة             
الوطنية للفضاء، وجائزة األمري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، واللجنـة العلميـة املعنيـة            

ــن، واجمللــس االستــ      ــامل اآلم ــاء الشمــسية األرضــية، ومؤســسة الع ــضاء،  بالفيزي ــل الف شاري جلي
  .والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

ــة       -١٠ ــضوية اللجنــ ــضمام إىل عــ ــا االنــ ــاً بطلــــب غانــ ــة علمــ ــة الفرعيــ وأحاطــــت اللجنــ
)A/AC.105/C.1/2013/CRP.3.( 

ــوم        -١١ ــالمية لعلـ ــشبكة اإلسـ ــن الـ ــدَّم مـ ــاً بالطلـــب املقـ ــة علمـ ــة الفرعيـ وأحاطـــت اللجنـ
اقـب دائـم لـدى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي           وتكنولوجيا الفضاء للحصول على مركز مر     

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.21(يف األغراض السلمية 
ــة    -١٢ ــرد يف الوثيق ــات    A/AC.105/C.1/2013/INF/42وت ــدول وهيئ ــي ال  قائمــة بأمســاء ممثل

  .األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة
    

   إقرار جدول األعمال - باء 
ــرَّ  -١٣ ــستها   أق ــة، يف جل ــة الفرعي ــودة يف ٧٧٧ت اللجن ــباط١١، املعق ــر، جــدول  / ش   فرباي

 :األعمال التايل
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 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .كلمة الرئيس  -٢  
 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٣ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤ 

يات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء تنفيـــذ توصـــ -٥ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك     -٦ 
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٧ 
 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٨ 

  .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ 
 .طقس الفضاء  -١٠  

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١١ 

 .األجسام القريبة من األرض -١٢ 

 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٣ 

ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض      -١٤  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية،           
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار           

ــة ومــصاحلها، د    ــدان النامي ــدور االحتــاد  خــاص الحتياجــات البل ون مــساس ب
 .الدويل لالتصاالت

مــشروع جــدول األعمــال املؤقّــت للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  -١٥ 
 .العلمية والتقنية

  .التقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٦ 
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  الكلمات العامة  - جيم  
 

االحتــاد الروســي،  : آلراء ممثلــو الــدول األعــضاء التاليــة    أثنــاء التبــادل العــام لــ   تكلَّــم  -١٤
ــران     ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــتني، إكــوادور، أملاني ــة(األرجن ــا، )اإلســالمية-مجهوري ، إيطالي

باكستان، الربازيل، بولندا، اجلزائـر، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،                 
، فييـت نـام،   )البوليفاريـة -مجهورية(زويال  ا، الفلبني، فنالصني، فرنس شيلي،  رومانيا، سويسرا،   

ــا،        ــد، هنغاري ــا، اهلن ــسعودية، النمــسا، نيجريي ــة ال ــا، اململكــة العربي ــا، ماليزي ــا، ليبي ــدا، كوب كن
م أيضا ممثل غواتيماال، نيابة عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة         لَّوتك. الواليات املتحدة، اليابان  

اقبـان عـن اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا واملنظمـة العامليـة                  وألقى املر . ي  والكاريب
ــة كلمــتني عــامتني   ــون عــن منظمــة التعــاون     . لألرصــاد اجلوي كمــا ألقــى كلمــات عامــة املراقب

الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ واإليسا واملعهد األورويب لسياسات الفضاء والرابطـة األوروبيـة              
ــة للفــضاء وا للــسنة  ــة     الدولي ــدويل واجلمعي ــة واالحتــاد الفلكــي ال ــدويل للمالحــة اجلوي الحتــاد ال

  .الوطنية للفضاء واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن
بت اللجنة الفرعية باألردن وأرمينيا وكوستاريكا كدول أعضاء جديـدة يف جلنـة             حَّور  -١٥

بت اللجنة الفرعيـة باملعهـد اإليـبريي        كما رحّ . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     
األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفـضاء والطـريان التجـاري واللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء                  

  .األرضية كأحدث مراقبني دائمني لدى اللجنة-الشمسية
، ألقى الرئيس كلمة قدم فيهـا عرضـا مـوجزا لعمـل اللجنـة الفرعيـة                 ٧٧٧ويف اجللسة     -١٦
وشــدد الــرئيس علــى احلاجــة إىل إجــراء دراســة متأنيــة لنتــائج مــؤمتر األمــم   . ورهتــا احلاليــةيف د

 / حزيـران ٢٢ إىل ٢٠املتحدة للتنمية املستدامة، الذي ُعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 
 لكــي يتــسىن للجنــة ٢٠١٥، وجلــدول األعمــال اإلمنــائي املــستجد ملــا بعــد عــام  ٢٠١٢يونيــه 

  .اعد اللجنة على النظر يف هاتني العمليتني العامليتنيالفرعية أن تس
 أيضا، ألقت مديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة                ٧٧٧ويف اجللسة     -١٧

العامة كلمة استعرضـت فيهـا برنـامج عمـل املكتـب وأبـرزت حاجتـه إىل مـوارد إضـافية لكـي                    
  . ٢٠١٥-٢٠١٤لسنتني يتمكن من النجاح يف أداء املسؤوليات املرتقبة لفترة ا

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا للــسيدة مــازالن عثمــان، مــديرة مكتــب شــؤون   -١٨
الفضاء اخلارجي، مبناسبة تقاعدها، ملا أبدته من إخالص لعمل املكتـب واللجنـة، كمـا نّوهـت                 

  .مبا قدمته من إسهام يف النهوض بعلوم وتكنولوجيا الفضاء
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يد التزام بلداهنا باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه          وعاودت بعض الوفود تأك     -١٩
ــة     ــادئ التالي ــى املب ــسلمية، وشــددت عل ــراض ال ــضاء    : يف األغ ــة الوصــول إىل الف ــسُّر إمكاني تي

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

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

  .ر األنشطة الفضائيةوتعزيز السلم على كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز تطو
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ تأثري األنـشطة الفـضائية علـى حيـاة اإلنـسان                    -٢٠

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

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

وأعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أنَّ البلـــدان الناميـــة ينبغـــي أن تـــستفيد مـــن     -٢١
اعيــة واالقتـصادية، وأنَّ تعزيــز التعــاون  تكنولوجيـات الفــضاء، خـصوصا يف دعــم تنميتـها االجتم   

ضروري لتيسري تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا بني الدول، وأنَّ لتدريب علماء البلدان الناميـة              
أمهية بالغة يف حرية تدفق املعلومات العلميـة وتبـادل البيانـات ويف تعزيـز بنـاء القـدرات وتقاسـم                     

  .املعارف
  :  العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل  -٢٢

سـجل تـارخيي   : امللتقى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ          "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛" صوب حقبة جديدة- سنة وإطار إقليمي للتعاون ٢٠عمره 

، قدَّمــه ممثــل )"Curiosity(‘ كيوريــوزييت‘وبعثــة ‘ خمتــرب املــريخ العلمــي‘بعثــة "  )ب(  
  الواليات املتحدة؛

، قدَّمــه ممثــل "مركبــة اإلطــالق الفــضائي الكوريــة األوىل : Naro (KSLV-1"(  )ج(  
  مجهورية كوريا؛

املعامل الكندية البـارزة يف جمـال   : مخسون سنة من الوجود الكندي يف الفضاء    "  )د(  
  ، قدَّمه ممثل كندا؛"الفضاء

ملرصد الفـضائي للكـون الـسحيق، التـابع لنميطـة      مشاركة املكسيك يف بعثة ا "  )ه(  
  ، قدَّمه ممثل املكسيك؛)"JEM-EUSO(التجارب اليابانية 
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ــة "  )و(   ــزر  (‘ LARES‘بعث ــة ): ســاتل دراســة النــسبية العامــة بأشــعة اللي ــال لبعث مث
  ، قدَّمه ممثل إيطاليا؛"علمية رفيعة املستوى ومنخفضة التكلفة

علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء اجلـــوي يف الربنـــامج مـــسامهات اإلدارة املعنيـــة ب"  )ز(  
  ، قدَّمه ممثل الربازيل؛"الفضائي الربازيلي

  ، قدَّمه ممثل بولندا؛"املسامهة البولندية يف برنامج كوبرنيكوس"  )ح(  
  ، قدَّمه ممثل مجهورية إيران اإلسالمية؛"بعثة كافوشغار الرائدة"  )ط(  
   قدَّمه ممثل إكوادور؛،"أنشطة املعهد الفضائي اإلكوادوري"  )ي(  
، قدَّمــه ممثــل "إطــالق أول ســواتل نانويــة منــساوية: BRITEتــشكيلة ســواتل "  )ك(  
  النمسا؛

، قدَّمـه املراقـب عـن       "الرؤيـة واألهـداف واألنـشطة     : وكالة الفضاء اإلسرائيلية  "  )ل(  
  إسرائيل؛
ــز العا     "  )م(   ــد العزي ــن عب ــدورة اخلامــسة جلــائزة األمــري ســلطان ب ــائزون بال ــة الف ملي

  ، قدَّمه املراقب عن اجلائزة؛"للمياه، وآخر أنشطة اجلائزة
ــام   "  )ن(   ــل الفــضاء لع ــة اجلــامعيني   : ٢٠١٢مــؤمتر جي مــسامهات مــن منظــور الطلب

  .، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء"واالختصاصيني الشباب يف قطاع الفضاء
 ، يف فتـرة الغـداء     قُـدِّم العرض اإليـضاحي الـذي      ب مع التقدير علماً   اللجنة الفرعية    وأحاطت  -٢٣
  .، وقدَّمه ممثل الواليات املتحدة)فوق سطح املريخ" كيوريوزييت" ("Curiosity on Mars"املعنون و

 علــى  وتقنيــاًعلميــاًحــدثاً وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا لوفــد اليابــان لتنظيمــه    -٢٤
املـساعدة اإلمنائيـة الـيت      : الفـضاء والتنميـة   "ت عنـوان    ، حتـ  مش الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة        ها

  ".التنمية املستدامةحتقيق تقدِّمها اليابان باستخدام البيانات الساتلية من أجل 
    

   التقارير الوطنية - دال 
  أحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير بالتقارير اليت قّدمتها الدول األعضاء   -٢٥

 A/AC.105/C.1/2013/CRP.8 وA/AC.105/C.1/2013/CRP.7 وAdd.1 وA/AC.105/1025انظر (
لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف ) A/AC.105/C.1/2013/CRP.22 وA/AC.105/C.1/2013/CRP.9و

تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن " من جدول األعمال، ٣إطار البند 
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عية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي وأوصت اللجنة الفر". األنشطة الوطنية
 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

    
   الندوة - هاء 

فربايــر، نــدوةً حــول موضــوع  / شــباط١١نظَّــم االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية يف    -٢٦
وىل تـسيريها   ، تـ  "نظرة عامة على الدراسات واملفاهيم املتعلقة باإلزالة الفعلية للحطام املـداري          "

. جريار براشيه، مـن االحتـاد، وألقـى فيهـا كييوشـي هيغوتـشي، رئـيس االحتـاد، كلمـة ترحيبيـة                     
جهـود الواليـات املتحـدة يف جمـال         : "ومشلت العروض اإليضاحية املقدمـة أثنـاء النـدوة مـا يلـي            

أنـشطة  "؛ وIntegrity Applications، قدَّمه دارين ماكنايت، من شـركة  "اإلزالة الفعلية للحطام
، قدَّمـه كريـستوف بونـال      "املركز الوطين للدراسات الفضائية يف جمـال اإلزالـة الفعليـة للحطـام            

 احلالـة   –األنشطة املتصلة باحلطام الفضائي     "من املركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية؛ و      
م أنـــشطة املركـــز الـــدويل للعلـــو"، قدَّمـــه تتـــسوو ياســـاكا، مـــن جامعـــة كيوشـــو؛ و "اليابانيـــة

ــشأن مــشكلة احلطــام الفــضائي   ــا ب ــدويل    "والتكنولوجي ــشوفا، مــن املركــز ال ــا ري ــه تاتيان ، قدَّمت
شـيفر، مـن املركـز األملـاين        -، قدَّمته آلني ألبو   " األملانية للخدمة املدارية   DEOSبعثة  "املذكور؛ و 

لفـضائي  حالة التطورات املتعلقة باإلزالة الفعليـة للحطـام يف املركـز ا           "لشؤون الفضاء اجلوي؛ و   
املركـــز الفـــضائي جامعـــة بـــرن نيابـــةً عـــن ، قدَّمـــه تومـــاس شـــيلدكنيخت، مـــن "السويـــسري

ــسا؛      "السويــسري؛ و ــد ســومرر مــن اإلي ــة الفــضاء، قدَّمــه ليوبول ــسا اخلاصــة بنظاف ــادرة اإلي مب
  .، قدَّمه برايان ويدن من مؤسسة العامل اآلمن"التحديات غري التقنية إلزالة احلطام فعلياً"و
    

   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - واو  
، ٧٩٥بعد أن نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها                     -٢٧

، تقريرها إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢املعقودة يف   
 .و املبّين يف الفقرات الواردة أدناهالسلمية، الذي يتضمَّن آراءها وتوصياهتا على النح

   
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -ثانياً 

 مـن جـدول     ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -٢٨
  ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"األعمال املعنون 

تطبيقــات الفــضائية كلمــة قــدم فيهــا عرضــاً مــوجزاً   ، ألقــى خــبري ال٧٨٩ويف اجللــسة   -٢٩
  .لألنشطة املنفَّذة واملعتزمة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
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 من جدول األعمال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإندونيـسيا      ٤وتكلم يف إطار البند     -٣٠
يل ومجهورية كوريا والـصني والعـراق       وإيطاليا وباكستان والرباز  ) اإلسالمية-مجهورية(وإيران  

م يف إطـار هـذا البنـد ممثـل شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول                   لَّـ كمـا تك  . وكندا ونيجرييـا واليابـان    
م بشأن هذا البنـد أيـضاً أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو        لَّ وتك.ي أمريكا الالتينية والكاريب  
  .دول أعضاء أخرى

، وفقا للفقـرة    )اهلند(دادوال  . ك .انعقاده برئاسة السيد ف   وعاود الفريق العامل اجلامع       -٣١
 ٢١ املعقودة يف   ٧٩٣وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها      . ٦٧/١١٣ من قرار اجلمعية العامة      ٧

  .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير/شباط
  :وض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العر  -٣٢

اقتراح بإنـشاء مركـز إقليمـي جديـد لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف                  "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل الصني؛"شرق آسيا واحمليط اهلادئ

  ، قدَّمه ممثل النمسا؛"٢٠١٣املريخ يف عام "  )ب(  
: حملـيط اهلـادئ اجلديـدة    مبادرة امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفـضاء يف آسـيا وا         "  )ج(  

، "Kibo-ABCبرنــامج ): كيبــو(التعــاون اآلســيوي النــافع باســتخدام وحــدة التجــارب اليابانيــة 
  ؛قدَّمه ممثل اليابان

توســيع نطــاق برنــامج الزمــاالت الطويلــة األمــد املــشترك بــني األمــم املتحــدة "  )د(  
د كيوشــو للتكنولوجيــا واليابــان بــشأن تكنولوجيــات الــسواتل النانويــة، الــذي استــضافه معهــ  

  .، قدَّمه ممثل اليابان"دراسة عليا يف جمال تكنولوجيات السواتل النانوية): اليابان(
    

    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ألف  
ُعرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّم حملة جمملـة عـن                 -٣٣

انظـــــر ( إىل برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة للتطبيقـــــات الفـــــضائية وَتوجُّهـــــه  الواليـــــة املـــــسندة
A/AC.105/1031  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ أنــشطة الربنــامج لعـــام      ). ١٠-٢، الفقــرات

  . قد ُنفِّذت على حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج٢٠١٢
ــة مــع التقــدير    -٣٤ ــة الفرعي  أنَّ دوالً أعــضاء ومنظمــات شــىت قــد قــدَّمت   والحظــت اللجن

  ).٤٨ و٤٧، الفقرتني A/AC.105/1031انظر  (٢٠١٢ألنشطة عام ) نقدية وعينية(تربعات 
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الرصــد ) أ: (وأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل أنَّ جمــاالت الربنــامج ذات األولويــة هــي        -٣٥
الت الــساتلية يف تطبيقــات االســتفادة مــن االتــصا) ج(إدارة املــوارد الطبيعيــة؛ و) ب(البيئــي؛ و

ــيم البعــدي والطــب البعــدي؛ و   ــ(إدارة خمــاطر الكــوارث؛ و ) د(التعل ــى  )ـه ــدرة عل  تطــوير الق
مبـــــادرة علـــــوم الفـــــضاء األساســـــية؛ ) و(اســـــتخدام الـــــنظم العامليـــــة لـــــسواتل املالحـــــة؛ و

ــانون )ز(و ــضاء؛ و قـ ــاخ؛ و ) ح(الفـ ــر املنـ ــضاء؛   ) ط(تغّيـ ــا الفـ ــية لتكنولوجيـ ــادرة األساسـ املبـ
  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية )ي(و
    

      ٢٠١٢عام   -١  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

فيما يتعلـق باألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية يف                        -٣٦
تاليـة ملـشاركتها يف رعايـة خمتلـف         ، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للجهـات ال        ٢٠١٢ عام

حلقات العمـل والنـدوات ودورات التـدريب الـيت جـرت يف إطـار الربنـامج، واملـشار إليهـا يف                      
  ):A/AC.105/1031 واملرفق األول من الوثيقة ٤٩الفقرة (تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

الواليـات  حكومات األرجنتني وإكوادور وإيطاليا وشـيلي والتفيـا والنمـسا و            )أ(  
  املتحدة واليابان؛

مركز معلومات املـوارد الطبيعيـة يف شـيلي، ومعهـد حبـوث الفـضاء بأكادمييـة                   )ب(  
العلوم النمـساوية، ووكالـة الفـضاء اإليطاليـة، ووكالـة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف التفيـا،            

ليـة التقنيـة الوطنيـة يف       واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية ومرصد كيتو الفلكي بالك        
  ؛)اليابان(إكوادور، وجامعة طوكيو 

وكالة الفضاء األوروبية واالحتاد الدويل للمالحة اجلوية واملركز الـدويل لعلـم              )ج(  
، واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل        )اليابان(طقس الفضاء وتدريسه جبامعة كيوشو      
 التـــصويري واالستـــشعار عـــن بعـــد، والوكالـــة اليابانيـــة  املالحـــة، واجلمعيـــة الدوليـــة للمـــسح

ــة والفــضاء     ــة للمالحــة اجلوي بالواليــات ) ناســا(الستكــشاف الفــضاء اجلــوي، واإلدارة الوطني
  .املتحدة، ومؤسسة العامل اآلمن
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    الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمِّق    
 للحكومة اإليطالية اليت واصلت، من خالل معهـد         أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها      -٣٧

البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مع معهد غاليليو فرياريس الـوطين              
 شـهرا، إلجـراء دراسـات     ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربع زماالت دراسية مـدة كـل منـها             

  .والتطبيقات املتصلة هباعليا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة 
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للحكومة اليابانية على توسـيع برنـامج الزمـاالت                -٣٨

ــة     . الطويلــة األمــد املــشترك بــني األمــم املتحــدة واليابــان بــشأن تكنولوجيــات الــسواتل النانوني
يـصل إىل أربعـة   إطار هذا الربنامج، سوف يقبل معهد كيوشو للتكنولوجيـا سـنويا مـا قـد          ويف

طالب يف مرحلة الدكتوراه وطالبني يف مرحلة املاجستري يف برنامج الدراسات العليـا يف الفتـرة            
  .٢٠١٧ إىل ٢٠١٣من 

    
    اخلدمات االستشارية التقنية    

الحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قُدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات              -٣٩
تــشارية تقنيــة دعمــاً لألنــشطة الــيت تعــزِّز التعــاون اإلقليمــي والــدويل  الفــضائية مــن خــدمات اس

ــر خــبري التطبيقــات الفــضائية        يف ــه يف تقري ــشار إلي ــى النحــو امل جمــال التطبيقــات الفــضائية، عل
)A/AC.105/1031 ٤٣-٣٨، الفقرات.(  
    

    ٢٠١٣عام   -٢  
     العملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات    

أوصــت اللجنــة الفرعيــة باملوافقــة علــى الربنــامج التــايل بــشأن االجتماعــات واحللقــات   -٤٠
  :٢٠١٣الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعام 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وباكـستان عـن االسـتخدام املتكامـل                )أ(  
 ١١لغذائي واملائي، املزمـع عقـدها يف اسـطنبول مـن            لتكنولوجيا الفضاء من أجل توفري األمن ا      

  مارس؛/ آذار١٥إىل 
حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وكرواتيـا عـن تطبيقـات الـنظم العامليـة                      )ب(  

  أبريل؛/ نيسان٢٥ إىل ٢١لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف باشكا، جزيرة كرك، كرواتيا، من 
ني األمم املتحدة وإندونيـسيا عـن التطبيقـات املتكاملـة      املؤمتر الدويل املشترك ب     )ج(  

  سبتمرب؛/ أيلول٤ إىل ٢لتكنولوجيا الفضاء املتعلقة بتغري املناخ، املزمع عقده يف جاكرتا، من 



 

V.13-81470 13 
 

  A/AC.105/1038

حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والـصني بـشأن تكنولوجيـا الفـضاء                    )د(  
  سبتمرب؛/ أيلول٢٠ إىل ١٦البشرية، املزمع عقدها يف بيجني، من 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة بـشأن                 )ـه(  
أدوات طقــس : حتليــل البيانــات ومعاجلــة الــصور يف جمــال تطبيقــات الفــضاء والتنميــة املــستدامة

  سبتمرب؛/ أيلول١٩ إىل ١٦الفضاء ومنذجة البيانات، املزمع عقدها يف غراتس، النمسا، من 
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية                   )و(  

بشأن تسخري تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة االقتـصادية، املزمـع عقـدها يف بـيجني، مـن                     
  سبتمرب؛/ أيلول٢٢ إىل ٢٠

ــدة بـــشأن      )ز(   ــة املتحـ ــارات العربيـ ــدة واإلمـ ــم املتحـ ــشتركة بـــني األمـ ــدوة املـ النـ
 إىل ٢٠وجيـا الفــضاء األساســية، املزمــع عقــدها يف ديب، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن  تكنول
  أكتوبر؛/ تشرين األول٢٣

حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة وبـيالروس بـشأن تـسخري تطبيقـات                  )ح(  
   إىل ١١تكنولوجيــا الفــضاء للمنــافع االجتماعيــة االقتــصادية، املزمــع عقــدها يف مينــسك، مــن   

  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥
وأعربــت بعــض الوفــود عــن قلقهــا إزاء عــدم وجــود أنــشطة ُيعتــزم تنفيــذها يف إطــار       -٤١

  .٢٠١٣برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف أمريكا الالتينية والكارييب خالل عام 
    

    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  
دول الــزمين لــدورات الدراسـات الُعليــا الــيت تــستغرق  الحظـت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلـ    -٤٢

، واليت تقدِّمها املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا       ٢٠١٣-٢٠١١تسعة أشهر للفترة    
ــضائية         ــات الفــ ــبري التطبيقــ ــر خــ ــق بتقريــ ــد أُرِفــ ــدة، قــ ــم املتحــ ــسبة إىل األمــ ــضاء، املنتــ الفــ

)A/AC.105/1031املرفق الثالث ،.(  
لجنة الفرعية املنـهاج الدراسـي اخلـاص بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                وعرض على ال    -٤٣

)ST/SPACE/59 (            الذي اسُتحِدث من أجل دورات الدراسات العليا اليت تستغرق تسعة أشـهر
  .يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

 ٦٧/١١٣ اجلمعية العامة كانت قد أعربـت يف قرارهـا           واستذكرت اللجنة الفرعية أنَّ     -٤٤
ــسب إىل         ــضاء لغــرب آســيا، املنت ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــشاء مركــز ت ــها بإن عــن ترحيب

