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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
    يف األغراض السلمية

 واخلمسونالسابعة الدورة  
        ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

احلادية   اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتاتقرير    
      ٢٠١٤فرباير /شباط ٢١ إىل ١٠واخلمسني، املعقودة يف فيينا من 

  احملتويات
 الصفحة  

  ٣ ..........................................................................................مقدِّمة -أوالً
  ٣ .................................................................................احلضور  -ألف 
  ٤ ...................................................................إقرار جدول األعمال  -باء 
  ٦ .........................................................................انتخاب الرئيس  -جيم 
  ٦ .........................................................................الكلمات العامة  -دال 
  ٩ .........................................................................التقارير الوطنية  -هاء 
  ١٠ .................................................................................الندوة  -واو 
  ١٠ ...............................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -زاي 
  ١٠ ..........................................................يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ -ثانياً

  ١١ ..........................................أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ألف 
  ١٤ .............................................................التعاون اإلقليمي واألقاليمي  -باء 
تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية  تسخري -ثالثاً

  ١٦ ........................................................٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
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 الصفحة  
   السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية بواسطةاملسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد  -بعاًرا

  ١٨ ...............................................................................ويف رصد بيئة األرض
  ٢١ .....................................................................................احلطام الفضائي -خامساً
  ٢٥ ...........................................................دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -سادساً
  ٢٩ ................................................ة لسواتل املالحةات األخرية يف جمال النظم العامليتطّورال -سابعاً
  ٣٤ .......................................................................................طقس الفضاء -ثامناً
  ٣٧ ..........................................................................األجسام القريبة من األرض -تاسعاً
  ٤٢ ...................................................استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -عاشراً
  ٤٤ .......................................................استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر
لمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية ل -ثاين عشر

ات االتصاالت الفضائية، مع تطّور بتصلةاستخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل امل
  ٤٩ ....إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

  ٥١ ...................والتقنية مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية -لث عشرثا
      املرفقات

  ٥٣ ........................................................................... اجلامع العاملتقرير الفريق -األول
  ٥٦ ..........................تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -الثاين
  ٥٩ ..............................العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدتقرير الفريق  -الثالث
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    مقدِّمة  -أوالً  
، التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء        )اللجنة الفرعية  (عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية      -١

، دورهتــا احلاديــة واخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة  )اللجنــة (اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
 ).هنغاريا(، برئاسة إيلود بوت ٢٠١٤فرباير / شباط٢١ إىل ١٠يينا، من بف

 .جلسة ١٩وعقدت اللجنة الفرعية   - ٢
    

   احلضور -ألف 
 ، أذربيجـان  ،االحتاد الروسـي  :  التالية األعضاء يف اللجنة    ٦٣ـاللو الدول   حضر الدورة ممثِّ    -٣

ــا، األردن،األرجنــتني ــا، إكــوادور، أســتراليا، إســبانيا، أرميني ــا، إندونيــسيا، أملاني ــران ،  أوكراني إي
 ،بولنـدا بوركينـا فاسـو،      ، بلجيكـا  ، الربتغـال  ، الربازيـل  ، باكستان ، إيطاليا ،)اإلسالمية-مجهورية(

 ، اجلمهورية التشيكية  ، اجلزائر ، تونس ، تركيا ، بيالروس ، بريو ،)ة القوميات تعددامل-دولة(بوليفيا  
 ، الــسودان، ســلوفاكيا، رومانيــا، جنــوب أفريقيــاا، مجهوريــة كوريــ،اجلمهوريــة العربيــة الــسورية

فييـت نـام،     ،)البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال  ـفنـ الفلـبني،    ، فرنـسا  ، العراق ، الصني ، شيلي ،سويسرا
 ، املغـرب  ، مـصر  ،ماليزيـا ليبيـا،    ، لبنـان  ، كينيا ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ، كندا ،كازاخستان
ــسعودية ،املكــسيك ــة ال ــشمالية    امل، اململكــة العربي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن  ،ملكــة املتحــدة لربيطاني
ــسا ــا،النمــ ــاراغوا، نيجرييــ ــد، نيكــ ــا، اهلنــ ــدا، هنغاريــ ــة ، هولنــ ــدة األمريكيــ    ، الواليــــات املتحــ
 . اليونان،اليابان

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

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

 .من جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول

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

ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلـك علـى أيِّ قـرار مـن جانـب اللجنـة                      
  .لك املنظمةبشأن صفة ت

وقرَّرت اللجنة الفرعية يف اجللسة ذاهتا أيـضاً أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،                    -٦
 يكـون يف ذلـك      أالَّ، حـسب االقتـضاء، علـى        والـتكلُّم خالهلـا   بناًء على طلبـه، حلـضور الـدورة         
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 مــساس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي ذلــك علــى أيِّ قــرار مــن جانــب اللجنــة 
  .بشأن صفة االحتاد األورويب

وحــضر الــدورة مراقبــون عــن اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، ومنظمــة     -٧
 .الطريان املدين الدويل، واالحتاد الدويل لالتصاالت

 مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت هلــا صــفة وحــضر الــدورة أيــضاً  -٨
نظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة              م: مراقب دائم لدى اللجنة   

ــة        ــة، واملنظم ــضاء األوروبي ــة الف ــويب، ووكال ــصف الكــرة األرضــية اجلن ــة يف ن لألحبــاث الفلكي
ــضاء،        ــا الف ــوم وتكنولوجي ــشتركة لعل ــشبكة اإلســالمية امل ــصاالت، وال ــسواتل االت ــة ل األوروبي

ة املتنقِّلـة، واملنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت، واملركـز             واملنظمة الدولية لالتصاالت الـساتلي    
  .اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا

كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب                      -٩
ــة  ضاء، والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة للفــ  رابطــة مستكــشفي الفــضاء،  : دائــم لــدى اللجن

والرابطـة الدوليـة   واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية،       واملعهد األورويب لسياسات الفضاء،     
لتعزيــز األمــان يف الفــضاء، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية، واجلمعيــة الدوليــة للمــسح          

عـد، واجلامعـة الدوليـة للفـضاء، وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد                  ُبالتصويري واالستـشعار عـن      
األرضــية، ومؤســسة العــامل -العزيــز العامليــة للميــاه، واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية 
  . العاملياآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، ورابطة أسبوع الفضاء

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

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

لــي قائمــة بأمســاء ممثِّ Corr.1تــصويبها و A/AC.105/C.1/2014/INF/43وتــرد يف الوثيقــة   -١٢
  . األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورةالدول وهيئات

    
   إقرار جدول األعمال - باء 

ــستها      -١٣ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف ٧٩٦أق ــر، جــدول  /شــباط ١٠، املعق فرباي
 :األعمال التايل
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 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .انتخاب الرئيس  -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .مة عن األنشطة الوطنيةوعرض للتقارير املقدَّتبادل عام لآلراء   -٤ 
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق        -٦  

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

 . تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

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

  .ات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةتطّورال -١٠ 
 .طقس الفضاء  -١١  

 .قريبة من األرضاألجسام ال -١٢ 

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

ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض      -١٥  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
لفـضائية،  واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت ا         

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

 .الدويل لالتصاالت

واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  الثانيــة ت للــدورة مــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــ  -١٦ 
 .العلمية والتقنية

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

 رئيـساً للفتـرة     )هنغاريا(إيلود بوت   السيد   ،٧٩٦ جلستهاانتخبت اللجنة الفرعية، يف       -١٤
  .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة عمالً بقرار، ٢٠١٥-٢٠١٤

    
  الكلمات العامة  - دال  

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

ــبانيا،   ،أذربيجــان ــتني، إس ــااألرجن ــسيا،أملاني ــا، إندوني ــران ، أوكراني ــة( إي  ،)اإلســالمية-مجهوري
 مجهوريــة ، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلزائــر، تايلنــد،بولنــدا ، بلجيكــا، الربازيــل، باكــستان،إيطاليــا
ــا ــا  ،كوري ــوب أفريقي ــا،جن ــسرا ، روماني ــصني،سوي ــسا، ال ــبني،  ، فرن ـــفالفل ــة(زويال  ـن -مجهوري

 ، املكـسيك  ، ماليزيـا  ، ليبيـا،   كينيـا  ،كولومبيـا ،  اكوسـتاريك  ، كوبـا  ،كندافييت نام،    ،)البوليفارية
 عـن    نيابـةً   نيكـاراغوا أيـضاً كلمـةً      لُوألقـى ممثِّـ   .  اليابان ،الواليات املتحدة نيجرييا، اهلند،    ،النمسا

اإلمـارات العربيـة     عامة مراقبون عن     كلماتكما ألقى   . ي  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    
منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة،  املتحــدة وكــذلك 

د الـدويل  واالحتـا والرابطة األوروبية للـسنة الدوليـة للفـضاء،    واملعهد األورويب لسياسات الفضاء،   
للمالحة الفضائية، والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واجمللس االستشاري          
جليل الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، ورابطة              

  . العامليأسبوع الفضاء
رئيـساً هلـا ملـدَّة سـنتني، ابتـداًء مـن عـام        ورحَّبت اللجنة الفرعية بانتخـاب إيلـود بـوت          -١٦

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للــرئيس املنتهيــة واليتــه، فيلــيكس كليمنتينــو     . ٢٠١٤
، ملا أبداه من كفاءة قيادية وما قدَّمه من إسهامات يف تعزيـز إجنـازات               )األرجنتني(مينيكوتشي  

  .اللجنة الفرعية أثناء توليه منصبه
 نـــا كـــدولتني عـــضوين جديـــدتني يف جلنـــة بـــيالروس وغالجنـــة الفرعيـــة ببـــت الورحَّ  -١٧

ب بالــشبكة اإلســالمية املــشتركة حِّــكمــا ُر. اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
  . لدى اللجنةلعلوم وتكنولوجيا الفضاء كأحدث مراقب دائم

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

تعـاون  د كـذلك علـى دور ال      كَّوأ. التنمية اجملتمعية يف ميدان   االجتماعية االقتصادية ذات الصلة     
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نــة وســائر اهليئــات ، ودعــا إىل تعزيــز التنــسيق بــني اللجقــاليمي يف أنــشطة الفــضاءاألقليمــي واإل
  .برنامج التنمية العاملياحلكومية الدولية املشاركة يف 

 الفـضاء اخلـارجي     شـؤون مكتـب    عن    املسؤولُ ألقى املوظفُ ،   أيضاً ٧٩٦ويف اجللسة     -١٩
 فيها برنامج عمل املكتب وأبرز حاجتـه إىل مـوارد إضـافية             استعرض كلمةًالعامة  التابع لألمانة   

  . يف السنوات القادمة  أداء املسؤوليات املرتقبةن من النجاح يفكَّلكي يتم
مـــن  ،فالدميـــري كوبـــالحـــداداً علـــى وفــاة  صـــمت التزمــت اللجنـــة الفرعيـــة دقيقــة   و  -٢٠

تطـوير  ساهم على مدى فترة طويلة يف أعمال اللجنـة ويف           كان قد   اجلمهورية التشيكية، الذي    
  .القانون الدويل للفضاء

 قــد ٢٠١٤املنتــدى الــدويل الستكــشاف الفــضاء لعــام   أنَّ اللجنــة الفرعيــة والحظــت  -٢١
 الواليــات املتحــدة بالتعــاون مــع  ينــاير، حيــث استــضافته /يف كــانون الثــاين ُعقــد يف واشــنطن،

ــه        ــد بدأت ــذي كانــت ق ــدى مبتابعــة احلــوار ال ــام املنت ــة للمالحــة الفــضائية، وق ــة الدولي األكادميي
 اللجنــة والحظــت.  يف إيطاليــا٢٠١١ عــام  يفووكالــة الفــضاء األوروبيــةضــية األوروبيــة املفوَّ

 املـضي قُـُدماً يف   أمهيـة مواصـلة   دت علـى كَّـ  عدد كبري مـن الـدول للمنتـدى، وأ        الفرعية حضورَ 
  .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة البشرية

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

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

خــرى بــدعوى الــسيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو بــأيِّ وســيلة       واألجــرام الــسماوية األ 
 وعدم اسـتغالله إالَّ يف حتـسني         وعدم وضع أسلحة فيه    أخرى؛ وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي    

 تطـّور  على كوكب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي علـى تعزيـز             وتوطيد السالم الظروف املعيشية   
  .األنشطة الفضائية

 أنَّ تأثري األنشطة الفضائية على حياة اإلنسان وعلى البيئـة يـستلزم    بعض الوفود ورأت  -٢٣
زيادة التنسيق والتفاعل بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، مـن أجـل                
العمل على إرساء معايري دولية ملزمة بـشأن مـسائل مثـل احلطـام الفـضائي واسـتخدام مـصادر                    

الفضاء اخلارجي، ومها مسألتان بالغتا األمهية يف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي             القدرة النووية يف    
  .واستكشافه
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 بعــض الوفــود أنَّ البلــدان الناميــة ينبغــي أن تــستفيد مــن تكنولوجيــات الفــضاء، ورأت  -٢٤
 وأنَّ تعزيـز التعـاون ضـروري لتيـسري تبـادل            ؛ يف دعم تنميتها االجتماعية واالقتصادية     خصوصاً

 البلدان الناميـة أمهيـة بالغـة        العلماء يف  وأنَّ لتدريب    ؛بني الدول فيما  قل التكنولوجيا   البيانات ون 
  . املعارفوتبادلية تدفق املعلومات العلمية وتبادل البيانات ويف تعزيز بناء القدرات يف حرِّ
ورأت بعــض الوفــود وجــوب أن تتنــاول اللجنــة أيَّ مبــادرة تتعلــق باســتخدام الفــضاء    -٢٥

مناقــشة األمــر داخــل املنظمــات املتعــددة األطــراف ذات الواليــات احملــددة هــي وأنَّ اخلــارجي؛ 
شــرط أساســي لوضــع صــكوك قانونيــة ملزمــة تــساهم يف حتــسني قــانون الفــضاء وتتــيح جلميــع  

مـسائلَ نـزع الـسالح والتعـاون         أنَّ   ورأت تلـك الوفـود    . الدول أن تـشارك علـى قـدم املـساواة         
تعلقـةَ بالفـضاء اخلـارجي، هـي مـسائل ال ميكـن أن تكـون موضـَع              الدويل والركام الفـضائي، امل    

  .اتفاقات غري ملزمة ُيتفاَوض بشأهنا خارج إطار األمم املتحدة
 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٢٦

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

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

 ل فرنسا؛مه ممثِّدَّ، ق" الفضائيةللعملياتاللوائح التقنية الفرنسية "  )ج(  

 فربايـــر/ات حـــىت شـــباطتطـــّورآخـــر ال: البعثـــات الفـــضائية اهلنديـــة األخـــرية"  )د(  
  اهلند؛ل ممثِّ، قدَّمه "٢٠١٤

 ٢٠١٣ امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ يف عـاميْ            "  )ه(  
 ل اليابان؛مه ممثِّدَّ، ق"التجديد من أجل حقبة جديدة: ٢٠١٤و

وشــباب  طلبــة اجلامعــات منــاظري مــستمدَّة مــن: ٢٠١٣مــؤمتر جيــل الفــضاء "  )و(  
   اجمللس االستشاري جليل الفضاء؛املراقب عنمه دَّق، " يف قطاع الفضاءاملهنيني

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

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

 ل الواليات املتحدة؛مه ممثَّدَّ، ق" حمطة الفضاء الدوليةفوائد"  )ط(  
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حتقيـق أهـداف برنـامج الفـضاء الربازيلـي          : VSB-30صاروخ السرب الربازيلي    "  )ي(  
  ، قدَّمه ممثَّل الربازيل؛"وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

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

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

نظــرة عامــة فيمــا يتعلــق بطلــب االنــضمام إىل  :  الفــضائيةلكــسمربغأنــشطة "  )م(  
  ؛لكسمربغل مه ممثِّدَّق" لفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةعضوية جلنة استخدام ا

ــة    "  )ن(   ــاجوهيش لكبــسولة األحبــاث الفــضائية البيولوجي ــة الــصاروخ احلامــل ب بعث
 .، قدَّمه ممثِّل مجهورية إيران اإلسالمية"اإليرانية الثانية

لـى هـامش   مـي األحـداث التاليـة املعقـودة ع    وأعربت اللجنـة الفرعيـة عـن شـكرها ملنظِّ       -٢٧
 :دورة اللجنة الفرعية هذه

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

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

تكنولوجيا وأحباث الفـضاء مـن   : الفضاء والتنمية املستدامة "حلقة دراسية عن      )ج(  
 متها اليابان ومنظمة الصحة العاملية؛، نظَّ"أجل الصحة العاملية

مـه  ، نظَّ "فوائـد حمطـة الفـضاء الدوليـة بالنـسبة للـصحة           "اجتماع خـرباء بـشأن        )د(  
  .منظمة الصحة العامليةبالتعاون مع شؤون الفضاء اخلارجي مكتب 

أنـشطة الـصني    "املعرض الذي أُطلق عليه اسُم       أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير      -٢٨
 .٢٠١٤فرباير / شباط٢١ إىل ١٠قد عقد يف مركز فيينا الدويل يف الفترة من " الفضائية

    
    التقارير الوطنية  - هاء  

انظر (مة من الدول األعضاء دَّنة الفرعية علماً مع التقدير بالتقارير املقأحاطت اللج  -٢٩
 /A/AC.105/C.1/2014 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.10 وAdd.1 وA/AC.105/1058الوثائق 
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CRP.11و A/AC.105/C.1/2014/CRP.25 ( ٤يف إطار البند اللجنة الفرعية لكي تنظر فيها  
". مة عن األنشطة الوطنيةراء وعرض للتقارير املقدَّتبادل عام لآل"من جدول األعمال، 

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن 
 .أنشطتها الفضائية

    
  الندوة  - واو  

 
ــباط١٧يف   -٣٠ ــر، / ش ــمفرباي ــن موضــوع      نظَّ ــدوةً ع ــضاء اخلــارجي ن ــب شــؤون الف  مكت

 .شنغ دينغ من الصنيت، أدارها شيان" للنظم العاملية لسواتل املالحةالتطبيقات التجارية"

النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع        : "مة يف الندوة ما يلي    دَّومشلت العروض اإليضاحية املق     -٣١
ــه ــوم ستانـــسل مـــن  دَّ، ق"وتطبيقاتـ ــه تـ ــراهن "، ومكتـــب ستانـــسل لالستـــشارات مـ الوضـــع الـ

غلونـاس يف االحتـاد    /تجاريـة للنظـام العـاملي لـسواتل املالحـة         واالجتاهات املستقبلية للتطبيقـات ال    
غلونـاس،  / النظام العاملي لسواتل املالحـة     منتدىمه أندري كوبريانوف من رابطة      دَّ، ق "الروسي

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

نظـرة عامـة علـى مـشروع     "، وTelespazio SpA فرييغليـو مـن شـركة    ي بيـ مه جيوزدَّ، ق"احلامسة
 ..QZS System Service Incمه يوشيوكي موراي من شركة دَّ، ق"النظام الساتلي شبه السميت

    
    مية والتقنيةاعتماد تقرير اللجنة الفرعية العل  - زاي  

، ٨١٤بعد أن نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها                      -٣٢
، تقريرها إىل جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض             ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢١املعقودة يف   

 .ناهن يف الفقرات الواردة أدالسلمية، الذي يتضمَّن آراءها وتوصياهتا على النحو املبيَّ
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانياً  
ــد      -٣٣ ــة يف البن ــة الفرعي ــال،   ٥نظــرت اللجن ــم املتحــدة   " مــن جــدول األعم ــامج األم برن

  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة اًوفق، "للتطبيقات الفضائية
 مــوجزاً م فيهــا عرضــاًدَّ، ألقــى خــبري التطبيقــات الفــضائية كلمــة قــ  ٨٠٦ويف اجللــسة   -٣٤

  .لألنشطة املنفَّذة واملعتزمة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
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إندونيـسيا  وأملانيـا  و من جدول األعمال ممثلـو االحتـاد الروسـي     ٥م يف إطار البند     لَّوتك  -٣٥
العـراق  والـصني   ومجهورية كوريا   والربازيل  وباكستان  وإيطاليا  و) اإلسالمية-مجهورية(إيران  و
كمــا تكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثــل شــيلي نيابــةً عــن    . اليابــانونيجرييــا واملكــسيك وكنــدا و

وتكلَّــم بــشأن هــذا البنــد أيــضاً أثنــاء التبــادل العــام  . ي جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب
  .لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

  :والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية   -٣٦
 قدَّمـه ،  "برامج تعليمية لفائدة مركـز آسـيا واحملـيط اهلـادئ اجلديـد يف الـصني               "  )أ(  

  ممثل الصني؛
ــرج اإلســقاط   "  )ب(   ــسلة جتــارب ب ــد ملكتــب شــؤون   -سل ــامج زمــاالت جدي  برن

  مه ممثل أملانيا؛دَّ، ق"الفضاء اخلارجي يف برج إسقاط برميني
 الستكشاف الفضاء اجلوي يف جمال حتليـق اإلنـسان يف           أنشطة الوكالة اليابانية  "  )ج(  

  مه ممثل اليابان؛دَّ، ق"كيبو/ اآلسيوي من خالل حمطة الفضاء الدوليةوالتعاونالفضاء، وإسهاماهتا 
مـه مكتـب    دَّ، ق "فرص لعقد الشراكات مع مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          "  )د(  

  .شؤون الفضاء اخلارجي
    

    تحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة برنامج األمم امل  - ألف  
كان معروضاً على اللجنة الفرعيـة تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية، الـذي يقـدِّم حملـة                      -٣٧

ــه        ــضائية وَتوجُّه ــم املتحــدة للتطبيقــات الف ــامج األم ــسندة إىل برن ــة امل ــة عــن الوالي انظــر (جممل
A/AC.105/1062   أنشطة الربنامج لعـام     وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ    ). ١٠-٢، الفقرات 

  . ُنفِّذت على حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج٢٠١٣
 اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ دوالً أعضاء ومنظمـات شـىت قـدَّمت تربعـات          والحظت  -٣٨

  ).٥١ و٥٠ن ا، الفقرتA/AC.105/1062انظر  (٢٠١٣ألنشطة عام ) نقدية وعينية(
 اللجنــة الفرعيــة أنَّ جمــاالت الربنــامج املتــسمة باألولويــة هــي الرصــد البيئــي  الحظــتو  -٣٩

تطبيقـات التعلـيم والتطبيـب عـن     وإدارة املوارد الطبيعية واالستفادة من االتصاالت الـساتلية يف         
عد واحلد من خماطر الكوارث واستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة ومبـادرة علـوم الفـضاء                ُب