  .٢٠١٢املتحدة واملوجود يف األردن، يف عام  األمم
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ورحَّبـــت اللجنـــة الفرعيـــة بـــاقتراح قدَّمتـــه حكومـــة الـــصني إلنـــشاء مركـــز إقليمـــي      -٤٥
تكنولوجيا الفضاء، تستـضيفه جامعـة بيهـانغ يف بـيجني حتـت إشـراف برنـامج                 علوم و  لتدريس
وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً بـأن مكتـب شـؤون الفـضاء         . املتحدة للتطبيقات الفضائية   األمم

  .اخلارجي يسهِّل إيفاد بعثة تقييم هلذا الغرض
 ٦٧/١١٣ قرارهـا    دت يف دَّ ش واستذكرت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة كانت قد         -٤٦

على أن التعاون على الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي يف جمـال األنـشطة الفـضائية أمـر أساسـي              
لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية ومـساعدة الـدول يف النـهوض بقـدراهتا        

تطلـب إىل   يف جمال الفضاء واملسامهة يف حتقيـق أهـداف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة، و                   
املنظمات اإلقليمية املعنية، حتقيقا هلذه الغاية، توفري املساعدة الالزمة لتمكني البلدان مـن تنفيـذ               

وأقرَّت اجلمعية العامة يف هذا الـصدد بالـدور اهلـام        . التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية    
مي والدويل بـني الـدول، مثـل    الذي تؤديه املؤمترات وغريها من اآلليات يف تعزيز التعاون اإلقلي        

مؤمتر القيادات األفريقيـة بـشأن تـسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة            
وامللتقى اإلقليمي للوكاالت الفـضائية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ومنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا               

  .واحمليط اهلادئ ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء
أشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل عقــد الــدورة التاســعة عــشرة للملتقــى اإلقليمــي للوكــاالت   و  -٤٧

 حتـت   ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ إىل   ١١الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ يف كواالملبور من        
ونوَّهت كـذلك بـأن الـدورة العـشرين     ". إثراء نوعية احلياة من خالل برامج الفضاء املبتكرة     "شعار  

 أكادمييـة العلـوم والتكنولوجيـا الفييتناميـة         تتشارك يف تنظيمها احلكومة اليابانيـة مـع        سوف   للمنتدى
  .وسوف تعقد يف هانوي

 مــؤمتر القيــادات األفريقيــة بــشأن تــسخري علــوم نَّشــارت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً إىل أوأ  -٤٨
 وأن حلقـة    ٢٠١٣وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة سوف يعقد يف غانـا يف عـام              

  . للفضاءتنيعمل قد ُنظِّمت لوضع سياسة واستراتيجية أفريقي
ــضاً إىل أ    -٤٩ ــة أي ــد     نَّوأشــارت اللجن ــادئ ق ــضائي آلســيا واحملــيط اهل ــاون الف ــة التع  منظم

، وأهنـا أقـرَّت   ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٨ و ١٧عقدت االجتماع السادس جمللسها يف طهران يومي        
 واستعرضت التقدم احملرز بشأن املـشاريع الـيت أقرَّهتـا يف الـسابق              فيه عدداً من املشاريع اجلديدة    

  . ٢٠١٣واتَّفقت على عقد االجتماع التايل جمللسها يف عام 
واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة إعــالن باتــشوكا الــذي اعتمــده مــؤمتر القــارة األمريكيــة     -٥٠

نـوفمرب  / تشرين الثـاين  ١٩ إىل   ١٥السادس املعين بالفضاء، املعقود يف باتشوكا، املكسيك، من         
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، والذي وضع سياسـة إقليميـة للفـضاء يف املـستقبل القريـب، وقـام أيـضاً، ضـمن أمـور              ٢٠١٠
وأشـارت اللجنـة الفرعيـة كـذلك إىل أنَّ          . أخرى، بإنـشاء فريـق استـشاري مـن خـرباء الفـضاء            

غـراض  اسـتخدام الفـضاء أل    "األمانة املؤقتة للمؤمتر قد نظمت اجتماعـا إقليميـا كـان موضـوعه              
ــة   ــارة األمريكيـ ــرة مـــن  " األمـــن البـــشري والبيئـــي يف القـ ــة املكـــسيك يف الفتـ    إىل ١٧يف مدينـ

 / تـشرين الثـاين    ١٢ واجتماعا ملمثلي هيئات الفضاء الوطنية عقـد يف          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠
  . يف سانتياغو٢٠١٢نوفمرب 

   
اف الفضاء تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكش  -ثالثاً  

    )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 مـن جـدول     ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -٥١

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء    "األعمــال، املعنــون 
  )".اليونيسبيس الثالث(لسلمية اخلارجي واستخدمه يف األغراض ا

 من جدول األعمـال ممثلـو إندونيـسيا وإيطاليـا والربتغـال وكنـدا               ٥وتكلم يف إطار البند       -٥٢
  .كما تكلم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى. ونيجرييا واليابان

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٥٣
رة من األمانة عن مسامهة جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض               مذك  )أ(  

تـسخري البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة املـستمّدة          : السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة      
  ؛)A/AC.105/993(من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة 

 ومـا  ٢٠+مؤمتر ريـو " (Rio+20 and beyond"ورقة غرفة اجتماعات، عنواهنا   )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/2013/CRP.16) (بعده

املستقبل الـذي   "الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة           )ج(  
  ؛٢٠١٢يوليه / متوز٢٧، املؤرَّخ ٦٦/٢٨٨، اليت أقرَّهتا اجلمعية العامة يف قرارها "َنْصبو إليه
ة عمل منظومة األمـم املتحـدة املعنيـة جبـدول أعمـال األمـم               التقرير األول لفرق    )د(  

" Realizing the future we want for all"، واملعنـون  ٢٠١٥املتحدة اإلمنائي لفترة مـا بعـد عـام    
  ).حتقيق املستقبل الذي نريده للجميع(

 ، أشــارت إىل أن٦٧/١١٣َّواسـتذكرت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    -٥٤
عدداً من التوصيات الواردة يف خطة عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية                
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قــد ُنفِّــذت، وأنــه ) بـاء -، البــاب الــسادسA/59/174(بـشأن تنفيــذ توصــيات اليونيـسبيس الثالــث   
  .جيري إحراز تقدُّم ُمرضٍ يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل أنشطة وطنية وإقليمية

شارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ منجزاهتا الطويلة العهد تشمل َعقد ثالثة مؤمترات بشأن          وأ  -٥٥
هـي اليونيـسبيس األول والثـاين       (استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية           

، وأفــضت إىل قيــام اللجنــة   ١٩٩٩ و١٩٨٢ و١٩٦٨، ُعقــدت يف فيينــا يف األعــوام   )والثالــث
  . وقيام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بكثري من األنشطة الربناجميةبأعمال ُمهمة كثرية

 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة           ٢٧٤ورحَّبت اللجنة الفرعية بالفقرة       -٥٦
، واليت أَقَّر فيها املؤمتر مبـا للبيانـات املـستمدة مـن             "املستقبل الذي َنْصبو إليه   "املستدامة، املعنونة   

يا الفضاء وللرصد املوقعي وللمعلومات املكانية األرضية املوثوقـة مـن أمهيـة يف صـوغ                تكنولوج
  .سياسات التنمية املستدامة وبراجمها وتنفيذ املشاريع اخلاصة هبا

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد نظَّـم أثنـاء                      -٥٧
يونيـه  / حزيـران ١٩والنمـسا، حـدثاً جانبيـاً ُعقـد يف        ذلك املؤمتر، بدعم مـن حكـوميت الربازيـل          

، مــن أجــل التوعيــة بفائــدة "تــسخري الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة" حتــت عنــوان ٢٠١٢
البيانــات الفــضائية يف التــصدي لتحــديات التنميــة املــستدامة يف جمــاالت مثــل املــوارد املائيــة          

ــة الـــصحية   ــة والرعايـ ــة البحريـ ومنـــو الـــسكان وتغيُّـــر املنـــاخ وإدارة  واملنظومـــات اإليكولوجيـ
ــضاء        ــن الفـ ــستمدة مـ ــات املـ ــهام املعلومـ ــشة إسـ ــذلك ملناقـ ــذائي، وكـ ــن الغـ ــوارث واألمـ الكـ

  .والتكنولوجيات الفضائية يف دعم تنفيذ نتائج املؤمتر والتدابري املتعلقة به
ــأنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي         -٥٨ ــة علمــاً مــع التقــدير ب ــة الفرعي وأحاطــت اللجن
 ١٢كتب األمم املتحدة املعـين باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث، سـوف ينظِّمـان يف جنيـف، يف                      وم
، الدورة املفتوحة العاشرة غري الرمسيـة لالجتمـاع املـشترك بـني  الوكـاالت      ٢٠١٣مارس  /آذار

الفــضاء واحلــد مــن خمــاطر    "بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي، الــيت ســتركِّز علــى موضــوع        
، وهــي مبــادرة تــأيت يف حينــها "نات بــشرية قــادرة علــى الــصمودالتخطــيط ملــستوط: الكــوارث

بالنظر إىل جدول األعمـال اإلمنـائي األوسـع، وخـصوصاً بـالنظر إىل مـا تكتـسيه فكـرة القـدرة                   
  .على الصمود عموماً من أمهية

 من جدول األعمال أيضاً الفريُق العامل اجلامع، الذي عاود االنعقـاد            ٥ونظر يف البند      -٥٩
، املعقـودة يف  ٧٩٣وأقـرَّت اللجنـة الفرعيـة يف جلـستها     . ٦٧/١١٣رار اجلمعيـة العامـة    وفقاً لق 
بـشأن تنفيـذ    ) انظر املرفق األول هبذا التقرير    (فرباير، توصيات الفريق العامل اجلامع      / شباط ٢١

  .توصيات اليونيسبيس الثالث
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  املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل،  -رابعاً  

    مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 مـن جـدول     ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -٦٠

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعـد بواسـطة الـسواتل، مبـا يف ذلـك             " األعمال، وعنوانه   
 ". ة ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامي

وألقـــى كلمـــات يف إطـــار هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو االحتـــاد الروســـي    -٦١
وأثنـاء التبـادل    . وإندونيسيا وإيطاليا والصني وكندا ومـصر واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان             

  .العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات ذات صلة هبذا البند
  :تمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواس  -٦٢

وضــع مفهــوم النظــام الــصيين الــوطين لبنــاء وتطــوير اجليــل اجلديــد مــن نظــام  "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل الصني؛"رصد األرض

، قدَّمـه ممثـل   "االستـشعار عـن ُبعـد اهلنديـة     سلـسلة سـواتل      من عمـل      عاماً ٢٥"  )ب(  
  اهلند؛

  ، قدَّمه ممثل اهلند؛"زيادة التعريف مبنتجات وتطبيقات رصد األرض يف اهلند"  )ج(  
الـذي تـشغله املؤسـسة اهلنديـة ألحبـاث          ) RISAT-1(ساتل التصوير الـراداري     "  )د(  
  ، قدَّمه ممثل اهلند؛"الفضاء

  ، قدَّمه ممثل العراق؛"التنّبؤ هبا وختصيص املوارد الالزمة: رصد العواصف الغبارية"  )هـ(  
ــضاء       "  )و(   ــة الستكــشاف الف ــة الياباني ــابع للوكال ــاتل لرصــد األرض ت أحــدث س
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"وضعه الراهن واخلطط املستقبلية): shizuku(اجلوي 

التركيــز علــى : االســتعماالت العمليــة للــصور الــساتلية وتطبيقاهتــا يف كوريــا "  )ز(  
  ، قدَّمه ممثل مجهورية كوريا؛)"KOMPSAT(سلسلة صور الساتل الكوري املتعّدد األغراض 

عـرض للمـستجدات املتعلقـة بـساتل األرصـاد اجلويـة التـابع لـإلدارة الوطنيــة         "  )ح(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"لدراسة احمليطات والغالف اجلوي

 املعلومات املـستقاة    -اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد        "  )ط(  
  ، قدَّمه املراقب عن اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد؛"من الصور
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ــة الرمـــال الـــصحراوية  "  )ي(   ــة املـــستقاة  والتنّبـــؤ حبركـ مراكـــز املعلومـــات الزراعيـ
، "تطبيقـان مـستندان إىل رصـد األرض ألغـراض تنميـة البلـدان األفريقيـة               : عدُبباالستشعار عن   

  .لية للفضاءقدَّمه املراقب عن اجلامعة الدو
وأثناء املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمـال االستـشعار عـن                -٦٣
وقُـدِّمت أمثلـة عـن الـربامج الوطنيـة والثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل تعزيـز التنميـة                       . ُبعد

الزراعة وصيد األمساك؛   :  التالية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة، وال سيما يف اجملاالت       
ورصــد تغّيــر املنــاخ؛ وإدارة الكــوارث؛ واهليــدرولوجيا؛ وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة واملــوارد        
الطبيعية؛ ورصد نوعية اهلواء واملياه؛ ورسم خـرائط مـوارد التنـّوع األحيـائي واملنـاطق الـساحلية                  

صــد الغــالف اجلليــدي؛ ودراســة  واســتخدام األراضــي واألراضــي البــور واألراضــي الرطبــة؛ ور  
  .احمليطات؛ والتنمية الريفية وختطيط املدن؛ والسالمة والصحة العامة

ت اللجنة بأنَّ النظم الـشاملة واملنـسقة واملـستدامة لرصـد األرض ضـرورية ملنفعـة                 رَّأقو  -٦٤
رصـاد  اإلنسان؛ وأنَّه جيري بذل جهود كبرية لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة يف جمـال اسـتخدام أ              

  .األرض من أجل حتسني نوعية احلياة وتعزيز تنميتها االجتماعية واالقتصادية
ونّوهت اللجنة الفرعية بتوافر مزيـد مـن البيانـات الفـضائية بتكلفـة ال ُتـذكر أو ّجمانـا،                -٦٥

الربازيلـي لدراسـة   -مبا يف ذلك بيانات االستـشعار عـن ُبعـد، الـيت يتيحهـا جمانـاً الـساتل الـصيين          
وســــاتل ) SAC-C( األرضــــية والبعثــــة الدوليــــة للــــساتل األرجنتــــيين لرصــــد األرض  املــــوارد

ــاتل    ) Landsat" (الندســـات" ــدة وسـ ــابع للواليـــات املتحـ ــد التـ ــشعار األراضـــي عـــن ُبعـ الستـ
  .اهلندي) OCEANSAT-2( وساتل الياباين) shizuku" (شيزوكو"

ق الـسواتل لرصـد     وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً باسـتمرار عـدد مـن عمليـات إطـال                  -٦٦
األرض وبالبحوث املبتكرة اليت أُجريت باستخدام هذه السواتل، اليت ميكن اسـتخدام البيانـات              

  .املستمدة منها لوضع مناذج متقّدمة ومتكاملة عاملياً للمنظومة األرضية
وســـلّمت اللجنـــة الفرعيـــة مبـــا تؤّديـــه منظمـــات ومبـــادرات، مثـــل امللتقـــى اإلقليمـــي    -٦٧

ــسخري      لوكــاالت الفــض  ــشأن ت ــه ب اء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ومــشروع رصــد آســيا ومبادرت
التطبيقات الفضائية لصاحل البيئة والفريق املختص برصد األرض واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد                
األرض ومبادرهتا بشأن الكويكبات االفتراضية مـن أجـل الفريـق املخـتص برصـد األرض، مـن                  

   واإلقليمــي يف اســتخدام تكنولوجيــا االستــشعار عــن ُبعــد،  دور هــام يف تعزيــز التعــاون الــدويل
  .وال سّيما لصاحل البلدان النامية
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وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالتقـدُّم الـذي أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف                    -٦٨
ومببادراتــه األخــرى، مثــل مبــادرة تعقّــب ) جيــوس(إعمــال املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض 

يف الغابات، ورصد املناخ والزراعة، وتطوير شبكات الرصـد وحتقيـق التكامـل بينـها يف     الكربون  
املناطق الباردة، والسعي لبناء القدرات بغية توسـيع إمكانيـة االسـتفادة مـن بـرامج رصـد األرض                   

وأحاطـت علمـاً أيـضاً بالنـدوة اخلامـسة للمنظومـة العامليـة لـنظم                . واستخدامها يف البلدان الناميـة    
، وباجللـسة  ٢٠١٢أبريـل  /األرض آلسيا واحمليط اهلادئ، اليت ُعقدت يف طوكيـو يف نيـسان    رصد  

العامــة التاســعة للفريــق املخــتص برصــد األرض الــيت استــضافتها الربازيــل يف فــوز دو إغواســو يف  
كذلك أنَّ سويـسرا ستستـضيف اجللـسة        الفرعية  والحظت اللجنة   . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .٢٠١٤يناير / واالجتماع الوزاري للفريق املختص برصد األرض يف كانون الثاينالعامة التالية

ونّوهت اللجنة الفرعية بنجاح اختتام اجللسة العامة الـسادسة والعـشرين للجنـة املعنيـة                 -٦٩
ــشرين األول    ــد يف ت ــضافتها اهلن ــيت است ــسواتل رصــد األرض، ال ــوبر /ب والحظــت . ٢٠١٢أكت

 ٢٠١٣نـدا تولَّـت رئاسـة اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض لعـام                اللجنة الفرعية أيضا أنَّ ك    
  .وأهنا ستستضيف اجللسة العامة املقبلة هلا

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تــستفيد مجيــع الــدول علــى قــدم     -٧٠
املساواة وبتكلفـة معقولـة مـن تكنولوجيـات االستـشعار عـن ُبعـد والبيانـات الـيت تنتجهـا هـذه                       

وشـجَّع هـذا الوفـُد مقـدِّمي بيانـات االستـشعار عـن ُبعـد علـى مـنح تـراخيص                      . لتكنولوجياتا
  .حكومية فردية للبلدان النامية اليت تشتري بيانات االستشعار الساتلي عن ُبعد

 وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ تـوفري إمكانيـة االطـالع حبريـة عـرب اإلنترنـت علـى صـور                   -٧١
  .سَّاسة قد يعرِّض األمن الوطين للخطرعالية االستبانة ملناطق ح

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ استخدام االستشعار عن ُبعد ألغراض غري سلمية أمر غـري                 -٧٢
 .مقبول

   
     احلطام الفضائي  -خامساً  

 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -٧٣
  ".احلطام الفضائي"األعمال، 

 مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو أملانيـــا وإندونيـــسيا وإيطاليـــا  ٧وتكلَّـــم يف إطـــار البنـــد   -٧٤
ــسا وفرتويــال     ــا والــصني وفرن ــة كوري ــشيكية ومجهوري ــة الت ــة(واجلمهوري ــة-مجهوري ) البوليفاري

كما تكلَّم يف إطار هذا البند ممثـل شـيلي، نيابـة عـن              . وكندا واهلند والواليات املتحدة واليابان    
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وأثنـاء التبـادل العـام لـآلراء، تكلَّـم بـشأن هـذا البنـد                . ول أمريكا الالتينية والكاريــيب    جمموعة د 
  . أيضا ممثلو دول أعضاء أخرى

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٧٥
ــام     "  )أ(   ــال احلطـ ــضائية يف جمـ ــات الفـ ــسي للدراسـ ــوطين الفرنـ ــز الـ ــشطة املركـ أنـ

  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"ائيالفض
، "‘الشركة الوطنية كازاخـستان غـاريش سـاباري       ‘الشركة املسامهة املسمَّاة    "  )ب(  

  مه ممثل كازاخستان؛قدَّ
نتائج رصد املدار الثابت بالنسبة لألرض واملدار األهليليجي املرتفع بواسـطة           "  )ج(  

  مه ممثل االحتاد الروسي؛، قدَّ"٢٠١٢الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية يف عام 
  ، قدَّمه ممثل أوكرانيا؛"ختفيف احلطام الفضائي"  )د(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"‘فينيكس‘مشروع "  )هـ(  
، "بيئــة احلطــام الفــضائي للواليــات املتحــدة وحتــديثات عملياتيــة هبــذا الــشأن "  )و(  

  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛
  ، قدَّمه ممثل اإليسا؛"٢٠١٢جمال ختفيف احلطام يف عام أنشطة اإليسا يف "  )ز(  
، قدَّمـه املراقـب   "تطوُّر بيئة احلطـام يف املـدار األرضـي املـنخفض يف املـستقبل        "  )ح(  

  عن اإليسا، بصفته رئيس جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي؛
مـه ممثـل الرابطـة الدوليـة لتعزيـز األمـان            ، قدَّ "احلفاظ على بيئة الفضاء تعاونيا    "  )ط(  
  .يف الفضاء

وُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي وأمـان               -٧٦
األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نوويـة واملـشاكل املتـصلة باصـطدام تلـك                 

ت الـردوَد الـواردة  مـن الـدول األعـضاء            األجسام باحلطـام الفـضائي، وتـضمنت تلـك املعلومـا          
ــشأن هــذه املــسألة    ــة ب  A/AC.105/C.1/2013/CRP.4 وA/AC.105/C.1/107(واملنظمــات الدولي

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.19و
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما لندوة االحتاد الدويل للمالحـة الفـضائية حـول                 -٧٧

زالة الفعلية للحطـام املـداري مـن فائـدة يف وصـف الـصعوبات               الدراسات واملفاهيم املتعلقة باإل   
  .ة إىل إجياد حل فوري من أجل ختفيف احلطامالشديدة يف معاجلة هذه املسألة واحلاجة امللّح
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وأبدت اللجنة الفرعية قلقهـا بـشأن تزايـد مقـدار احلطـام الفـضائي، وشـّجعت الـدول                     -٧٨
يــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام  الــيت مل تنفّــذ بعــُد املبــادئ التوجيهيــة لتخف 

  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طوعاً
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعـض الـدول تنفّـذ تـدابري للتخفيـف مـن احلطـام                     -٧٩

ة عـن جلنـة اسـتخدام    الفضائي تتسق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادر           
ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي   /الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، و  أو املبــادئ التوجيهي

الصادرة عن جلنة التنـسيق املـشتركة واملعنيـة باحلطـام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى قـد وضـعت                     
  .لنفسها معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية

الحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ هنـاك دوالً أخـرى تـستخدم مبـادئ جلنـة التنـسيق             و  -٨٠
ــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي كنقطــتني       ــة لقواعــد ال ــة األوروبي املــشتركة واملدون

كمــا الحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ . مــرجعيتني يف أطرهــا التنظيميــة لألنــشطة الفــضائية الوطنيــة
ت علــى معاجلــة مــشكلة احلطــام الفــضائي ضــمن إطــار برنــامج اإليــسا   دوالً أخــرى قــد تعاونــ

  .اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ دوالً قد اعتمدت عدداً مـن النـهوج والتـدابري                  -٨١

ــات          ــات اإلطــالق واملركب ــصميم مركب ــها حتــسني ت ــضائي، من ــام الف ــف احلط ــة لتخفي امللموس
نقــل الــسواتل إىل مــدارات أخــرى، والتخميــد، والعمليــات املرتبطــة بانتــهاء العمــر الفــضائية، و

  .التشغيلي، واستحداث براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي
 اللجنـة الفرعيـة القانونيـة قـد اعتمـدت           نَّوالحظت اللجنة الفرعية أيـضاً مـع التقـدير أ          -٨٢

معلومـات واآلراء بـشأن اآلليـات القانونيـة املتـصلة           تبـادل عـام لل    "بند جدول األعمـال املعنـون       
  ".بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ هناك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت تكنولوجيـا                   -٨٣
ّبـؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف اجلـوي             مراقبة احلطام الفـضائي ورصـده املـستمر، والتن        

ــدار،       ــسواتل يف امل ــة لل ــة الروبوطي ــب االصــطدام ومنذجــة احتمــاالت االصــطدام، واخلدم وجتّن
واستحداث تكنولوجيات حلماية النظم الفضائية من احلطام الفـضائي واحلـد مـن تكـّون املزيـد                 

  .من احلطام الفضائي
 أنَّ زيـادة تـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي علـى       وأعربت بعض الوفود عن رأي مفـاده     -٨٤

الصعيد الوطين وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف هـذا امليـدان مهـا أمـران ضـروريان لـضمان                   
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تيسُّر الوصول اآلمن واملأمون إىل الفضاء أمام مجيع الدول ومحاية املوجودات الفضائية وتنميـة              
  .الفضاء اخلارجي على حنو مستدام

ــة     وأع  -٨٥ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تتعــاون اللجن
  .واللجنة الفرعية القانونية على إجياد حل شامل لتخفيف احلطام الفضائي

بدي رأي مفاده أنَّ مستقبل استكشاف الفضاء يتوقف، إىل حد بعيـد، علـى فعاليـة                أُو  -٨٦
 مـن تكوُّنـه     ي أن يكون ختفيف ذلك احلطام واحلـدّ       تدابري ختفيف احلطام الفضائي، ومن مث ينبغ      
  .من بني أولويات عمل اللجنتني الفرعيتني

وأُبدي رأي مفاده أن ُتجـرى مراجعـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي                    -٨٧
الصادرة عن اللجنة تأخذ يف االعتبار أنشطة الوكـاالت املـشغِّلة وعمليـات اإلطـالق والبعثـات                 

  .واخنراط القطاع اخلاص يف هذا اجملالالفضائية، 
وأُبدي رأي مفاده أن تتشاور اللجنة الفرعية مع جلنة التنسيق املشتركة بصورة دوريـة                -٨٨

لكي تظل مواكبة ملا ُيدَخل علـى املبـادئ التوجيهيـة الـصادرة عـن جلنـة التنـسيق املـشتركة مـن                     
  .ا ويف ممارسات ختفيف احلطامتنقيحات يف املستقبل وملا حيدث من تطورات يف التكنولوجي

وأُبدي رأي مفاده أنَّ من املهم أن ُتعمَّم املعلومات بـسرعة بـني أعـضاء اللجنـة الفرعيـة                     -٨٩
  . وجلنة التنسيق املشتركة فيما يتعلق باألعمال واألنشطة املضطلع هبا يف ميدان احلطام الفضائي

انـات بـني الـدول هـو أمـر أساسـي            ورأت بعض الوفود أنَّ تبادل األسـاس املعـريف والبي           -٩٠
  .أليِّ استراتيجيات ختفيفية وتدابري عالجية ذات جدوى

ورأت بعض الوفـود أنَّ مجيـع املعلومـات املتعلقـة بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف                      -٩١
  .اجلوي لألرض ينبغي أن تبلّغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرر منها

لبيانــات املتعلقــة باحلطــام الفــضائي ينبغــي أن تكــون ميــسورة   وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ ا  -٩٢
  .املنال جلميع البلدان على حنو شفاف

ــة        -٩٣ ــات تعاوني ــسعي إىل إجيــاد آلي ــي ال ــه ينبغ ــاده أن ــدي رأي مف ــشاء ســجلٍّ   وأُب ــة إن بغي
 على الصعيد الدويل واملتعدد البلدان يشتمل على بيانـات االتـصال وعلـى معلومـات                للمشغِّلني

اكز البيانات املعنيـة بتخـزين وتبـادل املعلومـات املتعلقـة باألجـسام الفـضائية والعمليـات                  عن مر 
  .وعن إجراءات تبادل املعلومات

وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك مسؤولية تقع علـى عـاتق مجيـع الـدول                -٩٤
  .يةاملرتادة للفضاء، هي تنفيذ تدابري التخفيف طوعاً من خالل آلياهتا الوطن
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وأُبدي رأي مفاده أنَّ من الضروري مواصـلة حتـسني املبـادئ التوجيهيـة الـصادرة عـن                   -٩٥
اللجنة بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، وأنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة               

 ذلـك   الفرعية القانونية أن تتعاونا على وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائي، مبا يف             
  . احلطام الناتج عن املنصات الفضائية املزودة مبصادر قدرة نووية

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن تنتفع البلدان النامية مبا توفّره الـدول املرتـادة للفـضاء                   -٩٦
  .من مساعدات تقنية يف جمال رصد احلطام الفضائي

 اإلســهام يف ختفيــف احلطــام وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي متكــني البلــدان الناميــة مــن   -٩٧
الفضائي من خـالل بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا، ألنَّ الـدول مجيعـاً، بـصرف النظـر عـن                       

  .مستوى تطورها وعّما متتلكه من تكنولوجيا، هي معرَّضة للمخاطر نفسها بدرجة متساوية
الـضخمة  وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي تركيب عاكسات ارجتاعية على مجيع األجسام              -٩٨

احلجم، مبا فيها تلك الـيت ستـصبح عاطلـة بعـد اإلطـالق، ممـا يتـيح مزيـداً مـن الدقـة يف حتديـد                           
  .مواقع العناصر املدارية وحتسني كفاءة مناورات تفادي االصطدام

وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي للـدول، فيمـا خيـص مـشكلة احلطـام الفـضائي، أن تأخـذ                      -٩٩
  .البيئة الفضائيةيف احلسبان ضرورة احلفاظ على 

بـدي رأي مفـاده أنَّ عـدم وجــود اشـتراطات واضـحة ومعــايري ملزمـة بـشأن مــسألة        أُو -١٠٠
احلطام الفضائي يوفر شكالً من احلماية للدول الـيت اعتـادت اسـتخدام التكنولوجيـا بـدون أيِّ                  

  .قيود أو ضوابط، بل ودون مراعاة حلياة اإلنسان أو سالمة البيئة يف بعض احلاالت
واتَّفقت اللجنةُ الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                    -١٠١

أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                     
على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـسائر جوانـب احلطـام الفـضائي،                  

  . رجوعه إىل الغالف اجلويمبا فيها 
ــبيل            -١٠٢ ــى س ــدول أن تتخــذ، عل ــي لل ــه ينبغ ــاده أن ــن رأي مف ــود ع ــت بعــض الوف وأعرب

  . الفضائياألولوية، تدابري لتحسني تكنولوجيا رصد ذلك احلطام
ــة العامــة، يف قرارهــا      -١٠٣ ــة أنَّ اجلمعي ــة الفرعي ، قــد دعــت إىل  ٦٧/١١٣والحظــت اللجن

ه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيا حمسَّنة لرصد احلطـام         مواصلة البحوث الوطنية املتعلقة هبذ    
الفــضائي وجتميــع ونــشر البيانــات املتعلقــة باحلطــام الفــضائي، واتَّفقــت علــى ضــرورة التعــاون   
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الدويل مـن أجـل التوّسـع يف وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة وميـسورة التكـاليف للحـد مـن تـأثري                
  . لةاحلطام الفضائي على البعثات الفضائية املقب

واتَّفقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي، وأنـه               -١٠٤
ينبغي للدول األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا فيهـا معلومـات                

  .كنعن املمارسات اليت أثبتت جناعتها يف التقليل من تكوُّن احلطام الفضائي إىل أدىن حد مم
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن تتـاح للجنـة، خـصوصاً مـن جانـب الـدول الـيت هـي                        -١٠٥

مسؤولة إىل حد بعيد عن تكوين احلطام الفضائي والدول اليت لديها القـدرة علـى اختـاذ تـدابري                  
  .لتخفيف ذلك احلطام، معلومات عن التدابري املتخذة للحد من تكوُّن احلطام

دعوة الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة الـيت           لفرعية على أنه ينبغي     واتَّفقت اللجنة ا    -١٠٦
تتمّتع بصفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي تقـارير عـن األحبـاث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي           
وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وعـن املـشاكل املرتبطـة                     

ضائية باحلطام الفضائي، وعـن الـسبل الـيت جيـري هبـا تنفيـذ املبـادئ                باصطدام تلك األجسام الف   
 .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي

   
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -سادساً 

 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -١٠٧
  ".كوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم إدارة ال: "األعمال، املعنون

 من جدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وباكـستان               ٨وتكلَّم يف إطار البند       -١٠٨
كمـا تكلَّـم يف     . وفرنسا ومصر وكنـدا والنمـسا واهلنـد والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان               

م بـشأن   لَّـ وتك. ي  تينيـة والكـاريب   إطار هذا البند ممثل شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا الال               
  .هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٠٩
ــد        "  )أ(   ــن ُبع ــشعار ع ــات االست ــتخدام بيان ــشأن اس ــاد الروســي ب ممارســات االحت

  مه ممثل االحتاد الروسي؛، قدَّ" يف التنبؤ حباالت الطوارئ ورصدهااملأخوذة من الفضاء
تيـــسري االســـتفادة العامليـــة مـــن امليثـــاق الـــدويل بـــشأن الفـــضاء والكـــوارث   "  )ب(  
  ه ممثل فرنسا؛قدَّم، "الكربى
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ــوارئ "  )ج(   ــوارث وإدارة الطـ ــو   : الكـ ــايل كوزمـ ــضاء اإليطـ ــام الفـ ــسامهة نظـ -مـ
  ه ممثل إيطاليا؛قدَّم، "سكاميد

، قدَّمــه ممثــل "اســتراتيجية تطــوير نظــام لإلنــذار املبكــر بــالكوارث يف املكــسيك  "  )د(  
  .املكسيك
  :وُعرِضت على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -١١٠

تقريــر عــن حلقــة العمــل الدوليــة اخلامــسة لربنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام    )أ(  
تعزيـز أوجـه   "حاالت الطوارئ، املعنونـة  املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف  

 ٢٦-٢٤بـــون، أملانيـــا، " (التـــآزر العامليـــة عـــن طريـــق إدارة املعـــارف والبّوابـــات والـــشبكات
  ؛)A/AC.105/1023) (٢٠١٢أبريل /نيسان

 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٢تقريــر عــن األنــشطة املنفَّــذة يف عــام    )ب(  
ــضائية يف إ   ــات الفــ ــتخدام املعلومــ ــوارئ   الســ ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ دارة الكــ

)A/AC.105/1027(؛  
 ٢٠١٢تقرير من األمانة عن أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفـذة يف عـام                )ج(  

يف إطار برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة                  
  ؛)A/AC.105/1029(يف حاالت الطوارئ 

تقريـــر عـــن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بـــشأن اســـتخدام التكنولوجيـــات    )د(  
 تـشرين  ٩-٧بـيجني،  (تقييم املخاطر يف سياق تغيُّر املناخ العاملي     : الفضائية يف إدارة الكوارث   

  ؛)A/AC.105/1033) (٢٠١٢نوفمرب /الثاين
 ورقــة غرفــة اجتماعــات عــن اجتمــاع اخلــرباء الــدويل بــشأن إعــداد اخلــرائط      )ـه(  

ــور إلدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت        ــن اجلمه ــة م ــصادر خارجي باالســتعانة مب
الطوارئ، الذي عقد يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة                    

  ؛)A/AC.105/C.1/2013/CRP.5(الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
ــا      )و(   ــن برن ــات ع ــة اجتماع ــة غرف ــات    ورق ــتخدام املعلوم ــم املتحــدة الس مج األم

خطــة العمــل املقترحــة لفتــرة  : الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.6 (٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
ــضاء          -١١١ ــذهلا مكتــب شــؤون الف ــيت ب ــديرها للجهــود ال ــة عــن تق ــة الفرعي وأعربــت اللجن

أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات عــن  التقــارير اخلــارجي يف إطالعهــا علــى
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يف عـــام ) برنـــامج ســـبايدر(الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ  
، والحظت بارتياح التقدم احملرز فيما يتعلق جبميع األنشطة املخطـط لتنفيـذها يف إطـار          ٢٠١٢

مر من خالله لعمليات الطوارئ أثنـاء الكـوارث الكـربى           الربنامج، مبا يشمل توفري الدعم املست     
يف مجيع أحناء العامل، مثل الفيضانات اليت حدثت يف باكستان والفلـبني والكـامريون، والزلـزال                

  .الذي ضرب مجهورية إيران اإلسالمية
والحظـت اللجنـة الفرعيـة بارتيــاح مـا تقـوم بـه الــدول األعـضاء مـن أنـشطة مــستمرة            -١١٢

وفري املزيد من احللول الفضائية واستخدامها يف دعم إدارة الكوارث، وتـسهم أيـضاً         ُتسهم يف ت  
مشروع سـنتينل آسـيا وتنـسيقه لطلبـات رصـد      : يف دعم برنامج سبايدر، ومنها األنشطة التالية  

حاالت الطوارئ من خالل املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث، وخـدمات إعـداد خـرائط                     
، وميثـــاق )كوبرينكــوس ( الربنــامج األورويب لرصــد األرض   حــاالت الطــوارئ الــيت يقــدمها    

التعـاون علــى حتقيـق االســتخدام املنـسق للمرافــق الفـضائية يف حــال وقـوع كــوارث طبيعيــة أو      
  ). املسمَّى أيضاً امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى(تكنولوجية 

اء والكوارث الكـربى قـد عقـد    امليثاق الدويل بشأن الفض   والحظت اللجنة الفرعية أن       -١١٣
ــر / شــباط٢٠يف  ــرويج     ٢٠١٣فرباي ــرض الت ــا بغ ــاً مفتوحــاً يف فيين ــاً إعالمي ــضمام  اجتماع لالن

  .امليثاقالعاملي إىل 
والحظت اللجنة الفرعية أن أعـضاء امليثـاق قـد اعتمـدوا تنفيـذ مبـدأ تيـسري االسـتفادة                 -١١٤

رث، مبـا يف ذلـك اهليئـات القائمـة يف الـدول             العاملية الذي سيتيح ألي هيئة وطنية إلدارة الكـوا        
  .غري األعضاء يف امليثاق، أن تقدم طلبات لالستفادة من خدماته يف حاالت الطوارئ

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري إقامـة عالقـات تكامـل بـني برنـامج سـبايدر                     -١١٥
دة التعـاون الفعَّـال وجتنُّـب    واملبادرات القائمة األخرى، مبا يف ذلك مشروع سنتينل آسـيا، لزيـا       

  .االزدواجية يف اجلهود املبذولة
  .اون بني امليثاق وبرنامج سبايدروُرئي أنَّ من الضروري مواصلة جهود التآزر والتع  -١١٦
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مبسامهات اخلرباء من الـدول األعـضاء ومكاتـب الـدعم        -١١٧

ــة يف عــام   ــامج     الــيت قــدمت إىل ٢٠١٢اإلقليمي ــة التابعــة لربن ــشارية التقني ــع البعثــات االست  مجي
  .سبايدر، فضال عن تبادل اخلربات مع البلدان األخرى املهتمة

والحظت اللجنة الفرعية ما حظي به كل مـن حلقـة العمـل الدوليـة اخلامـسة لربنـامج                     -١١٨
 حـــاالت األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف

تعزيـــز أوجـــه التـــآزر العامليـــة عـــن طريـــق إدارة املعـــارف والبّوابـــات        "الطـــوارئ، املعنونـــة  
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، اليت نظمها برنامج سبايدر بدعم من احلكومة األملانية، وعقدت يف بـون، أملانيـا،            "والشبكات
، ومؤمتر األمم املتحدة الـدويل بـشأن اسـتخدام          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢٤يف الفترة من    

تقييم املخاطر يف سياق تغيُّر املنـاخ العـاملي، الـذي           : لتكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث    ا
 ٩ إىل ٧نظمــه برنــامج ســبايدر بــدعم مــن احلكومــة الــصينية، وعقــد يف بــيجني يف الفتــرة مــن  

  .، من اهتمام واسع النطاق ومشاركة عريضة من اخلرباء٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين
شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد استـضاف، يـومي            لجنـة الفرعيـة أن مكتـب        والحظت ال   -١١٩
 يف فيينــا، االجتمــاع الــسنوي الرابــع ملكاتــب الــدعم اإلقليميــة ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٢ و١١

 ٢٠١٢التابعــة لربنــامج ســبايدر مــن أجــل اســتعراض األنــشطة املــشتركة املنفــذة خــالل عــام     
  .٢٠١٥-٢٠١٤ني  ولفترة السنت٢٠١٣ووضع خطة عمل مشتركة لعام 

وباكـستان واليابـان   ) اإلسـالمية - مجهوريـة (والحظت اللجنة الفرعية أن وفود إيران      - ١٢٠
أفــضل املمارســات يف عـن  مت عروضــاً إيـضاحية بــشأن التقــدم احملـرز يف صــوغ كتيبــات   قـدّ 

والحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً موافقـة         . جمال إدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ     
سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له على تعزيز إدارة املعارف من أجـل تقـدمي    برنامج  

ــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة        ــات الف ــشأن اســتخدام املعلوم ــشارية ب خــدمات است
  .حلاالت الطوارئ

ة بارتيــاح توقيــع االتفــاق اخلــاص مبكتــب الــدعم اإلقليمــي يــوالحظــت اللجنــة الفرع  - ١٢١
امج ســبايدر بــني مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واملعهــد الــوطين اإلندونيــسي   التــابع لربنــ

 خــالل دورة ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٩للمالحــة اجلويــة والفــضاء، الــذي جــرى يف فيينــا يف  
  .اللجنة الفرعية

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أيـضاً أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد وقَّـع                     -١٢٢
 على مذكرة تفاهم مع املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، الكـائن            ٢٠١٣فرباير  /يف شباط 

  .يف نيبال، بغرض إنشاء مكتب للدعم اإلقليمي تابع لربنامج سبايدر يف منطقة اهليمااليا
ونوَّهت اللجنة الفرعية بتجديد وزارة الدفاع املدين والطـوارئ وإزالـة آثـار الكـوارث           -١٢٣

وســي ملــا ســبق أن عرضــته والتزمــت بــه بــشأن استــضافة مكتــب دعــم    الطبيعيــة يف االحتــاد الر
  .إقليمي تابع لربنامج سبايدر

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن ترحيبــها بوجــود مكاتــب دعــم إقليمــي تابعــة لربنــامج       -١٢٤
الوكالـة الفـضائية اجلزائريـة،      : سبايدر يف الوقت الراهن يف ضيافة عشر منظمات وطنيـة، وهـي           

ــة الوطنيــة   األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية، ومعهــد أوغــسطني كوداســي اجلغــرايف يف       واللجن
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كولومبيــا، وجامعــة كــارويل روبــرت اهلنغاريــة، واملعهــد الــوطين اإلندونيــسي للمالحــة اجلويــة  
ــة للبحــث والتطــوير يف جمــال      ــة النيجريي ــة الوطني ــة، والوكال ــة الفــضاء اإليراني والفــضاء، ووكال

ــة الباكــستانية   ــضاء، واللجن ــضاء      الف ــة الف ــى، ووكال ــالف اجلــوي األعل ــضاء والغ  لبحــوث الف
املركــز : الرومانيــة، ووكالــة الفــضاء الوطنيــة األوكرانيــة؛ ومخــس منظمــات إقليميــة، وهــي        

اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، الكــائن يف كــويب، اليابــان؛ واملركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط    
الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال يف    املــوارد ألغــراض التنميــة، الكــائن يف نــريويب؛ واملركــز      

كامتاندو؛ وجامعة جزر اهلند الغربية، الكائنة يف سـانت أوغـستني، ترينيـداد وتوبـاغو؛ ومركـز                 
  ي، الكــائن يف مدينــة بنمــا،  امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكــاريب

  . مكتبا١٥ً مما رفع إمجايل عدد مكاتب الدعم اإلقليمي إىل
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن                  -١٢٥

يستكشف فرص إبرام املزيد من اتفاقات التعاون مع املؤسسات الوطنيـة واملنظمـات األقاليميـة              
املعنية بإدارة الكوارث الطبيعية من أجل وضع بـرامج تـدريب علـى تطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء             

 إدارة الكوارث، وأعربت عن تأييـدها إلنـشاء مكاتـب دعـم إقليميـة جديـدة تابعـة لربنـامج                     يف
  .سبايدر يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

ورأت بعض الوفود أن من املهم تكثيف التنسيق والتعاون الـدوليني مـن خـالل بـرامج         -١٢٦
  .ال سيما يف البلدان الناميةتدريبية يف جمال إدارة الكوارث يف سياق برنامج سبايدر، 

ونوَّهــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح مبــا تقدِّمــه الــدول األعــضاء مــن تربعــات، مبــا فيهــا       -١٢٧
التربعات النقدية املقدمة من أملانيا والصني والنمسا، وشجَّعت الدول األعضاء علـى أن تقـدِّم،               

 يـشمل الـدعم املـايل، لكـي         على أساس طوعي، كل أنواع الدعم الالزمة لربنامج سـبايدر، مبـا           
  .٢٠١٥-٢٠١٤يتمكَّن الربنامج من تنفيذ خطة عمله لفترة السنتني 

ونظر أيـضاً الفريـق العامـل اجلـامع، الـذي عـاود االنعقـاد عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                         -١٢٨
، يف ٧٩٣وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها .  مــن جــدول األعمــال٨، يف البنــد ٦٧/١١٣
  .اير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الوارد يف املرفق األول هلذا التقريرفرب/ شباط٢١
   

  التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -سابعاً 
 

 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -١٢٩
، واستعرضــت "ال الـنظم العامليــة لـسواتل املالحـة   التطـورات األخــرية يف جمـ  "األعمـال، املعنـون   

املسائل املتعلقة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة وآخر التطـورات يف ميـدان     
  .النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة لتلك النظم
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د الروسـي وإيطاليـا والـصني        مـن جـدول األعمـال ممثلـو االحتـا          ٩وتكلم يف إطار البند       -١٣٠
كمـا تكلـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل            . وفرنسا وكندا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان         

  .العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -١٣١

 بـشأن تطبيقـات الـنظم    تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والتفيـا         )أ(  
  ؛)A/AC.105/1022(الحة العاملية لسواتل امل

 يف إطـار خطـة عمـل        ٢٠١٢تقرير األمانة عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف عـام               )ب(  
  ؛)A/AC.105/1034(اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

ة بـالنظم العامليـة لـسواتل       مذكّرة من األمانة عن االجتماع السابع للجنة املعنيـ          )ج(  
  ؛)A/AC.105/1035(املالحة 
ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي عــن إتاحــة اســتخدام النظــام العــاملي    )د(  

  ).A/AC.105/C.1/L.331(الروسي لسواتل املالحة دون مقابل للمجتمع الدويل 
  : التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية -١٣٢

وحالتـه  ) غلونـاس (السياسة احلكوميـة بـشأن النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة           "  )أ(  
 ، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛"الراهنة وحتديثه

ه ممثـل   قدَّمـ ،  "عاليـة الدقـة لـدى مجهوريـة كازاخـستان         النظام سواتل املالحـة     "  )ب(  
 كازاخستان؛

  ه ممثل الصني؛قدَّم، " الدولية واألنشطةBeiDouنظام سواتل املالحة "  )ج(  
  .ه ممثل اليابانقدَّم، "النظام الساتلي شبه السميت"  )د(  
اللجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم       "واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً إىل عرض إيضاحي عن           -١٣٣

ه ممثـل مكتـب شـؤون       قدَّمـ ،  "العاملية لـسواتل املالحـة وبرناجمهـا اخلـاص بتطبيقـات تلـك الـنظم              
ء اخلارجي، الذي يتوىل مهام األمانة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة وملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات        الفضا

  .التابع هلا
وأُبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، بـصفته األمانـة التنفيذيـة                  -١٣٤

التخطيطيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، يتــوىل تنــسيق االجتماعــات  
للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، باالقتران مع دورات جلنة الفـضاء اخلـارجي               
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. وهيئتيها الفرعيتني، إىل جانب تنفيذه برناجمـاً يتعلـق بتطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                  
شـاملة لـصاحل اللجنـة الدوليـة        وأُشري إىل أنَّ األمانة التنفيذية تتوىل أيضاً صيانة بوابـة معلومـات             