ســـية وقـــانون الفـــضاء وتغّيـــر املنـــاخ واملبـــادرة األساســـية لتكنولوجيـــا الفـــضاء ومبـــادرة  األسا
  .تكنولوجيا الفضاء البشرية
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    ٢٠١٣عام   - ١  
     وحلقات العمليةدورات التدريبالاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات و    

يقات الفـضائية يف عـام   فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطب   -٤٠
ــة ملــشاركتها يف     ٢٠١٣ ــة عــن تقــديرها للحكومــات والكيانــات التالي ــة الفرعي ، أعربــت اللجن

 الـيت ُعقـدت يف إطـار الربنـامج،          يـة دورات التدريب الـ رعاية خمتلـف حلقـات العمـل والنـدوات و         
ــر خــبري التطبيقــات الفــضائية     ــه يف تقري  ٤٧ة الفقــر ،A/AC.105/1062(علــى النحــو املــشار إلي

  :)واملرفق األول
ــيالروس    حكومـــات  )أ(   ــستان وبـ ــسيا وباكـ ــدة وإندونيـ ــة املتحـ ــارات العربيـ اإلمـ

  والصني وكرواتيا والنمسا والواليات املتحدة؛
ــيالروس    )ب(   ــة ب ــةجامع ــة؛    الوطني ــضائية املأهول ــرحالت الف ــصينية لل ــة ال ؛ والوكال

ــة الــصينية للمالحــة الفــضائية؛  ــة  ومؤســسة اإلمــارات للع واجلمعي ــة املتقّدمــة؛ وكلي لــوم والتقني
الدراســات البحريــة التابعــة جلامعــة رييكــا، كرواتيــا؛ ومعهــد أحبــاث الفــضاء التــابع ألكادمييــة    
العلوم النمساوية؛ واملعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء يف إندونيسيا؛ وجلنة أحبـاث الفـضاء              

  والغالف اجلوي العلوي يف باكستان؛
 واللجنـة الدوليـة املعنيـة       ،ة املشتركة لعلوم وتكنولوجيـا الفـضاء      الشبكة اإلسالمي   )ج(  

  . واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، ووكالة الفضاء األوروبية،بالنظم العاملية لسواتل املالحة
    

    الزماالت الطويلة األمد اخلاصة بالتدريب املعمَّق    
 اليت واصلت، عن طريـق معهـد   ةاإليطاليلحكومة لأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها    -٤١

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

  .الصلةعليا يف موضوع النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات 
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للحكومة اليابانية علـى توسـيع برنـامج الزمـاالت        -٤٢

ويف . الطويلة األمد املشترك بني األمم املتحـدة واليابـان بـشأن تكنولوجيـات الـسواتل النانونيـة                
 يـصل إىل أربعـة طـالب يف         عـدداً إطار هـذا الربنـامج يقبـل معهـد كيوشـو للتكنولوجيـا سـنويا                

  .مرحلة الدكتوراه وطالبني يف مرحلة املاجستري يف برنامج الدراسات العليا
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وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للحكومة األملانية اليت قامت، بالتعاون مع مركـز               -٤٣
 واملركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوي، بإنـشاء          واجلاذبية الصغرية تكنولوجيا الفضاء التطبيقية    

 يف  باجلاذبيـة الـصغرية   جديد يوفِّر لفريق أحبـاث إمكانيـة إجـراء جتاربـه املتعلقـة              برنامج زماالت   
  .برج إسقاط برميني بأملانيا

املــشروع املعــين بــأجهزة انعــدام     " الفرعيــة مــع التقــدير اســتهاللَ    اللجنــةُوالحظــت  -٤٤
وقــد . مج للفــضاء التابعــة للربنــااإلنــسانطــار مبــادرة تكنولوجيــا ارتيــاد  إبنجــاح يف " اجلاذبيــة
 التعلـيم واألحبـاث بـشأن اجلاذبيـة الـصغرية، ال سـيما       ملشروع يف بناء القدرات يف جمـايل    أسهم ا 

  .يف البلدان النامية
    

    اخلدمات االستشارية التقنية    
 اللجنة الفرعية مع التقدير ما قُدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات               الحظت  -٤٥

ة تقنية دعمـاً لألنـشطة الـيت تعـزِّز التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف                الفضائية من خدمات استشاري   
جمـــال التطبيقـــات الفـــضائية، علـــى النحـــو املـــشار إليـــه يف تقريـــر خـــبري التطبيقـــات الفـــضائية   

)A/AC.105/1062 ٤٦-٣٨، الفقرات.(  
    

    ٢٠١٤عام   - ٢  
    العمل وحلقات يةدورات التدريبالاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات و    

جتماعـات واحللقـات الدراسـية      لالأوصت اللجنة الفرعية باملوافقة على الربنامج التايل          -٤٦
  :٢٠١٤ وحلقات العمل لعام يةدورات التدريبالوالندوات و

 يف جمــالاجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بــشأن منــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة    )أ(  
  فرباير؛/باط ش٢٠ و١٩ يوميالصحة، املزمع عقده يف فيينا 

املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة واملغرب حـول اسـتخدام تكنولوجيـا               )ب(  
  أبريل؛/ نيسان٤ إىل ١الفضاء يف إدارة املياه، املزمع عقده يف الرباط من 

حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي بـشأن تطبيقـات                     )ج(  
 إىل  ٢٦حة، املزمع عقدها يف كراسنويارسك، االحتـاد الروسـي، مـن            النظم العاملية لسواتل املال   

  مايو؛/ أيار٣٠
ــوم الفــضاء، املزمــع        )د(   ــشأن عل ــدوة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا ب الن

  سبتمرب؛/، النمسا، يف أيلولسغراتعقدها يف 
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 فـضائية الحلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة                  )ه(  
االقتـصادية لتكنولوجيـا الفـضاء، املزمـع عقـدها يف تورونتـو، كنـدا،              وبشأن املنافع االجتماعيـة     

  سبتمرب؛/ أيلول٢٨ إىل ٢٦من 
 تكنولوجيـا   تـسخري حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور بـشأن            )و(  
قـة اآلنديـة، املزمـع عقـدها يف          املنط ببلـدان  التنمية املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة          ألغراضالفضاء  

  أكتوبر؛/ تشرين األول١٧ إىل ١٣كيتو من 
ــا الفــضاء        )ز(   ــشأن تكنولوجي ــشتركة بــني األمــم املتحــدة واملكــسيك ب ــدوة امل الن

  أكتوبر؛/ تشرين األول٢٣ إىل ٢٠األساسية، املزمع عقدها يف إنسينادا، املكسيك، من 
 والـصني بـشأن قـانون الفـضاء، الـيت           حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة         )ح(  

املزمـع عقـدها يف بـيجني يف         و تشارك يف تنظيمها منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ        
  نوفمرب؛/تشرين الثاين

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومركز عبـد الـسالم الـدويل للفيزيـاء                 )ط(  
ل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة، املزمـع عقـدها يف         النظرية بشأن استخدام النظم العاملية لـسوات      

  .ديسمرب/ كانون األول٥ إىل ١، إيطاليا، من ترييسيت
    

    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  
 اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات الُعليــا الــيت تــستغرق الحظــت  -٤٧

 املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم     ، والـــيت تقـــدِّمها  ٢٠١٤-٢٠١٢تـــسعة أشـــهر للفتـــرة   
وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة، قــد أُرِفــق بتقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية  

)A/AC.105/1062املرفق الثالث ،.(  
 اجلمعية العامة كانت قد الحظـت بارتيـاح، يف قرارهـا            نَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ     -٤٨
و إنشاء مركز إقليمي جديـد لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف               م احملرز حن  دُّ التق ،٦٨/٧٥

 يف بــيجني، علــى حنــو مــا اقترحتــه  بيهــانمنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يكــون مقــره يف جامعــة  
حكومــة الــصني، وخباصــة النتيجــة اإلجيابيــة الــيت خلــصت إليهــا بعثــة تقيــيم أوفــدت إىل جامعــة 

  .٢٠١٣سبتمرب /ارجي يف أيلول بتيسري من مكتب شؤون الفضاء اخلبيهان
 توصـية بقبـول عـرض حكومـة     أسـفرت عـن   بعثـة التقيـيم      نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -٤٩

  .بيهانالصني بإنشاء مركز إقليمي تستضيفه جامعة 
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، ٦٨/٧٥دت، يف قرارهـا  كَّـ  اجلمعية العامة كانت قد أ   نَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ     -٥٠
اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنـشطة الفـضائية ملـساعدة الـدول              أمهية التعاون على الصعيدين     

بــشأن  تنميــة قــدراهتا يف جمــال الفــضاء واملــسامهة يف حتقيـق أهــداف إعــالن األمــم املتحــدة  علـى 
دم املـساواة مـع     قـ ، كما كانت قد الحظـت يف هـذا الـصدد أمهيـة مـشاركة املـرأة علـى                    األلفية

  .ولوجياالرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكن
 الدورة العـشرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف         نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -٥١

، وكــان ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٦ إىل ٣آســيا واحملــيط اهلــادئ ُعقــدت يف هــانوي مــن 
ومــن ".  عامــاً مــن اخلــربات يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ٢٠: قــيم مــن الفــضاء"موضــوعها 
  .٢٠١٤لدورة احلادية والعشرين للملتقى يف طوكيو يف عام املزمع عقد ا

 تــسخري علــوم القيــادات األفريقيــة بــشأن مــؤمتر " نَّ أ أيــضاً اللجنــة الفرعيــةوالحظــت  -٥٢
 كـانون   ٥ إىل   ٣ ُعقـد يف أكـرا يف الفتـرة مـن            "وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة       

ــاء القــ  ٢٠١٣ديــسمرب /األول ــادل املعــارف ، حيــث ركّــز علــى بن ــَشاُركدرات وتب  البلــدان وَت
األفريقيــة يف مــشاريع ذات نفــع متبــادل يف جمــال تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض  
التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك تعزيــز االنــضمام إىل معاهــدات الفــضاء اخلــارجي مــن جانــب    

  . البلدان املرتادة للفضاء وغري املرتادة له
ةُ الفرعية مع التقدير الدعَم واإلسهاَم اللذين قدمهما كـلٌّ مـن مكتـب              والحظت اللجن   -٥٣

 القيادات األفريقية بـشأن   مؤمتر  "شؤون الفضاء اخلارجي ومؤسسة العامل اآلمن من أجل تنظيم          
  ".تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

بع جمللـس منظمـة التعـاون الفـضائي          االجتمـاع الـسا    نَّ أ أيـضاً  اللجنة الفرعية    والحظت  -٥٤
م دُّ اجمللس استعرض فيه التقـ     نَّ، وأ ٢٠١٣يوليه  / متوز ٥ يفآلسيا واحمليط اهلادئ ُعقد يف بيجني       

  .احملرز بشأن مشاريع املنظمة
 األمانــة املؤقتــة ملــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس املعــين   نَّ اللجنــة الفرعيــة أوالحظــت  -٥٥

ذ إعـالن باتـشوكا، الـذي اعُتمـد يف املـؤمتر الـسادس، الـذي ُعقـد يف         بالفـضاء مـستمرة يف تنفيـ   
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٥باتشوكا، املكسيك، من 

وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بالطلــب الــذي قدمتــه جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة    -٥٦
نفَّـذ يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة     والكارييب بـأن تبـدي اللجنـة الفرعيـة تقـديراً إجيابيـاً بـشأن مـا ي            

والكارييب من أنشطة يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية وبـأن تـدعم اللجنـة                    
  .الفرعية تدابَري التعاون اإلقليمية واألقاليمية
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  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية  -ثالثاً  
  تحدة للتنمية املستدامة وخطة التنميةيف سياق مؤمتر األمم امل

    ٢٠١٥عام  ملا بعد
تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء      " مـن جـدول األعمـال،        ٦يف البنـد     الفرعيـةُ نظرت اللجنةُ     -٥٧

ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة وخطـة     
  .٦٨/٧٥رار اجلمعية العامة  لقوفقاً، "٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

ــد    -٥٨ ــم يف إطــار البن ــدا ومــصر والنمــسا    مــن جــدول األعمــال ممثِّ ٦وتكلَّ ــا وكن ــو أملاني ل
لـو دول أعـضاء أخـرى أيـضاً كلمـات            ألقـى ممثِّ   ،وأثناء التبـادل العـام لـآلراء      .  واليابان ونيجرييا

  .تتعلق هبذا البند
  :ية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاح  -٥٩

اسـتخدام التكنولوجيـات الفــضائية لتـشغيل مرفـق البيانــات الفـضائية بــوزارة      "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثِّل شيلي؛"الزراعة يف شيلي

إمكانيات جديدة من أجل تطـوير      : Q/Vبدء برنامج جتريـيب لنطاقات التردُّد      "  )ب(  
  ل إيطاليا؛، قدَّمه ممثِّ"بنية حتتية سريعة لالتصاالت

  ، قدَّمه ممثِّل النمسا؛"سنة يف املدار: بعثة الساتل النانوي برايت"  )ج(  
التطبيقات املمكنـة السـتخدام     : التطبيب عن بعد يف جمال اخلدمات اإلنسانية      "  )د(  

، قدَّمـه   "التطبيب عن بعد مـن أجـل مـساعدة البلـدان الناميـة يف جمـال الرعايـة األوليـة والثانويـة                     
  لسياسات الفضاء؛ املعهد األورويب املراقب عن 

ــتخدام       "  )ه(   ــي باس ــت والرصــد البيئ ــة للوصــول إىل اإلنترن ــسورة التكلف ســبل مي
  ، قدَّمه املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء؛"السواتل امليكروية

ــا الفــضاء     "  )و(   عمليــات رصــد الــساحل الكــيين مــن خــالل تطبيقــات لتكنولوجي
  .اقب عن اجلامعة الدولية للفضاء، قدَّمه املر"ميسورة التكلفة

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٦٠
" صـفحة شـبكية جديـدة عـن الفـضاء والتنميـة      "ورقة غرفة اجتماعات بعنوان      )أ(  

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.12(؛  
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ــوان      )ب(   ــات بعنـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــشأن ال "ورقـ ــديث بـ ــّورحتـ ــرية يف تطـ   ات األخـ
" ٢٠١٥وخطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــام   مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدامةســــياق

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.21( ؛  
مشروع خطـة عمـل مقترحـة بـشأن آليـة           "قة مناقشة مقدَّمة من اليابان بعنوان       ور  )ج(  

مـا بـني جلنـة اسـتخدام الفــضاء     التقريـب  : ‘الفـضاء والتنميـة املــستدامة  ‘للمـداوالت التعاونيـة حـول    
  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.22( "اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية

مذكِّرة من األمانة تتضمَّن تقريراً مرحليا من الفريق العامـل املفتـوح العـضوية                )د(  
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.23(التابع للجمعية العامة واملعين بأهداف التنمية املستدامة 

ــوان       )ه(   ــدا بعنــ ــها كنــ ــشة قدمتــ ــة مناقــ ــاق العــــامل   "ورقــ ــى نطــ ــصحة علــ  "الــ
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.24.(  

 ٦٨/٧٥واستذكرت اللجنـة الفرعيـة أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد أكَّـدت جمـدَّداً يف قرارهـا                      -٦١
ضرورة مواصلة توجيه االنتباه إىل فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا، وخباصـة يف املـؤمترات          

يــة التنميــة االقتــصادية واالجتماع الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة بــشأن
والثقافية وامليادين املتصلة هبا، وضرورة تشجيع استخدام تكنولوجيا الفـضاء يف سـياق اجلهـود               

 األلفيــة  بــشأنعــالناإل، مبــا يف ذلــك تنفيــذ القمــمالراميــة إىل حتقيــق أهــداف تلــك املــؤمترات و
  .٢٠١٥ واإلسهام يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام

 علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء لفاعـــل الـــذي تؤديـــهبالـــدور اونوَّهـــت اللجنـــة الفرعيـــة   -٦٢
ــصحية عــن بعــد       ــوفري اخلــدمات ال ــل ت ــادين مث ــة األرضــية يف مي وتطبيقاهتــا واملعلومــات املكاني
ودراسة الوبائيات عن بعد والتعليم عن بعد وإدارة الكوارث واحلماية البيئية والتنمية احلـضرية              

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالريفية ورصد األرض، وكذلك مسامهتها يف التنمية
 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة  ٢٧٤الفقــرة وأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل   -٦٣

رؤســـاء الـــدول  فيهـــا ، والـــيت أَقـــرَّ"املـــستقبل الـــذي َنـــْصبو إليـــه"للتنميـــة املـــستدامة، املعنونـــة 
ــا  ــستمدَّ واحلكومــات مب ــات امل ــا الفــضا  للبيان ــوقعي وللمعلومــات  ة مــن تكنولوجي ء وللرصــد امل

ــذ        ــا وتنفي ــستدامة وبراجمه ــة امل ــة يف صــوغ سياســات التنمي ــة مــن أمهي ــة األرضــية املوثوق املكاني
  .املشاريع اخلاصة هبا
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، بالتعاون مـع منظمـة الـصحة        وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا لوفد اليابان لتنظيمه         -٦٤
:  املــستدامةالفــضاء والتنميــة"حلاليــة حتــت عنــوان  ا دورهتــاعلــى هــامشحلقــةً دراســية  العامليــة،

  ".تكنولوجيا وحبوث الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل
والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أنَّ الـدورة احلاديـة عـشرة غـري الرمسيـة املفتوحـة                      -٦٥

نظِّمهـا  املشاركة لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي سـوف ي                   
ــار١٤مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف   ــة  .  يف نيويــورك٢٠١٤مــايو / أي والحظــت اللجن

فريـق األمـم املتحـدة      الفرعية بارتياح أنَّ دورة هذا االجتماع سوف ُتعقد بالتزامن مع اجتماع            
  .٢٠١٤مايو / أيار١٦ إىل ١٤ الفترة من  الذي سُيعقد يفالعامل املعين باملعلومات اجلغرافية

والحظـت اللجنــة الفرعيــة أنَّ احلـدث الرفيــع املــستوى الـذي ســينظمه رئــيس اجلمعيــة      -٦٦
إسـهام التعـاون بـني بلـدان الـشمال واجلنـوب والتعـاون فيمـا بـني بلـدان                    "العامة حتـت العنـوان      

اجلنوب والتعاون الثالثي وتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت املـسخَّرة ألغـراض التنميـة يف              
  . ٢٠١٤مايو / أيار٢١ و٢٠قد ُحدِّد موعده يومي " ٢٠١٥مية ملا بعد عام تنفيذ خطة التن

 ٧ للفقـرة    ، وفقـاً  )اهلنـد (دادوال  . ك. وعاود الفريق العامل اجلامع االنعقاد برئاسة ف        -٦٧
ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــستها   . ٦٨/٧٥م ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف ٨١٣وأق    املعق

  .فريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقريرفرباير، تقرير ال/شباط ٢٠
    

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

باستـشعار  املـسائل املتـصلة     " مـن جـدول األعمـال،        ٧يف البنـد    اللجنـة الفرعيـة     نظرت    - ٦٨
األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لـصاحل البلـدان الناميـة ويف رصـد بيئـة                       

  .٦٨/٧٥، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "األرض
االحتـــاد الروســـي وألقـــى كلمـــات يف إطـــار هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال ممثِّلـــو    -٦٩

ــران   ــسيا وإي ــة(وإندوني ــا ) اإلســالمية-مجهوري ــسورية   وإيطالي ــة ال ــة العربي ــل واجلمهوري والربازي
وتكلَّـم  . ومجهورية كوريا والصني وكندا ومصر واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابـان          

  .ل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرىأيضاً بشأن هذا البند أثناء التباُد
  :نية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتق  -٧٠

  ، قدَّمه ممثل بيالروس؛" الستشعار األرض عن ُبعدالبيالروسينظام الفضاء "  )أ(  
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ــتبانة   "  )ب(   ــايل االسـ ــد األرض الـــصيين العـ ــام رصـ ــستجِدَّات نظـ ــر مـ ــه"آخـ   ، قدَّمـ
  ممثِّل الصني؛

  ، قدَّمه ممثِّل اليابان؛"بعثة دولية لقياس التهاطل العاملي: قياس التهاطل العاملي"  )ج(  
، قدَّمـه ممثِّـل اجلمهوريـة       "التنظيم العام ألنشطة االستشعار عن ُبعد يف سوريا       "  )د(  

  العربية السورية؛
لـإلدارة الوطنيــة  ة التــابع ات املتعلقــة بـساتل األرصــاد اجلويَّـ  دَّعـرض للمـستجِ  "  )ه(  

  ، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛"لدراسة احمليطات والغالف اجلوي
تجاريــة اإلســرائيلية يف جمــال االستــشعار عــن ُبعــد ودورهــا يف       القــدرات ال"  )و(  

  .، قدَّمه ممثِّل إسرائيل"السيناريوهات املدنية
وأثناء املناقـشات، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار                    -٧١

الراميــة إىل تعزيــز وقُــدِّمت أمثلــة عــن الــربامج الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة   .عــن ُبعــد
ــة      ــستدامة، وال ســيما يف اجملــاالت التالي ــة امل ــصادية والتنمي ــة واالقت ــة االجتماعي ــة : التنمي الزراع

ظم واهليـــدرولوجيا؛ وإدارة الـــنُّ  ر املنـــاخ؛ وإدارة الكـــوارث؛ وصـــيد األمســـاك؛ ورصـــد تغيُّـــ   
رائــق الغابــات  والكــشف عــن حاإليكولوجيــة واملــوارد الطبيعيــة؛ ورصــد نوعيــة اهلــواء وامليــاه؛ 

،  واملنــاطق الــساحلية،ع األحيــائي ورســم خــرائط مــوارد التنــوُّ ورصــدها؛ والبحــوث األثريــة؛ 
 ودراسـة احمليطـات؛    ورصد الغالف اجلليـدي؛   أحواض التصريف، واستخدام األراضي؛     تنمية  و

د؛ وبوابـات املواقـع اجلغرافيـة والـتعلم عـن بعـ           التنمية الريفيـة وختطـيط املـدن؛        وعلم الرباكني؛ و  
  .الغذائي، والتقدير الكمِّي لغلة احملاصيل ؛ واألمنالسالمة والصحة العموميةو

قة واملـستدامة لرصـد األرض ضـرورية        ظم الشاملة واملنسَّ  بأنَّ النُّ الفرعية  وأقرَّت اللجنة     -٧٢
 وأنَّه جيري بـذل جهـود كـبرية لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة يف جمـال اسـتخدام                      ،ملنفعة اإلنسان 

ــاة   أرصــ ــة احلي ــدان  اد األرض مــن أجــل حتــسني نوعي ــة  يف تلــك البل ــها االجتماعي ــز تنميت وتعزي
  .واالقتصادية