  .ومستعملي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة
ــأنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، مــن خــالل        -١٣٥ ــة علمــا ب ــة الفرعي وأحاطــت اللجن

برناجمــه املتعلــق بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، ومبقتــضى خطــة عمــل اللجنــة الدوليــة املعنيــة    
ملالحــة، ُيركِّــز يف عملــه علــى التــرويج الســتخدام تكنولوجيــات تلــك بــالنظم العامليــة لــسواتل ا

الــنظم كــأدوات لتطبيقــات علميــة، منــها تــأثريات طقــس الفــضاء علــى الــنظم العامليــة لــسواتل   
 علــى تنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة حــول تطبيقــات تلــك الــنظم وحــول   ُيركِّــزاملالحــة، كمــا 

  .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء
حاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحـة تـوفِّر سـبيالً            وأ  -١٣٦

فالبيانات الـساتلية   . ناجع التكلفة لتحقيق منو اقتصادي مستدام مع محاية البيئة يف الوقت نفسه           
اخلاصــة باملالحــة وحتديــد املواقــع ُتــستعمل اآلن يف طائفــة واســعة مــن اجملــاالت، تــشمل رســم   

رائط وإجـراء املـسوح، ورصـد البيئـة، والزراعـة الدقيقـة، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، واإلنـذار                    اخل
ــربي، كمــا       ــة، والنقــل ال ــة، واملالحــة البحري ــالكوارث والتــصدِّي للطــوارئ، واملالحــة اجلوي ب

  .ُتستعمل يف جماالت حبثية مثل دراسات تغيُّر املناخ ودراسات الغالف اإليوين
نة الفرعية علماً بأنَّ حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والتفيـا                  وأحاطت اللج   -١٣٧

مـايو  / أيـار ١٨ إىل ١٤بشأن تطبيقات النظم العامليـة لـسواتل املالحـة قـد ُعقـدت يف ريغـا مـن             
، مـن خـالل اللجنـة الدوليـة املعنيـة           اية حلقـة العمـل الواليـات املتحـدة        واشترك يف رع  . ٢٠١٢

ــسواتل   ــة ل ــالنظم العاملي ــسا ب ــةَ .  املالحــة، واإلي ــضافت حلق ــة    واست ــة املعني ــةُ الالتفي ــل اهليئ  العم
وكـان اهلـدف العـام حللقـة العمـل هـو            . باملعلومات املكانية األرضية، نيابةً عـن حكومـة التفيـا         

تيسري التعاون على تطبيق حلـول قائمـة علـى الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة مـن خـالل تبـادل                        
  .قدرات لدى بلدان املنطقةاملعلومات ورفع مستوى ال

والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                     -١٣٨
العاملية لسواتل املالحـة واالجتمـاع التاسـع ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع للجنـة الدوليـة قـد                

هما حكومـة الـصني، وأنَّ   ، ونظمتـ ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٩ إىل ٤ُعقدا يف بيجني، من  
ــن      ــدة، مـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــُيعقد يف ديب، اإلمـ ــامن سـ ــة الثـ ــة الدوليـ ــاع اللجنـ    إىل ١٠اجتمـ

كما أحاطت اللجنة الفرعية علماً بـأنَّ االحتـاد األورويب قـد           . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤
  .٢٠١٤أبدى اهتمامه باستضافة اجتماع اللجنة الدولية التاسع، عام 
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وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ األفرقة العاملة التابعـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                   -١٣٩
توافــق الــنظم وقابليتــها للتــشغيل التبــاديل، : العامليــة لــسواتل املالحــة تركِّــز علــى املــسائل التاليــة

التوقيـت،  وحتسني أداء خدمات النظم، وتعميم املعلومات، وبناء القدرات، واألطر املرجعية، و          
كما أحاطت اللجنة الفرعية علماً مبا أُحرِز مـن تقـدم بـشأن خطـيت عمـل اللجنـة                   . والتطبيقات

الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، وخصوصا فيما يتعلـق برصـد جمموعـة نظـم عامليـة              
متعددة لسواتل املالحة مـن أجـل حتـسني أدائهـا وقابليتـها للتـشغيل التبـاديل، وكـذلك كـشف                     

  .التداخل وختفيفه
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة               -١٤٠

تواصل الترويج ملزيد من الشفافية يف منظومات النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، مبـا يتوافـق مـع                    
ــدِّم خــدمات      ــأن يقــوم كــل مق ــذي يقــضي ب ــد، ال ــشفافية املعتَم ــدأ ال ــضمَّن  مب ــة تت ــشر وثيق  بن

معلومات عن اإلشـارات والـنظم وسياسـات تقـدمي خدماتـه املفتوحـة واملـستويات الـدنيا ألداء                  
  .تلك اخلدمات

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مع التقـدير بنـشر منـهاج دراسـي يتعلـق بـالنظم العامليـة                   -١٤١
والت حلقـات العمـل اإلقليميـة       ، وهو ميثِّـل نتاجـاً فريـداً ملـدا         )ST/SPACE/59(لسواتل املالحة   

ولــوحظ أنَّ هــذا املنــهاج الدراســي ســُيتاح  . ٢٠٠٦املتعلقــة بتطبيقــات تلــك الــنظم منــذ عــام  
للمراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، وسـيكون            

ت مـن  دَّعتـادة وجمرَّبـة، أُعـ     مكمِّالً ملا يوجد لدى املراكز اإلقليمية من مناهج دراسية منوذجية م          
  .خالل الربنامج املتعلق بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

وأثنت اللجنة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ألدائـه املتميِّـز يف القيـام                        -١٤٢
مقــدِّمي مبهــام األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وملنتــدى  

اخلدمات التابع هلا، وأعربت عـن تقـديرها جلهـود املكتـب يف تـشجيع اسـتخدام الـنظم العامليـة                    
  .لسواتل املالحة يف برناجمه املتعلق بتطبيقات تلك النظم

ــع       -١٤٣ ــد املواق ــأنَّ النظــام العــاملي لتحدي ــة علمــاً ب ــة الفرعي ــابع )GPS(وأحاطــت اللجن ، الت
. فِّر للمجتمع الدويل مستوى رفيعاً من املوثوقيـة والدقـة واخلدمـة           يزال يو  للواليات املتحدة، ال  

إلتاحـة نطـاق    ) ٣ + ٢٤(ي موسَّـع      ولوحظ أنَّ تشكيلة السواتل هذه ُتواصل اتباع َنـَسق ُشـقْب          
كمــا أحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأنَّ . تغطيــة أوســع وتــوافُر أفــضل يف خمتلــف أحنــاء العــامل

بقاء على النظام العاملي لتحديد املواقع كدعامـة مركزيـة يف منظومـة             الواليات املتحدة تعتزم اإل   
دولية ناشئة تضم النظم العاملية لسواتل املالحة، وبأنه، مع نشوء نظم جديـدة، سـيكون توافـق                 
ــدمي         ــشفافية يف تق ــوافر ال ــاديل، وكــذلك ت ــشغيل التب ــها للت ــنظم وقابليت ــني تلــك ال اإلشــارات ب



 

32 V.13-81470 

 

A/AC.105/1038    

لَ حموريةً يف ضمان حصول املـستعملني املـدنيني يف خمتلـف أحنـاء     خدماٍت مدنيٍة مفتوحة، عوام  
  .العامل على املنفعة القصوى من تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً بـأنَّ حكـوميت اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة قـد             -١٤٤
ولـوحظ أنَّ هـذا الفهـم       . GPSملتعلقـة بنظـام     توصَّلتا إىل فهم مشترك حلقـوق امللكيـة الفكريـة ا          

يشكِّل جزءاً من جهد مـشترك أوسـع نطاقـاً لتعزيـز التـوافر وقابليـة التـشغيل التبـاديل بـني نظـم                       
  .املالحة الساتلية املدنية، وكذلك تعزيز الشفافية يف تقدمي اخلدمات املدنية

 املتحـدة إىل مكتـب شـؤون        والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير مـا قدَّمتـه الواليـات              -١٤٥
الفــضاء اخلــارجي مــن تربعــات ماليــة دعمــاً ألنــشطته املتعلقــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة    

  .واللجنة الدولية املعنية بتلك النظم ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا
ــة           -١٤٦ ــسواتل املالحـ ــاملي لـ ــام العـ ــشكيلة النظـ ــأنَّ تـ ــاً بـ ــة علمـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ وأحاطـ

)GLONASS (     ــاً مــن ــألف حالي ــابع لالحتــاد الروســي قــد اكتملــت، وهــي تت  ســاتالً يف ٢٩الت
بطاقــة كاملــة، وُيــستخدم اثنــان منــها كــساتلني احتيــاطيني يف   منــها  ســاتالً ٢٣املــدار، يعمــل 

يــوفِّر تغطيــة كاملــة  ، ممــااإلعــداد ســواتل يف طــور االختبــار وســاتل واحــد يف طــور ٣املــدار، و
  .للكوكب األرضي كله

وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً أيـضاً بتواصـل أعمـال التطـوير بـشأن جيـل جديـد مـن                     -١٤٧
 متـراً   ١,٤ من أجـل زيـادة الدقـة والقـدرات التـشغيلية وصـوالً إىل دقـة                  GLONASS-Kسواتل  

  . ٢٠٢٠ سنتمتراً حبلول عام ٦٠خالل سنتني ودقة 
حتــاد الروســي أعلنــت متديــد وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً كــذلك بــأنَّ حكومــة اال   -١٤٨

 ذات الدقـة االعتياديـة للمجتمـع الـدويل، مبـا فيـه منظمـة                GLONASSالتزامها بتـوفري إشـارات      
 سـنة دون تقاضـي رسـوم    ١٥تقـل عـن    الطريان املدين الدويل، على أساس غـري متييـزي ملـدة ال      

  .مباشرة من املستعملني
ر أن يــصبح نظــام غــاليليو، وهــو نظــام وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأنَّ مــن املقــرَّ   -١٤٩

، ٢٠١٤املالحة الساتلية العاملي الكامل املقبل الـذي جيـري تطـويره يف أوروبـا، متاحـاً يف عـام                
ــضم   ــشكيلة ت ــسواتل الـــ   ١٨بت ــني ال ــن ب ــات   ٣٠ ســاتالً م ــاك تكنولوجي ــا، وأنَّ هن  املخطــط هل

اسـتحداثها يف طائفـة واسـعة    استقبال مبتكرة وبرامج تطبيقيـة قائمـة علـى نظـام غـاليليو جيـري               
وأحـيط علمـاً   ). ل الشخـصي يف مجيـع وسـائط النقـل ويف الزراعـة الدقيقـة والتنقّـ       (من اجملاالت   

كذلك بنجاح إطالق أول ساتلني من سواتل غاليليو األربعة من مركز غيانا الفـضائي، مركـز                
  .٢٠١٢أكتوبر / وتشرين األول٢٠١١أكتوبر /اإلطالق األورويب، يف تشرين األول
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والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ اخلدمة املالحيـة التكميليـة األوروبيـة الثابتـة بالنـسبة                  -١٥٠
، وقد وفَّـرت نظمـاً سـاتلية مالئمـة لتطبيقـات حرجـة            ٢٠٠٩تعمل منذ عام    ) إغنوس(لألرض  

  .من ناحية األمان، مثل الطائرات احمللِّقة أو السفن املـُبِحرة عرب مسارات ضيقة
تـزال عـضواً نـشيطاً يف اللجنـة الدوليـة            حاطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـأنَّ إيطاليـا ال           وأ  -١٥١

األوروبيـة ونظـام    " إغنـوس "املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، بصفتها أحد مؤسسي خدمة          
غــاليليو األورويب للمالحــة الــساتلية، وأهنــا قــد اســتحدثت مــشاريع تطبيقيــة وطنيــة هتــدف إىل  

  .خدام املالحة الساتلية، وناسقت تلك املشاريع مع املشاريع األوروبيةتعزيز است
الـصيين  " بايـدو "وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بسلسلة عمليات إطالق ناجحة لنظـام             -١٥٢

للمالحة الساتلية، وبأن هذا النظام قد شرع يف تزويد الصني واملنـاطق اجملـاورة خبـدمات أوليـة                  
  . واملالحة والتوقيتيف جماالت حتديد املواقع

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ اهلند تقوم حالياً بتنفيذ نظـام املالحـة املعـزَّز الثابـت         -١٥٣
، وهـو نظـام تعزيـز فـضائي يهـدف إىل تـوفري              GPS، املــُعان بنظـام      )GAGAN(بالنسبة لألرض   

ني إدارة حركــة املــرور مزيــد مــن الدقــة يف حتديــد املواقــع لتطبيقــات الطــريان املــدين، وإىل حتــس
 يتوافق مع نظم التعزيز الفضائية األخرى وقابـل للتـشغيل           GAGANوأُشري إىل أنَّ نظام     . اجلوية

كمـا لـوحظ أنَّ    . التباديل معها، وأنَّه سيوفِّر خدمات مالحية سلسة إىل جانب الـنظم األخـرى            
ا ثالثـة سـواتل يف املـدار    النظام اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحة، الذي يضم سبعة سواتل، منـه          

االسـتوائي الثابــت بالنــسبة لــألرض وأربعــة ســواتل يف املــدار املتــزامن مــع األرض، هــو اآلن يف  
  . ٢٠١٥ومن املتوقع أن تكتمل التشكيلة كلها يف عام . طور التنفيذ

وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأنَّ النظــام الــساتلي اليابــاين شــبه الــسميت ســيجري       -١٥٤
 واالرتقاء به ليصبح نظاماً ساتلياً عامالً علـى الـصعيد اإلقليمـي، ضـمن جمموعـة الـنظم                   توسيعه

  .العاملية لسواتل املالحة، لصاحل بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
والحظت اللجنة الفرعيـة أنَّ الـدائرة الدوليـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، بـصفتها                     -١٥٥

، مـع  GLONASS وGPSصد اجليوديسي العاملي، تدمج بـني نظـامي   عنصراً أساسياً يف نظام الر    
ما ينتج عنهما مـن مـدارات وأجهـزة توقيـت ومواقـع حمطـات وسـرعات، يف اإلطـار املرجعـي                      

ولــوحظ أنَّ تلــك الــدائرة الدوليــة تــشارك حاليــاً يف مــشروع أقرَّتــه  . األرضــي الــدويل املــشترك
اتل املالحة، التجربة املتعددة النظم، وهو نـشاط عـاملي          اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسو     

إليضاح سري عمليات الرصد اخلاصة بالبيانـات ولتحليـل كـل مـا هـو موجـود مـن نظـم عامليـة                     
لسواتل املالحة، وميثِّل تكملـةً حلملـة العـروض العمليـة اآلسـيوية املنطويـة علـى اسـتخدام عـدة                     
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، الـيت تنـسِّقها اليابـان مـن أجـل تتبُّـع النظـام        ")multi-GNSS Asia("نظم عاملية لسواتل املالحة    
  .الساتلي الياباين شبه السميت

   
   طقس الفضاء  -ثامناً  

، "طقـس الفـضاء   " مـن جـدول األعمـال، املعنـون          ١٠نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           -١٥٦
عيـة أهنـا    واستذكرت اللجنة الفر  . ٢٠١٢عمالً بقرار اختذته يف دورهتا التاسعة واألربعني، عام         

كبنـد  " طقـس الفـضاء  "كانت قد اتفقت يف دورهتا التاسعة واألربعـني علـى إدراج بنـد عنوانـه              
منتظم يف جدول أعمال اللجنة الفرعية، لكـي يتـسىن للـدول األعـضاء يف اللجنـة وللمنظمـات                   
الدوليـة الـيت تتمتـع بــصفة مراقـب دائـم لـدى اللجنــة أن تتبـادل اآلراء بـشأن األنـشطة الوطنيــة          

. إلقليمية والدولية املتعلقة ببحوث طقس الفضاء، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال                  وا
والحظـت اللجنــة الفرعيــة أنَّ إدراج هــذا البنـد قــد ُيمكِّنــها مــن القيـام بــدور مهــم يف مناصــرة    

 ٢٢٦انظـر الفقـرة    (اجلهود الرامية إىل سد الثغرات املوجـودة يف ميـدان حبـوث طقـس الفـضاء                 
  ).A/AC.105/1001لوثيقة من ا
 من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسـي وإكـوادور وأملانيـا        ١٠وتكلم يف إطار البند       -١٥٧

وتكلـم أيـضا   . وإندونيسيا ومجهورية كوريا والصني وكندا ومصر والواليات املتحـدة واليابـان    
أن هـذا البنـد أثنـاء       وتكلـم بـش   . ممثل شيلي نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي            

كمــا تكلــم يف إطــار هــذا البنــد املراقــب عــن  . التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو دول أعــضاء أخــرى 
  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٥٨
  ه ممثل الصني؛قدَّم" مبادرات جديدة من الصني"  )أ(  
تطبيقــــات طقــــس الفــــضاء يف جمــــايل املالحــــة واالتــــصاالت الراديويــــة يف  "  )ب(  
  ه ممثل إندونيسيا؛قدَّم، "إندونيسيا
ه ممثـل   قدَّمـ ،  "إمكانات جنوب أفريقيا وقدراهتا يف هذا اجملـال       : طقس الفضاء "  )ج(  

  جنوب أفريقيا؛
  بان؛ه ممثل الياقدَّم، "املركز الدويل لعلوم طقس الفضاء وتدريسها"  )د(  
ــشأن طقــس الفــضاء    "  )ـه(   ــة ب ــادرة الدولي ــة عــن املب ــ، "معلومــات حمدث ــل قدَّم ه ممث

  الواليات املتحدة؛
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  ه ممثل الواليات املتحدة؛قدَّم، "’Solar Max‘بعثة "  )و(  
ــة "  )ز(   ــة  املراقــب عــنه قدَّمــ، " الرصــدية’MiniMax24‘محل ــة املعني ــة العلمي  اللجن

  األرضية؛-بالفيزياء الشمسية
اللجنـــة الدوليـــة املعنيـــة بـــالنظم العامليـــة لـــسواتل املالحـــة وبرناجمهـــا املتعلـــق "  )ح(  

  .ه مكتب شؤون الفضاء اخلارجيقدَّم، "بتطبيقات تلك النظم
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٥٩

  ؛(ST/SPACE/59)النظم العاملية لسواتل املالحة : منهاج تعليمي  )أ(  
ــات         )ب(   ــل البيان ــم املتحــدة والنمــسا حــول حتلي ــشتركة بــني األم ــدوة امل ــر الن تقري

بيانـات طقـس الفـضاء، الـيت        : وجتهيز الصور من أجـل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـستدامة            
  ؛(A/AC.105/1026) ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٨عقدت يف غراتس، النمسا، من 

ــادرة   تقريــر حلقــة العمــل املــشتركة   )ج(    بــني األمــم املتحــدة وإكــوادور حــول املب
ــو، مــن     ــة بــشأن طقــس الفــضاء، الــيت عقــدت يف كيت ــوبر / تــشرين األول١٢ إىل ٨الدولي أكت

٢٠١٢ (A/AC.105/1030).  
  :والحظت اللجنة الفرعية أنَّ أهداف البند املتعلق بطقس الفضاء هي  -١٦٠

ــة الســتجابات الغــالف املغنطيــس     )أ(   ــوفري قياســات مرجعي ــوين  ت ي والغــالف األي
والغــالف اجلــوي األدىن وســطح األرض، مــن أجــل َتبــيُّن العمليــات والعوامــل املــؤثرة يف بيئــة    

  األرض ومناخها؛
األرض مــن أجــل فهــم املــسببات  -تعزيــز الدراســة الــشاملة ملنظومــة الــشمس   )ب(  

  اخلارجية والتارخيية لتغيُّر فيزياء األرض؛
   يف دراسة ظواهر طقس الفضاء احلالية واملقبلة؛تعزيز التعاون العلمي الدويل  )ج(  
ــة إىل         )د(   ــار اجملتمعي ــضاء واآلث ــدة ألحبــاث طقــس الف ــة الفري ــائج العلمي ــغ النت تبلي

  .األوساط العلمية وإىل عامة الناس
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها ألمانــة املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء      -١٦١

، حبملة دولية هتـدف إىل      ٢٠١٢-٢٠١٠ي لقيامهما، يف الفترة     وملكتب شؤون الفضاء اخلارج   
استكــشاف التفاعــل بــني الــشمس واألرض ونــشر صــفائف أجهــزة أرضــية علــى نطــاق العــامل  

وكـان مـن نتـائج تلـك احلملـة أن        . لتقصي أحوال طقس الفضاء، وخصوصاً يف البلدان الناميـة        
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ناميــاً، ناشــطة يف مجــع بيانــات  بلــداً ٨٠ دولــة، منــها مــا يزيــد علــى ١٠٠أصــبحت أكثــر مــن 
سوف ُتستخَدم يف فهم الكيفية اليت ميكن هبا لطقس الفضاء، النـاجم عـن الـتغريات الشمـسية،              
أن يؤثر على النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفـضاء ونقـل الطاقـة الكهربائيـة واالتـصاالت                  

حـة والـرادار الطويـل املـدى ورفـاه          الراديوية العالية التردد وإشارات الـنظم العامليـة لـسواتل املال          
  .ُركّاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات عالية

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها ألمانــة املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء      -١٦٢
وملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا نــشراه وعممــاه مــن منــشورات وملــصقات وكراســات  

العـيش مـع   " (Living with a Star"رويج للربنـامج الـدويل   عديدة، وما نظمـاه مـن معـارض للتـ    
واملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء بـني األوسـاط املعنيـة بعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء                      ) جنم

  .وبني عامة الناس، خصوصا يف البلدان النامية
دوليــة وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً مــع التقــدير بــأنَّ النــشرة اإلخباريــة للمبــادرة ال    -١٦٣

بشأن طقس الفضاء، اليت يصدرها املركز الدويل لعلم طقس الفضاء وتدريسه جبامعـة كيوشـو               
، الذي تتوىل صـيانته أكادمييـة   (www.iswi-secretariat.org)، واملوقع الشبكي للمبادرة     )اليابان(

 الفتــرة العلــوم البلغاريــة، يــوفران حملــة جمملــة شــاملة عمــا اضــطُلع بــه يف خمتلــف أحنــاء العــامل يف  
  . من أنشطة واسعة النطاق لتنفيذ أهداف املبادرة الدولية٢٠١٢-٢٠١٠
ــا        -١٦٤ ــأنَّ االحتــاد الروســي وإكــوادور وأملاني ــة علمــاً مــع التقــدير ب ــة الفرعي وأحاطــت اللجن

وإندونيسيا ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وشيلي وكندا والواليات املتحدة واليابان واللجنـة            
األرضية ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد قـدمت تقـارير               - بالفيزياء الشمسية  العلمية املعنية 

  . يف إطار املبادرة الدولية٢٠١٢عن منجزاهتا وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا عام 
  وأعربـــت اللجنـــة الفرعيـــة عـــن امتناهنـــا لعقـــد النـــدوة الـــيت نظمتـــها األمـــم املتحـــدة      -١٦٥

دورة احلاليــة احتفــاالً بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لربنــامج وأكادمييــة العلــوم النمــساوية أثنــاء الــ
"Living with a Star "الدويل.  

بت اللجنة الفرعية بأنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قـد نظـم ثـالث               حَّور  -١٦٦
؛ ونيجرييـا،  ٢٠١٠يف مـصر، عـام   : حلقات عمل حول املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء       

، كمـا نظـم النـدوة األوىل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                ٢٠١٢إكوادور، عـام    ؛ و ٢٠١١عام  
: والنمسا حول حتليل البيانات وجتهيز الصور من أجل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـستدامة               

بـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً        ورّح. ٢٠١٢بيانات طقس الفضاء، اليت استضافتها النمـسا يف عـام           
لثانية املشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا حـول طقـس الفـضاء، املقـرَّر                  بقرب انعقاد الندوة ا   
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ــول  ــة عــن    ٢٠١٣ســبتمرب /عقــدها يف أيل ــوم النمــساوية نياب ــة العل ــضيفها أكادميي ، والــيت ستست
  .حكومة النمسا

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -تاسعاً  

 مـن جـدول   ١١، نظرت اللجنةُ الفرعيـة يف البنـد   ٦٧/١١٣وفقا لقرار اجلمعية العامة     -١٦٧
  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"األعمال، وعنوانه 

) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال     مـن جـدول األعمـال ممـثال فـن          ١١وتكلَّم يف إطار البنـد        -١٦٨
. ي   الالتينيـة والكـاريب    والواليات املتحدة، وكذلك ممثل شيلي، نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا             
  .وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم أيضا يف إطار هذا البند ممثلو دول أخرى

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -١٦٩
: فوق كوكـب املـريخ    ) Curiosity" (كيوريوزييت"األشهر الستة األوىل لبعثة     "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"ظة مالمسة سطح الكوكب إىل حفر الصخورمن حل

ــنظم الطاقــة يف    "  )ب(   مناقــشة ملــسائل األمــان ذات الــصلة باالختبــارات األرضــية ل
  .، قدَّمه ممثل الصني"املفاعالت النووية الفضائية

دء أو مواصـلة    وشجَّعت اللجنـةُ الفرعيـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـ                  -١٧٠
تنفيــــذ إطــــار األمــــان اخلــــاص بتطبيقــــات مــــصادر القــــدرة النوويــــة يف الفــــضاء اخلــــارجي   

)A/AC.105/934.(  
وأعرب أحد الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ إطـار األمـان سـوف ييـّسر تنفيـذ بعثـات مـن                         -١٧١

. يـة هذا القبيـل علـى أسـاس ثنـائي أو متعـّدد األطـراف بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدول                    
كما رأى ذلك الوفد أنَّ تنفيذ إطار األمان على نطاق واسع سوف يطمئن اجملتمع العاملي بـأنَّ                 

  .تطبيقات مصادر القدرة النووية ُتستحدث وُتطلق وُتستخدم على حنو آمن
وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ إطــار األمــان يف شــكله احلــايل غــري كــاف       -١٧٢

اشئة عن استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وأنـه              للتغلّب على التحديات الن   
ينبغي يف إطار تنظيم اسـتخدام تلـك املـصادر يف الفـضاء اخلـارجي أن ُيـولَى االعتبـار الواجـب                      
ــم املتحــدة         ــدات األم ــم املتحــدة ومعاه ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــصلة يف الق ــد ذات ال للقواع

كما رأى ذلـك الوفـد أنـه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل                . يومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارج   
بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة                     
ملزمة حتّدد مسؤولية الدول عن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، ومـن                    
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الكفيلة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنـشطة الفـضاء        أجل إجراء حبوث بشأن السبل والوسائل       
  .اخلارجي على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا

ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن الدراســة الســتخدام مــصادر القــدرة      -١٧٣
النووية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واملـدار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل                    

علقة باحتمال اصطدام األجسام اليت حتمل مصادر قدرة نوويـة يف املـدار، وكـذلك احتمـال                 املت
ورأت تلـك الوفـوُد أنـه ينبغـي إيـالء هـذه املـسألة               . عودهتا َعَرضـاً إىل الغـالف اجلـوي لـألرض         

مزيــداً مــن االهتمــام مــن خــالل االســتراتيجيات املناســبة والتخطــيط الطويــل األمــد واللــوائح     
  .ا فيها إطار األمانالتنظيمية، مب

  وأُبــدي رأي مفــاده أالّ ُيــسمح بانتــشار مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي،   -١٧٤
مبا يف ذلك املدارات األرضية، ألنه مل ُيجَر تقييم آلثـار اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة علـى                     

دوات تقنيـة وقانونيـة    اإلنسان والبيئة، وليس هنـاك إطـار حمـّدد يبـيِّن املـسؤوليات ويـستحدث أ               
  .ميكنها أن تعاجل فعلياً احلاالت احلرجة اليت قد تنشأ بسبب ممارسات ال مسّوغ هلا

ورأت بعُض الوفود أنَّ واجب االخنراط يف عمليـة التنظـيم الرقـايب املرتبطـة باسـتخدام                   -١٧٥
ر عـن  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يقع على عاتق الـدول وحـدها، بـصرف النظـ                

مستوى تطورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين، وأنَّ هذه املـسألة هتـم البـشرية                 
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  
  .اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرة هباالفضاء 
بدي رأي مفاده أنَّ استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن                 أُو  -١٧٦

يكون حمدوداً قدر اإلمكان، وأنَّ استخدام تلك املصادر، وإن كان الزماً لبعض البعثـات فيمـا                
غ له يف املـدارات األرضـية، إذ تتـوافر هلـا مـصادر أخـرى للطاقـة أكثـر               بني الكواكب، ال مسوّ   

  .أماناً بكثري ومؤكّدة الكفاءة
، عـاودت اللجنـة الفرعيـة عقـد الفريـق العامـل             ٦٧/١١٣وعمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١٧٧

ــضاء اخلــارجي، برئاســة ســام أ       ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــين باســتخدام م ــسون . املع هاربي
  .وعقد الفريق العامل ثالث جلسات). ملكة املتحدةامل(

فرباير، تقريـر الفريـق     / شباط ٢١ املعقودة يف    ٧٩٣وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -١٧٨
العامل، مبا فيه ملخص املعلومـات املتأتيـة مـن حلقـات العمـل الـيت نظّمهـا الفريـق العامـل أثنـاء            
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ويــرد . ٢٠١٢ و٢٠١١، عــامي األربعــني والتاســعة واألربعــنيدوريت اللجنــة الفرعيــة الثامنــة و
 .تقرير الفريق العامل يف املرفق الثاين هبذا التقرير

   
    األجسام القريبة من األرض  -عاشراً  

 مــن جــدول األعمــال، املعنــون  ١٢نظــرت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف البنــد     -١٧٩
  .٦٧/١١٣ة العامة ، وفقاً لقرار اجلمعي"األجسام القريبة من األرض"

 من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيـسيا          ١٢م يف إطار البند     لَّوتك  -١٨٠
وباكستان ومجهورية كوريا وفرنسا وكندا واملكـسيك والواليـات املتحـدة واليابـان، وكـذلك               

اقـب عـن رابطـة      كمـا تكلـم املر    . ممثل شيلي نيابةً عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب           
وتكلم أيضاً بشأن هذا البند أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول أعـضاء           . مستكشفي الفضاء 

  .أخرى واملراقبان عن االحتاد الفلكي الدويل واجمللس االستشاري جليل الفضاء
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٨١

 برنامج األجسام القريبة من األرض، التابع لـإلدارة الوطنيـة للمالحـة             مكتب"  )أ(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"DA14 2012اجلوية والفضاء، والكويكب 

ــا "  )ب(   ــات   Hayabusa-2 وHayabusaبعثت ــان اخلاصــتان برصــد الكويكب ، " اليابانيت
  قدَّمه ممثل اليابان؛

ــسا   "  )ج(   ــين باألجـ ــاع املعـ ــة القطـ ــضاء    حالـ ــة الفـ ــن األرض يف وكالـ ــة مـ م القريبـ
  .، قدَّمه ممثل اإليسا"األوروبية
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -١٨٢

معلومــات عــن البحــوث يف جمــال األجــسام القريبــة مــن األرض، الــيت أجرهتــا    )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.1/106(الدول األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرى 

توصــيات فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض بــشأن التــصدي     )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.329(دولياً خلطر ارتطام جسم قريب من األرض 

-٢٠١٢(التقرير النـهائي لفريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض               )ج(  
٢٠١٣) (A/AC.105/C.1/L.330.(  
 رسالة صوتية من رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلـد،          واستمعت اللجنة الفرعية إىل     -١٨٣

 بــالقرب مــن DA14 2012املوجــود علــى مــنت احملطــة الفــضائية الدوليــة، عــن حتليــق الكويكــب  
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فربايـــر، والـــذي أثبـــت / شـــباط١٥ كيلـــومتر، يـــوم ٢٧ ٧٠٠األرض، علـــى مـــسافة قـــدرها 
لتنبــؤ مبــا متثلــه األجــسام القريبــة مــن  اكتــشافه وَتَتبُّعــه مــدى أمهيــة اجلهــود الدوليــة املنــسَّقة يف ا 

  .األرض يف املستقبل من أخطار مشاهبة، ويف ختفيف تلك األخطار إن اقتضت الضرورة
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تعاطفهــا مــع االحتــاد الروســي، حكومــةً وشــعباً، بــشأن    -١٨٤

 / شـباط  ١٥  األضرار اليت تسبَّب فيها النيـزك الـضخم الـذي سـقط يف منطقـة تشيليابينـسك يف                 
  .٢٠١٣فرباير 
وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً مــع التقــدير مبــا قــام بــه فريــق العمــل املعــين باألجــسام   -١٨٥

، مـن عمـل لوضـع الـصيغة النهائيـة           )املكـسيك (القريبة من األرض، برئاسة سـريجيو كاماتـشو         
 أُحـرز مـن   للتوصيات املتعلقـة بالتـصدي الـدويل خلطـر ارتطـام أجـسام قريبـة مـن األرض، ومبـا           

  . بشأن تنسيق اجلهود الدولية اخلاصة بكشف األجسام القريبة من األرضتقدُّم
ــام أحــد         -١٨٦ ــن ارتط ــة األرض م ــة إىل محاي ــشطة الرامي ــة أنَّ األن ــة الفرعي والحظــت اللجن

الكويكبــات هبــا تنطــوي علــى ســيناريوهات متنوِّعــة ومعقــدة، رمبــا كــان التعــاون الــدويل هــو    
جلتـها، وهـي تتـضمَّن التـبكري بكـشف اجلـسم القريـب مـن األرض وَتَتبُّعـه،                   السبيل األفضل ملعا  

وتقرير مدى احتمال ارتطامه، والبـت بـشأن طريقـة التـصرف يف حـال كـون ذلـك االحتمـال                     
  .عالياً نسبياً، وما إذا كان يلزم حرف مسار ذلك اجلسم

ف مــا حيتمــل أن والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أمهيــة تقاســم املعلومــات يف اكتــشا    -١٨٧
ــة مــن األرض ورصــد تلــك األجــسام وحتديــد خصائــصها       يكــون خطــرياً مــن األجــسام القريب
الفيزيائية، لضمان أن تكون مجيع الدول، وخـصوصاً البلـدان الناميـة الـيت لـديها قـدرة حمـدودة                 
على التنبؤ بارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض وعلـى ختفيـف خمـاطر ذلـك االرتطـام، واعيـةً                    

  .خطار احملتملةباأل
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مع التقدير مبا اضطلعت به الدول األعـضاء مـن جهـود                  -١٨٨

دوليـــة لكـــشف األجـــسام القريبـــة مـــن األرض وفهرســـتها وحتديـــد خصائـــصها، مثـــل مركـــز 
ــويني     ــرابني الرادي ــق اِملق ــصغرية، ومراف ــة  Goldstone وAreciboالكواكــب ال ــشبكة الكوري ، وال

، ومكتـــب برنـــامج األجـــسام القريبـــة مـــن )KMTNet( ذات العدســـات امليكرويـــة للمقاريـــب
 الــذي ميوِّلــه االحتــاد األورويب وينــسِّقه املركــز     NEOShieldاألرض التــابع لناســا، ومــشروع   

  .األملاين لشؤون الفضاء اجلوي
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) NEOSSaT(والحظت اللجنة الفرعية أنَّ ساتل مراقبـة األجـسام القريبـة مـن األرض                 -١٨٩
ــه يف   ــع إطالق ــباط٢٥املزَم ــر / ش ــق علمــي دويل،     ٢٠١٣فرباي ــع فري ــدا م ــا كن ــة تقوده ، كبعث

  .سيكون أول ساتل خمصص للبحث من الفضاء عن األجسام القريبة من األرض
ــسهيل          -١٩٠ ــة إىل ت ــة الرامي ــادرة املفوضــية األوروبي ــاح مب ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن

نـة الفرعيــة عــن تـشجيعها ملواصــلة متويــل جهــود   وأعربــت اللج.  ومتويلــهNEOShieldمـشروع  
حيوية مشاهبة من أجـل إعـداد تقنيـات ملنـع ارتطـام أيِّ جـسم قريـب مـن األرض علـى أسـاس                   

  .طويل األمد
ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة مبــشروع حبثــي عــاملي النطــاق جيــري االضــطالع بــه ويتعلــق     -١٩١

ن جــسم قريــب مــن األرض، هــي بعثــة  بالعيِّنــات املــأخوذة مــن أول بعثــة للرجــوع بعيِّنــات مــ  
Hayabusa  يونيــه / حزيــران١٣ اليابانيــة الستكــشاف الكويكبــات، الــيت عــادت إىل األرض يف
، واليت ُيعتـزم اسـتخدام نتائجهـا يف أغـراض علميـة ويف معاجلـة األخطـار الـيت تـشكلها                    ٢٠١٠

  .األجسام القريبة من األرض مستقبالً
   مبــا ُيزَمــع إيفــاده قريبــاً مــن بعثــات للرجــوع بعيِّنــات،        ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً     -١٩٢

 لتـصل إىل اجلـسم املـستهدف القريـب     ٢٠١٤ اليابانية، اليت سـتطلَق يف عـام        Hayabusa-2مثل بعثة   
" OSIRIS-Rex"؛ وببعثــــــة ٢٠٢٠ وتعــــــود إىل األرض يف عــــــام ٢٠١٨مــــــن األرض يف عــــــام 

)Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer(   للرجــوع
 لتـصل إىل اجلـسم املـستهدف القريـب مـن            ٢٠١٦بعيِّنات، اليت ستطلقها الواليات املتحدة يف عام        

  .٢٠٢٣ وتعود إىل األرض يف عام ٢٠١٩األرض يف عام 
ام القريبة مـن    وَنوَّهت اللجنة الفرعية بالبعثات املاضية واملقبلة اليت ُتعىن بدراسة األجس           -١٩٣

ــة   ــها بعث ــيت أمتــت يف آب  Dawnاألرض، ومن ــات املتحــدة، ال ــة للوالي  ٢٠١٢أغــسطس / التابع
ومـن شـأن هـذه البعثـة، الـيت َشـهِدت للمـرة األوىل دخـول                 . رحلتها اليت استمرت سنة كاملـة     

مركبة فضائية يف مدار حول جسم موجود يف حزام الكويكبات الرئيسي، وهو حـزام مـأهول                
ثل مصدراً ملعظـم األجـسام القريبـة مـن األرض، أن تـوفر مزيـداً مـن املعلومـات عـن                      بكثافة ومي 

  .طبيعة الكويكبات وعن حزام الكويكبات الرئيسي
وأشارت اللجنة الفرعية إىل عدة اجتماعات دوليـة سـتناقش اجلهـود التعاونيـة الدوليـة                  -١٩٤

 الـذي تنظمـه     ٢٠١٣ي لعـام      وكباملتعلقة باألجسام القريبة من األرض، مثل مـؤمتر الـدفاع الكـ           
الواليـــات (األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة الفـــضائية والـــذي ســـُيعقد يف فالغـــستاف، أريزونـــا  

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ١٥، من )املتحدة
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وأشارت اللجنة الفرعية أيضاً إىل أنَّ اجلمعية العامة الثامنـة والعـشرين لالحتـاد الفلكـي               -١٩٥
، قــد اعتمــدت قــراراً ٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٠يف بــيجني مــن الــدويل، الــيت ُعقــدت 

بإنشاء نظام دويل لإلنذار املبكر باألجسام القريبة مـن األرض، حـسبما اقترحـه الفريـق العامـل             
  .املعين باألجسام القريبة من األرض، التابع للشعبة الثالثة يف االحتاد الفلكي الدويل

ات اجمللــس االستــشاري جليــل الفــضاء، مثــل مــسابقة   ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة مببــادر   -١٩٦
، الــيت "Find an Asteroid Campaign"ومحلــة " Move an Asteroid"الورقــات التقنيــة املعنونــة   

  .هتدف إىل توعية الناس، وخصوصاً الشباب، بشؤون األجسام القريبة من األرض
ل املعين باألجـسام القريبـة مـن     ، عاود الفريق العام   ٦٧/١١٣ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١٩٧

  .وَعقد الفريق العامل سبع جلسات). املكسيك(األرض انعقاده برئاسة سريجيو كاماتشو 
ــستها     -١٩٨ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــر  /  شــباط٢٢، املعقــودة يف ٧٩٥وأق ــر، تقري فرباي

لــواردة فيــه بــشأن ، مبــا يف ذلــك التوصــيات ا)انظــر املرفــق الثالــث هلــذا التقريــر(الفريــق العامــل 
  .ي الدويل خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرضدِّالتص

   
     استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد-حادي عشر

 مـن جـدول   ١٣، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد   ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة     -١٩٩
ضـمن إطـار خطـة العمـل     " يف األمد البعيـد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  "األعمال، املعنون   

الــواردة يف تقريــر جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عــن أعمــال دورهتــا   
  )١(.الثانية واخلمسني

 مـن جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا والـصني         ١٣م يف إطار البند     وتكلَّ  -٢٠٠
م يف إطـار هـذا      كما تكلَّ . مسا والواليات املتحدة واليابان   والن) البوليفارية-مجهورية(زويال    وفن

م بـشأن هـذا البنـد       وتكلَّـ . البند ممثل شيلي نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي             
  .أيضا أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

  :لتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية وا  -٢٠١
ه املراقـب   قدَّمـ ،  "غاياهتـا ومبادراهتـا   : الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفـضاء      "  )أ(   

  عن الرابطة؛
  ه ممثل اليابان؛قدَّم، "تقرير عن حلقة العمل حول محاية بيئة الفضاء"  )ب(   

───────────────── 

  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق  )1(  
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ه ممثـل  مـ قدَّ، "وضعية املركز األملاين للتوعية بأحوال الفـضاء وأنـشطته احلاليـة          "  )ج(  
  أملانيا؛

ه املراقـب عـن الرابطـة    قدَّمـ ، "إنشاء منظمة طـريان مـدين دويل ُتعـىن بالفـضاء          "  )د(   
  الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛

  .ه ممثل بلجيكاقدَّم، "QB50املشروع "  )ه(   
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢٠٢

ات عن اخلـربات واملمارسـات املتعلقـة        رة من األمانة وورقة غرفة اجتماع     مذكَّ  )أ(  
 /A/AC.105/C.1  وA/AC.105/C.1/104(باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد  

2013/CRP.15(؛  
ة من االحتاد الروسي وأوكرانيا عن الـضمانات التكنولوجيـة          قدَّمورقة عمل م    )ب(  

خدامه يف األغـراض الـسلمية ويف   املقترنة بالتعاون يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـت        
  ؛(A/AC.105/C.1/L.322)تطوير الصواريخ الفضائية واملعدات الصاروخية وتشغيلها 

ــة عمــل م   )ج(   ــورق ــضاء يف ســياق      قدَّم ــان يف الف ــن االحتــاد الروســي عــن األم ة م
  ؛(A/AC.105/L.285)موضوع استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

ة مـن أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال، التابعـة للفريـق العامـل                 قدَّمـ ورقات عمـل م     )د(  
  ؛)L.327 إىل A/AC.105/C.1/L.324(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

ورقات غرفة اجتماعات حتتوي على مشاريع أولية لتقارير ومبـادئ توجيهيـة              )ه(  
 /A/AC.105/C.1(إىل دال، التابعـة للفريـق العامـل         مقترح اعتمادها، أعدهتا أفرقـة اخلـرباء ألـف          

2013/CRP.11و CRP.12و CRP.13و CRP.14(؛  
 مـن رئـيس الفريـق       قـدَّم ورقة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى تقريـر مرحلـي م               )و(  
  ؛(A/AC.105/C.1/2013/CRP.10)العامل 

ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى قائمــة بنقــاط االتــصال اخلاصــة بــالفريق    )ز(  
  .(A/AC.105/C.1/2013/CRP.18)العامل وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 

ورقـة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى          مت إىل اللجنة الفرعية أيـضاً       دِّوخالل الدورة، قُ    -٢٠٣
هتا أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال التابعـة     مشاريع أولية للمبادئ التوجيهية املقتـرح اعتمادهـا، أعـدَّ    

ملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، وعرضـتها أثنـاء انعقـاد               للفريق العامل ا  
  .)A/AC.105/C.1/2013/CRP.23 (٢٠١٣فرباير / شباط١٥االجتماع املشترك يف 
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، عـاود الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة         ٦٧/١١٣ووفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة          -٢٠٤
  ).جنوب أفريقيا(نعقاده برئاسة بيتر مارتينيز الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ا

م يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال              بت اللجنة الفرعية مبـا أُحـرز مـن تقـدّ          ورّح  -٢٠٥
  .داخل الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة، وفقاً الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله

 اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف          وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مسألة         -٢٠٦
  .األمد البعيد ال تشغل بال اجلهات الفاعلة واملتطلعة فحسب بل واجملتمع الدويل كله

ــدابري أو        -٢٠٧ ــه مــن ت وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن يكــون مــا قــد يوصــى ب
تحـدة اخلمـس    جمموعات مبادئ توجيهية متسقاً مع القانون الدويل، مبا فيه معاهـدات األمـم امل             

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي
وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ النظــر يف مــسألة اســتدامة أنــشطة الفــضاء    -٢٠٨

اخلارجي يف األمد البعيد ال ينبغي أن يفضي إىل أي صك ميكن للدول اليت متكنـت مـن تطـوير        
ــة يف قــدرات فــضائية أن تتخــذه ذريعــة لفــرض قيــود أو ضــوابط علــى الــدول األ     خــرى الراغب

  .ممارسة حقها املشروع يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف احلصول على منافع جمتمعية
ــدول أن تــضمن عــدم اســتخدام الفــضاء         -٢٠٩ ــى ال ــه جيــب عل ــاده أن وأُعــرب عــن رأي مف

اخلارجي، باعتباره تراثا مشتركاً للبشرية، يف حتقيق مصاحل جتاريـة تقـوض املـصاحل االجتماعيـة                
  .للبشرية
 وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ هنــاك حاجــةً، عنــد صــوغ مبــادئ توجيهيــة وتوصــيات بــشأن   -٢١٠

استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، إىل تنـاول املـسؤولية املـشتركة للـدول عـن                      
كمـا أُشـري    . محاية بيئة الفضاء أو أجزاء منه على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي                  

ــشوء      إىل احلاجــة  ــة يف ن إىل أخــذ خمتلــف الظــروف يف احلــسبان، وال ســيما مــسامهة كــل دول
  .مشكلة معيَّنة وقدرهتا على الوقاية من تلك املشكلة والتخفيف من حّدهتا والتحكّم فيها

وأُبدي رأي مفاده أن حترص اللجنـة الفرعيـة علـى أن يكـون عملـها املتعلـق باسـتدامة                      -٢١١
د البعيد متوافقاً مع األهداف املتمثلـة يف احلفـاظ علـى اسـتقرار      أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم    

تلــك األنــشطة وأمنــها وأماهنــا، وأنَّ مــن الــضروري أن تؤخــذ بعــني االعتبــار األطــر الــسياسية   
واالستراتيجية احلالية، وكذلك ما أجنزته اهليئات األخرى مـن أعمـال تتعلـق بالـشفافية وتـدابري         

  .خلارجيبناء الثقة يف جمال الفضاء ا
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وأُبـدي رأي مفــاده أنَّ املمارســات واللــوائح التنظيميـة واملبــادئ التوجيهيــة احلاليــة لــن     -٢١٢
يكــون بوســعها حــل مــا تواجهــه الــدول مجيعــاً يف الوقــت احلاضــر مــن مــشاكل كــربى تتعلــق   

ومــن مث، فمــن املهــم إجــراء تقيــيم واف لطبيعــة مــشاريع  . باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي
لتوجيهية والتوصيات اليت يعدها الفريق العامـل حاليـاً، وخـصوصاً مـدى جناعتـها عنـد                 املبادئ ا 