 ، مبـا  انـاً  أو جمَّ  زهيـدة ر مزيد من البيانات الفـضائية بتكلفـة         هت اللجنة الفرعية بتوافُ   ونوَّ  -٧٣
 املــوارد  لدراســةةالربازيليــ-ةالــصيني املتاحــة مــن الــسواتل يف ذلــك بيانــات االستــشعار عــن ُبعــد

 والـسواتل  ،"Landsat" وسـاتل الواليـات املتحـدة        ،"SAC-C" والبعثة الدوليـة لـساتل       ،األرضية
-Megha، وبعثـة    "OCEANSAT 2"اهلندي  ساتل  ال و ،رصد غازات االحتباس احلراري   اليابانية ل 

Tropiques.الساتلية املشتركة بني اهلند وفرنسا.  
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إطـــالق ســـواتل رصـــد األرض  عمليـــاتل بتواُصـــوأحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــاً   -٧٤
 الــيت أُجريــت باســتخدام هــذه الــسواتل، الــيت ميكــن اســتخدام البيانــات   االبتكاريــةوبــالبحوث 

  .ا للمنظومة األرضيةمة ومتكاملة عاملية منها لوضع مناذج متقدِّاملستمدَّ
ــة   -٧٥ ــة والحظــت اللجن ــالفرعي ــة الــيت تعمــل هبمَّــ  تزاُي ى تطــوير ة علــد عــدد البلــدان النامي

واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عن ُبعد وتستعمل البيانـات الفـضائية لـدفع        
  .االجتماعية وعجلة التنمية االقتصادية

ــة مــا تؤدِّ اســتذكرت و  -٧٦ ــة الفرعي ــادرات، مثــل امللتقــى اإلقليمــي   اللجن ــه منظمــات ومب ي
ــه بــشأن تــسخري   ومــشروع رصــد ،لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ   آســيا ومبادرت

 واللجنــة املعنيــة بــسواتل ، والفريــق املخــتص برصــد األرض،التطبيقــات الفــضائية لــصاحل البيئــة 
رصد األرض ومبادرهتا بشأن الكويكبات االفتراضية من أجل الفريق املخـتص برصـد األرض،              

االستـشعار عـن ُبعـد،       يف تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف استخدام تكنولوجيـا            هامٍّ دورٍ من
  .سيما لصاحل البلدان النامية وال
 اللجنة الفرعية بالتقدُّم الذي أحرزه الفريق املخـتص برصـد األرض يف إعمـال       ونوَّهت  -٧٧

ب الكربـون   ومببادراته األخرى، مثـل مبـادرة تعقُّـ       ) جيوس(م رصد األرض    ظُاملنظومة العاملية لنُ  
ل بينـها يف املنـاطق      طوير شبكات الرصد وحتقيق التكامُـ     يف الغابات، ورصد املناخ والزراعة، وت     

ــسَّ  ــاردة، وال ــرامج رصــد األرض      الب ــة االســتفادة مــن ب ــة توســيع إمكاني ــاء القــدرات بغي عي لبن
الـــسادسة  أيـــضاً بالنـــدوة وأحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــاً .واســـتخدامها يف البلـــدان الناميـــة

يف بـاد باهلنـد   آأمحـد  يط اهلادئ، اليت ُعقدت يف م رصد األرض آلسيا واحملظُللمنظومة العاملية لنُ 
وبالنــدوة اآلســيوية األفريقيــة املــشتركة األوىل للمنظومــة العامليــة لــنظم    ،٢٠١٣فربايــر /شــباط

رصد األرض بشـأن دورة املياه الـيت نظمهـا كـل مـن جامعـة طوكيـو والفريـق املخـتص برصـد             
لــسة العامــة للفريــق املخــتص برصــد وباجل ٢٠١٣نــوفمرب /األرض يف طوكيــو يف تــشرين الثــاين

  .٢٠١٤يناير /كانون الثاينيف جنيف يف سويسرا األرض اليت استضافتها 
والعـشرين للجنـة املعنيـة      الـسابعة   هت اللجنة الفرعية بنجاح اختتام اجللـسة العامـة          ونوَّ  -٧٨

دت ؛ والـيت اعتمـ  ٢٠١٣نـوفمرب  /الثـاين يف تـشرين  كندا بسواتل رصد األرض، اليت استضافتها    
خالهلــا اللجنــةُ املــذكورة بيــانَ مهمــٍة يــدعو إىل تنــسيق الــربامج املدنيــة الدوليــة ملراقبــة األرض    
وتعزيز تبادل البيانات مـن أجـل حتقيـق أقـصى فوائـد اجتماعيـة واختـاذ قـرارات سـديدة تكفـل                       

ــستداماً   ــراً وم ــستقبالً زاه ــشرية م ــة والحظــت .للب ــة الفرعي ــضاً اللجن ــة األوروبيــ  أي ة  أنَّ املنظم
ــة    ــسواتل رصــد األرض لعــام    الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويَّ ــة ب ــة املعني تولَّــت رئاســة اللجن
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ــا   وأنَّ ٢٠١٤ ــة هل ــة املقبل ــسة العام ــضيف اجلل ــا ستست ــاين ه ــشرين الث ــوفمرب / يف ت  وأنَّ ،٢٠١٤ن
 والحظــت. ٢٠١٥الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي ســتتوىل تلــك الرئاســة لعــام  

ة كذلك أنَّ االجتماع التاسع والعشرين لفريق التنفيـذ االسـتراتيجي التـابع للجنـة     اللجنة الفرعي 
  . ٢٠١٤أبريل / نيسان١٠ و٩املعنية بسواتل رصد األرض سُيعقد يف تولوز بفرنسا يومي 

  أو باجملـان  تستفيد مجيع الدول على قـدم املـساواة وبتكلفـة معقولـة           ه ينبغي أنْ   أنَّ ورئي  -٧٩
؛ وذلـك وفقـاً     ستشعار عن ُبعد والبيانات اليت تنتجها هـذه التكنولوجيـات         من تكنولوجيات اال  

  .للمبادئ املتصلة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأمهية السياسات املتعلقة بدميقراطيـة البيانـات يف متكـني                -٨٠

ن قادرين علـى االسـتفادة التامـة مـن تطبيقـات            املستخدمني املنتمني للبلدان النامية حبيث يكونو     
  .االستشعار عن بعد مبا يعود بالنفع على جمتمعاهتم

    
    احلطام الفضائي  -خامساً  

وفقا لقـرار   ،  "احلطام الفضائي " من جدول األعمال،     ٨ يف البند    الفرعيةنظرت اللجنةُ     -٨١
  .٦٨/٧٥اجلمعية العامة 

لـو أملانيـا وباكـستان ومجهوريـة كوريـا          األعمال ممثِّ  من جدول    ٨وتكلَّم يف إطار البند       -٨٢
وكندا ومصر واهلنـد والواليـات املتحـدة        )  البوليفارية -مجهورية  (وسويسرا والصني وفنـزويال    

 عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ل شــيلي نيابــةًكمــا تكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّــ. واليابــان
بـشأن  لـو دول أعـضاء أخـرى أيـضاً كلمـات             ألقـى ممثِّ   ،آلراءوأثناء التبادل العـام لـ     . والكاريبـي
  .هذا البند

  : الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنةُ  -٨٣
 فرنسا بـشأن احلطـام الفـضائي يف عـام         املضطلع هبا يف    حملة عامة عن األنشطة     "  )أ(  
  ، قدَّمه ممثِّل فرنسا؛"٢٠١٣

  ، قدَّمــــه"يــــف احلطــــام الفــــضائي املــــضطلع هبــــا يف إندونيــــسياأنــــشطة ختف"  )ب(  
  ممثِّل إندونيسيا؛

 بشأن أرصاد املـدارات ذات      الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية    أنشطة  "  )ج(  
، قدَّمـه ممثِّـل     "٢٠١٣األشكال اإلهليلجية البالغة واملدارات األرضية التزامنيـة وحتليلـها يف عـام             

  االحتاد الروسي؛
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، قدَّمـه   "التقدُّم احملـرز يف مـسامهات كنـدا يف جمـال التوعيـة بـأحوال الفـضاء                "   )د(  
  ممثِّل كندا؛

حتديثات من الواليات املتحدة بشأن بيئـة حطـام الفـضاء والعمليـات املتعلقـة             "  )ه(  
  ، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛ "به ومنذجته

بني الوكاالت واملعنية باحلطـام     جلنة التنسيق املشتركة    عشرون عاماً من عمر     "  )و(  
  ، قدَّمه ممثل الصني؛"الفضائي
إخـــراج احلطـــام الفـــضائي مـــن املـــدار دون وقـــود دفعـــي باســـتخدام حبـــال "  )ز(  

  ، قدَّمه ممثِّل إسبانيا؛"إلكترودينامية عارية
، قدَّمــه "نــشاط وكالــة الفــضاء األوروبيــة يف جمــال ختفيــف احلطــام الفــضائي "  )ح(  

  .ة الفضاء األوروبيةاملراقب عن وكال
 البحــوث الوطنيــة املتعلقــة باحلطــام     معلومــات عــن وُعرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة     -٨٤

وباملـشاكل  الـيت توجـد علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة،                الفضائي، وبأمان األجسام الفـضائية    
 نت تلـك املعلومـات الـردود الـواردة     باحلطـام الفـضائي، وتـضمَّ    تلك األجساماصطداماملتصلة ب 
 A/AC.105/C.1/108 ( ضاء واملنظمـــــات الدوليـــــة بـــــشأن هـــــذه املـــــسألة عـــــالـــــدول األ مـــــن
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.8 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.7 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.6و

 عت الـدولَ  ، وشـجَّ  وأبدت اللجنة الفرعية قلقهـا بـشأن تزايـد مقـدار احلطـام الفـضائي                -٨٥
ذ بعــُد املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام   الــيت مل تنفِّــ

  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طوعاً
  على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،               واتَّفقت اللجنةُ الفرعيةُ    -٨٦

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،                  

  .مبا فيها رجوعه إىل الغالف اجلوي
دابري للتخفيـف مـن احلطـام       ذ تـ  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعـض الـدول تنفِّـ            -٨٧

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

، وأنَّ دوالً أخـرى      واملعنية باحلطام الفـضائي     بني الوكاالت  الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة    
  .قد وضعت لنفسها معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية
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والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أنَّ هنـــاك دوالً أخـــرى تـــستخدم مبـــادئ جلنـــة التنـــسيق     -٨٨
 واملدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصـة بتخفيـف احلطـام الفـضائي              بني الوكاالت  املشتركة

ــة   كنق ــة لألنــشطة الفــضائية الوطني ــة  . طــتني مــرجعيتني يف أطرهــا التنظيمي كمــا الحظــت اللجن
ــة أنَّ ــاكالفرعي ــد تعاونــت علــى معاجلــة مــشكلة احلطــام الفــضائي      هن  إطــار يف دوالً أخــرى ق

  . اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاءوكالة الفضاء األوروبيةبرنامج 
هج دوالً قــد اعتمــدت عــدداً مــن الــنُّ هنــاك  والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ  -٨٩

والتـــدابري امللموســـة لتخفيـــف احلطـــام الفـــضائي، منـــها حتـــسني تـــصميم مركبـــات اإلطـــالق    
ــات املرتبطــة        ــد، والعملي ــدارات أخــرى، والتخمي ــسواتل إىل م ــل ال ــضائية، ونق ــات الف واملركب

  .طام الفضائيبانتهاء العمر التشغيلي، واستحداث براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احل
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ هنـاك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت تكنولوجيـا مراقبـة                      -٩٠

ب ؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف اجلـوي وجتنُّـ             احلطام الفضائي ورصده املستمر، والتنبُّـ     
سـتحداث  االصطدام ومنذجة احتماالت االصطدام، واخلدمـة الروبوطيـة للـسواتل يف املـدار، وا             

  ن املزيــد مــن  مــن تكــوُّ تكنولوجيــات حلمايــة الــنظم الفــضائية مــن احلطــام الفــضائي واحلــدِّ       
  .احلطام الفضائي

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن تتـاح للجنـة، خـصوصاً مـن جانـب الـدول الـيت هـي                        -٩١
تـدابري   بعيد عن تكوين احلطام الفضائي والدول اليت لديها القـدرة علـى اختـاذ                مسؤولة إىل حدٍّ  

  . من تكوُّن احلطامخذة للحدِّلتخفيف ذلك احلطام، معلومات عن التدابري املتَّ
خذ، علـى سـبيل األولويـة، تـدابري لتحـسني            بعض الوفود أنه ينبغي للدول أن تتَّ       ورأت  -٩٢

  .تكنولوجيا رصد احلطام الفضائي
إطـار  الفرعيـة، مثـل   ورأت بعض الوفود أنَّ نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة                  -٩٣

ــضاء اخلــارجي      ــة يف الف ــدرة النووي ــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر الق ــة   األم ــادئ التوجيهي واملب
جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،           لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها      

  .ينبغي أن تعرض رمسيا على اللجنة الفرعية القانونية لفحصها
ود أنَّ مجيـع املعلومـات املتعلقـة بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف                 ورأت بعض الوفـ     -٩٤

  .ر منهاغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرَّبلَّاجلوي لألرض ينبغي أن ُت
ره الـدول املرتـادة للفـضاء        البلدان النامية ينبغي أن تنتفع مبا توفِّ       ورأت بعض الوفود أنَّ     -٩٥

  .احلطام الفضائيمن مساعدات تقنية يف جمال رصد 
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ورأت بعض الوفود أنَّ البلدان اليت لديها برامج فضائية بالغة التقدُّم ينبغـي أن تتحمـل                  -٩٦
مسؤولياهتا يف جمال حطام الفـضاء لـضمان عـدم نقـل املـسؤولية عـن حتمُّـل تكـاليف التخفيـف                      

 هـذا الـشأن   واإلزالة للبلدان ذات الـربامج الفـضائية الناشـئة؛ ورأت أنـه ينبغـي التمـاس حـل يف                 
ة متعـدد وال سيما بالنسبة ألجزاء احلطام الفضائي ذات األبعاد الـضخمة الـيت قـد تولِّـد شـظايا                   

  .تتطلَّب إزالتها تكاليف باهظة
 والبيانــات بــني الــدول هــو أمــر أساســي أليِّ  ملعــارفورأت بعــض الوفــود أنَّ تبــادل ا  -٩٧

  .استراتيجيات ختفيفية وتدابري عالجية ذات جدوى
ُرئي أنه ينبغي تطبيق تدابري رقابية صـارمة مـن أجـل الـسيطرة علـى احلطـام الفـضائي                    و  -٩٨

  .ومنع تكوُّنه
ورئي أنه مبـا أنَّ احلطـام الفـضائي قـد تكـوَّن بفعـل العمليـات الـسابقة للبلـدان املرتـادة               -٩٩

يـذ تـدابري    للفضاء فإنَّ على تلك البلدان أن تساعد البلدان ذات الربامج الفضائية الناشـئة يف تنف              
التخفيف من احلطام الفـضائي مـن خـالل تـوفري نظـم لتحليـل املخـاطر بواسـطة تقيـيم حـاالت               
االقتران ونظم للتوعية باألحوال من أجل الرصـد املباشـر لألجـسام الفـضائية وأن تـساعدها يف             

  .تدبري التمويل الالزم الستيعاب التكاليف اإلضافية املتكبَّدة
املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف  مــن الــضروري مواصــلة حتــسني  ورأت بعــض الوفــود أنَّ  -١٠٠

جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وأنَّ علـى              احلطام الفضائي اليت وضعتها     
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية أن تتعاونـا هبـدف وضـع قواعـد ملزمـة                  

ا يشمل احلطام الناشئ عن املنصَّات الفـضائية الـيت حتمـل علـى              قانوناً بشأن احلطام الفضائي، مب    
  .متنها مصادر قدرة نووية

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ أملانيـا واجلمهوريـة التـشيكية وكنـدا بـدأت عمليـةً دعـت                    -١٠١
الدول األعضاء إىل املسامهة فيها؛ أال وهي عملية إعـداد خالصـة وافيـة للمعـايري الـيت اعتمـدهتا               

 واملنظمــات الدوليــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي بغيــة عرضــها علــى اللجنــة القانونيــة يف   الــدول
  .٢٠١٤دورهتا الثالثة واخلمسني يف عام 

إىل مواصـلة    ٦٨/٧٥قرارهـا   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة قد دعـت يف             -١٠٢
 الفــضائي، مبــا يــشمل مبــشكلة اصــطدام األجــسام الفــضائية باحلطــام البحــوث الوطنيــة املتعلقــة 

، وإىل اســتحداث تكنولوجيــا حمــسَّنة لرصــد احلطــام     األجــسام املــزوَّدة مبــصادر قــدرة نوويــة    
الفــضائي وجتميــع ونــشر البيانــات املتعلقــة باحلطــام الفــضائي، واتَّفقــت علــى ضــرورة التعــاون   
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ثري احلطـام    تـأ  تقليلع يف وضع استراتيجيات مناسبة وميسورة التكاليف ل       الدويل من أجل التوسُّ   
  . إىل أدىن حّدالفضائي على البعثات الفضائية املقبلة

واتَّفقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي، وأنـه               -١٠٣
ينبغي للدول األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا فيهـا معلومـات                

  . يف التقليل من تكوُّن احلطام الفضائي إىل أدىن حّدعاليتهافعن املمارسات اليت أثبتت 
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة الـيت                   -١٠٤
ع بصفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي تقـارير عـن األحبـاث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي                تَّتتم

ليت حتمل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وعـن املـشاكل املرتبطـة                  وبأمان األجسام الفضائية ا   
باصطدام تلك األجسام الفضائية باحلطام الفضائي، وعـن الـسبل الـيت جيـري هبـا تنفيـذ املبـادئ                    

  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -سادساً  
دعم إدارة الكـوارث بواسـطة      " من جدول األعمال،     ٩لبند  نظرت اللجنة الفرعية يف ا      -١٠٥

  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة اً وفق،"النظم الفضائية
 من جدول األعمال ممثلو أملانيا وإندونيسيا وباكـستان وشـيلي           ٩م يف إطار البند     لَّوتك  -١٠٦

م يف إطـار هـذا      كما تكلَّ . ومصر واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان     وفرنسا  والصني  
م ممثـل ملكتـب شـؤون    لَّوتك. ي البند ممثل شيلي نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب 

الفضاء اخلارجي عن برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث                 
د أيـضاً أثنـاء التبـادل       وتكلَّم بشأن هذا البنـ    ). برنامج سبايدر (واالستجابة يف حاالت الطوارئ     

  .العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٠٧

، "تطبيقات تكنولوجيا املعلومـات الفـضائية يف احلـّد مـن الكـوارث         استخدام  "  )أ(  
  مه ممثل الصني؛دَّق

ــدخالت الفــضائية "  )ب(   ــصاســتخدام املُ  يف األخــريةكــربى الكــوارث لي لدِّ يف الت
  مه ممثل اهلند؛دَّ، ق"اهلند

ــصويري     دَّ، ق"إدارة الكــوارث"  )ج(   ــة للمــسح الت ــة الدولي ــه املراقــب عــن اجلمعي م
  واالستشعار عن ُبعد؛
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البّوابة املعرفية لربنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة                "  )د(  
منفذ إىل املعلومـات الفـضائية مـن أجـل إدارة خمـاطر             : بة يف حاالت الطوارئ   الكوارث واالستجا 

  .مه ممثل ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيدَّ، ق"الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٠٨

أن اسـتخدام   تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا بـش               )أ(  
يونيـه  / حزيـران  ٢٦-٢٥بـون، أملانيـا،     (املعلومات املستمدة من الفضاء يف ُنظـم اإلنـذار املبكـر            

٢٠١٣) (A/AC.105/1047(؛  
 يف  ٢٠١٣ يف عـام     املنفّـذة تقرير األمانة عن أنشطة الدعم االستـشاري الـتقين            )ب(  

ة الكـوارث واالسـتجابة يف   إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدار       
  ؛)A/AC.105/1056(حاالت الطوارئ 

 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٣ يف عــام املنفّــذةتقريــر عــن األنــشطة    )ج(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ

)A/AC.105/1057(؛  
 بـــشأن اســـتخدام التكنولوجيـــات تقريـــر عـــن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل  )د(  

 ٢٥-٢٣بـيجني،  (اسـتبانة خمـاطر الكـوارث وتقييمهـا ورصـدها           : الفضائية يف إدارة الكـوارث    
  ).A/AC.105/1061) (٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

ــضاء          -١٠٩ ــذهلا مكتــب شــؤون الف ــيت ب ــديرها للجهــود ال ــة عــن تق ــة الفرعي وأعربــت اللجن
، والحظـت  ٢٠١٣أنشطة برنامج سـبايدر يف عـام   ب تعلقةاملاخلارجي يف إطالعها على التقارير    

 تنفيـذها يف إطـار الربنـامج، مبـا يف ذلـك      املزمـع م احملرز فيما يتعلق جبميع األنشطة       دُّبارتياح التق 
ي حلـاالت الطـوارئ فيمـا يتـصل         دِّ جهـود التـص     الربنـامج إىل   الدعم املـستمر املقـدَّم مـن خـالل        

  .عصار هايان يف الفلبني والفيضانات يف مشال العراق وبغداد والفلبني وإباالوا يف فبإعصار بو
، بـدعم مـن شـبكة       ٢٠١٣ يف عـام     أوفـد  برنامج سـبايدر     نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -١١٠

وأشـارت  .  إندونيسيا وفييت نام وغانـا ومـالوي    إىلشركائه، بعثات لتوفري الدعم االستشاري      
ــود   ــدريب املعقـ ــدير إىل دورات التـ ــع التقـ ــود مـ ــة  وفـ ــة الدومينيكيـ ــنغالديش واجلمهوريـ ة يف بـ

  .بيق على سبيل متابعة بعثات برنامج سبايدر اليت ُنفِّذت يف سنوات سابقةاموالسودان وموز
 برنــامج ســبايدر املعرفيــة  ات اجلديــدة فيمــا يتعلــق ببوَّابــة تطّوربــال بعــض الوفــود وأشــادت  -١١١

)www.un-spider.org(وال سيما الوصلة البينية اجلديدة املتاحة باإلسبانية ،.  
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برنــامج الــيت ســيوفدها وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بالبعثــات االستــشارية التقنيــة     -١١٢
 التــآزر  أوجــَه؛ والحظــت بوتــان والــسلفادور وكينيــا ومنغوليــا   إىل ٢٠١٤ســبايدر يف عــام  

 العمــل اإلقليميــة  حلقــةُومــن ذلــك مــثالًرها الربنــامج،  للحــدود الــيت ييــسواإلجــراءات العــابرةَ
ــر   ــذار املبكـ ــاالتبـــشأن اإلنـ ــدها يف   حبـ ــع عقـ ــا الوســـطى املزمـ ــدها يف أمريكـ  اجلفـــاف ورصـ

  .٢٠١٤أبريل /نيسان
 ســبايدر مــن أجــل التواصــل الــيت خيطــط هلــا برنــامجورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة بأنــشطة   -١١٣

الفـــضائية لفائـــدة مبـــادرات عامليـــة وإقليميـــة مثـــل  التـــرويج الســـتخدام األدوات واملعلومـــات 
  .٢٠١٥االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وخطة التنمية ملا بعد عام 

 اللجنــة الفرعيـة بارتيــاح مـا تقــوم بـه الــدول األعـضاء مــن أنـشطة مــستمرة      والحظـت   -١١٤
ــسهم يف تــوفري املزيــد مــن احللــول الفــضائية واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــ    وارث، وتــدعم ُت

تدشـني نظـام للتـصوير التلفزيـوين العـايل االسـتبانة يف             : برنامج سبايدر، ومنـها األنـشطة التاليـة       
، من أجل الرصد يف حاالت الطـوارئ يف إطـار ميثـاق    Kibo HDTV-EFحمطة الفضاء الدولية، 

 أو التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــّسق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة
 مركــز وإمتــام؛ )املــسّمى أيــضا امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى (تكنولوجيــة 

املعلومات الساتلية عـن األزمـات التـابع للمركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي عـّدة خـرائط                      
ة تشغيلية ومهام حتليلية بشأن األحداث الكارثية يف أملانيا وعلى الصعيد العـاملي؛ وتعزيـز مبـادر               

ســبل الوصــول العــاملي مــن خــالل امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى؛ والتقــدم 
 برامج نظام الرؤية والرصد اإلقليمي يف منطقة اهليمااليا وأفريقيا؛ والعديد من األمثلـة              يفاحملرز  

ــائيني حمــددين   خمصــصةاألخــرى ملنتجــات   ــستخدمني هن ــهم  مل ــستوى  أو لقطاعــات من ــى امل  عل
والحظت اللجنة الفرعية أيـضاً إسـهاَم فرنـسا يف برنـامج التـراث العـاملي التـابع لـساتل            .الوطين

رصد األرض؛ وهو الربنامج الذي جعل الصوَر اليت التقطها ذلك الساتل منذ أكثـر مـن مخـس                  
  .سنوات متاحةً للجمهور باجملان من أجل األنشطة غري التجارية

 الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى جـرى              اللجنة الفرعية أنَّ امليثـاق     والحظت  -١١٥
 تفعــيالً ٣٠، مبــا يف ذلــك ٢٠١٣ مــرةً يف عــام ٣٨و  مــرة منــذ إنــشائه٤٠٠ أكثــر مــن تفعيلــه

والحظـت   .٢٠١٤ مرةً يف عـام      ١١مشلت تشكيلة سواتل بليياد، وأنه جرى تفعيله حىت اآلن          
 كانــت بــشأن ٢٠١٣يف عــام  يف املائــة مــن التفعــيالت ٥٠اللجنــة الفرعيــة يف هــذا الــصدد أنَّ 

رصـد  (مـشروع سـنتنيل آسـيا     والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ      .أحداث متعلقة بفيـضانات   
رضية وحرائـق   األهنياالت  االزالزل و الفيضانات و  مرة من أجل رصد ال     ١٨قد مت تفعيله    ) آسيا
  .غابات يف آسياال



 

28 V.14-01398 

 

A/AC.105/1065

ــود أ ورأت  -١١٦ ــشرنَّ بعــض الوف ــة و ا ال ــات الدولي ــل   كات واالتفاق ــادل الكام ــات التب ترتيب
واملفتوح للبيانات تكتسب أمهية متزايدة فيما يتعلق بضمان التوزيـع الفعـال للبيانـات الفـضائية                
. واســتخدامها مــن جانــب مــديري الطــوارئ وســائر الــسلطات املــسؤولة علــى الــصعيد العــاملي

 شــكل صــور وأُشــري يف هــذا الــصدد إىل اخلــدمات املختلفــة الــيت توفرهــا وكــاالت الفــضاء يف  
ــيما     ــة، وال سـ ــاهزة لالســـتخدام يف نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـ ــة أو معلومـــات جـ ــاتلية حاليـ سـ

  .اخلدمات املستخدمة يف حاالت الفيضانات أو الزالزل
 التغّيرات اليت طرأت على النظام اهليـدرولوجي ملنظومـة هنـر النيـل قـد يكـون                  نَّ أ ورئي  -١١٧

 املعلومـات الفـضائية قـد تكـون مفيـدة يف تقيـيم              نَّ، وأ قلـق ل مـثرية ل   وأهناهلا تأثريات بيئية مهمة     
  .هذه اآلثار واالستعداد هلا

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مبسامهات اخلرباء من الـدول األعـضاء ومكاتـب الـدعم           -١١٨
ــة يف عــام   ــامج     ٢٠١٣اإلقليمي ــة التابعــة لربن ــشارية التقني ــع البعثــات االست ــدِّمت إىل مجي  الــيت قُ

  .البلدان املهتمةسائر ضال عن تبادل اخلربات مع سبايدر، ف
 اللـذين اتـسم هبمـا        الواسـعة  ونّوهت اللجنة الفرعية باالهتمام الكبري ومبشاركة اخلـرباء         -١١٩

اجتمـاع اخلــرباء املــشترك بـني األمــم املتحــدة وأملانيـا بــشأن اســتخدام املعلومـات املــستمدة مــن     
يونيــه / حزيــران٢٦ و٢٥ يــوميد يف بــون، أملانيــا، الفــضاء يف ُنظــم اإلنــذار املبكــر، الــذي ُعقــ 

، ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بـــشأن اســـتخدام التكنولوجيـــات الفـــضائية يف إدارة ٢٠١٣
 ٢٥-٢٣اســتبانة خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا ورصــدها، الــذي ُعقــد يف بــيجني يف  : الكــوارث

  .٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
كتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي استـضاف يف فيينـا، يف        منَّ اللجنة الفرعيـة أ   والحظت  -١٢٠
، االجتمـاع الـسنوي اخلـامس ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة         ٢٠١٤فربايـر   / شباط ١٤ و ١٣

 ووضـع خطـة     ٢٠١٣ذة خالل عام    فَّلربنامج سبايدر من أجل استعراض األنشطة املشتركة املن       
  اللجنـة الفرعيـة أيـضاً      والحظـت . ٢٠١٥-٢٠١٤ ولفترة الـسنتني     ٢٠١٤عمل مشتركة لعام    

واجلزائــر )  اإلســالمية–مجهوريــة (مكاتــب الــدعم اإلقليميــة يف كــل مــن أوكرانيــا وإيــران   أنَّ 
وكولومبيا وكينيا ونيجرييا عرضت النتائج األولية اليت توصلت إليهـا فيمـا خيـص إعـداد وثيقـة                  

 وإلدارة تقنيـــة ودليـــل تعليمـــي بـــشأن املمارســـات املوصـــى هبـــا للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث
 املـشاركون يف االجتمـاع علـى العمـل، مـن خـالل منـصة تعاونيـة متاحـة                    اتَّفقوقد  . الكوارث

باالتصال احلاسويب املباشر، بشأن مسائل من قبيـل رصـد آثـار اخلـدمات االستـشارية واسـتبانة            
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وإعداد وتطوير ممارسـات موصـى هبـا للحـد مـن أخطـار       للمشاريع   مشتركة   مقترحاتوإعداد  
  .االت الطوارئحلي دِّالتصوالكوارث 

 بعض الوفود أنَّـه ينبغـي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن يستكـشف فـرص          ورأت  -١٢١
إبــرام املزيــد مــن اتفاقــات التعــاون مــع املؤســسات الوطنيــة واملنظمــات األقاليميــة املعنيــة بــإدارة 

 إدارة الكــوارث الطبيعيــة مــن أجــل وضــع بــرامج تــدريب علــى تطبيــق تكنولوجيــا الفــضاء يف   
  .الكوارث، ال سيما يف البلدان النامية

ه جرى، خالل الدورة السادسة واخلمـسني للجنـة          أنَّ بارتياح اللجنة الفرعية    والحظت  -١٢٢
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، توقيــع اتفــاق بــني مكتــب شــؤون الفــضاء    

رث الطبيعيـة يف االحتـاد الروسـي،      اخلارجي ووزارة الدفاع املدين والطوارئ وإزالـة آثـار الكـوا          
  .من أجل إنشاء مكتب دعم إقليمي تابع لربنامج سبايدر

بت اللجنـة الفرعيـة بكـون مكاتـب الـدعم اإلقليميـة الـستة عـشر التابعـة لربنـامج                     حَّور  -١٢٣
ــامج       ــشطة الربنــــ ــاح يف أنــــ ــهام بنجــــ ــلت اإلســــ ــد واصــــ ــبايدر قــــ ــر (ســــ -www.unانظــــ

spider.org/network/regional-support-offices(.  
 اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح مــا تقدِّمــه الــدول األعــضاء مــن تربعــات، مبــا فيهــا والحظــت  -١٢٤

 مة من أملانيا والصني والنمسا، وشجَّعت الدول األعضاء علـى أن تقـدِّم،            دَّالتربعات النقدية املق  
على أساس طوعي، كل أنواع الدعم الالزمة لربنامج سـبايدر، مبـا يـشمل الـدعم املـايل، لكـي                    

  .٢٠١٥-٢٠١٤ خطة عمله لفترة السنتني يتمكَّن الربنامج من تنفيذ
ــة أوالحظــت  -١٢٥ ــة الفرعي  حكومــة املكــسيك اســتهلت استعراضــاً للقــانون العــام   نَّ اللجن

رث الـيت قـد حتـدث بـسبب ظـواهر الفـضاء اخلـارجي               ي للكـوا  دِّللحماية املدنية من أجل التـص     
  . اعتمادهفور الفرعية للجنة نص القانون سُيتاح وأنَّ

    
    ات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةتطّورال  -سابعاً  

ات األخـرية يف جمـال      تطـّور ال" من جدول األعمال،     ١٠نظرت اللجنة الفرعية يف البند        -١٢٦
 واستعرضــت املــسائل ؛٦٨/٧٥ لقــرار اجلمعيــة العامــة  اً وفقــ،" لــسواتل املالحــةالــنظم العامليــة

ات يف جمــال تطــّوراملتــصلة باللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّظُم العامليــة لــسواتل املالحــة، وأحــدث ال 
  .النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة لتلك النظم
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 العربيـة املتحـدة وإيطاليـا       اإلماراتول األعمال ممثلو     من جد  ١٠م يف إطار البند     لَّوتك  -١٢٧
وتكلَّـم بـشأن هـذا البنـد     . الصني وكندا ومصر واملكسيك واهلند واليابان والواليـات املتحـدة         و

  .أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى
  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة  -١٢٨

العمل املشتركة بني األمم املتحـدة وكرواتيـا بـشأن تطبيقـات            تقرير عن حلقة      )أ(  
  ؛)A/AC.105/1055(النظم العاملية لسواتل املالحة 

مذكّرة من األمانة بشأن االجتماع الثامن للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة               )ب(  
  ؛)A/AC.105/1059(لسواتل املالحة 

 يف إطـار خطـة عمـل        ٢٠١٣ا يف عـام     تقرير األمانة عن األنـشطة املـضطلع هبـ          )ج(  
  ).A/AC.105/1060(اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

التطبيقـات التجاريـة   " ندوة حول موضـوع      اللجنة الفرعية مع التقدير تنظيمَ     والحظت  -١٢٩
 بيانــات فِّرياخلاصــة مبــوركّــزت علــى املواضــيع الراهنــة اهلامــة " للــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة

  . ومستخدمي تلك البيانات لسواتل املالحةةالنظم العاملي
وأُبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، بـصفته األمانـة التنفيذيـة                  -١٣٠

 تنسيق اجتماعـات اللجنـة      هو املسؤول عن  للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة،        
اسـتخدام   مـع دورات جلنـة   بـالتزامن  تعقـد مي اخلدمات التـابع هلـا، الـيت         دِّمقومنتدى  املذكورة  

 األمانـة التنفيذيـة حتـتفظ       نَّولوحظ أ . وهيئتيها الفرعيتني يف األغراض السلمية    الفضاء اخلارجي   
 خـدمات الـنظم     املـذكورة ومـستخدمي   اللجنـة الدوليـة     مـن أجـل     أيضاً ببوابة معلومات شـاملة      

  .الحةالعاملية لسواتل امل
الن صـميم  كِّ التعلـيم وبنـاء القـدرات يـش        بنـاًء علـى أنَّ    ه،   أنَّـ   الفرعيـة  والحظت اللجنـة    -١٣١

ــة لــسواتل املالحــة   ــنظم العاملي ــة   برنــامج تطبيقــات ال ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــابع للجن  الت
تــب ، فقــد نظّــم مك املــذكورة، وعمــال مبقتــضيات خطــة عمــل اللجنــة الدوليــةلــسواتل املالحــة

 إقليميـة، ودعـم      تقنية شؤون الفضاء اخلارجي حلقات عمل ودورات تدريبية وحلقات دراسية        
 يف جمـال اســتخدام التكنولوجيـات املتــصلة بـالنظم العامليــة لــسواتل    املتابعــة اخلاصـة هبــا مـشاريع  

  .املالحة يف شىت ميادين العلوم والصناعة، مبا يف ذلك تأثريات طقس الفضاء على تلك النظم
 املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا     نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أ     -١٣٢

الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة بــدأت تــستخدم املنــهج الدراســي اخلــاص بــالنظم العامليــة    



 

V.14-01398 31 
 

A/AC.105/1065 

املراكــز اإلقليميــة، الــيت تعمــل أيــضا كمراكــز      هتــدف و). ST/SPACE/59(لــسواتل املالحــة  
وملنتدى مقّدمي اخلدمات التـابع هلـا، إىل اإلسـهام يف           املذكورة  ة الدولية   معلومات لصاحل اللجن  

 ضروري لتقّدم النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتـا         و أمر  ذات دراية، وه   عاملة ىإجياد قو 
  .، وال سّيما يف البلدان الناميةخمتلف املناطقيف 

 حـول   اوكرواتيـ ة بني األمم املتحـدة       حلقة العمل املشترك   نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -١٣٣
ــة لــسواتل املالحــة ُعقــدت يف با   ــنظم العاملي ــا، يف  شــتطبيقــات ال كا، يف جزيــرة كــرك، بكرواتي

وشــاركت الواليــات املتحــدة يف رعايــة احللقــة . ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٥ إىل ٢١الفتــرة مــن 
استـضافت كليـة الدراسـات      و.  املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة         عن طريق اللجنة الدولية   

وكان مـن املقـرر أن تـضع حلقـة          .  حكومة كرواتيا  نيابة عن  حلقة العمل    رييكاالبحرية جبامعة   
اسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم العامليـة لـسواتل          دائـرة    إقليميـة تـسهم يف توسـيع          عمل العمل خطة 

تعمـل   املهتمـة أن     املالحة وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك إنشاء مشاريع رائدة حمددة ميكن للمؤسسات          
  .أو اإلقليمي/و على املستوى الوطين معاً يف إطارها

املعنيــة بــالنظم  االجتمــاع الثــامن للجنــة الدوليــة نَّ أبارتيــاحوالحظــت اللجنــة الفرعيــة   -١٣٤
واالجتمـاع احلـادي عـشر ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات التـابع هلـا، اللـذين                  العاملية لسواتل املالحة    
استضافتهما مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنيـة املتقدمـة، ُعقـدا يف ُديب،            نظمتهما حكومة ُديب و   

 نَّ أولـوحظ . ٢٠١٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٤ إىل ٩ العربية املتحدة، يف الفترة مـن      اإلمارات
وستستــضيفه الوكالــة  املــذكورة االحتــاد األورويب ســينظّم االجتمــاع التاســع للجنــة الدوليــة      

 / تــشرين الثــاين١٤ إىل ١٠ة لــسواتل املالحــة يف بــراغ، يف الفتــرة مــن األوروبيــة للــنظم العامليــ
ــوفمرب  ــات املتحــدة        . ٢٠١٤ن ــه الوالي ــذي أبدت ــام ال ــضاً االهتم ــة أي ــة الفرعي والحظــت اللجن

  .٢٠١٥، يف عام  املذكورةباستضافة االجتماع العاشر للجنة الدولية
عة للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة          األفرقة العاملة التاب   نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -١٣٥

 للتــشغيل التبــاديل، وحتــسني أداء التوافــق والقابليــة: لــسواتل املالحــة تركِّــز علــى املــسائل التاليــة
، وتعمـيم املعلومـات وبنـاء القـدرات، واألطـر املرجعيـة،              العاملية لسواتل املالحة   خدمات النظم 

ماً دُّ األفرقــة العاملــة أحــرزت تقــ نَّفرعيــة أيــضاً أوالحظــت اللجنــة ال. والتوقيــت، والتطبيقــات
ومنتــدى املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة   خطــيت عمــل اللجنــة الدوليــة  تعزيــزكــبرياً يف 

  .مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، وخصوصا فيما يتعلق بكشف التداخل وختفيفه
أنشأت فرقـة العمـل الدوليـة املعنيـة         ة  املذكور اللجنة الدولية    نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -١٣٦

 بـارامترات اخلدمـة     حتديـد برصد النظم العاملية لـسواتل املالحـة وتقييمهـا مـن أجـل التركيـز علـى                  
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يف ل إىل توافـق     صُّـ  التو  أيـضاً  متَّقـد   و.  رصدها، وحتديد مستوى الرصد وطرائق إجرائـه       ينبغياليت  
ابـل متامـاً للتـشغيل التبـاديل بـني الـنظم العامليـة             جمال خدمة فـضائي ق     توفري أنَّ من شأن   علىاآلراء  

 . نظام واحد توفريه مبفرده ال ميكن أليِّمستوى أداٍء رفيعاً يتيح  أنلسواتل املالحة

وأثنت اللجنـة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ألدائـه املتميِّـز يف القيـام                -١٣٧
بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وملنتــدى مقــدِّمي مبهــام األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة 

اسـتخدام الـنظم    علـى   تـشجيع   الاخلدمات التابع هلا، وأعربـت عـن تقـديرها جلهـود املكتـب يف               
  .العاملية لسواتل املالحة يف برناجمه املتعلق بتطبيقات تلك النظم

واملفوضـية األوروبيـة    والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدَّمته الواليـات املتحـدة              -١٣٨
 مالية إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي دعمـاً ألنـشطته املتعلقـة بـالنظم العامليـة                 مسامهاتمن  

  .لسواتل املالحة وإىل اللجنة الدولية املعنية بتلك النظم ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا
، التــابع للواليــات )GPS( والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع    -١٣٩

ولـوحظ أنَّ   . املتحدة، ال يزال يوفِّر للمجتمع الدويل مستوى رفيعاً من املوثوقيـة والدقـة واخلدمـة              
 ساتالً عامالً يف املدار لضمان وجود تـشكيلة أساسـية مؤلفـة             ٣١قع له   االنظام العاملي لتحديد املو   

. فُر أفــضل يف خمتلــف أحنــاء العــامل إلتاحــة نطــاق تغطيــة أوســع وتــواســواتل ٣ +  ســاتال٢٤ًمــن 
 Block IIFوأربعـة سـواتل مـن منظومـة      Block IIR-M سبعة سواتل من منظومة نَّولوحظ أيضا أ

صة صَّـ إشـارة خم   IIF  سواتل كما تبثُّ ". L2C"صة لالستخدام املدين تدعى     صَّ خم ثانيةتبثُّ إشارة   
  .احملافظة على األرواح، ميكن استخدامها يف تطبيقات L5د دُّلالستخدام املدين على تر

إدارة دقـة نظـام التقويـة الواسـع النطـاق قـد مكَّـن               أنَّ حتسني  اللجنة الفرعية    والحظت  -١٤٠
 املواقـع ذي التوجيـه الرأسـي        نظـام حتديـد   أداء   من تطوير    الطريان االحتادية يف الواليات املتحدة    

)LPV( .   تـستفيد مـن زيـادة       وجهـات تـشغيلها    طـائرة    ٦٠ ٠٠٠ مـا يزيـد عـن        نَّوقد لـوحظ أ 
  . السواتلاملعتمدة على املتحدة لنظم التقوية الواليات تنفيذ والقدرة بفضل األمان
والحظــت اللجنــة الفرعيــة عــزم الواليــات املتحــدة علــى مواصــلة حتــسني دقــة النظــام      -١٤١

ــع    ــد املواق ــاملي لتحدي ــه لالســتعمال الع ــن خــالل حتــسني أداء  وإتاحت ــساعات،  ، م ــسواتل وال  ال
ولــوحظ أنَّ .  مباشــرة علــى املــستعمل  رســومفــرض  دون هوالــسواتل احملدَّثــة، وبــث إشــارات   

ــة يف       الواليــات املتحــدة ملتزمــة باإلبقــاء علــى النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع كدعامــة مركزي
ــه، مــع نــشوء نظــم جديــد      ــة لــسواتل املالحــة، وأن ــنظم العاملي ــة ناشــئة تــضم ال ة، منظومــة دولي

سيكون توافق اإلشارات بني تلك الـنظم وقابليتـها للتـشغيل التبـاديل، وكـذلك تـوافر الـشفافية         
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، عوامــلَ حموريــةً يف ضــمان حــصول املــستعملني املــدنيني يف ٍةيف تقــدمي خــدماٍت مدنيــٍة مفتوحــ
  .خمتلف أحناء العامل على املنفعة القصوى من تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

ــاس     و  -١٤٢ ــة غلونـ ــسواتل املالحـ ــاملي لـ ــام العـ ــشكيلة النظـ ــة أنَّ تـ ــة الفرعيـ الحظـــت اللجنـ
)GLONASS (       والحظـت اللجنـة    .  سـاتالً يف املـدار     ٢٩التابع لالحتاد الروسي تتألف حالياً من

ــضا أ  ــة أي ــشروع      نَّالفرعي ــار م ــشئت يف إط ــيت أن ــة، ال ــة التحتي ــدمي  (ERA-GLONASS البني تق
 سـتوفِّر ، )االت الطوارئ اسـتناداً إىل الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة     املساعدة على الطُُرق يف ح    

ــة       ــات املالحيـ ــة باملعلومـ ــدات خاصـ ــدمات ومعـ ــم وخـ ــتحداث نظـ ــاس السـ ــستند إىلاألسـ  تـ
  .ملنفعة مجيع فئات املستخدمنييف االحتاد الروسي تكنولوجيا نظام غلوناس 