ونظــراً ألنــه جيــري . ة صــلتها بــسائر التوجيهــات واملبــادئ الــيت اعتمــدهتا اللجنــة التنفيــذ وماهيَّــ
اقتراح مبادئ توجيهية طوعية، بشأن تبادل البيانات بصورة دقيقة وآنية مثالً، فثمة حاجـة إىل               

  .حتليل إضايف ملدى جناعة تلك املبادئ التوجيهية يف حال عدم وجود قواعد ُملزِمةإجراء 
ــا         -٢١٣ ــيت تنطــوي عليه ــدة ال ــسائل املعق ــصورة جــادة يف امل ــر ب ــاده أن ُينظَ ــدي رأي مف وأُب

ومـن هـذا املنطلـق، جيـدر عـدم التـسرُّع يف             . استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد         
 من إجراء دراسـة متأنيـة علـى الـصعيد الـوطين للتقـارير األوليـة ومـشاريع                   بدَّوال  . هذه العملية 

  .تها أفرقة اخلرباءقدَّماملبادئ التوجيهية اليت 
م اللجنة الفرعية مزيداً مـن الـدعم للفريـق          وأُبدي رأي مفاده أن من الضروري أن تقدِّ         -٢١٤

فمـن املهـم تزويـد أفرقـة اخلـرباء          . العامل وألفرقة اخلرباء كي يكون عملها أكثر جناعة وتنـسيقاً         
  .بإرشادات تستعني هبا يف عملها، كما ينبغي زيادة التنسيق فيما بينها

 أنَّه ينبغي أن تسعى اللجنة الفرعية إىل االستفادة على حنو أوسع مـن اجتماعاهتـا                 ورئي -٢١٥
جي يف األمـد البعيـد   بكامل هيئتها يف مناقشة املسائل املتعلقة ببند استدامة أنشطة الفضاء اخلـار           

  .وأن تنظر يف ذلك
وأُبدي رأي مفاده أن ُتركّز اللجنة الفرعية على صوغ حلول توافقية وحمددة اهلـدف،                -٢١٦

وكذلك خيارات سياسية وتقنية، تستند إىل املمارسات الفـضلى واخلـربات املكتـسبة، مبـا فيهـا          
وطنية لدول منفردة كنمـاذج ينبغـي تطبيقهـا    املعايري املعَتمدة، بدالً من اختاذ اللوائح التنظيمية ال    

  .على حنو مباشر
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي التــشجيع علــى وضــع معــايري ملزمــة بغيــة حتقيــق      -٢١٧

ــشطة الفــضاء اخلــارجي   ــدابري أو جمموعــات    . اســتدامة أن ــضا علــى أنَّ أي ت ــد أي وجــرى التأكي
 القانون الـدويل، وأنَّ تنظـيم األنـشطة         مبادئ توجيهية قد ُيوصى هبا ينبغي أن تكون متسقة مع         

  .الفضائية يبقى مسؤولية الدول، وأنَّ تلك املسؤولية غري قابلة لإلحالة
ورئي أنه ينبغي للفريق العامل، لـدى تناولـه مـسألة اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي              -٢١٨

غيلية ومعـايري  يف األمد البعيد، من خالل نظره يف ما يوجد حالياً مـن ممارسـات وإجـراءات تـش     
تقنية وسياسات وطنية تتعلق بالتسيري اآلمن لألنشطة الفضائية طوال مجيـع مراحـل دورة عمـر                 
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البعثات، أن يويل االعتبار الواجب لدور النظم الفضائية يف التأثري علـى التنميـة املـستدامة فـوق                
ســتخدامات ســطح األرض وأن يراعــي شــواغل مجيــع البلــدان واهتماماهتــا، مبــا يتوافــق مــع اال   

  .السلمية للفضاء اخلارجي
وأُبدي رأي مفاده أنَّ مشكلة تفشي احلطام الفضائي واحتماالت اصـطدامه وتداُخلـه               -٢١٩

متثل خطراً كبرياً على استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وخـصوصاً يف املـدار               
 دوراً أساسياً يف هذا الشأن بـأن        األرضي املنخفض، واملدار الثابت بالنسبة لألرض، وأنَّ للجنة       

  .ى لتلك التحديات من خالل عملها يف اجملاالت العلمية والتقنية والقانونيةتتصدَّ
ــضاء          -٢٢٠ ــشطة الف ــل يف جمــال اســتدامة أن ــق العام ــال الفري ــن أن أعم ــق م وأعــرب عــن قل

نوويـة يف   القـدرة ال  اخلارجي يف األمـد البعيـد ال تتنـاول بـشكل مباشـر مـسألة اسـتخدام مـصادر                    
  .الفضاء اخلارجي وتبعاته املباشرة على االستدامة والسالمة

 ورئي أنه ينبغي إنشاء مركز دويل لرصد الفضاء القريب من األرض، لكي يتـوىل تتبُّـع                -٢٢١
  .األجسام الفضائية املوجودة فيه

اته وأبـدت اللجنـة الفرعيــة ترحيبـها وارتياحهــا لقيـام الفريـق العامــل، وفقـاً الختــصاص        -٢٢٢
وطرائق عمله، بتنظـيم حلقـة عمـل حـول التجـارب واملمارسـات يف تـسيري األنـشطة الفـضائية                     

فربايـر وشـاركت فيهـا هيئـات وطنيـة غـري       / شـباط ١٤املستدامة، ُعقـدت بعـد الظهـر مـن يـوم        
  .حكومية وكيانات تابعة للقطاع اخلاص

ت الفـضائية وملؤسـسة     وأعربت اللجنة الفرعية عـن امتناهنـا للمعهـد األورويب للـسياسا             -٢٢٣
العــامل اآلمــن لقيامهمــا بتنظــيم حلقــة دراســية علــى هــامش الــدورة احلاليــة دعمــاً حللقــة العمــل  

  .املذكورة أعاله
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ رئـيس فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري                    -٢٢٤

 فاسيلييف، قد خاطب الفريـق العامـل        الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، فيكتور       
  معلومـات عّمـا جيـري االضـطالع بـه مـن أعمـال ضـمن إطـار فريـق          قـدَّم أثنـاء هـذه الـدورة، ف   
  .اخلرباء احلكوميني

ــستها      -٢٢٥ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف ٧٩٤وأق ــباط٢١، املعق ــر  / ش ــر، تقري فرباي
جي يف األمـد البعيـد، الـذي يـرد يف املرفـق             الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـار          

  .الرابع هبذا التقرير
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  - ثاين عشر
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 

ت الفضائية، الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاال
  مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، 

 دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 

، نظرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة      -٢٢٦
ص التقنيـة للمـدار الثابـت       دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـوا       " من جدول األعمـال، املعنـون        ١٤

بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية،           
ودراســة ســـائر املــسائل املتـــصلة بتطــّورات االتـــصاالت الفــضائية، مـــع إيــالء اعتبـــار خـــاص      

، "التالحتياجــات البلـــدان الناميـــة ومـــصاحلها، دون مـــساس بـــدور االحتـــاد الـــدويل لالتـــصا 
  .بند منفرد للمناقشة/كموضوع

 من جدول األعمال ممثل شيلي نيابة عـن جمموعـة دول    ١٤وألقى كلمةً يف إطار البند        -٢٢٧
 يف إطـار هـذا البنـد املراقـب عـن االحتـاد الـدويل        وألقى كلمةً أيـضاً  . ي  أمريكا الالتينية والكاريب  

  للــدول األعــضاء كلمــات ذات صــلة  وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ألقــى ممثلــون  . لالتــصاالت
  .هبذا البند
 Q/Vجتربة نطـاق    "واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي علمي وتقين، عنوانه            -٢٢٨

  .، قدَّمه ممثل إيطاليا"مسامهة البلدان املتأثّرة بالثغرة الرقمية: واستخدامه
 مـن   قدَّم امل ٢٠١٢وي لعام   ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السن         -٢٢٩

مكتــب االتــصاالت الراديويــة التــابع لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت عــن اســتخدام املــدار الــساتلي 
، وكـذلك  )report/snl/space/R-ITU/int.itu.www(الثابت بالنسبة لألرض وغريه من املـدارات   

. A/AC.105/C.1/2013/CRP.17ئق األخــرى املــشار إليهــا يف ورقــة غرفــة االجتماعــات يف الوثــا
  .ودعت اللجنة الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها

ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مـورد طبيعـي حمـدود ُيخـشى                 -٢٣٠
ا يهـدِّد اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف تلـك احلالـة؛ وأنَّ اسـتغالله        أن ُيصبح يف حالة تـشبُّع، ممّـ     

ينبغــي أن ُيرشَّــد؛ وأنــه جيــب تــوّخي اإلنــصاف يف إتاحتــه جلميــع الــدول، بــصرف النظــر عــن    
قدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة وللموقـع اجلغـرايف                       

 تلك الوفود أيضا أنَّ من املهـم اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة                وكان من رأي  . لبعض البلدان 
لــألرض وفقــا للقــانون الــدويل ولقــرارات االحتــاد الــدويل لالتــصاالت وضــمن اإلطــار القــانوين 

  .احملّدد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة
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دة مـن نوعهـا     ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـ                 -٢٣١
لالنتفاع مبرافق االتصاالت واحلصول على املعلومات، وخصوصا ملساعدة البلدان النامية علـى            

  .تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية وعلى تقدمي املساعدة الطبية
ورأت بعــض الوفــود أنَّ هــذا البنــد ينبغــي أن يظــلّ مــدرجا يف جــدول أعمــال اللجنــة     -٢٣٢

أنَّ دراسته ميكن أن جتري، حسب االقتضاء، يف إطار أفرقة عاملة أو حلقات نقـاش               الفرعية، و 
 .حكومية دولية، ضماناً الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقاً للقانون الدويل

   
   مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية واخلمسني -ثالث عشر

  للجنة الفرعية العلمية والتقنية
   

 مـن جـدول   ١٥، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد   ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة     -٢٣٣
مشروع جدول األعمال املؤقَّـت للـدورة احلاديـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة               "األعمال، املعنون   
 ".العلمية والتقنية

يــر فربا/ شــباط٢١ إىل ١٠والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ األمانــة حــدَّدت الفتــرة مــن     -٢٣٤
  . موعداً النعقاد دورهتا احلادية واخلمسني٢٠١٤
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنَّها سوف تقدِّم إىل اللجنة، وفقاً لقرار اجلمعية العامـة                -٢٣٥
، اقتراحها بشأن مشروع جدول األعمال املؤقَّت للـدورة احلاديـة واخلمـسني للجنـة         ٦٧/١١٣

  :واضيعية التاليةالفرعية، وأوصت بأن ُتدرج فيه البنود امل
  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية  -١  
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق                 -٣   
 عمــال اإلمنــائي ملــا بعــد    مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة وجــدول األ     

 .٢٠١٥عام 

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

 .احلطام الفضائي  -٥  

  .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٦  
 . العاملية لسواتل املالحةالتطّورات األخرية يف جمال النظم  -٧  
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  .طقس الفضاء  -٨  
 .األجسام القريبة من األرض  -٩  

  .ياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج  -١٠  
ــام   (      ــوخَّى لع ــدِّدة     ٢٠١٤العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب  حــسبما ه

لجنة الفرعيـة    من املرفق الثاين بتقرير ال     ١٠ و ٨السنوات، الواردة يف الفقرتني     
  ))A/AC.105/958(العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١١  
 مــــن ٢٣ حــــسبما هــــو مبــــيَّن يف الفقــــرة  ٢٠١٤العمــــل املتــــوخَّى لعــــام (     

اختصاصات الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد             
البعيد وطرائـق عملـه، الـواردة يف املرفـق الثـاين بتقريـر جلنـة اسـتخدام الفـضاء             

  ))A/66/20(اخلارجي يف األغراض السلمية عن دورهتا الرابعة واخلمسني 
ــألرض          -١٢    ــسبة ل ــت بالن ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس

ميـدان االتـصاالت الفـضائية،      واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف         
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفـضائية، مـع إيـالء اعتبـار              
خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الـدويل           

  .لالتصاالت
  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(     
واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثانيــة     -١٣   

ــا        ــا باعتبارهـ ــراد تناوهلـ ــيع املـ ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ العلميـ
 . منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعّددة السنواتبنوداً/مواضيع

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ موضوع الندوة املزمع أن يعقدها مكتـب شـؤون الفـضاء            -٢٣٦
، وفقاً لالتفاق الذي توّصلت إليه يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عـام             ٢٠١٤اخلارجي يف عام    

التطبيقـات  "، ينبغـي أن يكـون       )A/AC.105/890الوثيقـة    من املرفق األول ب    ٢٤الفقرة   (٢٠٠٧
  ". التجارية للنظام العاملي لسواتل املالحة

األجــسام القريبــة مــن  "والحظــت اللجنــة الفرعيــة االنتــهاء مــن النظــر يف البنــد املعنــون  -٢٣٧
يف إطار خطة العمل املتعّددة السنوات، واتَّفقت علـى إدراج هـذا البنـد ضـمن البنـود                  " األرض

  .الدائمة يف جدول أعماهلا
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واتَّفقت اللجنة الفرعية على إعـادة تـسمية البنـد املتعلـق بتنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم                      -٢٣٨
ــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــ   ــسلمية  املتحـ ــتخدامه يف األغـــراض الـ ارجي واسـ

تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة            "ليصبح عنوانـه    ) اليونيسبيس الثالث (
واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وجـدول األعمـال اإلمنـائي ملـا بعـد                  

  ".٢٠١٥عام 
ة اتَّفقـت علـى أن تـنظِّم خـالل دورهتـا الـسادسة       واستذكرت اللجنة الفرعيـة أنَّ اللجنـ       -٢٣٩

ــه   ٢٠١٣واخلمــسني يف عــام  ــه نــصف يــوم وعنوان ــاء املــستقبل اآلن: الفــضاء" حــدثاً مدَّت ، "بن
يــشارك فيــه فريــق مــن النــساء البــارزات يف ميــادين ذات صــلة بالفــضاء مــن قبيــل استكــشاف   

ألعمـال التجاريـة والـسياسات    الفـضاء وعلـوم تكنولوجيـا الفـضاء والتعلـيم يف جمـال الفـضاء وا       
املتعلقــة بالفــضاء، ويهــدف إىل تنــاول إســهام املــرأة يف األنــشطة الفــضائية، وذلــك احتفــاالً         

، A/67/20(بالـذكرى اخلمـسني ألول رحلـة فـضائية قامـت هبـا امـرأة، هـي فالنتينـا ترييـشكوفا           
  ).٣٤٧الفقرة 
للجنة، عقـد اجتمـاع ختطيطـي علـى         والحظت اللجنة الفرعية أنَّه متَّ، استجابةً لطلب ا         -٢٤٠

فربايــر، وأنَّ األنــشطة املخطَّــط لتنفيــذها علــى ســبيل      / شــباط٢٠هــامش الــدورة احلاليــة يف   
اجتماعــاً لفريــق خمــصَّص يــضّم نــساء بــارزات يف جمــال    ) أ(االحتفــال بتلــك الــذكرى تــشمل  
الــدورة ، وهــو اليــوم األول مــن ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٢األنــشطة الفــضائية بعــد ظهــر يــوم 

 / حزيـران ١٣حدثاً مسائياً يـشارك فيـه العمـوم سـُيعقد يف     ) ب(السادسة واخلمسني للجنة، و
  .معرضاً يف مركز فيينا الدويل خالل دورة اللجنة) ج( يف مدينة فيينا، و٢٠١٣يونيه 
وُعرضت على اللجنـة الفرعيـة ورقـة غـري رمسيـة مقدَّمـة مـن األمانـة تتـضمَّن مـشروع                        -٢٤١

والوفـود  . ملعين، أُدرجت على املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي            خطة للحدث ا  
  .املهتمَّة باألمر مدعوَّةٌ إىل تقدمي تعليقاهتا وأفكارها إىل املكتب يف أقرب وقت يناسبها

واتَّفقت اللجنة الفرعية على أالَّ يتجاوز عدد العـروض اإليـضاحية العلميـة والتقنيـة يف                  -٢٤٢
بعة عروض كحدٍّ أقـصى وأن تراعـي الـدول األعـضاء واملراقبـون الـدائمون                إطار كل جلسة أر   

لدى اللجنـة علـى النحـو الواجـب ضـرورة إبقـاء العـدد اإلمجـايل للعـروض اإليـضاحية املقدَّمـة                       
واتَّفقت اللجنة الفرعية أيـضاً علـى أنَّـه ميكـن لألمانـة عنـد               . خالل الدورة عند مستوى معقول    

ولــة العــضو املعنيــة واملراقــب الــدائم املعــين تقلــيص عــدد العــروض  الــضرورة وبالتــشاور مــع الد
  .اإليضاحية املطلوبة
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    املرفق األول

  تقرير الفريق العامل اجلامع    
   
، عـاودت اللجنـة الفرعيـة العلميـة         ٦٧/١١٣ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٧وفقاً للفقـرة      -١

ــا العا    ــد فريقهــ ــسني َعقــ ــا اخلمــ ــة يف دورهتــ ــامع والتقنيــ ــل اجلــ ــن  . مــ ــرة مــ    إىل ١٣ويف الفتــ
دادوال . ك. ، َعقَد الفريق العامل اجلامع ثالث جلسات، برئاسـة ف         ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١

ــد( ــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، ودعــم إدارة      ). اهلن ــامج األم ــل يف برن ــق العام ونظــر الفري
تحــدة الثالــث املعــين   الكــوارث بواســطة الــنظم الفــضائية، وتنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم امل       

، )اليونيـــسبيس الثالـــث(باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الـــسلمية  
ومشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعيـة احلاديـة واخلمـسني، املزمـع عقـدها يف             

  واعتمـــد الفريـــق العامـــل اجلـــامع هـــذا التقريـــر يف جلـــسته الثالثـــة املعقـــودة يف   . ٢٠١٤عـــام 
  .فرباير/ شباط٢١
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
ُعرضــت علــى الفريــق العامــل اجلــامع، مــن أجــل نظــره يف برنــامج األمــم املتحــدة             -٢

 مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة           ٤للتطبيقات الفضائية، الوثائُق املشار إليهـا يف إطـار البنـد            
وأحاط الفريق العامل علماً باالجتماعات واحللقـات       ).  من منت التقرير أعاله    ٣٣انظر الفقرة   (

الدراسية والندوات والـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل املقترحـة يف تقريـر خـبري التطبيقـات                   
  .الفضائية

واتَّفــق الفريــق العامــل علــى أالّ يواصــل نظــره يف البنــد املتعلــق بربنــامج األمــم املتحــدة    -٣
  .نظر اللجنة الفرعية مستقبالً يف هذا البند يف جلسات عامةللتطبيقات الفضائية، وعلى أن ت

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    

ُعرضت على الفريق العامل، من أجـل نظـره يف مـسألة دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة                     -٤
انظـر   ( من جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة         ٨النظم الفضائية، الوثائق املشار إليها يف إطار البند         

وأحاط الفريق العامل علماً خبطة العمل املقترحة لربنـامج         ).  من منت التقرير أعاله    ١١٠الفقرة  
األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت 

  . ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني ) سبايدر(الطوارئ 
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ــل     -٥ ــى أالّ يواصــ ــل علــ ــق العامــ ــق الفريــ ــدعم إدارة   واتَّفــ ــق بــ ــد املتعلــ ــره يف البنــ    نظــ
الكـوارث بواسـطة الـنظم الفـضائية، وعلـى أن تنظـر اللجنـة الفرعيـة مـستقبالً يف هـذا البنـد يف            

  .جلسات عامة
    

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه     
    )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

ُعرضت على الفريق العامل، مـن أجـل نظـره يف تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث،                     -٦
 مـن   ٥٣انظـر الفقـرة     ( من جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة           ٥الوثائُق املشار إليها يف إطار البند       

  ).منت التقرير أعاله
واســتذكر الفريــق العامــل قــراره بــأالّ يواصــل اســتعراض تنفيــذ توصــيات اليونيــسبيس     -٧

الثالث، وأن يقوم يف الدورة احلالية للجنة الفرعيـة بدراسـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                     
، ٢٠١٢يونيــه /الــذي ُعقــد يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، يف حزيــران ) ٢٠+ريــو(املــستدامة 

هبدف مناقشة سبل ووسائل مـساعدة اللجنـة الفرعيـة وجلنـة الفـضاء اخلـارجي يف مـا قـد ُيـرى               
  . من أنشطة مقبلة تتعلق بنتائج ذلك املؤمترمناسباً

ــة     -٨   " Rio+20 and beyond"ورّحــب الفريــق العامــل بورقــة غرفــة االجتماعــات املعنون
ــو( ــك  ٢٠+ري ــد ذل ــا بع ــات أساســية   )A/AC.105/C.1/2013/CRP.16) ( فم ــوفِّر معلوم ــيت ت ، ال

ة عـن عمليـة تنفيـذ نتـائج     والحـظ الفريـق العامـل أنَّ تلـك الورقـة تقـدِّم حملـة جمملـ            . للمناقشات
املــؤمتر علــى الــصعيد احلكــومي الــدويل، كمــا تقــدِّم عرضــاً مــوجزاً آلليــات النظــر يف جــدول     

  .٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
وشــجَّع الفريــُق العامــل الــدولَ األعــضاء يف اللجنــة علــى التواصــل وطنيــاً مــع ســلطاهتا    -٩

ــات احلكوميــ    ــسؤولة عــن العملي ــا امل ــال    وإداراهت ــاملؤمتر وجبــدول األعم ــصلة ب ــة ذات ال ة الدولي
ــا بعــد عــام    ــدَرج يف تلــك العمليــات جــدوى     ٢٠١٥اإلمنــائي مل ، مــن أجــل العمــل علــى أن ُت

  .تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء واستخدام البيانات املكانية األرضية املستمدة من الفضاء
 أن يقــوم، ضــمن حــدود وطلــب الفريــق العامــل إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  -١٠

قدراته، بدور نشيط يف فريق عمل منظومة األمم املتحـدة املعـين جبـدول أعمـال األمـم املتحـدة                   
 وســائر اآلليــات املــشتركة بــني الوكــاالت فيمــا خيــّص العمليــات  ٢٠١٥اإلمنــائي ملــا بعــد عــام 

، ٢٠١٥ا بعـد عـام      املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة وجـدول األعمـال اإلمنـائي ملـ              
من أجل التأثري يف إدراج املراجع والعناصر املستمّدة من الفضاء يف الوثائق اليت تنتجهـا األمانـة                 

  .العامة لألمم املتحدة يف إطار تلك العمليات
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وأوصى الفريق العامل بأن تقوم اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، اليت سـتعقد يف                -١١
ع طرائق العمـل التفـصيلية آلليـة تكفـل توثيـق التفاعـل بينـها وبـني                  ، بوض ٢٠١٣يونيه  /حزيران

وميكــن أن تكــون الغايــة مــن هــذه اآلليــة تــوفري منــصة . اللجنــة الفرعيــة بــشأن هــاتني العمليــتني
لتقاسم املعلومات عّما اختذته الدول األعضاء يف اللجنة ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي مـن      

ز دور تطبيقــات التكنولوجيــا الفــضائية واســتخدام البيانــات  تــدابري يف ســياق اخنراطهــا يف تعزيــ
  .املكانية األرضية املستمّدة من الفضاء يف هاتني العمليتني

والحظ الفريق العامل بارتياح أنه، فيمـا خيـّص توصـيات فريـق العمـل املعـين بالـصحة                     -١٢
بــادرة خاصــة العموميــة، قــد ُعقــدت أثنــاء الــدورة جلــسة بــشأن االســتراتيجية نوقــشت فيهــا م 