ــة  والحظــت   -١٤٣ ــة الفرعي ــات إطــالق   أنَّ اللجن ــسلة عملي  متــت يف إطــار نظــام  ناجحــة  سل
 هــذا النظــام قــد شــرع يف تزويــد منطقــة آســيا واحملــيط    نَّالــصيين للمالحــة الــساتلية، وأ " بايــدو"

 النظــام نَّولــوحظ أيــضا أ. اهلــادئ خبــدمات أوليــة يف جمــاالت حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت 
رهــا نظــام بايــدو فِّيواألرضــي الــذي يعــزز أداء بايــدو سيــساعد علــى حتــسني دقــة اخلــدمات الــيت  

  .لتحديد املواقع وموثوقيتها وسالمتها، وذلك للوفاء مبتطلبات الطريان املدين وسائر املستعملني
 اخلــاص باملالحــة برناجمهــا يفذ حاليــا مــسارين فِّــ اهلنــد تننَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أ  -١٤٤

لنـسبة لـألرض واملعـّزز مبـساعدة        األول هو نظام املالحة يف املدار االستوائي الثابـت با         : الساتلية
، باعتبــاره نظــام تعزيــز ســاتلي، والثــاين هــو النظــام  )GAGAN (النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع

 نظـام  نَّولـوحظ أ . ، باعتباره نظامـا إقليميـا مـستقال    )IRNSS(اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحة     
ُتحِدث لتوفري مزيد من الدقـة يف حتديـد         املالحة املعّزز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع اس       

 إتاحــة اســتعمال نَّاملواقــع لتطبيقــات الطــريان املــدين وحتــسني إدارة حركــة املــرور اجلــوي، وأ   
 بــني منــاطق  الــيت تفــصل الفجــوة جــزءاً كــبرياً مــنسدتــاإلشــارة الفــضائية هلــذا النظــام ســوف 

) EGNOS(بيـة الثابتـة بالنـسبة لـألرض         اخلدمة املالحية التكميلية األورو   املشمولة بنظام   تغطية  ال
د قطــاع الطــريان ّو الوظــائف، ممــا يــزةونظــام التعزيــز اليابــاين القــائم علــى ســواتل النقــل املتعــدد

  .بسالسةبتغطية مالحية متواصلة 
 النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لــسواتل املالحــة، الــذي  نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا أ  -١٤٥

ســبعة ســواتل، منــها ثالثــة ســواتل ســوف توضــع يف مــدار    يــضم تــشكيلة مؤلفــة مــن  ســوف 
. استوائي ثابت بالنسبة لألرض وأربعة سواتل يف مدار أرضي تزامين، هو اآلن يف طور التنفيـذ               

ــسواتل املالحــة قــد      ــه / متــوز١طلــق يف أُوكــان أول ســاتل مــن النظــام اإلقليمــي اهلنــدي ل يولي
  .٢٠١٥ام ، ومن املتوقع أن تكتمل التشكيلة كلها يف ع٢٠١٣
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ــة أنَّ   -١٤٦ ــة الفرعي ــاين شــبه     والحظــت اللجن ــساتلي الياب ــشغيل النظــام ال ــدء ت  مــن املزمــع ب
 تـشكيلة مؤلفـة مـن سـبعة سـواتل سـوف        نَّ، وأ ٢٠١٨بشكل رمسي يف عـام      ) QZSS(السميت  

كتمل لتحسني حتديد املواقع يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مبـا يف ذلـك حتـسني القـدرة علـى          ُت
 جتـارب علـى      مثـاين   املنطقـة قـد شـهدت إجـراء        نَّولـوحظ أيـضا أ    .  للكوارث الطبيعيـة   يالتصدِّ

تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة املتعددة، اليت هتـدف إىل حتـسني الدقـة يف حتديـد املواقـع                   
  .باستخدام نظم عاملية متعددة من سواتل املالحة والنظام الساتلي الياباين شبه السميت

 للــنظم االحتــادي التنــسيق جملــس حكومــة كنــدا أنــشأت نَّت اللجنــة الفرعيــة أوالحظــ  -١٤٧
 يهـدف إىل تعزيـز التعـاون فيمـا بـني            ؛ وهـو  العاملية لسواتل املالحة، بوالية مدهتا ثالث سنوات      

ــسواتل         ــة ل ــنظم العاملي ــف ال ــة طي ــصلة حبماي ــسائل املت ــة، ومعاجلــة امل خمتلــف اإلدارات احلكومي
  .شف عن التشويش احمللي والتخفيف منه يف كنداسيما الك املالحة، وال

ــا عــن مــشاريعه       -١٤٨ ــة مــع التقــدير أنَّ مــصر واملكــسيك أبلغت ــة الفرعي ا موالحظــت اللجن
ز علــى املــساعدة يف وضــع تكنولوجيــا الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف كّــوأنــشطتهما الــيت تر

شاركتهما يف الـربامج الـيت   مـ متناول أوسـاط املـستعملني علـى أوسـع نطـاق ممكـن، فـضال عـن           
  .يضطلع هبا الشركاء الدوليون

    
    طقس الفضاء  -ثامناً  

 لقـرار   وفقـاً ،  "طقس الفضاء " من جدول األعمال،     ١١يف البند   الفرعية  نظرت اللجنة     -١٤٩
  .٦٨/٧٥اجلمعية العامة 

وباكـستان   وأملانيـا    االحتاد الروسي لو   من جدول األعمال ممثِّ    ١١وتكلَّم يف إطار البند       -١٥٠
وأثنـاء التبـادل   . ومجهورية كوريا وسويسرا والصني وكندا ومصر والواليـات املتحـدة واليابـان        

  . كلمات تتعلق هبذا البندلو دول أعضاء أخرى أيضاً ألقى ممثِّ،العام لآلراء
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٥١

ــوم وحبــوث "  )أ(   ــدا عل ــشافات إىل العمليــات :  طقــس الفــضاء يف كن ، "مــن االكت
  قدَّمه ممثِّل كندا؛ 

، قدَّمــه "املركــز الــدويل لعلــوم طقــس الفــضاء وتدريــسها يف جامعــة كيوشــو "  )ب(  
  ممثِّل اليابان؛
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اسـتخدام التكنولوجيـات الفــضائية لتـشغيل مرفـق البيانــات الفـضائية بــوزارة      "  )ج(  
  ثِّل شيلي؛، قدَّمه مم"الزراعة يف شيلي

بنــاء القــدرة علـى الــصمود مــن خــالل الــشراكات  : خـدمات طقــس الفــضاء "  )د(  
  ، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛"الدولية

ــة : اســتخدام النظــام العــاملي لــسواتل املالحــة مــن أجــل طقــس الفــضاء   "  )ه(   احلال
  ، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛"اإليطالية
  ، قدَّمه ممثِّل الربازيل؛"طقس الفضاء على األرضهنج جيوفيزيائي لتقييم آثار "  )و(  
مــسامهة النمــسا يف برنــامج وكالــة الفــضاء األوروبيــة بــشأن طقــس الفــضاء   "  )ز(  

الكـشف يف الوقـت احلقيقـي علـى مـنت الطـائرات عـن االنـدالعات              : التوعية بـأحوال الفـضاء    و
  ، قدَّمه ممثِّل النمسا؛"الشمسية وتأثريات طقس الفضاء

  ، قدَّمـــه "ب التقـــدم يف مـــسامهات كنـــدا يف التوعيـــة بـــأحوال الفـــضاءجوانـــ"  )ح(  
  ممثِّل كندا؛

للجنة العلمية املعنيـة بالفيزيـاء   املعامل البارزة للمرحلة الثانية من الربنامج العلمي      "  )ط(  
قدَّمـه  ،  )"٢٠١٣-٢٠٠٩(األرضـية   - بشأن مناخ وطقس املنظومـة الشمـسية       األرضية-الشمسية

  األرضية؛- العلمية املعنية بالفيزياء الشمسيةاملراقب عن اللجنة
ــى األرض   تقلُّ"  )ي(   ــا عل ــشمس وأثره ــات ال ــة    – ب ــد للجن ــي اجلدي ــامج العلم  الربن

ــاء الشمــسية  ــة بالفيزي ــة املعني ــة  )"٢٠١٨-٢٠١٤(األرضــية -العلمي ؛ قدَّمــه املراقــب عــن اللجن
  .األرضية-العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

النـدوة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا            "تقرير عـن    نة الفرعية   وُعرض على اللج    -١٥٢
التطلُّع إىل مـا بعـد املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس              : الفضاء وأدواته ومناذجه   حول بيانات طقس  

ــال ـــ "ضاءفــ ــسا،، الــــيت عقــــدت يف غـ ــنراتس، النمــ ــول١٨ إىل ١٦  مــ ــبتمرب / أيلــ  ٢٠١٣ســ
)A/AC.105/1051.(  

 الــسنة املاضــية يف النــهوضعلــى مــدار حــرز  قــد أُماً تقــدُّعيــة أنَّوالحظــت اللجنــة الفر  -١٥٣
ولـوحظ أنَّ   . بالقدرات املتعلقة بطقس الفضاء، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل علـى الـسواء               

اجلهود املبذولة لرصد الشمس والفضاء القريب من األرض وإجراء البحوث مـن أجـل حتـسني                
ولـوحظ أيـضاً    . دميها هـي جهـود هامـة للمجتمـع الـدويل          التنبُّؤات وتطوير اخلدمات اآلنية وتق    

أنَّ طقس الفضاء ينطوي على ظواهر عاملية ُتحرِّكها االنفجارات الشمـسية الكـربى الـيت تـؤثِّر                 
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ومــن مثَّ، فمــن املهــمِّ رصــد وفهــم القــوى   . علــى منــاطق شاســعة مــن األرض يف وقــت واحــد  
  . رض ويف الفضاءاحملركة لطقس الفضاء وكذلك اآلثار الناشئة على األ

 االحتـاد الروسـي وأملانيـا وباكـستان         أنَّ كـالًّ مـن    والحظت اللجنة الفرعية مع التقـدير         -١٥٤
 واللجنـة العلميـة   واليابـان والواليات املتحدة  ومصر    وكندا ومجهورية كوريا وسويسرا والصني   

قـه مـن    ا حقَّ قـد أبلـغ عمَّـ     األرضية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         -املعنية بالفيزياء الشمسية  
 ومــا اضــطلع بــه مــن مــشاريع وبــرامج دوليــة بــشأن طقــس الفــضاء وأنــشطة يف عــام    إجنــازات
ومثـال  .  من أجل حتـسني فهـم الغـالف األيـوين وتـأثريات طقـس الفـضاء علـى األرض                   ٢٠١٣

ــة االســتوائية والظــواهر          ــوين يف املنطق ــدُّم كــبري يف رصــد الغــالف األي ــق تق ــد حتقَّ ــه ق ــك أن ذل
ارضـة واجلـسيمات النـشطة القادمـة مـن الفـضاء وكـذلك تـأثريات طقـس الفـضاء                    الشمسية الع 

  .على النظم العاملية لسواتل املالحة
ــاس األرضــية        -١٥٥ ــدة وأجهــزة القي ــات الفــضائية اجلدي ــة أنَّ البعث ــة الفرعي والحظــت اللجن

 التنبـؤات   اجلديدة سوف توفِّر يف هناية املطـاف بيانـات مـن شـأهنا أن حتـسِّن إىل حـدٍّ بعيـد مـن                      
  .بطقس الفضاء

 والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اجتماع اخلـرباء املعـين بتحـسني التنبُّـؤ بطقـس الفـضاء يف                   -١٥٦
، الــذي عقــد علــى هــامش دورهتــا احلاليــة، قــد مجــع لفيفــاً مــن العلمــاء الــدوليني   العقــد القــادم

 القـدرة علـى     املشتغلني يف الوقت الراهن ببحوث طقس الفضاء من أجـل مناقـشة سـبل حتـسني               
ونوَّهــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً بالتوصــيات التاليــة . التنبُّــؤ بطقــس الفــضاء خــالل العقــد القــادم

  :الجتماع اخلرباء
اعترافاً بنجاح عمليات الرصد يف املشاريع األخرية واملعلومـات اهلامـة املكتـسبة               )أ(  

ــل إنَّ  ــها، قي ــة االطِّــ    من ــة إىل ضــمان اســتمرار إمكاني ــات رصــد   مثــة حاجــة عاجل الع علــى عملي
 الظواهر العابرة يف الغالف الشمسي الداخلي، وال سيما األحداث املتَّجهة صوب األرض؛ 

التشجيع على توفري قـدرة علـى تبـادل وحفـظ البيانـات املـستمدَّة مـن األجهـزة                 )ب(  
  القائمة؛الفضائية واألرضية املتصلة ببحوث وتنبُّؤات طقس الفضاء تيسِّرها املراصد االفتراضية 

االستمرار يف نـشر األجهـزة ومـصفوفات املعـدَّات اجلديـدة مـع مـا يـصاحبها                    )ج(  
  من أنشطة للتثقيف والتواصل مع اجلمهور العام؛



 

V.14-01398 37 
 

A/AC.105/1065 

تـوفري الــدعم الــالزم لتحـسني القــدرة علــى التنبُّـؤ بطقــس الفــضاء يف األجلــني      )د(  
األخـرى، مـع التركيـز بوجـه     الفوري والبعيد، مبا يشمل التنبُّؤ بطقس الفـضاء علـى الكواكـب            

  . خاص على دعم عمليات االستكشاف الروبوطية
وأعربت اللجنة الفرعية عن شكرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي على مساندته هلـا               -١٥٧

  .يف تنظيم اجتماع اخلرباء
    

    األجسام القريبة من األرض  -تاسعاً  
ــد     -١٥٨ ــة يف البن ــة الفرعي ــا  ١٢نظــرت اللجن ــن جــدول األعم ــن   "ل،  م ــة م األجــسام القريب
 .٦٨/٧٥، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "األرض

لـو أملانيـا وإيطاليـا ومجهوريـة كوريـا      البند من جـدول األعمـال ممثِّ     هذا  وتكلَّم يف إطار      -١٥٩
ل شيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا           وكندا ومصر والواليات املتحدة واليابان، وكذلك ممثِّ      

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

 .العامل اآلمن

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٦٠

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

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

ل اجلمهوريـة   مه ممثِّـ  دَّ، ق "ماذا نعرف بعد عام من وقوعه     : حدث شليابينسك "  )ج(  
 التشيكية؛

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

فريق العمل املعين باألجسام القريبـة مـن   ، أعمالَ  التقدير، مع    اللجنة الفرعية  والحظت  -١٦١
ــشو   ــه مــن تقــدُّم يف  ، )املكــسيك(األرض، برئاســة ســريجيو كامات ــا حقَّق ــالنظر إىل م ــسيق ب  تن

 .من خماطر األجسام القريبة من األرض التخفيف الرامية إىلاجلهود الدولية 

الة الراميـة إىل التخفيـف مـن خمـاطر األجـسام             الفعَّ التدابري نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -١٦٢
القريبة من األرض ُيـضطلع هبـا علـى أفـضل حنـو مـن خـالل التعـاون الـدويل وتنـسيق البحـوث                         

 . أفضل املمارساتومعرفةذات الصلة 
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 تبادل املعلومات فيمـا يتعلـق باكتـشاف األجـسام           رعية أيضاً أمهيةَ   اللجنة الف  والحظت  -١٦٣
القريبــة مــن األرض الــيت قــد تنطــوي علــى خمــاطر ورصــد تلــك األجــسام وحتديــد خصائــصها    
الفيزيائية لضمان إدراك مجيع البلدان لألخطار املمكنـة، وال سـيما البلـدان الناميـة ذات القـدرة       

ــؤ  ــى التنب ــى التخفيــف مــن   ارتطــام األجــس  باحملــدودة عل ــة مــن األرض وعل ــار هــذا  ام القريب  آث
االت حلــ للتــصدِّي أمهيــة بنــاء القــدرات بالنــسبة  إىل اللجنــة الفرعيــة أيــضاًوأشــارت. االرتطــام

 .الطوارئ وإدارة الكوارث على حنو فعال يف حالة ارتطام جسم قريب من األرض

، ٦٨/٧٥ االرتياح، يف قرارهـا       مع رحَّبت اجلمعية العامة    نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -١٦٤
الفقـرات  (بالتوصيات املتعلقة بتوفري استجابة دولية خلطر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض                

دهتا اللجنـة الفرعيـة العلميــة   الــيت أيَّـ ) A/AC.105/1038 مـن املرفـق الثالـث بالوثيقـة     ١٤ إىل ١١
 يف دورهتـا     يف األغـراض الـسلمية     يوالتقنية يف دورهتا اخلمسني وجلنة استخدام الفـضاء اخلـارج         

 .السادسة واخلمسني

 فريقها العامل املعين باألجسام القريبة مـن األرض كـان   نَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ    -١٦٥
 :قد أوصى يف دورهتا اخلمسني مبا يلي

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

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

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

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

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

ر األمـم املتحـدة عمـل    فقـت علـى أن تيـسِّ   واستذكرت اللجنـة الفرعيـة أهنـا كانـت قـد اتَّ            -١٦٦
 .بتخطيط البعثات الفضائيةالشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين 
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 ينبغي لفريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض،          أنه اللجنة الفرعية    والحظت  -١٦٧
، أن يـساعد  ٢٠٠١الذي أنشأته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يف عـام        

عــين بــالتخطيط يف إنــشاء الــشبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات والفريــق االستــشاري امل   
م احملـرز يف    أن ُيخطـر اللجنـة الفرعيـة بالتقـدُّ        هـذا   للبعثات الفـضائية، وأنـه ينبغـي لفريـق العمـل            

ــشاء  ــشاري   إن ــق االست ــك الفري ــشبكة وذل ــشاري  لوينبغــي . تلــك ال ــق االست ــشبكة والفري  أن ل
 .، بعد إنشائهما، تقارير سنوية عن أعماهلمايقدِّما

ــة    -١٦٨ ــة الفرعي ــة    واســتذكرت اللجن ــه ينبغــي تنفيــذ مجيــع التوصــيات دون حتميــل امليزاني أن
 .العادية لألمم املتحدة أيَّ تكاليف

 فريـق العمــل املعـين باألجــسام القريبـة مــن األرض    نَّ اللجنــة الفرعيـة أيــضاً أ والحظـت   -١٦٩
نظَّم يف معرض تنفيذ التوصيات الواردة أعاله، بالتعـاون مـع ناسـا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة،                

 من أجل إنـشاء الـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات والفريـق        ٢٠١٤ماعني يف عام    اجت
 . االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية رمسياً

ووفقاً للتوصيات، دعت اللجنة الفرعية رئيس فريق العمـل إىل إحاطـة اللجنـة الفرعيـة           -١٧٠
لإلنـذار خبطـر الكويكبـات والفريـق االستـشاري       علماً بالتقدم احملرز يف إنـشاء الـشبكة الدوليـة           

 .املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية

- مركـز الكواكـب الـصغرية، يف مركـز هارفـارد           وأُحيطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـأنَّ          -١٧١
 كـانون  ١٤ و ١٣مسيثونيان للفيزياء الفلكية يف كمربيدج بالواليات املتحدة، استـضاف يـومي            

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

املركـز  (وفرنسا  ) معهد الفلك التابع ألكادميية العلوم الروسية     (ومؤسسات من االحتاد الروسي     
ناســا وخمتــرب الــدفع النفثــي ومركــز الكواكــب  (والواليــات املتحــدة ) للبحــوث العلميــةالــوطين 
ووكالـة الفـضاء األوروبيـة وبرناجمهـا        ) املركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوي      (وأملانيا  ) الصغرية

ــدا   ــأحوال الفــضاء وهولن ــة ب ــا ) معهــد أحبــاث الفــضاء (للتوعي ــة  (وإيطالي ــاء الفلكي معهــد الفيزي
حتاد الفلكي الدويل ورئيس فريق العمل املعين باألجسام القريبـة          واال) الفضائية وعلم الكواكب  

ــدِّم دعــم . مــن األرض مؤســسة العــامل اآلمــن واملعهــد االفتراضــي ألحبــاث    مــن  لالجتمــاع وقُ
ــسية   ــة الشم ــد الكــوري    . استكــشاف اجملموع ــاع، أعــرب املعه ــوموعقــب االجتم ــك لعل  الفل

ــة    ــشبكة الدولي ــضمام إىل ال ــذار خبطــر الكويكبــات والفــضاء عــن اعتزامــه االن وأُحيطــت .  لإلن
 : االجتماعاليت انتهى إليها ذلكاللجنة الفرعية علماً بالنتائج واالستنتاجات التالية 



 

40 V.14-01398 

 

A/AC.105/1065

ــرة إىل خــرباء معنــيني باستكــشاف         )أ(   ــاح االجتمــاع فرصــةً لالســتماع مباش أت
مبعـايري   وحتديـد خصائـصها؛ ودراسـة الـسياسات املتعلقـة            وتتبعهـا األجسام القريبـة مـن األرض       

؛ وتـوفري توصـيات بـشأن إيـصال هـذه املعلومـات إىل الزعمـاء الـسياسيني يف                   اخلطرحتديد عتبة   
  العام؛العامل واجلمهور

 للشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبـات     املخصَّصة  سلَّمت اللجنة التوجيهية      )ب(  
مـن  ذلـك  ه مـن جهـود و  يف ما تبذلـ و ،مثة حاجة إىل تشجيع املزيد من املشاركة يف الشبكة    بأنَّ  

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

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

 ؛وُشجِّع املزيد من الشركاء على االنضمام. والشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية

 بـشأن املبـادئ التـشغيلية للـشبكة         إرشـادات سوف ُيصاغ إعالن نوايـا لتـوفري          )ج(  
 ،وضــع اإلرشــادات الــيت ســوف تعمــل الــشبكة مبوجبــها، ور خبطــر الكويكبــاتالدوليــة لإلنــذا

 إعــالن النوايــا أهــداف اللجنــة  يتنــاولوســوف .  مبــشاركة كــل شــريك يف الــشبكة والتعريــف
بــشأن التوجيهيــة فيمــا يتعلــق بقاعــدة البيانــات العامليــة اخلاصــة باألجــسام القريبــة مــن األرض و

 الــسياسات وُصـنَّاع املـستهدفة، مبـا يف ذلــك الـسياسيون    إيـصال املعلومـات إىل خمتلـف الفئــات    
 إعـالن النوايـا     حيـدِّد وسـوف   .  بـشكل عـام    والنـاس واألوساط املعنيـة بـإدارة حـاالت الطـوارئ          

 ؛ التوجيهية للشبكةللجنةأيضاً األدوار واملسؤوليات األساسية 

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

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

 يف الكائنــة الثغــرات  القريبــة مــن األرض وحــشد اإلمكانــات القائمــة مــن أجــل ســدِّ  األجــسام
املسح الكامل للسماء وحتديد قـدرات األعـضاء القائمـة الـيت ميكـن اسـتخدامها مبزيـد                  عمليات  

 وتيسري التنسيق يف هذا الشأن؛من الفعالية 

نـشاء قـدرة    من خـالل زيـادة التعـاون الـدويل، ينبغـي للـشبكة أن تـسعى إىل إ                   )ه(  
 على اكتشاف األجسام األصغر اليت توشـك        تركّزدولية على البحث السريع يف كامل السماء        

ــاألرض    ــام ب ــى االرتط ــسك أو     (عل ــال حــدث شليابين ــبيل املث وإىل ) األجــسام األكــرب علــى س
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يعمـل باألشـعة دون     ملسح األجـسام القريبـة مـن األرض         استحداث وتشغيل مقراب يف الفضاء      
 ؛ إىل عشرة أمثاله على األقلتلك األجسامل اكتشاف ل زيادة معدَّاحلمراء من أج

ــة املخصَّــ اتَّ  )و(   ــة التوجيهي ة صة للــشبكة علــى تنظــيم حلقــة عمــل ملــدَّ  فقــت اللجن
 عن استراتيجيات االتصال فيمـا يتعلـق مبخـاطر ارتطـام األجـسام القريبـة       ٢٠١٤يومني يف عام  
 للرســائل واالســتراتيجيات  احلاســمقيــيم ز حلقــة العمــل علــى الت  وســوف تركِّــ . مــن األرض

واخلطـــط الـــيت تـــضعها األوســـاط املعنيـــة باألجـــسام القريبـــة مـــن األرض يف حماولـــة لتحـــسني  
  .االتصاالت الدولية بشأن الكويكبات احملتملة اخلطورة وخماطر االرتطام

اون مـع   بـأنَّ وكالـة الفـضاء األوروبيـة قـد قامـت، بالتعـ         وأُبلغت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً        -١٧٢
ــق        ــاع األول للفريـ ــضافة االجتمـ ــن األرض، باستـ ــة مـ ــسام القريبـ ــين باألجـ ــل املعـ ــق العمـ فريـ

 يف املركـز    ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٧ و ٦االستشاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفـضائية يـومي            
وشـارك ممثلـون عـن اجلهـات        . األورويب للعمليات الفـضائية التـابع هلـا، يف دارمـشتات، بأملانيـا            

ــة  ــاعالتاليـ ــسيكية  : يف االجتمـ ــة الفـــضاء املكـ ــة  )املكـــسيك(وكالـ ــة الفـــضاء اإليطاليـ ، ووكالـ
، )كنــدا(، ووكالــة الفــضاء الكنديــة )فرنــسا(، واملركــز الــوطين للدراســات الفــضائية )إيطاليــا(

، ووكالـة الفـضاء األوروبيـة، وغانـا،         )أملانيـا  (لـشؤون الفـضاء اجلـوي     وشيلي، واملركز األملـاين     
، ووكالـة   )الواليـات املتحـدة   (ناسـا   و،  )اليابـان (ية الستكـشاف الفـضاء اجلـوي        والوكالة اليابان 

، )أوكرانيـا (، ووكالـة الفـضاء الوطنيـة األوكرانيـة     )االحتـاد الروسـي   (الفضاء االحتادية الروسـية     
لـون عـن فريـق العمـل        كمـا حـضر ممثِّ    ). اململكـة املتحـدة   (والوكالة الفضائية للمملكـة املتحـدة       

فـق املـشاركون علـى      واتَّ.  القريبة من األرض ومكتب شؤون الفضاء اخلـارجي        املعين باألجسام 
ل عــن وكالــة الفــضاء األوروبيــة االجتمــاع األول للفريــق االستــشاري املعــين         أن يــرأس ممثِّــ  

وبعــد االجتمــاع طلبــت وكالــة الفــضاء الرومانيــة االنــضمام إىل . بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية
 وأعلنـت   نت وكالةَ الفضاء الرومانيـة باعتبارهـا اهليئـة الـيت متثلـها؛             املذكور؛ وعيَّ  عضوية الفريق 

ــشكيلعــن ــدها ت ــضمام كــذلك    وجــرى.  وف ــى االن ــضاء األخــرى عل ــشجيع وكــاالت الف .  ت
  :وأُبلغت اللجنة الفرعية باملعلومات التالية الناجتة من ذلك االجتماع

يـق االستـشاري    الحظ املشاركون يف االجتماع أنَّ الغرض األساسي مـن الفر           )أ(  
ي خلطـر األجـسام القريبـة مـن      دِّاملعين بالتخطيط للبعثات الفضائية هو إعداد تدابري دولية للتـص         

األرض من خالل تبادل املعلومات ووضـع خيـارات لتهيئـة فـرص للتعـاون يف إجـراء البحـوث                    
بـة  ة ترمـي إىل التخفيـف مـن خطـر األجـسام القري     يوإيفاد البعثات، واالضطالع بأنشطة ختطيط    

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

وعرضت وكالة الفضاء األوروبية أمنوذجا حلالـة مـن حـاالت االرتطـام علـى الفريـق مـن أجـل                     
عــت دراســة احلالــة هــذه اإلطــار  وتتبَّ. ناقــشات املتــصلة بأعمالــه املقبلــة يف هــذا الــشأن تــأطري امل

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

  ؛ املشار إليه أعالهللشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكباتصة التوجيهية املخصَّ
ة الرئيسية للفريق خالل االجتماع هي النظر يف إطـاره املرجعـي            وكانت املهمَّ   )ج(  

ل إىل توافق يف اآلراء علـى هيكـل ذلـك اإلطـار املرجعـي                التوصُّ ومتَّ. ووضعه يف صيغته النهائية   
ــة بتوافــق اآلراء رئيــساً  وخــالل االجتمــاع، انُتخبــت . وصــيغته ــة الفــضاء األوروبي ــاً مؤقَّ وكال  ت

يونيــه / حزيــران١٣ و١٢وســوف ُيعقــد االجتمــاع التــايل يف فيينــا يــومي . للفريــق االستــشاري
ز هـذا االجتمـاع علـى تبـادل املعلومـات بـشأن األنـشطة ذات الـصلة يف                   وسوف يركِّ . ٢٠١٤

  . العمل املقبلةجمال ختفيف خماطر األجسام القريبة من األرض وخطة
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ على فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض أن                -١٧٣

ــذار خبطــر الكويكبــات  يواصــل دعــم عمــل   ــة لإلن ــشبكة الدولي ــشاري املعــين  ال ــق االست  والفري
بالتخطيط للبعثـات الفـضائية علـى املـدى القريـب مـن أجـل تيـسري تفاعلـهما مـع اللجنـة ومـع                         

حلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ال تـشارك يف هـاتني                     ا
وسـوف يعـاجل فريـق العمـل أيـضا املـسائل ذات             . اجلهتني املعنيتني باألجسام القريبة من األرض     

وسـوف جيـري إعـادة النظـر يف كـل           . اة اآلن أو اليت ال تعاجلها هاتان اجلهتان       الصلة غري املتوخَّ  
  .ة من دورات اللجنة الفرعية يف مدى استمرار احلاجة إىل فريق العملدور

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -عاشراً  

اسـتخدام مـصادر القـدرة      " مـن جـدول األعمـال،        ١٣نظرت اللجنةُ الفرعيـة يف البنـد          -١٧٤
  .٦٨/٧٥وفقا لقرار اجلمعية العامة ، "النووية يف الفضاء اخلارجي

) البوليفاريـة -مجهوريـة (و فنــزويال    لـ  مـن جـدول األعمـال ممثِّ       ١٣وتكلَّم يف إطار البند       -١٧٥
وعـة دول أمريكـا الالتينيـة    ل شـيلي، نيابـةً عـن جمم   والواليات املتحدة، وكـذلك ممثِّـ    واملكسيك  

تتعلـق   كلمـات    لـو دول أعـضاء أخـرى أيـضاً         ألقـى ممثِّ   ،وأثناء التبادل العـام لـآلراء     . ييبـوالكار
  .هبذا البند
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 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـدء أو مواصـلة               الـدولَ  وشجَّعت اللجنـةُ الفرعيـةُ      -١٧٦
 تنفيــــذ إطــــار األمــــان اخلــــاص بتطبيقــــات مــــصادر القــــدرة النوويــــة يف الفــــضاء اخلــــارجي  

(A/AC.105/934).  
أسـاس ثنـائي   ر تنفيـذ بعثـات مـن هـذا القبيـل علـى           أنَّ إطـار األمـان سـوف ييـسِّ         ورئي  -١٧٧

 الـذي أبـدى هـذا       كمـا رأى الوفـد     . األطراف بني الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة       متعددو
 أنَّ تطبيقـات   إىلطمـئن اجملتمـع العـاملي    أنَّ تنفيذ إطار األمان علـى نطـاق واسـع سـوف يُ      الرأي

  .مصادر القدرة النووية ُتستحدث وُتطلق وُتستخدم على حنو آمن
ــار   -١٧٨ ــي أنَّ إط ــيت يفرضــها        ورئ ــة التحــدِّيات ال ــري كــاف جملاهب ــشكله احلــايل، غ ــان، ب  األم

اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنــه ينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب يف    
تنظيم استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي لقواعـد القـانون الـدويل ذات الـصلة                    

كمـا رأى   . هدات األمـم املتحـدة ومبادئهـا املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي            وميثاق األمم املتحدة ومعا   
الوفــد الــذي أبــدى هــذا الــرأي أنــه ينبغــي زيــادة التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة    
والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل وضع صكوك قانونيـة ملزمـة لتحديـد مـسؤولية الـدول         

ة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي واالضــطالع ببحــوث بــشأن ســبل   عــن اســتخدام مــصادر القــدر 
  .وطرائق استخدام الطاقة النووية بالصورة املثلى أو االستعاضة عنها يف أنشطة الفضاء اخلارجي

 ظــلَّي ينبغــي أن األمــان علــى الــصعيد الــوطينتنفيــذ إطــار عمليــات  تــشجيع أنَّ ورئــي  -١٧٩
  . للجنة الفرعيةعاليةأولوية 
مبـسألة أمـان اسـتخدام مـصادر القـدرة          الوفود أنـه ينبغـي زيـادة االهتمـام          بعض  ت  ورأ  -١٨٠

ــة يف الفــضاء اخلــارجي  ــة األمــد     النووي  مــن خــالل وضــع اســتراتيجيات مناســبة وخطــط طويل
ــة    ــايري ملزم ــرويج العتمــاد مع ــة والت ــوائح تنظيمي ــان اخلــاص بتطبيقــات    وكــذلكول  إطــار األم

  .ارجيمصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل
ا تقــوم بــه املنظمــات ل مــسؤولية دوليــة عمَّــأنَّ احلكومــات تتحمَّــورأت بعــض الوفــود   -١٨١

احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                    
  . وأنَّ هذه املسألة تعين كل البشريةالفضاء اخلارجي

يــد مــن االعتبــار الســتخدام مــصادر القــدرة   ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي إيــالء مز   -١٨٢
النووية يف املدارات األرضية من أجـل معاجلـة مـشكلة حـاالت التـصادم احملتملـة بـني األجـسام                     

  .ا إىل الغالف اجلوي لألرضدة مبثل هذه املصادر يف املدار، والحتمال عودهتا َعَرضياملزوَّ
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النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، مبــا  أنــه ال ينبغــي الــسماح بنــشر مــصادر القــدرة  ورئــي  -١٨٣
يشمل املدارات األرضية، حيث إنَّ آثار استخدام مصادر القدرة النوويـة علـى البـشرية والبيئـة                 
مل تقـــيَّم بعـــد وال يوجـــد أيُّ إطـــار حمـــدَّد لتبيـــان املـــسؤوليات واســـتحداث األدوات التقنيـــة    

طـرية الـيت قـد تنـشأ بـسبب املمارسـات       والقانونية اليت ميكن أن تعاجل معاجلة فعَّالـة احلـاالت اخل      
  . غري السليمة

 أنَّ استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي احلـدَّ منـه بقـدر              ورئي  -١٨٤
املــستطاع وأنــه إذا كانــت مــصادر القــدرة النوويــة ضــرورية إلرســال بعــض البعثــات فيمــا بــني 

ت األرضــية الــيت تتــوفَّر بــشأهنا مــصادر الكواكــب، فــال يوجــد مــسوِّغ الســتخدامها يف املــدارا
  .أخرى للطاقة أكثر أماناً وثبتت كفاءهتا

 أنَّ استخدام املفاعالت النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي قـصره علـى وسـائل                  ورئي  -١٨٥
مـن أجـل تـشغيل    ) لألغراض األخرى غـري الـدفع  (الدفع وعلى االستعمال كمصدر طاقة بديل      

  .لبيانات لألغراض السلمية على وجه احلصراملعدَّات العلمية ونقل ا
 املعـين باسـتخدام مـصادر        العامـلُ   الفريـقُ  عـاود ،  ٦٨/٧٥وعمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١٨٦

). اململكـة املتحـدة  (هاربيـسون   .رئاسة سام أ االنعقاَد حتت القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 
  . جلسات٤وقد عقد الفريق العامل 

 الفريـق   فرباير، تقريـرَ  / شباط ٢٠ املعقودة يف    ٨١٢، يف جلستها     الفرعيةُ لجنةُوأقرَّت ال   -١٨٧
   مـن ٩، الفقـرة  الثـاين انظـر املرفـق   (ة الـسنوات    تعـدد  ذلـك خطـة عملـه املعدَّلـة امل         العامل، مبا يف  
  ).هذا التقرير

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -حادي عشر 

 مـن جـدول     ١٤، يف البنـد     ٦٨/٧٥ لقرار اجلمعيـة العامـة       وفقاً ،عيةنظرت اللجنة الفر    -١٨٨
، يف إطار خطـة العمـل الـواردة يف        "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد      " ،األعمال

تقريـــر جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية عـــن أعمـــال دورهتـــا الثانيـــة  
  )١(.نيواخلمس

لـو كـلٍّ مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا        من جـدول األعمـال ممثِّ  ١٤البند  يف إطار    وتكلَّم  -١٨٩
ــة(وإيــران  ــن ) اإلســالمية-مجهوري ــة(زويال  وباكــستان والــصني وف ــة-مجهوري ــدا ) البوليفاري وكن

                                                         
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )1(  
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ل شــيلي نيابــة عــن  يف إطــار هــذا البنــد ممثِّــ تكلَّــمكمــا . والنمــسا والواليــات املتحــدة واليابــان 
 وألقــى املراقــب عــن مؤســسة العــامل اآلمــن كلمــة   .نيــة والكاريبـــيجمموعــة دول أمريكــا الالتي

  .ىعام لآلراء، ممثلو دول أعضاء أخروتكلَّم بشأن هذا البند أيضا، أثناء التبادل ال. أيضا
  :ةيضاحية العلمية والتقنية التاليواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإل  -١٩٠

لعلميـــة اجلامعيـــة وتطـــوير القـــوى النـــهوض بـــالبحوث ا: الـــسواتل الـــصغرية"  )أ(  
  الواليات املتحدة؛ل ممثِّ، قدَّمه "العاملة

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

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

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

  :يعروضاً على اللجنة الفرعية ما يلوكان م  -١٩١
 جتميعــا ملــشاريع املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة مــن نتتــضمَّ مــذكِّرة مــن األمانــة  )أ(  

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

  ؛)A/AC.105/1041/Rev.1(الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي              )ب(  

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

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

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

  ؛)A/AC.105/C.1/L.339(مة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد باستدا
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ن تقــارير عمــل أفرقــة اخلــرباء ألــف وجــيم ودال  ورقــات غرفــة اجتماعــات تتــضمَّ  )ه(  
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.13و A/AC.105/C.1/2014/CRP.15و A/AC.105/C.1/2014/CRP.16(؛  

ــض    )و(   ــة اجتماعــات تت ــة غرف ــق    ن آراء الوالمَّورق ــرح املتعل ــات املتحــدة عــن املقت ي
لفريق العامـل املعـين     ا مبشروع تقرير وجمموعة أولية من مشاريع املبادئ التوجيهية اليت سيصدرها         
ــة        ــوارد يف الوثيق ــد ال ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــتدامة أن  A/AC.105/C.1/L.339باس

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.14(؛  
تــضمن ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي عــن  ورقــة غرفــة اجتماعــات ت  )ز(  

د حّـ  ملفهـوم إنـشاء مركـز مو   العناصر األساسـية (استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
للمعلومات بشأن رصد الفضاء القريب من األرض حتت رعاية األمم املتحدة، واجلوانب األكثـر              

  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.17) (حمورية للموضوع
ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى قائمــة جبهــات االتــصال بــالفريق العامــل   )ح(  

  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.18(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ــت  -١٩٢ ــة  ورحب ــة الفرعي ــ اللجن ــراَرب ــة  أنَّ ق ــة العام ــة   ٦٨/٥٠ اجلمعي ــدابري كفال ــق بت  املتعل

 فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري        الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي وتقريـرَ         
  .قد أتيحا خالل الدورة) A/68/189(اخلارجي كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء 

، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة  ٦٨/٧٥ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٩٣
  ).جنوب أفريقيا(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز 

ا البنـد مـن جـدول األعمـال     م يف إطـار هـذ  بت اللجنة الفرعيـة مبـا أُحـرز مـن تقـدُّ       ورحَّ  -١٩٤
داخل الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعـة، وفقـاً الختـصاصات الفريـق العامـل وطرائـق عملـه            

 مـن أجـل أن ينظـر        العمل اخلاصة هبـا   مت تقارير   دَّ أفرقة خرباء ق   نَّ ثالثة  مع التقدير أ   والحظت
  .فيها الفريق العامل

 اخلـاص بإعـداد مـشروع تقريـر وجمموعـة أوليـة        االقتـراح نَّ اللجنة الفرعيـة أ    والحظت  -١٩٥
ها رئـيس الفريـق العامـل، ميثـل         من مشاريع املبادئ التوجيهية، الوارد يف ورقة العمـل الـيت أعـدَّ            

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

  .تدارسها يف الفريق العامل من منظور سياسايت أنَّ املبادئ التوجيهية ينبغي ورئي  -١٩٦
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 تــدابري أو جمموعــات مبــادئ توجيهيــة قــد ُيوصــى هبــا يف   ورأت بعــض الوفــود أنَّ أيَّ  -١٩٧
م املتحــدة  معاهــدات األمــيف ذلــك مــع القــانون الــدويل، مبــا سقةًاملــستقبل ينبغــي أن تكــون متَّــ

  .اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
املبادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تتماشـى مـع املبـادئ القانونيـة الـيت تـستند إليهـا                     أنَّ   ورئي  -١٩٨

  .األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، على حنو يراعي عدم وضع أسلحة يف تلك البيئة
 تلــك املــسؤولية غــري ؤولية الــدول، وأنَّ أنَّ تنظــيم األنــشطة الفــضائية يبقــى مــسورئــي  -١٩٩

  .ةقابلة لإلحال
الـيت جتمـع بـني أعمـال        ورأت بعض الوفـود أنَّ مـن املهـم النظـر يف العناصـر املـشتركة                   -٢٠٠
، والتوصــيات الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري   اجلاريــة العامــلالفريــقِ

، واملناقـشات الـدائرة بـشأن    )A/68/189(ة الفضاء اخلارجي كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشط  
 األمـان هنا تتشارك يف األهداف الراميـة إىل تعزيـز       ألوضع مدونة دولية لقواعد السلوك، وذلك       

  .هنا مترابطة حبكم طبيعتهاألواألمن واالستدامة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، و
  .ةمتعدد ببحثها من زوايا علمية دة إالَّقَّملع أنه ال ميكن معاجلة مسألة االستدامة اورئي  -٢٠١
 توصـيات الفريـق العامـل ومبادئـه التوجيهيـة ال ينبغـي أن حتـدَّ                 أنَّ بعض الوفـود     ورأت  -٢٠٢

من فرص االستفادة من الفضاء اخلارجي أمـام البلـدان الناميـة ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة                   
 تكنولوجيـا الفـضاء يف احلـصول علـى منـافع            اليت ترغب يف ممارسة حقها املشروع يف استخدام       

اريـة مـن   جمتمعية وأنَّ على الدول أن تكفل عـدم اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي لتعزيـز مـصاحل جت                
  .ض املصاحل االجتماعية لإلنسانيةوِّشأهنا أن تق

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي تبسيط جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة وجتميعهـا يف                 -٢٠٣
  .ر إجيازاًقائمة أكث

 وأنَّ  كـبرياً  ناًسُّن حتـ  سَّة املبادئ التوجيهيـة ميكـن أن يتحـ         أنَّ هيكل مشروع جمموع    ورئي  -٢٠٤
  .من املمكن استحداث بعض املبادئ التوجيهية اجلديدة

ئي أنه ينبغي أن تكون املبادئ التوجيهية واضحة وقابلة للتنفيـذ وأن يكـون تأثريهـا                ُرو  -٢٠٥
  .غي النظر بالفعل يف هذه املرحلة يف إجياد سبيل واضح لتنفيذهاقابال للقياس، وأنه ينب

  . التوجيهية وحتديثها بصفة دوريةوُرئي أنه ينبغي وضع إجراءات الستعراض املبادئ  -٢٠٦
مة يف   املـستخدَ  املـصطلحات  من الضروري التوصل إىل اتفاق بشأن تعـاريف          نَّوُرئي أ   -٢٠٧

  .ون لتنفيذ تلك املبادئ أثر عملياملبادئ التوجيهية من أجل ضمان أن يك
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ينبغـي أن يـستخدم يف املبـادئ التوجيهيـة          " املنظمـة غـري احلكوميـة     " أنَّ مـصطلح     ورئي  -٢٠٨
لإلشارة إىل مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال الفـضاء مـن الـدوائر األكادمييـة والـصناعية والقطـاع               

  .اخلاص واجملتمع املدين
" الكيـان غـري احلكـومي   "يف املبـادئ التوجيهيـة مـصطلُح    ورئي أنَّـه ينبغـي أن ُيـستخدم         -٢٠٩

  ".املنظمة غري احلكومية"بدالً من مصطلح 
 أنَّ بنــاء القــدرات يف البلــدان ذات القــدرات الفــضائية الناشــئة ينبغــي أن يعــاجل   ورئــي  -٢١٠

  .سيما فيما يتعلق بتخفيف احلطام الفضائي وطقس الفضاء معاجلة أمشل، وال
فود أنَّ احلطام الفضائي قد نـشأ مـن خـالل عمليـات الفـضاء الـسابقة                 ورأت بعض الو    -٢١١

مـة، وأنَّ علـى هـذه الـدول أن تـساعد            اليت اضطلعت هبا البلدان ذات القـدرات الفـضائية املتقدِّ         
الوافدين اجلدد يف جمال األنشطة الفضائية على التخفيف من احلطام الفضائي مـن خـالل تـوفري         