باملتابعة هتدف إىل اّتباع هنج جمتمعي منفتح بشأن الرعاية الصحية عن ُبعد والتطبيـب عـن ُبعـد                  
واســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف دراســة مــسأليت االنتــشار املكــاين لألوبئــة واالنتــشار املكــاين  

وميـة مـن خـالل      حتـسني الـصحة العم    "لتلوث البيئة، املنبثقتني من اجتماع اخلرباء الدويل بـشأن          
/  متـوز  ٣٠، الذي ُعقـد يف بـون، أملانيـا، مـن            "هنج جمتمعي منفتح  : تطبيقات تكنولوجيا الفضاء  

  .٢٠١٢أغسطس / آب١يوليه إىل 
وبناًء على اقتراح قدَّمه وفد كندا، اتَّفق الفريق العامـل علـى أن ُتـدرج مـسألة الـصحة         -١٣

ع لنظـره يف العمليـتني املتعلقـتني مبـؤمتر     العاملية كموضوع مستمر للمناقشة ضمن اإلطـار األوسـ     
  .٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وجدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

وأوصــى الفريــق العامــل بــأن ُتغيَّــر تــسمية بنــد جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة املتعلــق     -١٤
يـة املـستدامة وجبـدول      باليونيسبيس الثالث حبيـث تكـون أوثـق صـلة مبـؤمتر األمـم املتحـدة للتنم                

، علـى أن يؤخـذ بعـني االعتبـار البنـد اجلديـد يف جـدول                 ٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملـا بعـد عـام         
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"أعمال اللجنة، املعنون 

    
    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية    

 العامــل اجلــامع علمــاً بــأنَّ اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وفقــاً لقــرار أحــاط الفريــق  -١٥
، ستقدِّم إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت             ٦٧/١١٣اجلمعية العامة   

ــة واخلمــسني، املزمــع عقــدها يف عــام      ــة احلادي ــة الفرعي ــدورة اللجن ــق  . ٢٠١٤ل وأوصــى الفري
 الفرعيـة مباشـرةً يف مـشروع جـدول أعماهلـا املؤقَّـت، ويف أيِّ مـسائل              العامل بأن تنظر اللجنـة    

  . من جدول أعماهلا١٥تنظيمية ختّص اللجنة الفرعية، ضمن إطار البند 
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    املرفق الثاين
  تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية    

     يف الفضاء اخلارجي
/  شــباط١١، املعقــودة يف ٧٧٧لعلميــة والتقنيــة يف جلــستها عــاودت اللجنــة الفرعيــة ا  -١

، َعقْد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي             ٢٠١٣فرباير  
  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(هاربيسون . برئاسة سام أ

، ٢٠١٥-٢٠١٠ املتعّددة السنوات للفتـرة      واستذكر الفريق العامل هدفَي خطة عمله       -٢
 مـن املرفـق     ٧الفقـرة    (٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الـسابعة واألربعـني، عـام             

  :، ومها)A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 
تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف          )أ(  

ري معلومـات عـن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء واملنظمـات                 الفضاء اخلارجي، بتوف  
احلكومية الدولية، وخصوصاً تلك اليت تفكِّر يف املشاركة يف تطبيقـات ملـصادر القـدرة النوويـة         

  يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛
ــق         )ب(   ــا الفري ــضطلع هب ــال إضــافية حيتمــل أن ي ــة أليِّ أعم ــد املواضــيع التقني حتدي

عامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة    ال
ــا      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــضاء، وحتدي ــة يف الف وتتطلّــب أيُّ أعمــال  . النووي

إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار                     
  .عاهدات ذات الصلةالواجب للمبادئ وامل

وكان معروضـاً علـى الفريـق العامـل ورقـة غرفـة اجتماعـات عـن استكـشاف مـسائل                       -٣
معيَّنة تتعلق باألمان أثناء التجارب األرضية ملصادر الطاقة اخلاصة باملفاعالت النوويـة الفـضائية      

(A/AC.105/C.1/2013/CRP.20)  فرنــسا ، قــدَّمها وفــد الــصني، وورقــة غــري رمسيــة قــدَّمها وفــد 
بشأن االقتراح الداعي إىل بدء مناقشة حول حتديث املبادئ املتعلقـة باسـتخدام مـصادر الطاقـة                 

  .النووية يف الفضاء اخلارجي
واســتعرض الفريــق العامــل خطــة عملــه، مــشرياً إىل عــدم عقــد أيِّ حلقــة عمــل أثنــاء      -٤

 احلكوميــة الدوليــة الــدورة احلاليــة بــسبب عــدم تأكيــد أيٍّ مــن الــدول األعــضاء أو املنظمــات   
غـري أنَّ هنـاك عـّدة دول        . مشاركتها ردا على املذكّرة الشفوية اليت وجَّهتها األمانة هبذا الشأن         

 عّمـا أحرزتـه مـن تقـّدم يف تنفيـذ            ٢٠١٤أعضاء أبدت اعتزامها تقدمي عرض إيضاحي يف عـام          
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 احلاليـة، وقـرَّر مـن مثَّ أن     واتَّفق الفريق العامل على أنه ال يلزم تغـيري خطـة العمـل            . إطار األمان 
  .يشرع يف عمله حسبما اتَّفقت عليه اللجنة الفرعية أصالً

وأُبدي رأي مفاده أنَّ الفريق العامل هـو اآلن يف مفتـرق طـرق؛ فهـو مل ُينـتج َبعـُد أيَّ              -٥
واسُتذِكر يف هذا الصدد أنَّ األمان ينبغي أن يكـون          . من خطة عمله  ) ب(عمل يتعلق باهلدف    

اية الرئيـسية ملـصمِّمي ومـشغِّلي البعثـات الفـضائية الـيت حتمـل علـى متنـها مـصادر قـدرة                 هو الغ 
نوويـة، وأنَّ حتقيـق هـذه الغايـة يتطلّـب إرشـادات يف شـكل معـايري ليـست موجـودة علـى حنـو             

يبـاً  قُتـرح أن يـصوغ الفريـق العامـل كت         من إطار األمان، ومن هذا املنطلَـق، ا        ٥كاف يف الباب    
  . الشأنإرشادياً هبذا

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ اإلرشــادات التقنيــة املوجــودة يف إطــار           -٦
جتسِّد توافقا دوليا لآلراء بشأن التدابري الالزمة لتحقيـق         "... األمان، حسبما ذُكر يف مقّدمته،      

ة وعـالو ". األمان، وتنطبق على مجيع تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء دون َتحيُّـز                 
 من إطار األمان إرشادات تقنية ومعـايري للوفـاء باهلـدف            ٢-٥ و ١-٥على ذلك، يقدِّم البابان     
محايــة النــاس والبيئــة يف احملــيط احليــوي لــألرض مــن املخــاطر احملتملــة  "الرئيــسي لألمــان، وهــو 

املرتبطة باملراحـل ذات الـصلة بـإطالق تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء وتـشغيلها                     
  ".تهاء خدمتهاوان
وذهبت بعض الوفود إىل أنه قد يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن ما قد يـنجم عـن                    -٧

بعــض تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة املمكنــة يف املــستقبل مــن آثــار علــى البيئــات احمليطــة     
  .باألرض والكواكب واألجرام السماوية األخرى

ل ســنتان لتحديـد املواضـيع التقنيـة ملــا    والحـظ الفريـق العامـل أنــه يبقـى يف خطـة العمـ        -٨
ميكــن أن يــضطلع بــه الفريــق العامــل مــن أعمــال إضــافية مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى    

  .استحداث واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء
والحــظ الفريــق العامــل اهتمــام بعــض الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    -٩

ويف هــذا الــصدد، طلــب .  مــن العــروض اإليــضاحية املتعلقــة بتنفيــذ إطــار األمــان بتقــدمي مزيــد
ــه، يف آذار  ــوةً إىل الـــدول األعـــضاء  ٢٠١٣مـــارس /الفريـــق العامـــل إىل األمانـــة أن توجِّـ ، دعـ

واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها خــربة يف جمــال تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف  
فكِّـر يف املـشاركة يف تلـك التطبيقـات أو شـرعت يف ذلـك، لكـي          الفضاء، وكذلك تلك اليت ت    

تقــدِّم عروضــاً إيــضاحية تقنيــة بــشأن تلــك املــسائل أمــام اللجنــة الفرعيــة أثنــاء دورهتــا احلاديــة    
  .٢٠١٤واخلمسني، عام 
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وطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أيــضاً أن ُتجــدوِل مجيــع العــروض اإليــضاحية، الــيت   -١٠
 للدعوة املشار إليها أعاله، حبيـث جيـري ذلـك يف جلـسة واحـدة أو جلـستني،                   ستقدَّم استجابةً 

عند الضرورة، ُتعقَدان يف اليـوم نفـسه أثنـاء األسـبوع األول مـن دورة اللجنـة الفرعيـة احلاديـة                      
  .٢٠١٤واخلمسني، عام 

، مــن أجــل ٢٠١٣واتَّفــق الفريــق العامــل علــى عقــد مــؤمتر ُبعــدي أثنــاء صــيف عــام      -١١
 أعــاله، وختطــيط أنــشطته ٨مــا يــرد مــن ردود علــى الــدعوة املــشار إليهــا يف الفقــرة اســتعراض 

  .٢٠١٣للفترة املتبقِّية من عام 
فربايــر / شــباط٢١واعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر يف جلــسته الثالثــة، املعقــودة يف   -١٢

٢٠١٣.  
      

    التذييل    
  العامل مها الفريق ملّخص املعلومات املستمّدة من حلقات العمل اليت نظّ    

   املعقودتني أثناء دوريت اللجنة الفرعية الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني،
    ٢٠١٢ و٢٠١١يف عامي 

، خطـةَ عمـل الفريـق    ٢٠١٠أقرَّت اللجنـةُ الفرعيـة يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام               -١
ــرة   ــل للفت ــرة   (٢٠١٥-٢٠١٠العام ــة  ١٣٤انظــر الفق ــن الوثيق ــت ). A/AC.105/958 م وكان

  :خطة العمل تتضّمن العنصرين التاليني
تعزيز وتيسري تنفيـذ إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف              )أ(  

ــة  (الفــضاء اخلــارجي   ــة يف الوثيق ــه األمان ــة   A/AC.105/934أتاحت ــة الدولي ــة الوكال ــه أمان ، وأتاحت
، بتـوفري معلومـات عـن التحـّديات         )ية والوكالة للطاقة الذرية يف منشور مشترك بني اللجنة الفرع       

الــيت تواجههــا الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وخــصوصاً تلــك الــيت تفكِّــر يف     
  املشاركة يف تطبيقات ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛

ــال إضــافية حيتمــل أن       )ب(   ــة أليِّ أعم ــد املواضــيع التقني ــق   حتدي ــا الفري ــضطلع هب ي
العامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة    

ــا      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــضاء، وحتدي ــة يف الف وتتطلّــب أيُّ أعمــال  . النووي
 إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار                    

ــصلة    ــدات ذات الـ ــادئ واملعاهـ ــرة  (الواجـــب للمبـ ــر الفقـ ــة   ٧انظـ ــاين بالوثيقـ ــق الثـ ــن املرفـ  مـ
A/AC.105/958.(  
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واتَّفق الفريق العامـل علـى أن يعـزِّز حتقيـق هـذين اهلـدفني بتنظـيم حلقـات عمـل أثنـاء                         -٢
عروض ُتقدِّمها الـدول    ) أ: (، تتألف من نوعني من العروض اإليضاحية      ٢٠١٣-٢٠١١الفترة  

عــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تفكِّــر يف املــشاركة يف تطبيقــات ملــصادر القــدرة    األ
النووية يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك، وتتضمَّن ملّخـصاً خلططهـا ومـا أحرزتـه حـىت             
ذلك احلني من تقّدم وما واجهتـه، أو تتوقّـع مواجهتـه، مـن حتـّديات يف تنفيـذ إطـار األمـان أو                        

عروض ُتقدِّمها الدول األعضاء اليت لديها خربة يف تطبيقات مـصادر           ) ب(نة منه؛ و  عناصر معيَّ 
القدرة النووية يف الفضاء، ُتوفِّر فيها معلومات عن التصّدي للتحّديات الـيت واجهتـها يف تنفيـذ               

  .إطار األمان
ها قــدَّمة يف حلقــات العمــل تــسعة عــروض، قدَّمــوبلــغ جممــوع العــروض اإليــضاحية امل  -٣
الحتــاد الروســي واألرجنــتني والــصني والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكــذلك وكالــة الفــضاء ا

  .األوروبية
وقُدِّمت أربعةٌ من تلك العـروض اإليـضاحية، ضـمن سـياق حلقـات العمـل، اسـتجابةً                -٤

للــدعوة الــيت وّجهتــها اللجنــة الفرعيــة إىل الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت   
 خــربة يف جمــال تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء لكــي تــوفِّر معلومــات عــن   لــديها

وتناولـت  ). A/AC.105/958 مـن املرفـق الثـاين بالوثيقـة          ٨انظـر الفقـرة     (تنفيذها إلطـار األمـان      
األمـان يف التـصميم والتطـوير؛       ) أ: (تلك العروض أربعة جوانب معيَّنـة مـن إطـار األمـان، هـي             

  .ختفيف عواقب احلوادث) د(التهّيؤ للطوارئ والتصّدي هلا؛ و) ج(خاطر؛ وتقييم امل) ب(و
وقَدَّمت العروض اإليضاحية اخلمسة األخرى املندرجة ضمن إطار حلقات العمـل دولٌ              -٥

ــك الــدول           ــصاً خلطــط تل ــروض ملّخ ــضمَّنت تلــك الع ــة، وت ــاٌت حكوميــةٌ دولي ــضاٌء ومنظم أع
م يف هذا الشأن وما واجهتـه، أو تتوقّـع مواجهتـه، مـن              واملنظمات وما أحرزته حىت اآلن من تقدُّ      

  :وكانت تلك التحّديات اخلاصة كما يلي. حتّديات يف تنفيذ إطار األمان أو عناصر خاصة منه
إجراءات إصدار اإلذن اخلاص بإطالق البعثة، فيمـا خيـّص البلـدان الـيت لـديها                  )أ(  

  قدرة على إطالق تلك التطبيقات؛تطبيقات ملصادر القدرة النووية ولكن ال متتلك ال
تنسيق تدابري التأّهب للطوارئ والتصّدي هلا مع البلدان األخرى اليت سـتحلِّق              )ب(  

  البعثة الفضائية فوقها؛
تنفيذ املسؤولية الرئيسية املنوطة باملنظمة اليت تتوىل تسيري البعثـة الفـضائية الـيت              )ج(  

ات رمسيـة بـني تلـك املنظمـة وسـائر اجلهـات             تستخدم فيها مصادر قـدرة نوويـة، ووضـع ترتيبـ          
  املعنية املشارِكة يف البعثة؛
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توزيــع املــسؤوليات بــني أيِّ منظمــة حكوميــة دوليــة والــدول األعــضاء فيهــا،    )د(  
  من إطار األمان؛" اإلرشادات املوجَّهة إىل احلكومات"تنفيذاً للباب املعنون 

هّيؤ للطــوارئ والتــصّدي هلــا يف  تنظــيم تــدابري األمــان اخلاصــة بــاإلطالق والتــ    )ه(  
  .خمتلف مراحل اإلطالق وسيناريوهات احلوادث

وخلص الفريق العامل إىل أنَّ حلقات العمل قد حقَّقت اهلدف املتمثَّل يف تعزيز تنفيـذ                 -٦
إطار األمان وتيسريه بتوفري معلومات عن التحّديات اليت واجهتها الدول األعـضاء واملنظمـات              

ت عروضـاً   قـدَّم  وشدَّدت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت           .احلكومية الدولية 
إيضاحية يف حلقات العمل على أنَّ إطار األمان قد وفَّر أساساً مفيداً إلعداد أُطـر أمـان وطنيـة                   

  .دولية لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء-وحكومية
 ٥يات اخلمــسة، املــشار إليهــا يف الفقــرة   وخلــص الفريــق العامــل أيــضاً إىل أنَّ التحــدّ    -٧

أعاله، تتعلق أساساً باجلوانب السياساتية واإلدارية والتنسيقية لألنشطة املنطوية على اسـتخدام            
ــضاء     ــة يف الف ــدرة نووي ــصادر ق ــابني  (م ــان  ٤ و٣حــسبما ورد يف الب ــار األم ــن إط ــذه ).  م وه

 هلـا دور يف إصـدار األذون اخلاصـة          األنشطة ختـصُّ إىل حـدٍّ بعيـد احلكومـة أو احلكومـات الـيت              
أو املوافقـة عليهـا، ورأى الفريـق        /بالبعثات الفضائية اليت ُتـستخَدم فيهـا مـصادر قـدرة نوويـة و             

  .العامل أنَّ من الصعب يف هذا الوقت صوغ إرشادات عامة أليٍّ من هذه اجملاالت اخلمسة
ّديات أخـرى مـع ُمـضي الـدول     وأشار الفريق العامل إىل أنه قد ُتستبان يف املستقبل حتـ       -٨

  .األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية يف تنفيذ إطار األمان
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    املرفق الثالث

  ملعين باألجسام القريبة من األرضتقرير الفريق العامل ا    
 
، عـاودت اللجنـة الفرعيـة العلميـة         ٦٧/١١٣ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٧عمالً بالفقرة     -١

رهتا اخلمسني عقـد فريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض، برئاسـة                   والتقنية يف دو  
وعقد الفريـق العامـل سـبع جلـسات خـالل الفتـرة املمتـدة مـن          ). املكسيك(سريجيو كاماتشو   

  .٢٠١٣فرباير / شباط٢٢ إىل ١٥
 ووفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات ضـمن إطـار البنـد اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن               -٢

  :، استعرض الفريق العامل البنود التالية)A/AC.105/987املرفق الثالث بالوثيقة (األرض 
النظر يف التقارير املقدَّمة استجابة للطلب السنوي للحـصول علـى معلومـات عـن                 )أ(  

  األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض ومواصلة العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛
ــشأن رصــد      اســتعرا  )ب(   ــشترك ب ــدويل والعمــل امل ــاون ال ــدُّم احملــرز يف التع ض التق

األجسام القريبة من األرض، والقدرة علـى تبـادل البيانـات ومعاجلتـها وحفظهـا ونـشرها بغيـة                   
  كشف خطر هذه األجسام؛

وضع الصيغة النهائية لالتفاق بـشأن اإلجـراءات الدوليـة الراميـة إىل التـصّدي                  )ج(  
  يبة من األرض وإشراك أصحاب املصلحة الدوليني؛خلطر األجسام القر

  النظر يف التقرير النهائي لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض؛  )د(  
استعراض التقدُّم احملـرز يف تفعيـل الـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات                   )ه(  

  .ويف عمل فريق ختطيط البعثات والعمليات، وتقييم أدائهما
  :تمع الفريق العامل إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواس  -٣

ي توصـيات بـشأن التـصدِّ     : تقرير فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض            "  )أ(  
  ، قدَّمه رئيس فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض؛"دولياً خلطر األجسام القريبة من األرض

خطط بـشأن الـشبكة   : جسام القريبة من األرض واإلنذار به   كشف خطر األ  "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات

الــدرع الــواقي مــن   (ختفيــف خطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض      "  )ج(  
  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛))"NEOShield(األجسام القريبة من األرض 
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ي ق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض بــشأن التــصدِّتوصــيات فريــ"  )د(  
، قدَّمـه ممثـل الواليـات املتحـدة واملراقـب عـن             "دولياً خلطر ارتطام األجسام القريبة مـن األرض       

  وكالة الفضاء األوروبية؛
النتــائج : لــى مقربــة مــن األرضع "DA14 2012 "ىمــرور الكويكــب املــسّم"  )ه(  
  لواليات املتحدة؛، قدَّمه ممثل ا"األولية

حتليـل  : ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٥حادث سقوط النيازك يف تشيليابينسك يف       "  )و(  
  .، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة"متهيدي أويل

ــدول األعــضاء واملنظمــات         -٤ ــه ال ــا أجرت ــل معلومــات عم ــق العام ــى الفري وُعرضــت عل
الوثيقـــة (ة مـــن األرض الدوليـــة وغريهـــا مـــن اهليئـــات مـــن حبـــوث يف جمـــال األجـــسام القريبـــ 

A/AC.105/C.1/106.(  
والحظ الفريق العامل أنَّ عروضـاً إيـضاحية تقنيـة قـد قُـدِّمت خـالل الـدورة احلاليـة للجنـة                        -٥

الفرعيـة بـشأن اقتـراب الكويكبـات مـن األرض، والبعثـات اجلديـدة إىل الكويكبـات ملعرفـة طبيعتــها          
ي دوليـاً خلطـر   القريبة من األرض خبصوص التصدِّوتركيبها، وتوصيات فريق العمل املعين باألجسام    

ولشرح هذه التوصيات، قُدِّمت عـروض إيـضاحية تقنيـة حـول            . ارتطام األجسام القريبة من األرض    
اخلطــط املتعلقــة بإقامــة شــبكة دوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات، والقــدرات الــيت تطورهــا وكــاالت 

ــة يف جمــال ختفيــف امل   ــشكّله    الفــضاء واالحتــادات الدولي ــذي ت ــصّدي للخطــر ال خــاطر مــن أجــل الت
الكويكبات، والنواحي التشغيلية للتنسيق الدويل الالزم بني وكاالت الفضاء من أجل ختطيط وتنفيذ             

  .محالت لتخفيف املخاطر يف حال التعرُّض خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض
سام القريبـة مـن األرض اضـطلع يف         وأُبلغ الفريق العامل بأنَّ فريـق العمـل املعـين باألجـ             -٦

على هامش الـدورة اخلامـسة واخلمـسني        ) أ: ( بأعماله ٢٠١٢فترة ما بني الدورتني خالل عام       
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية؛ و   خــالل حلقــة عمــل لتقــدمي  ) ب(للجن

" AG5 2011"معلومــات إىل فريــق العمــل حــول التحليــل الــدويل للكويكــب املعــروف باســم     
مــن خــالل مــؤمتر بالتــداول عــن ُبعــد مــع ممــثلني عــن ) ج(الــذي ينطــوي علــى خطــر حمتمــل؛ و

ــات؛ و        ــر الكويكب ــذار خبط ــة لإلن ــبكة دولي ــها تأســيس ش ــيت ميكن ــات ال ــن خــالل  ) د(الكيان م
وأشار الفريق العامل إىل أنَّ االجتمـاع الثـاين ملمثلـي وكـاالت الفـضاء         . املراسالت اإللكترونية 

 الـدورة اخلامـسة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  ُعقد على هامش  
. السلمية ملناقشة اإلطـار املرجعـي إلنـشاء فريـق استـشاري معـين بـالتخطيط للبعثـات الفـضائية                   

  .وسوف يقدِّم الفريق العامل توصيات إىل الدول األعضاء للنظر فيها
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ريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن        وُعرض على الفريق العامل التقرير النـهائي لف         -٧
، الــذي يتــضمَّن املعــارف احلاليــة حــول بنيــة وتنظــيم اجلهــود   )A/AC.105/C.1/L.330(األرض 

عها احلجمـي   اجلارية يف جمال األجسام القريبة من األرض، ومن ذلك عدد هذه األجسام وتوزّ            
ب املزيـد مـن التنـسيق       رات تتطلّـ  وتناول التقرير أيضاً ما يشوب العمل اجلاري من ثغ        . املستبان

  .أو ميكن فيها للدول األعضاء أو املنظمات تقدمي مسامهات/و
وُعرضت على الفريق العامل أيضاً توصيات فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                   -٨

). A/AC.105/C.1/L.329(األرض بشأن التصّدي دولياً خلطر ارتطام جسم قريـب مـن األرض             
صاً للنتائج اليت ُبنيت عليها توصـيات فريـق         لعامل علماً بأنَّ التقرير تضمن ملخّ     وأحاط الفريق ا  

  . ي دولياً خلطر ارتطام جسم قريب من األرضالعمل بشأن تنسيق التصدِّ
  : وأحــاط الفريــق العامــل علمــاً بوجــود ثالثــة عناصــر رئيــسية للحــد مــن اخلطــر، وهــي  -٩
 وحتديـد األجـسام الـيت يلـزم اختـاذ تـدابري بـشأهنا؛               اكتشاف الكويكبات واملذنَّبات اخلطـرية    ) أ(
أو التحطـيم وأنـشطة     /التخطيط حلملة لتخفيف املخاطر، تشمل تدابري حلَـرف املـسار و          ) ب(و

وشـدَّد الفريـق   . تنفيذ محلة لتخفيف املخاطر إذا كان اخلطر يستدعي ذلك) ج(محاية مدنية؛ و  
مــن األرض يف أقــرب وقــت ممكــن بغيــة العامــل علــى أمهيــة كــشف األجــسام اخلطــرية القريبــة  

حتديــد خــصائص مــداراهتا بــشكل أفــضل، ممــا يــساعد علــى جتنُّــب إيفــاد بعثــات غــري ضــرورية  
  .ال للبعثات عند الضرورةلتخفيف أخطار تلك األجسام، أو تيسري التخطيط الفعَّ

تملـة؛  وعي مجيع الدول باألخطـار احمل ) أ: (وهتدف التوصيات التالية إىل ضمان ما يلي    -١٠
تنــسيق أنــشطة احلمايــة املدنيــة بــني الــدول الــيت ميكــن أن تتــضرر بــشكل مباشــر أو غــري ) ب(و

قيـام الـدول الـيت قـد تـؤدي دوراً نـشيطاً يف أيِّ محلـة حلَـرف                  ) ج(مباشر من جراء االرتطام؛ و    
  .مسار اجلسم املعين أو حتطيمه بتصميم أنشطة ختفيف املخاطر وتنسيقها

تقريرين املشار إليهما أعاله املقدَّمني من فريق العمل املعـين باألجـسام            وبعد النظر يف ال     -١١
  :القريبة من األرض، أوصى الفريق العامل باختاذ اإلجراءات التالية

إقامـة شــبكة دوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات، ُيفـتح بــاب املــسامهة فيهــا أمــام طائفــة     )أ( 
 كانـت تـؤدي أصـالً، بالقـدر املـستطاع،           واسعة من املنظمات، عن طريق ربط املؤسسات اليت       

املهــام املقترحــة الــيت تــشمل اكتــشاف مــا ُيحتَمــل أن يكــون خطــرياً مــن األجــسام القريبــة مــن  
األرض، ورصد تلك األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائيـة، واالحتفـاظ جبهـة وصـل معتـرف                

.  وإقرارهــا ومعاجلتــهاهبــا دوليــاً تتــوىل تلقّــي مجيــع بيانــات رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض
وينبغي أن تقدِّم هذه الشبكة أيضاً توصـيات بـشأن املعـايري والعتبـات الـالزم توفُّرهـا مـن أجـل                      

  اإلبالغ عن نشوء خطر ارتطام؛
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تفاعل الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبـات مـع املنظمـات والـربامج الدوليـة                 )ب(  
ي للكــوارث بغــرض لدوليــة القائمــة املعنيــة بالتــصدِّذات الــصلة إلقامــة روابــط باهليئــات الوطنيــة وا

ي للحوادث احملتملة الناجتة عن ارتطام األجسام القريبة من األرض والتخطـيط   دراسة أنشطة التصدِّ  
هلــا، واقتـــراح اســتراتيجيات ُتـــستخدم فيهــا خطـــط وإجــراءات تواُصـــل حمــدَّدة املعـــامل ملـــساعدة      

وإن كـان هـذا ال مينعهـا، عنـد          . اقـب االرتطـام املتوقعـة     ي لعو احلكومات علـى اختـاذ تـدابري للتـصدِّ        
  االقتضاء، من إمكانية إنشاء أفرقة استشارية دولية متخصصة أخرى للعمل يف هذا اجملال؛

تشكيل الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت لـديها وكـاالت فـضائية فريقـاً                    )ج(  
 للـدول املرتـادة للفـضاء وغريهـا مـن           استشارياً معنيـاً بتخطـيط البعثـات الفـضائية، يـضم ممـثلني            

وينبغــي أن تــشمل مــسؤوليات ذلــك الفريــق إرســاء إطــار ألنــشطة        . الكيانــات ذات الــصلة 
ــارات املتاحــة الســتهالهلا       ــة واخلي ــة الفــضائية وحــدودها الزمني التــصدي الــيت تــضطلع هبــا البعث

ون الـدويل يف جمـال     وينبغي أيضا أن يتوىل الفريـق االستـشاري التـرويج لفـرص التعـا             . وتنفيذها
  .حبوث وتقنيات َحرف مسار األجسام القريبة من األرض

وينبغــي لألمــم املتحــدة، نيابــةً عــن اجملتمــع الــدويل، أن تيــسِّر عمــل الــشبكة والفريــق       -١٢
  .املوصى هبما أعاله

ــة مــن األرض        -١٣ ــق العمــل املعــين باألجــسام القريب ــق العامــل بتكليــف فري وأوصــى الفري
قامــة الــشبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات وتــشكيل الفريــق االستــشاري  باملــساعدة يف إ

وينبغي لفريق العمل أن خيطر اللجنة الفرعية مبـا حيـرزه مـن             . املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية   
وينبغي أن تقدِّم الشبكة والفريق االستـشاري، بعـد إنـشائهما، تقـارير             . تقدُّم على هذا الصعيد   

  .هلماسنوية عن أعما
ووافق الفريق العامل على أن ُتنفّذ مجيع التوصيات الواردة يف هذا التقرير دون حتميـل                 -١٤

  .امليزانية العادية لألمم املتحدة أيَّ تكاليف
ــاالت املتخّصـــ    -١٥ ــدول األعـــضاء  وشـــجَّع الفريـــق العامـــل الوكـ ــدة والـ ــم املتحـ صة لألمـ

ــوّ     ــة التطـ ــى متابعـ ــا علـ ــة هلـ ــسات التابعـ ــن األرض   رات املتواملؤسـ ــة مـ ــسام القريبـ ــة باألجـ  علقـ
؛ gov.nasa.jpl.neo://http: بانتظـــــام مـــــن خـــــالل املواقـــــع التاليـــــة علـــــى ســـــبيل املثـــــال        

  .net.neoshield://http؛ وint.esa.ssa.neo://http؛ وasteroidwatch/gov.nasa.jpl.wwwو
فربايـر  / شـباط  ٢٢واعتمد الفريق العامـل هـذا التقريـر يف جلـسته الـسابعة املعقـودة يف                   -١٦

٢٠١٣.  
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    املرفق الرابع
  طة الفضاء اخلارجي تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنش    

    يف األمد البعيد
ــا للفقــرة    -١ ــم   ٧وفق ــة رق ــة العام ــرار اجلمعي ــة  ٦٧/١١٣ مــن ق ــة الفرعي ، عــاودت اللجن

ــة والتقنيــة، يف دورهتــا اخلمــسني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة      الفــضاء العلمي
  .اخلارجي يف األمد البعيد

، ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢١ إىل   ١٢ترة مـن    وعقد الفريق العامل مخس جلسات يف الف        -٢
  ).جنوب أفريقيا(برئاسة بيتر مارتينيز 

  :ووفقا الختصاصات الفريق العامل وطريقة عمله، ُعرضت عليه الوثائق التالية  -٣
رة من األمانة عن اخلربات واملمارسات املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء     مذكَّ  )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.1/2013/CRP.15 وA/AC.105/C.1/104(اخلارجي يف األمد البعيد 
مة من االحتاد الروسي وأوكرانيا عن الـضمانات التكنولوجيـة          ورقة عمل مقدَّ    )ب(  

املقترنة بالتعاون يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ويف           
  ؛ )A/AC.105/C.1/L.322(تطوير الصواريخ الفضائية واملعدات الصاروخية وتشغيلها 

مة من االحتاد الروسي بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي       ورقة عمل مقدَّ    )ج(  
  ؛ )A/AC.105/L.285(يف األمد البعيد 

 هتا أفرقــــــــة اخلــــــــرباء ألــــــــف إىل دال التابعــــــــة ورقــــــــات عمــــــــل أعــــــــدَّ  )د(  
، A/AC.105/C.1/L.326، وA/AC.105/C.1/L.325، وA/AC.105/C.1/L.324(للفريــــق العامــــل 

  ؛)A/AC.105/C.1/L.327و
  ن مـــــــشاريع التقــــــارير األوليـــــــة  ورقــــــات غرفــــــة اجتماعـــــــات تتــــــضمَّ     )ه(  

  هتا أفرقــة اخلــرباء ألــف إىل دال   ومقترحــات املبــادئ التوجيهيــة املرشــحة لالعتمــاد الــيت أعــدَّ      
ــل   ــق العامـــ ــة للفريـــ ، A/AC.105/C.1/2013/CRP.12، وA/AC.105/C.1/2013/CRP.11(التابعـــ

  ؛ )A/AC.105/C.1/2013/CRP.14، وA/AC.105/C.1/2013/CRP.13و
ه رئــيس الفريــق العامــل ن تقريــرا مرحليــاً أعــدَّورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمَّ   )و(  

)A/AC.105/C.1/2013/CRP.10(؛  



 

64 V.13-81470 

 

A/AC.105/1038    

ــة اجتماعــات تتــضمَّ    )ز(   ــة غرف ــالفريق العامــل،   ورق ن قائمــة مبــسؤويل االتــصال ب
  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.18(وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 

 en/oosa/org.unoosa.www/(وأشــار الفريــق العامــل إىل الــصفحة الــشبكية املخصــصة    -٤
html.index/lts/stsc/COPUOS (             اليت أنشأهتا األمانة لتيسري تبادل املعلومـات عـن األعمـال الـيت
ها الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة التابعـة لـه، والحـظ أنَّ تفاصـيل الوصـول إىل تلـك            ينفذ

والتابعـة  ) فيينـا (الصفحة الـشبكية قـد أرسـلت إىل مجيـع البعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة                     
للدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وإىل جهـات الوصـل               

  .ة املعنية بالفريق العاملالوطني
ويف اجللسة األوىل، عرض رئيس الفريق العامل تقريرا عمَّا أُحرز من تقدم يف فتـرة مـا               -٥

فربايــر /بــني الــدورتني منــذ الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة، الــيت عقــدت يف شــباط   
ت تنسيقية غـري رمسيـة      والحظ الفريق العامل أنَّ أفرقة اخلرباء األربعة عقدت اجتماعا        . ٢٠١٢

، ومؤمتر االحتاد الـدويل     ٢٠١٢يونيه  /على هامش الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة يف حزيران       
أكتــوبر /للمالحــة الفــضائية الثالــث والــستني الــذي ُعقــد يف نــابويل، إيطاليــا، يف تــشرين األول  

ة الـشبكية   وقد أتيحت تقارير تلك االجتماعـات التنـسيقية غـري الرمسيـة علـى الـصفح               . ٢٠١٢
  .املشار إليها أعاله

والحظ الفريق العامل أيضا أنَّ مجيع أفرقـة اخلـرباء األربعـة قـد اجتمعـت علـى هـامش                   -٦
الدورة احلالية للجنة الفرعية من أجل مواصلة النظـر يف مـشاريع تقاريرهـا ومقترحـات املبـادئ          

  . التوجيهية املرشحة لالعتماد
 أثنــاء الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة بــشأن ره الفريــق العامــلووفقــا ملــا قــرَّ  -٧

، املرفـق الرابـع،     A/AC.105/1001(تقارير أفرقة اخلرباء وتدفق املعلومات من أفرقـة اخلـرباء إليـه             
ــارير     )١٦الفقــرة  ــة اخلــرباء إىل عــرض مــشاريع التق ــشاركني ألفرق ــرئيس الرؤســاء املت ، دعــا ال

حة لالعتمـاد الـيت يـتعني أن تنظـر أفرقـة      التوجيهيـة املرشّـ  األوليـة ألفرقتـهم ومقترحـات املبـادئ     
وعرض الرئيس أيـضا ورقـة غرفـة االجتماعـات          . اخلرباء فيها أثناء الدورة احلالية للجنة الفرعية      

نت التقرير املرحلي الذي أعده رئيس الفريق العامل واملتضمن القتـراح بـشأن هيكـل               اليت تضمّ 
  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.10لوثيقة انظر مرفق ا(تقرير الفريق العامل 

، إىل أنَّ الـرئيس  ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ١٤وأشار الفريق العامل يف جلـسته الثانيـة، يف        -٨
ســيعكف، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد انتــهاء الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة، علــى جتميــع     

ــة اخلــرب       ــيت وضــعتها أفرق ــاد ال ــة املرشــحة لالعتم ــادئ التوجيهي ــة حــىت  مقترحــات املب   اء األربع
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وسُتعد تلك الوثيقـة    . ، لترمجتها إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية       ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥
هبــدف مــساعدة الوفــود علــى إعطــاء آراء مدروســة بــشأن صــيغة املبــادئ التوجيهيــة املرشــحة   

يف لالعتمــاد الــيت ســتتمخض عــن تلــك العمليــة وتوجيــه أفرقــة اخلــرباء ورئــيس الفريــق العامــل  
ونظر الفريق العامـل أيـضا يف اقتـراح الـرئيس بـشأن هيكـل           . عملية صياغة تقرير الفريق العامل    

  .ووردت تعليقات على ذلك اهليكل املقترح. تقرير الفريق العامل
، ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٤ه الفريق العامل مع التقدير حبلقة العمل اليت ُعقدت يف           ونوَّ  -٩

وميكـن  . ويـرد يف تـذييل هـذا التقريـر تقريـر مـوجز عنـها              . واتوفقا خلطة عملـه املتعـددة الـسن       
االطالع على العروض اإليضاحية اليت قُدِّمت خالل حلقة العمل يف الـصفحة الـشبكية ملكتـب      
شؤون الفضاء اخلارجي، داخل الصفحة املخصصة لدورة اللجنـة الفرعيـة اخلمـسني، وكـذلك               

  .على الصفحة الشبكية املخصصة للفريق العامل
، رئــيس ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٨ودعــا رئــيس الفريــق العامــل يف جلــسته الثالثــة، يف    -١٠

فريـق  (فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتـدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                    
وقُـدِّم العـرض اإليـضاحي وفقـا        . إىل أن يعرض أنشطته على الفريق العامـل       ) اخلرباء احلكوميني 

الــيت ُتكلِّــُف الفريــق ) ، املرفــق الثــاينA/66/20( مــن االختــصاصات وطريقــة العمــل ١٦للفقــرة 
العامل بدعوة الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي إسهامات، ودعوة اهليئات احلكومية الدوليـة              

أو النظـر   /التابعة لألمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك فريـق اخلـرباء احلكـوميني، إىل تقـدمي إسـهامات و                    
مـه  وقـد أبـرز العـرض اإليـضاحي الـذي قدَّ          .  سبل التواصل املالئمة مـع تلـك اهليئـات         والبت يف 

وأطلـع رئـيس فريـق اخلـرباء     . رئيس فريـق اخلـرباء احلكـوميني الطـابع املتكامـل هلـاتني العمليـتني             
  .احلكوميني أيضا الفريق العامل على موجز ملشروع التقرير يبّين العناصر الرئيسية لعمل فريقه

، إىل أنَّ الرؤسـاء     ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩ار الفريق العامل يف جلسته الرابعة، يف        وأش  -١١
املتشاركني ألفرقة اخلرباء كانوا قد اقترحوا عقـد اجتمـاع ألفرقـة اخلـرباء علـى هـامش الـدورة                    

ر أن تنعقــد يف فيينــا يف  أو أثنــاء تلــك الــدورة الــيت مــن املقــرّ     /الــسادسة واخلمــسني للجنــة و  
  . ٢٠١٣عام يونيه /حزيران

واستذكر الفريق العامل أنَّ اللجنة كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني                    -١٢
، على ضرورة أن تضع األمانـة اجلـدول الـزمين ألعمـال اللجنـة يف دورهتـا القادمـة                    ٢٠١٢عام  
، A/67/20( بطريقة متكن الفريـق العامـل مـن االسـتعانة خبـدمات الترمجـة الـشفوية                  ٢٠١٣عام  
د، أشــار الفريــق العامــل إىل أنَّ رئيــسه سيتــشاور مــع رئــيس    ويف ذلــك الــصدّ ). ٣٤٨قــرة الف

  .٢٠١٣اللجنة ومع األمانة بشأن حتديد موعد دورة اللجنة عام 
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ووفقــا ملــا اتَّفــق عليــه الفريــق العامــل أثنــاء الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة      -١٣
، عقـدت أفرقـة اخلـرباء اجتماعـاً         )١٦ق الرابع، الفقرة    ، املرف A/AC.105/1001(العلمية والتقنية   

وخـالل ذلـك االجتمـاع، عـرض الرؤسـاء املتـشاركون            . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥مشتركاً يف   
ألفرقة اخلرباء احلالة الراهنة ألعماهلم، والتقدم الـذي أحـرزوه يف الـدورة احلاليـة، كمـا سـلَّطوا                   

جلتـها يف الـصيغة املـستجدة للمبـادئ التوجيهيـة           الضوء على بعض أوجه التداخل الـيت يلـزم معا         
  .املرشحة لالعتماد اليت ستدمج يف التقرير النهائي للفريق العامل

فربايـر  / شـباط  ٢١واعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر يف جلـسته اخلامـسة املعقـودة يف                  -١٤
٢٠١٣.  

    
    التذييل    
عين باستدامة أنشطة التقرير عن حلقة العمل اليت نظمها الفريق العامل امل  

    ٢٠١٣فرباير / شباط١٤الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد يف 
وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات للفريق العامل، ُوجِّهت الدعوة إىل الـدول األعـضاء                

يف اللجنة لكي تضم إىل وفودها ممثلني عـن املنظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع                     
 على األنـشطة الفـضائية بغيـة تقـدمي معلومـات عـن خرباهتـا وممارسـتها يف تـسيري              اخلاص املتمرسة 

  .األنشطة الفضائية املستدامة يف حلقة عمل ُتعقَد بالتزامن مع الدورة اخلمسني للجنة الفرعية
وَتــَولَّى تنظــيَم حلقــة العمــل رئــيُس الفريــق العامــل بالتــشاور مــع الرؤســاء املتــشاركني     

وطُلب مـن الوفـود أن تقـدم، مـن          . نقاط االتصال الوطنية املعنية بالفريق العامل     ألفرقة اخلرباء و  
  .خالل نقاط االتصال الوطنية اخلاصة هبا، مقترحات لعروض إيضاحية من أجل حلقة العمل

وكان اهلدف من حلقة العمـل هتيئـة الفرصـة أمـام املنظمـات غـري احلكوميـة وكيانـات                      
علومات عن خرباهتا لكـي تنظـر فيهـا أفرقـة اخلـرباء وهـي تـضع        القطاع اخلاص الوطنية لتقدمي م    

  .استنتاجاهتا وتوصياهتا املقدَّمة إىل الفريق العامل
  :وفيما يلي العروض اإليضاحية اليت قُدمت   
 منظــور دوائــر صــناعة -اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد "  )أ(  

، وأريت  )الواليـات املتحـدة   (ة دوائر صـناعة الـسواتل       ، من تقدمي باتريشيا كوبر، رابط     "السواتل
 البيانــات، وســتيوارت ســاندرز، رابطــة )بلجيكــا(هــوال، الرابطــة األوروبيــة ملــشغلي الــسواتل  

  ؛)اململكة املتحدة(الفضائية 
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، مـن تقـدمي فريـدريك       "املعايري الفـضائية للمنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي          "  )ب(  
  ؛)الواليات املتحدة(ية الفضائية سلني، مؤسسة البىن التحت

جهود املؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي يف معاجلـة مـشكلة            "  )ج(  
، مــن تقــدمي زينــهني غونــغ، املؤســسة "احلطــام الفــضائي بغيــة اســتدامة الفــضاء يف األمــد البعيــد

  ؛)الصني(الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي 
صناعات الفـضائية اليابانيـة بـشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية           جهود دوائر ال  "  )د(  

  ؛)اليابان(، من تقدمي شيغيوشي هاتا، مجعية شركات الفضاء اجلوي اليابانية "يف األمد البعيد
ووجهــات ) يوِتلــسات(ممارســات املنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت     "  )ه( 

 ماريون ُبتيجان وديفيـد زامـورا، يوِتلـسات         ، من تقدمي  "نظرها بشأن االستدامة يف األمد البعيد     
  ؛)فرنسا(

بيان بشأن االسـتدامة يف األمـد البعيـد، مـن تقـدمي لـوران جـوردين، مؤسـسة                     )و( 
  ).فرنسا(أريانسبيس 

مو العــروض اإليــضاحية أنَّ كيانــات الــصناعات الفــضائية لــديها خــربة يف  وأكَّــد مقــدِّ 
متتد لعدة عقود وأنَّ اسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف     يف الفضاء اخلارجي    يات املضطلع هبا  العمل

ومـن مث،   . ر خـدمات أساسـية للمجتمـع      األنشطة الفضائية استثمارات طويلة األمد، وهـي تـوفّ        
فإنَّ من مصلحة القطاع اخلاص األكيدة تشجيع استخدام الفضاء اخلـارجي علـى حنـو ينطـوي                 

  . اخلارجي يف األمد البعيدعلى حس باملسؤولية من أجل ضمان استدامة أنشطة الفضاء
وأشري إىل أنَّ رابطـات الـدوائر الـصناعية تنـهض بـدور هـام يف تعزيـز اسـتدامة أنـشطة                     

وهـذه  . الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد مـن خـالل توثيـق أواصـر التعـاون وتبـادل املعلومـات                   
  .عمليالرابطات توفر بالفعل قنوات لتبادل املعلومات بني مشغلي السواتل على أساس 

وُشّدد على أمهية املعايري واملبادئ التوجيهية اخلاصة بـدعم اسـتدامة أنـشطة الفـضاء يف                 
ع يف وتوجــد بالفعــل يف بعــض احلــاالت معــايري أو مبــادئ توجيهيــة ميكــن التوّســ. األمــد البعيــد

يت وأشـري مـثال إىل أنَّ املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـ            . الترويج هلا واألخذ هبـا    
وضعتها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية مرعيـة بالفعـل لـدى عـدد مـن                     

  .جهات تشغيل اخلدمات الفضائية
 يف تطــوير التكنولوجيــا واملمارســات  دوراًوأشــري إىل أنَّ الــدوائر الــصناعية تلعــب أيــضاً 

وسيقت أمثلة ألنشطة . عيدالتشغيلية من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد الب
البحث والتطوير لدى الدوائر الصناعية يف جمال آثار االرتطام باحلطام الفضائي وختفيـف احلطـام               
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ط الضوء أيضا على أمثلة ملمارسات جهـات التـشغيل يف جمـال نقـل الـسواتل مـن                   وُسلّ. الفضائي
  .التشغيليمداراهتا وختميل أجهزهتا وإجراءات التخلص منها عند انتهاء عمرها 

 مـن   ن أحكامـاً   ُعرضت أمثلة للقوانني الوطنية، وكان بعـضها يتـضمَّ         ،وعالوة على ذلك   
واشـتملت بعـض املمارسـات القانونيـة الوطنيـة األخـرى، الـيت ميكـن أن               . أجل محاية بيئة الفضاء   

تدعم استدامة األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد، علـى إجـراءات لإلخطـار املـسبق باملنـاورات                      
ب االرتطامات واستراتيجيات للتخلص من األجـسام الفـضائية عنـد انتـهاء عمرهـا               وخطط لتجنّ 

ولكن أشري إىل أمهية النظر يف مسامهات الدوائر الصناعية ومنظورها يف تطـوير األطـر               . التشغيلي
 .التنظيمية والسماح جلهات التشغيل الصناعي بوقت كاف لتنفيذ األحكام التنظيمية اجلديدة

  
 