واملــايل، بغيــة مــساعدهتم علــى مراعــاة اســتدامة أنــشطة الفــضاء   الــدعم العلمــي والتكنولــوجي 
  .اخلارجي يف األمد البعيد

   الـــيتاألجـــساموُرئـــي أنـــه ينبغـــي وضـــع تعـــاريف قانونيـــة للحطـــام الفـــضائي ووضـــعية     -٢١٢
  .ف منهايتألَّ

  األنــشطة يف مــن أجــل دعــمِالفــضائي صــندوق دويل للحطــام وُرئــي أنــه ينبغــي إنــشاُء  -٢١٣
ســيما الــدول ذات القــدرات   الــدول األعــضاء، وال وتــشجيُع؛ احلطــام الفــضائيجمــال ختفيــف
ع بنــسبة مئويــة مــن ميزانيــة األنــشطة الفــضائية لــديها مــن أجــل   مــة، علــى التــّربالفــضائية املتقدِّ

  . كوكب األرض ويف الفضاء اخلارجيالصندوق بغية دعم التنمية املستدامة على
 رصــد الفــضاء القريــب مــن األرض،  علومــات بــشأن موُرئــي أنــه ينبغــي إنــشاء مركــز   -٢١٤

ليكــون أداة عامليــة لتبــادل املعلومــات، وجلمــع ونــشر املعلومــات املتعلقــة باألجــسام الكائنــة يف   
  .الفضاء القريب من األرض واألحداث الواقعة فيه

 أنَّ مسألة استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وآثارهـا املباشـرة            ورئي  -٢١٥
 مل تعاجل يف إطـار عمـل الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                    واألمانعلى االستدامة   

  .اخلارجي يف األمد البعيد
لت  لالتفـاق الـذي توصَّـ      والحظت اللجنة الفرعية أنَّ على رئيس الفريق العامل، وفقـاً           -٢١٦

أن ُيبلــغ رئــيس اللجنــة ، )١٦٧، الفقــرة A/68/20(إليــه اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني 
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م الـذي أحـرزه الفريـق العامـل يف الفتـرة            دُّ دورهتا الثالثـة واخلمـسني، بالتقـ       الفرعية القانونية، يف  
  .االفرعية العلمية والتقنية وخالهلاملفضية إىل الدورة احلادية واخلمسني للجنة 

املبـادئ التوجيهيـة     من    أوىل تقدمي جمموعة قادرة على   لجنة   أن تكون ال   وُرئي أنه ينبغي    -٢١٧
 مــن  خلطــة عمــل الفريــق العامــل، وأنَّ ، وفقــا٢٠١٤ًلكــي تنظــر فيهــا اجلمعيــة العامــة يف عــام  

  أساســاًحبيــث تــشكِّل تلــك املواضــيع أي مواضــيع تتطلــب دراســة أكثــر تعمقــا املمكــن حتديــد
  .يدخطة عمل جديدة بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعتستند إليه 

ورئــي أنــه ال ميكــن للوفــود أن تتــدارس، علــى قــدم املــساواة، املبــادئ التوجيهيــة الــيت     -٢١٨
تقريــر فريــق اخلــرباء بــاء غــري معــروض علــى دورة اللجنــة  ألنَّ اقترحهــا فريــق اخلــرباء بــاء نظــراً
  .الفرعية احلالية من أجل النظر فيه

ت الفريـق العامـل يف   ورأت بعض الوفود أنه ينبغي تأمني وقـت كـاف إلجـراء مناقـشا          -٢١٩
لترمجـة الـشفوية، وأنـه ينبغـي للـدول أن تتـيح             ااجللسة العامة للجنة الفرعية، مع توفري خدمات        

  .ل إىل توافق يف اآلراء بشأهنالنفسها فسحة زمنية كافية للنظر يف مجيع املسائل والتوصُّ
مـسني للجنـة وأنـه      وُرئي أنه ينبغي أن جيتمع الفريق العامل خالل الدورة الـسابعة واخل             -٢٢٠

  .على هامش تلك الدورة حسب االقتضاء ميكن أيضا معاودة عقد أفرقة اخلرباء
ئي أنَّ أسلوب العمل املتبع يف الفريق العامل ينبغي أن ُينظـر يف اسـتخدامه أيـضا يف                  ُرو  -٢٢١

 الفريـق  داخـل قـت  قَّ الـيت حت  احلامسـة نظر إىل النتـائج     إطار بنـود أخـرى مـن جـدول األعمـال بـال            
االعامل خالل فترة زمنية حمدودة جد .  

ــستها      -٢٢٢ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف ٨١٣وأق ــباط٢٠، املعق ــر  / ش ــر، تقري فرباي
الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي يـرد يف املرفـق                       

  . هبذا التقريرالثالث
  

ائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض دراسة الطبيعة الفيزي -ثاين عشر 
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 

ات االتصاالت الفضائية، تطّور بتصلةالفضائية، ودراسة سائر املسائل امل
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون 

   دويل لالتصاالتمساس بدور االحتاد ال
دراســة الطبيعــة الفيزيائيــة  " مــن جــدول األعمــال،  ١٥ يف البنــد اللجنــة الفرعيــةنظــرت   -٢٢٣

واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه يف                
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 الفـضائية، مـع     ات االتـصاالت  تطـّور  ب تـصلة ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سـائر املـسائل امل        
إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل   

 .٦٨/٧٥بنداً منفرداً للمناقشة، وفقاً لقرار اجلمعية العامة /، باعتباره موضوعاً"لالتصاالت

-دولـة (يفيـا   االحتـاد الروسـي وبول     من جدول األعمال ممـثِّال     ١٥وتكلَّم يف إطار البند       -٢٢٤
 .والكاريبــي وكذلك ممثِّل شيلي، نيابةً عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة             ،  )ة القوميات تعددامل

ل وأثنـاء التبـادُ    .وألقى كلمةً أيضاً يف إطار هـذا البنـد املراقـب عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت                  
  .لون للدول األعضاء كلمات ذات صلة هبذا البندالعام لآلراء، ألقى ممثِّ

 املقدَّم مـن    ٢٠١٣ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام            -٢٢٥
مكتــب االتــصاالت الراديويــة التــابع لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت عــن اســتخدام املــدار الــساتلي 

، )/www.itu.int/ITU-R/space/snl/report(الثابــــت بالنــــسبة لــــألرض وغــــريه مــــن املــــدارات 
ــة     ــا يف ورقـــــ ــشار إليهـــــ ــرى املـــــ ــائق األخـــــ ــذلك يف الوثـــــ ــةوكـــــ ــ غرفـــــ  ات االجتماعـــــ

A/AC.105/C.1/2014/CRP.9.              ودعت اللجنة الفرعيـة االحتـاد الـدويل لالتـصاالت إىل مواصـلة
  .تقدمي تقارير إليها

النسبة لألرض هو مـورد طبيعـي حمـدود ُيخـشى           بعض الوفود أنَّ املدار الثابت ب      ورأت  -٢٢٦
؛ وأنَّ اسـتغالله    البيئـة ا يهـدِّد اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف تلـك             ُيصبح يف حالـة تـشبُّع، ممَّـ        أنْ

ي اإلنــصاف يف إتاحتــه جلميــع الــدول، بــصرف النظــر عــن   تــوخِّينبغــيه ُيرشَّــد؛ وأنَّــ ينبغــي أنْ
ر خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة وللموقـع اجلغـرايف             قدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـا          

 أنَّ مـن املهـم اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة       وكان من رأي تلك الوفود أيضاً   .لبعض البلدان 
 وضـمن اإلطـار القـانوين    ، ولقـرارات االحتـاد الـدويل لالتـصاالت      ، للقانون الدويل  لألرض وفقاً 

  .ت الصلةد يف معاهدات األمم املتحدة ذااحملدَّ
بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـدة مـن نوعهـا                    ورأت  -٢٢٧

 ملساعدة البلدان الناميـة علـى   لالنتفاع مبرافق االتصاالت واحلصول على املعلومات، وخصوصاً 
  .تقدمي املساعدة الطبيةولتنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية 

 يف جــدول أعمــال اللجنــة  مــدرجاً يظــلَّبعــض الوفــود أنَّ هــذا البنــد ينبغــي أنْ  ورأت  -٢٢٨
 منــاظراتالفرعيــة، وأنَّ دراســته ميكــن أن جتــري، حــسب االقتــضاء، يف إطــار أفرقــة عاملــة أو  
  .حكومية دولية، ضماناً الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقاً للقانون الدويل

 خـربات يف البحـوث املعنيـة         ما اكتسبته الـدول األعـضاء مـن        ةاللجنة الفرعي  والحظت  -٢٢٩
املــوارد / مجيــع الــدول علــى مــوارد األطيــافتيــسري حــصولباألســاليب التقنيــة الــيت هتــدف إىل 
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ويف هــذا الــصدد، أحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً   . الثابــت بالنــسبة لــألرض املداريــة يف املــدار 
قـصوى املـسموح هبـا للتـداُخل بـني شـبكات خـدمات        باالقتراح الداعي إىل زيادة املستويات ال  

  . غري املخطَّطة يف املدار التردداتالسواتل الثابتة ضمن نطاقات
ة القوميـات علـى إطـالق سـاتلها اخلـاص           تعـدد وهنَّأت اللجنـة الفرعيـة دولـة بوليفيـا امل           -٢٣٠

ض، مـن مركـز     ، يف املدار الساتلي الثابـت بالنـسبة لـألر         )TKSat(االتصاالت، توباك كاتاري    ب
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠كسيشانغ إلطالق السواتل بالصني يف 

    
  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية  - ثالث عشر 

   والتقنية العلمية
مــشروع جــدول األعمــال " مــن جــدول األعمــال، ١٦البنــد   يفاللجنــة الفرعيــةنظــرت   - ٢٣١

 ، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة"ورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةاملؤقَّــت للــد
٦٨/٧٥.  
 ٢٠١٥فربايـر  /شـباط  ١٣إىل  ٢والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األمانة حدَّدت الفترة مـن       - ٢٣٢

  .واخلمسنيالثانية موعداً النعقاد دورهتا 
ــدِّم،    والحظــت  - ٢٣٣ ــا ســوف تق ــة أنَّه ــة الفرعي ــة   اللجن ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ، ٦٨/٧٥ وفق

إىل جلنـة اسـتخدام     واخلمـسني   الثانيـة    هتااقتراحها بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت لـدور            
  : التاليةاملوضوعية ج فيه البنوُد، وأوصت بأن ُتدَرالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  .طة الوطنيةمة عن األنشل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّتباُد  - ١  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ٢  
تسخري تكنولوجيا الفـضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق                - ٣  

  .٢٠١٥ ملا بعد عام وخطة التنميةمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ــسواتل      - ٤   ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــصلة باست ــسائل املت ــك  امل ــا يف ذل ، مب

  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
  .احلطام الفضائي  - ٥  
  . دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٦  
  .ظم العاملية لسواتل املالحةات األخرية يف جمال النُّتطّورال  - ٧  
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  .طقس الفضاء  - ٨  
  .األجسام القريبة من األرض  - ٩  
  .ر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصاد  - ١٠  
ة تعـدد املاملمـدَّدة  حسبما هو مبيَّن يف خطة العمـل        ٢٠١٥العمل املتوخَّى لعام    (    

 من تقريـر اللجنـة الفرعيـة        ١٨٧انظر الفقرة   (،   اخلاصة بالفريق العامل   السنوات
  )) الثاينهمرفق من ٩الفقرة ، واحلايل

  . األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف  - ١١  
ــد خطــة عمــل     (     ــسابعة واخلمــسني يف متدي ــا ال ــة يف دورهت ــق ســتنظر اللجن  الفري

  )العامل
ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض       -١٢   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية،           
ات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار       تطّورملتصلة ب ودراسة سائر املسائل ا   

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

  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(    
ــة        - ١٣   ــة الفرعي ــة واخلمــسني للجن ــدورة الثالث ــال املؤقَّــت لل ــشروع جــدول األعم  م

 / ذلـك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع              العلمية والتقنية، مبا يف   
  .ة السنواتتعددبنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل امل

جلنـة أحبـاث    تنظِّمهـا ت اللجنة الفرعية علـى أن يكـون موضـوع النـدوة املزمـع أن              اتَّفقو  - ٢٣٤
ــ لالتفــاق الــذي توصَّــ وفقــاً، ٢٠١٥ يف عــامالفــضاء  ــه اللجن ــة يف دورهتــا الرابعــة  لت إلي ة الفرعي

نظـرة  : سرب الكـون  " ، هو )٢٤، املرفق األول، الفقرة     A/AC.105/890 (٢٠٠٧واألربعني يف عام    
  ".إىل املاضي من خالل علم الفلك احلديث
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    املرفق األول
     اجلامع العاملتقرير الفريق    

لفرعيــة العلميــة ، عــاودت اللجنــة ا٦٨/٧٥ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٧وفقــاً للفقــرة   -١
 ٢٠ إىل   ١٢ويف الفتـرة مـن      . والتقنية يف دورهتا احلادية واخلمسني عقـد فريقهـا العامـل اجلـامع            

). اهلنـد (دادوال  . ك. جلـسات، برئاسـة ف     ٥، عقد الفريق العامل اجلامع      ٢٠١٤فرباير  /شباط
جتماعيـة   بتـسخري تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة اال           اخلـاص ونظر الفريق العامل يف البند      

، ٢٠١٥واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعـد عـام     
ر عقـدها يف    ومشروع جدول األعمال املؤقَّت للـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة، املقـرَّ               

ــام  ــسته    . ٢٠١٥عـ ــر يف جلـ ــذا التقريـ ــل هـ ــق العامـ ــد الفريـ ــسةواعتمـ ــودة اخلامـ  ٢٠يف  املعقـ
  .فرباير/شباط

    
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -أوالً  

  يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية 
    ٢٠١٥عام  ملا بعد

 بتــسخري تكنولوجيــا اخلــاصيف البنــد النظــر ُعرضــت علــى الفريــق العامــل، مــن أجــل    -٢
نميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية يف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الفـــضاء ألغـــراض الت

 مـن جـدول     ٦، الوثائُق املشار إليهـا يف إطـار البنـد           ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام       
  ). التقرير أعالهمن منت ٦٠انظر الفقرة (أعمال اللجنة الفرعية 

، )A/AC.105/2014/CRP.22(م من اليابـان     ب الفريق العامل اجلامع باملقترح املقدَّ     ورحَّ  -٣
  :بات التاليةفق على املتطلّاتَّم، كما  العاهدفهفق مع واتَّ

 الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية التــابع للجمعيــة العامــة واملعــين   نظــراً إىل أنَّ  )أ(  
ف هــدااألبأهــداف التنميــة املــستدامة مل يفــرغ بعــد مــن وضــع الــصيغة النهائيــة ملقترحــه بــشأن  

، املزمع تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسـعة والـستني يف عـام               املستدامةلتنمية  امللموسة ل 
 ملموســة وقابلــة  حقيقـة  مل ُتــصبح بعــد٢٠١٥ ملــا بعــد عـام  التنميـة  عمليـة خطــة  ، وأن٢٠١٤َّ

عيـة   الفريـق العامـل اجلـامع، يف الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفر              يستعرضللتنفيذ، فسوف   
ــة والتقنيــة  ــة العمــل امل ،٢٠١٥ يف عــام ،العلمي ــسنوات الــواردة يف ورقــة   تعــدد خط غرفــة ة ال

ــرة د أســلوب عمــل مفــصَّ حيــدِّحــىت ، ات تلــكاالجتماعــ  علــى أســاس  ٢٠١٩-٢٠١٥ل للفت
  التنمية العاملية؛خطة اتني العمليتني العامليتني يف إطار هلعة توقَّامل احملصَّلة
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 الـدور الـذي    حتديـد  هـو ة الـسنوات املـذكورة   تعـدد امل خطة العمـل     اهلدف من   )ب(  
 التنميـة العامليـة، مبـا يف        خطـة  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يف           تسهم به 

ــة    الذلــك  ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــات  تفاعــل مــع املنظمــات احلكومي ــاون الوآلي تع
. ؤسسية للتعاون الدويل يف جمـال الفـضاء       امل األطروسائر   يف أنشطة الفضاء     ةقاليمياأل و ةقليمياإل

، )٢٠+مــؤمتر ريــو(وســوف تكــون مــسامهة اللجنــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة 
  ؛هلذا التحديد، األساس A/AC.105/993الواردة يف الوثيقة 

من هذا املنطلـق، سـوف يعـاود الفريـق العامـل اجلـامع، خـالل الـدورة الثانيـة                      )ج(  
. ة الـسنوات  تعـدد خلمسني للجنة الفرعيـة، النظـر يف أسـلوب العمـل يف إطـار خطـة العمـل امل                  وا

 الثانيـة واخلمـسني، بالتـشاور    دورهتـا م إىل اللجنة الفرعيـة يف    وكان قد طُلب إىل األمانة أن تقدِّ      
ن بإجياز أسلوب عمل مقتـرح يف إطـار خطـة العمـل              ُتبيِّ غرفة اجتماعات مع وفد اليابان، ورقة     

ــددامل ــاة      تع ــع مراع ــل اجلــامع، م ــق العام ــه الفري ــسنوات لينظــر في ــةة ال ــامليتني  حال ــتني الع  العملي
مــؤمتر ( األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  اخلتاميــة ملــؤمتر يف نيويــورك ودور الوثيقــة املتــوازيتني

  ؛٢٠١٥ أهداف التنمية املستدامة املقبلة وعملية خطة التنمية ملا بعد عام يف ضوء، )٢٠+ريو
ســوف ُتعقــد مــشاورات خــالل الــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة اســتخدام    )د(  

بنـد  النظـر يف     مـع    بـالتزامن ،  ٢٠١٤يونيـه   /الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف حزيـران        
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"جدول األعمال املعنون 

ا مــع ســلطاهتا  التواصــل وطنيــ يف اللجنــة علــى الــدولَ األعــضاَءوشــجَّع الفريــُق العامــلُ  -٤
 ملـا بعـد     وخبطـة التنميـة   وإداراهتا املسؤولة عن العمليـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة بـاملؤمتر               

 تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا       بأمهيـة  يف تلـك العمليـات       تعزيـز االعتـراف    من أجل    ٢٠١٥عام  
  .ءة من الفضاالفضاء واستخدام البيانات املكانية األرضية املستمدَّ

وطلب الفريق العامل إىل مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن يواصـل، ضـمن حـدود                    -٥
قدراته، االضـطالع بـدور نـشيط يف فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين جبـدول أعمـال                        

  وسائر اآلليات املـشتركة بـني الوكـاالت فيمـا خيـصُّ            ٢٠١٥األمم املتحدة اإلمنائي ملا بعد عام       
، مـن  ٢٠١٥ ملا بعـد عـام       وخطة التنمية  مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       العمليات املتعلقة 

 يف الوثــائق الــيت تــصدرها األمانــة املتــصلة بالفــضاءأجــل العمــل علــى إدراج املراجــع والعناصــر 
  .العامة لألمم املتحدة يف إطار تلك العمليات

معـين  امـل علـى إنـشاء فريـق خـرباء           وبناًء على اقتراح قدَّمه وفد كندا، اتَّفق الفريق الع          -٦
ــا الفــضاء ألغــراض     با ــة لينظــر يف املــسائل املتعلقــة باســتخدام تكنولوجي لفــضاء والــصحة العاملي
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، أسـلوبه وبرنـامج عملـه    فريق اخلرباء، بقيادة كندا، يعرضفق أيضاً على أن ، واتَّالعامةالصحة  
نظـر فيهـا أثنـاء الـدورة القادمـة       الفريـق العامـل اجلـامع لي   علـى مبا يف ذلك جدول زمين واقعـي،       

مانــة األوأشــار الفريــق العامــل إىل عــدم لــزوم تــوفري خــدمات  . ٢٠١٥للجنــة الفرعيــة يف عــام 
  .لفريق اخلرباء

    
  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني  -ثانياً  

    للجنة الفرعية العلمية والتقنية
أنَّ اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وفقــاً لقــرار أحــاط الفريــق العامــل اجلــامع علمــاً بــ  -٧

، ستقدِّم إىل اللجنـة اقتراحهـا بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت                 ٦٨/٧٥اجلمعية العامة   
  .٢٠١٥ الثانية واخلمسني، املزمع عقدها يف عام لدورهتا

 األعمــال ونظــر الفريــق العامــل اجلــامع يف قائمــة البنــود املواضــيعية الــواردة يف جــدول   -٨
وأوصـى بـأن تنظـر      ) A/AC.105/C.1/L.332(ت للدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة          املؤقَّ

  .اللجنة الفرعية يف نفس البنود املواضيعية يف دورهتا الثانية واخلمسني
 يف دورهتـا     أنَّ االتفـاق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـةُ الفرعيـةُ              اجلامعُ والحظ الفريُق العاملُ    -٩
 يقــضي بــأن ،) مــن املرفــق األول٢٤، الفقــرة A/AC.105/890 (٢٠٠٧عــة واألربعــني، عــام  الراب
فق الفريـق العامـل     واتَّ. م جلنة أحباث الفضاء ندوةً أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية          تنظِّ

 قائمـة املواضـيع الـيت اقترحتـها      بـني   ، املختار من    ٢٠١٥اجلامع على أن يكون موضوع ندوة عام        
  ".نظرة إىل املاضي من خالل علم الفلك احلديث: سرب الكون"جلنة أحباث الفضاء، هو 

راً إلبـالغ اللجنـة      مقـرِّ  رباء يـضمُّ  مـن اخلـ    على إنـشاء فريـق       اجلامعفق الفريق العامل    واتَّ  -١٠
، علـى أن   بـشأن طقـس الفـضاء   ات يف إطـار بنـد جـدول األعمـال    تطـّور الفرعية مبا حيدث مـن    

التـابع  وبعة يف أعمال فريق اخلرباء جـيم املعـين بطقـس الفـضاء     ضل املمارسات املتَّيستفيَد من أف  
وأشـار الفريـق العامـل     . للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد            

ــامج عمــل فريــق اخلــرباء املنــشأ حــديثاً  اجلــامع إىل أنَّ ــدا ب برن ــادة كن ــة علــى  ســُيعَرضقي  اللجن
وأشـار الفريـق العامـل اجلـامع أيـضاً إىل عـدم لـزوم               . ٢٠١٥عـام   يف   يف دورهتا القادمة     الفرعية

  .مانة لفريق اخلرباءاألتوفري خدمات 
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    املرفق الثاين
  تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    يف الفضاء اخلارجي
/  شــباط١٠، املعقــودة يف ٧٩٦ها عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف جلــست  -١

، َعقْد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي             ٢٠١٤فرباير  
 ).يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(هاربيسون . برئاسة سام أ

، ٢٠١٥-٢٠١٠رة  ة السنوات للفتـ   تعدد خطة عمله امل   ْيواستذكر الفريق العامل هدفَ     -٢
 مـن املرفـق   ٧الفقـرة   (٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني، عـام          

 :، ومها)A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 

تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف             )أ(  
الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء واملنظمـات          الفضاء اخلارجي، بتوفري معلومـات عـن التحـديات          

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
 األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة   العامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز 

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

  .الواجب للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة
  :ونظر الفريق العامل، خالل جلساته الرمسية وغري الرمسية، يف ما يلي  -٣

مــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن حتديــد البنيــان املؤســسي   ورقــة مقدَّ  )أ(  
ــدرة النوويـــة            ــها مـــصدراً للقـ ــل علـــى متنـ ــة فـــضائية حتمـ ــةً خاصـــةً ببعثـ ــذي ُينفِّـــذ تطبيقـ الـ

)A/AC.105/C.1/L.334(؛  
م من اململكة املتحدة بشأن ُنظم وأنشطة وبرامج القـدرة          عرض إيضاحي مقدَّ    )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.19(النووية يف جمال الفضاء يف اململكة املتحدة 
مـة مـن رئـيس الفريـق العامـل عـن اخلطـوات التاليـة الـيت          ورقة غـري رمسيـة مقدَّ      )ج(  

  ُيمكن للفريق العامل أن يتخذها بعد إكمال خطة العمل احلالية؛
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عرض إيضاحي من وفد اململكة املتحـدة عـن حالـة أنـشطة األمـان واألنـشطة                  )د(  
التنظيميــة يف إطــار مــشروع تكنولوجيــات امليغــاواط العاليــة الكفــاءة لــنظم القــدرة والــدفع يف    

، وهـو مـشروع متوِّلـه       )مشروع ميغاهيت (ثات االستكشاف الطويلة األجل      اخلاصة ببع  الفضاء
  . التكنولوجيتطّوروجب الربنامج اإلطاري السابع للبحوث والضية األوروبية مباملفوَّ
ورئــي أنَّ مــن املهــم مواصــلة النظــر، داخــل اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني، يف اســتخدام     -٤

مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي؛ وأنَّ مــن الــضروري بوجــه خــاص إجــراء تقيــيم   
ة القريبة من األرض واألجـسام الـسماوية يف         مستفيض للعواقب اليت ستتعرض هلا األرض والبيئ      

  .حالة احتمال وقوع حوادث تنطوي على مصادر قدرة نووية موجودة يف الفضاء اخلارجي
 القيود الزمنية اليت ختضع هلا خطة العمـل الراهنـة لـن تـسمح                الفريق العامل أنَّ   والحظ  -٥

 دولـة عـضو   العامل من ِقبـل أيِّ  جتارب إضافية بشأن تنفيذ إطار األمان على الفريق       بعرض أيِّ 
  .أو منظمة حكومية دولية

 الفريق العامل كذلك أنه ميكن للدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              والحظ  -٦
م عروضـاً  اليت لديها خربة يف اسـتحداث مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء وتطبيقاهتـا أن تقـدِّ           

  . املستبانةيات ي للتحدِّإيضاحية إضافية بشأن التصدِّ
 األمـر حيتـاج   مة من الرئيس والحـظ أنَّ     ونظر الفريق العامل يف الورقة غري الرمسية املقدَّ         -٧

 عمــل إضــايف ميكــن أن يــضطلع بــه الفريــق  إىل املزيــد مــن الوقــت لتحديــد مواضــيع تقنيــة أليِّ 
العامــل، وأهــداف هــذا العمــل ونطاقــه ومساتــه، مــن أجــل مواصــلة تعزيــز األمــان يف جمــال            

  .تحداث تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء واستخدامهااس
ــل امل    -٨ ــاً خلطــة العم ــسنوات تعــددووفق ــن الوثيقــة  ١٣٤الفقــرة (ة ال  A/AC.105/958 م

، اســتعرض الفريــق العامــل خطــة العمــل طبقــاً لترتيبــات عــام  ) مــن املرفــق الثــاين هبــا٨والفقــرة 
  .ما إذا كان ينبغي متديد خطة العمل احلالية يف ، اليت تقضي، يف مجلة أمور، بالبت٢٠١٤ِّ

ت، منـها تلـك الـواردة        يف حـسبانه عـدداً مـن االعتبـارا         واضعاًوأوصى الفريق العامل،      -٩
 علـى  ٢٠١٧ة السنوات احلالية حـىت عـام       تعددأعاله، بتمديد خطة العمل امل     ٧-٥ يف الفقرات 
  : النحو التايل

دعـــوة الـــدول األعـــضاء  ) أ(ة ســـوف يطلـــب الفريـــق العامـــل إىل األمانـــ   ٢٠١٤  
واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت لـديها خـربة يف جمـال تطبيقـات مـصادر             

 ٢٠١٥القدرة النووية يف الفـضاء إىل تـوفري املزيـد مـن املعلومـات يف عـام                  
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دعــوة الــدول األعــضاء واملنظمــات     ) ب(عــن تنفيــذها إلطــار األمــان و    
ــشاركة     ــر يف امل ــيت تفكِّ ــة ال ــة الدولي ــدرة  احلكومي يف تطبيقــات ملــصادر الق

ــروض     ــدمي عـ ــرعت يف ذلـــك إىل تقـ ــارجي أو شـ ــضاء اخلـ ــة يف الفـ النوويـ
ــام   ــضاحية يف عـ ــل، ُتلخِّـــص    ٢٠١٥إيـ ــق العامـ ــسات الفريـ ــالل جلـ ، خـ

ع مواجهتـه  م حـىت اآلن ومـا واجهتـه أو تتوقَّـ       خططها وما أحرزته من تقـدُّ     
  دة منه؛طار األمان أو عناصر حمدَّإيات يف تنفيذ من حتدِّ

ي العــروض اإليــضاحية، خــالل جلــسات الفريــق العامــل، مــن الــدول  تلقِّــ  ٢٠١٥  
األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة بنـاًء علـى الـدعوة الـصادرة يف عـام         

ــولَّىوســوف . ٢٠١٤ ــة،  يت ــة الفرعي ــره إىل اللجن    الفريــق العامــل، يف تقري
ــضاحية و  )أ( ــد أيِّ) ب(تلخــيص العــروض اإلي ن يات ذات شــأ حتــدِّحتدي

مناقـشة  ) ج( و ٢٠١٦ي هلـا يف العـروض اإليـضاحية يف عـام            ينبغي التصدِّ 
 مواضيع تقنية ذات صلة مبا ميكن للفريق العامل أن يقوم بـه مـن عمـل           أيِّ

إضايف ملواصلة تعزيز األمان يف جمال اسـتحداث تطبيقـات مـصادر القـدرة              
  ؛النووية يف الفضاء واستخدامها

ــّت  ٢٠١٦   ــا إذا كــان ينبغــ  الب ــة؛    يف م ــة العمــل احلالي ــد خط ــرَّوإذاي متدي ر  مل يتق
متديـــدها، إعـــداد مـــشروع تقريـــر مـــشفوع بتوصـــيات بـــشأن مـــا ميكـــن  

   ؛االضطالع به من عمل يف املستقبل لتعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان
  . خطة العمل، وضع الصيغة النهائية للتقرير والتوصياتمل ُتمدَّدإذا   ٢٠١٧  

ميـــع العـــروض جل تـــضع جـــدوال زمنيـــاإىل األمانـــة أيـــضاً أن وطلـــب الفريـــق العامـــل   -١٠
اإليــضاحية الــيت ســتقدَّم اســتجابةً للــدعوة املــشار إليهــا أعــاله أثنــاء األســبوع األول مــن دورة   

  .٢٠١٥اللجنة الفرعية الثانية واخلمسني، يف عام 
 ، مــن أجــل٢٠١٤واتَّفــق الفريــق العامــل علــى عقــد مــؤمتر ُبعــدي أثنــاء صــيف عــام      -١١

أنــشطته  أعــاله، وختطــيط ٨اســتعراض مــا يــرد مــن ردود علــى الــدعوة املــشار إليهــا يف الفقــرة 
  .٢٠١٤م للفترة املتبقِّية من عا

  / شـــباط٢٠، املعقـــودة يف الرابعـــةواعتمـــد الفريـــق العامـــل هـــذا التقريـــر يف جلـــسته    -١٢
  .٢٠١٤فرباير 
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    املرفق الثالث
  نشطة الفضاء اخلارجي  العامل املعين باستدامة أتقرير الفريق    

    يف األمد البعيد
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٦٨/٧٥ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٧ للفقــرة وفقــاً  -١

والتقنيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء   
  .اخلارجي يف األمد البعيد

، برئاسـة   ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٢٠ إىل   ١١ مـن    وعقد الفريق العامـل مخـس جلـسات         -٢
  ).جنوب أفريقيا(بيتر مارتينيز 

  : الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله، ُعرضت عليه الوثائق التاليةووفقاً  -٣
شاريع املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة مــن ملــ اًن جتميعــمَّرة مــن األمانــة تتــضكِّمــذ  )أ(  

ن ينظر فيها الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء            أفرقة اخلرباء ألف إىل دال من أجل أ       
اخلارجي يف األمد البعيد يف الدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                

  ؛)A/AC.105/1041/Rev.1(األغراض السلمية 
ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                  )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.337(د البعيد يف األم

ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسـي عـن الـشروط املـسبقة لتعزيـز النظـر يف                    )ج(  
سبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف سـياق مـسألة                    

  ؛)A/AC.105/C.1/L.338(استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ن مقترحـاً بـشأن مـشروع       مَّرقة عمل مقدَّمة من رئـيس الفريـق العامـل تتـض           و  )د(  

ليــة مــن مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت سيــصدرها الفريــق العامــل املعــين     تقريــر وجمموعــة أوَّ
  ؛)A/AC.105/C.1/L.339(باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

 ودال  عمــل أفرقــة اخلــرباء ألــف وجــيمن تقــاريرمَّورقــات غرفــة اجتماعــات تتــض  )ه(  
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.13و A/AC.105/C.1/2014/CRP.15و A/AC.105/C.1/2014/CRP.16(؛  

ــ  )و(   ــة اجتماعــات تتــض ةورق ــشأن   مَّ غرف ــرح ب ــات املتحــدة عــن مقت ن آراء الوالي
 العامـل   ليـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت سيـصدرها الفريـق               وَّمشروع تقرير وجمموعـة أ    

  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.14(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
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مـة مـن االحتـاد الروسـي عـن          دَّن ورقـة عمـل مق     مَّورقة غرفة اجتماعـات تتـض       )ز(  
العناصــر األساســية ملفهــوم إنــشاء مركــز  (اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد   

 بشأن رصد الفضاء القريب مـن األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، وأهـم                  د للمعلومات حَّمو
  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.17) (جوانب هذا املوضوع

  ن قائمــــة مبــــسؤويل االتــــصال مــــن أجــــلمَّورقــــة غرفــــة اجتماعــــات تتــــض  )ح(  
ــد        ــد البعيــــ ــارجي يف األمــــ ــضاء اخلــــ ــشطة الفــــ ــتدامة أنــــ ــين باســــ ــل املعــــ ــق العامــــ الفريــــ

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.18.(  
 لعمـل الفريـق      مـوجزاً  م رئيس الفريق العامـل عرضـاً      دَّلفريق العامل األوىل، ق   اويف جلسة     -٤

م احملرز منذ انعقاد الـدورة اخلمـسني للجنـة الفرعيـة يف     دُّالعامل أثناء الدورة احلالية واستعرض التق   
ة اجتمعــت كلــها علــى وأشــار الفريــق العامــل إىل أنَّ أفرقــة اخلــرباء األربعــ. ٢٠١٣فربايــر /شــباط

، وأنَّ أفرقــة ٢٠١٣يونيــه /يف حزيــران، الــيت ُعقــدت هــامش الــدورة الــسادسة واخلمــسني للجنــة
اخلرباء ألف وباء ودال عقدت اجتماعات تنسيق غري رمسية على هـامش الـدورة الرابعـة والـستني          

  .٢٠١٣سبتمرب / يف بيجني يف أيلولتقد ُعاليتللمؤمتر الدويل للمالحة الفضائية، 
شاركني ألفرقة اخلـرباء األربعـة إىل التعريـف بعمـل أفرقتـهم             ت امل  الرؤساءَ دعا الرئيسُ مثَّ    -٥

فقـت عليـه اللجنـة       ملـا اتَّ   ، اليت أُتيحت يف شكل ورقات غرفة اجتماعـات، وفقـاً          هاوتقارير عمل 
رقـة  وأشـار الفريـق العامـل إىل أنَّ أف        ). ١٦٥، الفقـرة    A/68/20(يف دورهتا السادسة واخلمـسني      

اخلرباء ألف وجـيم ودال وضـعت تقاريرهـا يف صـيغتها النهائيـة، وأنَّ فريـق اخلـرباء بـاء سـوف                       
يواصــل املــشاورات غــري الرمسيــة بــشأن تقريــر عملــه بغيــة عقــد اجتمــاع علــى هــامش الــدورة    

  . السابعة واخلمسني للجنة من أجل وضع تقرير عمله يف صيغته النهائية
ها رئـيس الفريـق     دَّ الرئيس ورقة العمل اليت أعـ      عرض،  ةثانيلفريق العامل ال  اويف جلسة     -٦

ــر وجمموعــة أ  ضمَّالعامــل، والــيت تتــ  ــادئ  وَّن مقترحــاً بــشأن مــشروع تقري ــة مــن مــشاريع املب لي
التوجيهيــة الــيت سيــصدرها الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد   

وأشــار الفريــق .  إىل التعليــق علــى هــذا املقتــرحوَد، ودعــا الوفــ)A/AC.105/C.1/L.339(البعيــد 
مت تعليقــات علــى الوثيقــة قبــل انعقــاد الــدورة احلاليــة للجنــة  دَّ بعــض الوفــود قــنَّالعامــل إىل أ
 تلــك التعليقــات قــد ُعمِّمــت علــى مــسؤويل االتــصال الــوطنيني وُحمِّلَــت علــى    نَّالفرعيــة، وأ

ضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد علــى املوقــع صة الســتدامة أنــشطة الفــصــفحة اإلنترنــت املخصَّــ
  .الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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 الفريق العامل أنَّ مشاريع املبادئ التوجيهيـة الـواردة يف ورقـة العمـل املقدَّمـة مـن        والحظ  -٧
 الرئيس طُرحت بالصيغة اليت اقترحتها أفرقة اخلـرباء، بغيـة الـسماح للفريـق العامـل بـالنظر يف كـلِّ                    

  . املبادئ التوجيهية أو تغيري هيكلها أو صياغتهاإلدماج حماولة  منها على حنو كاف قبل أيِّمبدأ
 حمور املـداوالت اجلاريـة بـشأن جمموعـة مـشاريع املبـادئ             نَّ أ  الفريق العامل أيضاً   والحظ  -٨

ملـسامهات   الفريق العامـل سـرياعي ا   نَّالتوجيهية أخذ يتحوَّل من أفرقة اخلرباء إىل الفريق العامل وأ         
 والحـظ . القيِّمة ألفرقة اخلرباء يف عمله املتواصل بشأن وضع جمموعة مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة             

شاركني ألفرقـة اخلـرباء بـشأن       تـ  الرئيس سيواصل التشاور مع الرؤساء امل      نَّالفريق العامل كذلك أ   
 أثنـاء   وفـودهم الوطنيـة   بوسع اخلرباء مواصلة دعم    نَّإدماج عمل أفرقة اخلرباء يف الفريق العامل وأ       

  .الفريق العاملداخل  النظر يف مشاريع املبادئ التوجيهية استمرار
ها دَّ بـشأن ورقـة العمـل الـيت أعـ     اآلراءلفريق العامـل الثالثـة، اسـتمر تبـادل      اويف جلسة     -٩

متها واليت ترد يف ورقيت غرفـة االجتماعـات         دَّوعرضت الوفود املعنية املقترحات اليت ق     . الرئيس
A/AC.105/C.1/2014/CRP.14 و A/AC.105/C.1/2014/CRP.17 .بـشأن  اآلراَء تبادلت الوفودُ و 

 جمموعـة مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة،         إدمـاج مة من الـرئيس، وإمكانيـة       دَّهيكل ورقة العمل املق   
  .وبشأن خطة عمل الفريق العامل

ورات غـري رمسيـة مـع        الفريق العامل، يف جلسته الرابعة، أنَّ الرئيس عقـد مـشا           والحظ  -١٠
 إلدمــاجوأثنــاء تلــك املــشاورات، نوقــشت مقترحــات  . الوفــود املهتمــة خــالل الــدورة احلاليــة 

  .اجملموعة القائمة من مشاريع املبادئ التوجيهية واإلطار الزمين ملراحل العمل املقبلة
ــة أعــ        -١١ ــة غــري رمسي ــة ورق ــسته الرابع ــق العامــل يف جل ــى الفري ــرئيس دَّوُعرضــت عل ها ال
وأشـار الفريـق العامـل إىل       .  جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية    إلدماجن هيكالً مقترحاً    مَّتتضو
متــها الوفــود أثنــاء دَّ اهليكــل قــد وضــع اســتناداً إىل البيانــات والتعليقــات واالقتراحــات الــيت قنَّأ

  .الدورة احلالية للجنة الفرعية
 يف الورقـة غـري     الـوارد  اسـتناداً إىل اهليكـل        الـرئيس،  دَّعِـ فق الفريق العامـل علـى أن يُ       واتَّ  -١٢

 الرابعة، ورقـة غرفـة    الفريق العامل اآلراء اليت أعربت عنها الوفود يف جلسةومع مراعاةالرمسية  
 جمموعة مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة، مـن أجـل النظـر فيهـا                إلدماجن مقترحاً   مَّاجتماعات تتض 

  .يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة
ــق العامــل أ حــظوال  -١٣ ــرئيس نَّ الفري ــشاور ال ــرح  سيت  جمموعــة إدمــاج، لــدى إعــداد مقت

ــة، مــع الرؤســاء امل   ــادئ التوجيهي ــمــشاريع املب شاركني ألفرقــة اخلــرباء األربعــة هبــدف ضــمان   ت
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ى  على النحـو املتـوخَّ     وحمتواها ومفعوهلا احلفاظ على نطاق مشاريع املبادئ التوجيهية وتطبيقها        
  .دته أفرقة اخلرباءدَّيف األصل وفقاً ملا ح

ها الـرئيس لتقـدميها إىل      عدُّ الفريق العامل أنَّ ورقة غرفة االجتماعات، الـيت سـيُ          والحظ  -١٤
ل أساسـاً ملناقـشة مـشروع تقريـر الفريـق العامـل الـذي         الدورة السابعة واخلمسني للجنة، سـتمثِّ     

مـة  دَّتبـار املـسامهات املق    سُيَعدُّ عقب الدورة السابعة واخلمـسني للجنـة، علـى أن تؤخـذ يف االع              
وسـيتاح مـشروع تقريـر      . من الوفـود والقـرارات الـيت يتخـذها الفريـق العامـل يف تلـك الـدورة                 

الفريق العامل للوفود باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة قبـل بـدء الـدورة الثانيـة واخلمـسني                  
  .٢٠١٥فرباير /التقنية يف شباطوللجنة الفرعية العلمية 

 املهتمــة بــشأن إجــراء مــشاورات لفريــق العامــل أنَّ الــرئيس سيتــصل بــالوفود اوالحــظ  -١٥
مة يف مشاريع املبادئ التوجيهية، باللغات الرمسيـة        املسائل املتعلقة باملصطلحات املستخدَ    تتناول

 إىل الفريق العامـل يف      املشاوراتم مقترحاً بشأن تلك     دِّ سيق  الرئيس الست لألمم املتحدة، وأنَّ   
  . ابعة واخلمسني للجنةالدورة الس

 هتـدف   مقترحـات ع الوفود اليت تعتـزم تقـدميَ  جَّوالحظ الفريق العامل أنَّ الرئيس قد ش    -١٦
 اهليكــل الــذي ضــمن تعــديالت جوهريــة علــى مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة احلاليــة   إىل إدخــال

ملقترحـات   مقترحات بشأن مبادئ توجيهية جديدة، على تقدمي تلـك ا          اقترحه الرئيس أو تقدميَ   
إىل األمانة يف الوقت املناسب لضمان إتاحتها جبميع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة يف الـدورة                  

ل علـى   هِّ يـس   أنْ تقدمي تلك املقترحات يف الوقت املناسب     من شأن   ف. السابعة واخلمسني للجنة  
 يف الفريـق العامــل النظـر علــى حنـو شــامل يف مجيــع جوانـب اســتدامة أنـشطة الفــضاء اخلــارجي     

  .األمد البعيد ووضع مشروع تقريره
ــة ، خــاللفــق الفريــق العامــل علــى أن ينظــر  واتَّ  -١٧ ــدورة الــسابعة واخلمــسني للجن  يف ، ال

النتائج الواردة يف تقرير فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف                       
 بـني التوصـيات الـواردة       الترابطأوجه  ، وذلك بغية حتديد     )A/68/189(أنشطة الفضاء اخلارجي    

 الفريق العامل، وكـذلك حتديـد العناصـر الـيت     واألعمال اجلارية اليت يضطلع هبا   يف ذلك التقرير    
  .أخذها يف احلسبان عند قيام الفريق العامل بوضع مبادئ توجيهيةميكن 
خطـة عمـل     اللجنـة أن تنظـر يف متديـد          إىل الفريق العامـل أنَّ الـرئيس سـيطلب          والحظ  -١٨

  .الفريق العامل يف دورهتا السابعة واخلمسني
ــة يف دورهتــا   الفريــق العامــل أنَّ رئيــسه ســيقوم، وفقــاً ملــا اتَّ  والحــظ  -١٩ ــه اللجن فقــت علي

م دُّالــسادسة واخلمــسني، بــإبالغ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، بالتقــ 
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املفــضية إىل الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة  
  .العلمية والتقنية وخالهلا

األمانــة بــشأن مــع فــق الفريــق العامــل علــى أن يتــشاور رئيــسه مــع رئــيس اللجنــة و واتَّ  -٢٠
ــة      ــسابعة واخلمــسني للجن ــدورة ال ــاد ال ــد موعــد انعق ــاح حتدي ــة  حــىت ُتت ــل إمكاني ــق العام  للفري

  . واالستفادة من خدمات الترمجة الشفويةرةخالل تلك الدواالجتماع 
ــودة يف         - ٢١ ــسة، املعق ــسته اخلام ــر يف جل ــذا التقري ــل ه ــق العام ــد الفري ــباط٢٠واعتم   / ش

  .٢٠١٤فرباير 
 


