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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

      ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

    التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعا  
 مـن جـدول     ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١العامـة   وفقاً لقرار اجلمعية      -١

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

 مـن  ١٠يف إطـار البنـد   واليابـان  والواليات املتحـدة  الصني واهلند وإيطاليا وتكلَّم ممثلو     -٢
  .خرى خالل التبادل العام لآلراءكما تكلَّم بشأنه ممثلو دول أعضاء أ. جدول األعمال

  :نيواستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التالي  -٣

، "االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة "  )أ(  
  قدَّمه ممثل اليابان؛

، "نظم العامليـة لـسواتل املالحـة   احملطات املرجعية املتواصـلة العمـل اخلاصـة بـال      "  )ب(  
  .قدَّمه ممثل إندونيسيا

  : الوثائُق التالية على اللجنة الفرعيةوُعرضت  -٤

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربيـة املتحـدة              )أ(  
  ؛)A/AC.105/988(والواليات املتحدة حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة 
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مذكّرة من األمانة عن االجتماع السادس للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة               )ب(  
  ؛)A/AC.105/1000(لسواتل املالحة 

 يف إطــار خطــة ٢٠١١تقريــر مــن األمانــة عــن األنــشطة املــضطلَع هبــا يف عــام    )ج(  
  ).A/AC.105/1013(عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

 العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربيـة         أن حلقة  اللجنة الفرعية    والحظت  -٥
 عقـدت يف ديب يف      قـد املتحدة والواليات املتحدة حول تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة               

واستضافتها مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية    . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٦الفترة من   
زيـادة  هـو  وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمـل       . مة نيابة عن حكومة اإلمارات العربيـة املتحـدة        املتقّد

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

ــدو     - ٦ ــة أن اجتمــاع األمــم املتحــدة ال ــة الفرعي ــنظم  والحظــت اللجن يل بــشأن تطبيقــات ال
ــه الواليــات املتحــدة، قــد استــضافه مكتــب       ــة لــسواتل املالحــة، الــذي اشــتركت يف رعايت العاملي

ــن     ــرة م ــضاء اخلــارجي يف الفت ــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ١٢شــؤون الف ــا، ٢٠١١دي  يف فيين
تل املالحـة،   احتفاال مبرور عشر سنوات من إجنازات األمـم املتحـدة يف جمـال الـنظم العامليـة لـسوا                  

 تنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل  كأمانــة نــشيطوقــد هنــض املكتــب بــدور  
 مراكــز دوليــة للعلــوم  أنَّــه يوصــى بإنــشاء أيــضاً ولــوحظ . املالحــة وشــارك يف تنظــيم االجتمــاع 

عــايل القائمــة والتكنولوجيــا والتعلــيم خاصــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف معاهــد التعلــيم ال 
ر التعلــيم يف جمــاالت علــوم الــنظم العامليــة   تنــشر وتــوفِّينبغــي أن هــذه املراكــز الدوليــة  وأنَّحاليــاً

  . السلمية من أجل منفعة الدول األعضاءوتطبيقها يف األغراضلسواتل املالحة وهندستها 

بالنظم العامليـة لـسواتل   واستعرضت اللجنةُ الفرعية املسائلَ املتعلقة باللجنة الدولية املعنية     -٧
  .املالحة، والتطّورات األخرية يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

 االجتمـاع الـسادس للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم              أنَّ بارتيـاح والحظت اللجنـة الفرعيـة        - ٨
  التـابع لتلـك اللجنـة الدوليـة        ات اخلـدم  مقـدِّمي العاملية لسواتل املالحة واالجتماع السابع ملنتـدى        

ت تنظيمهمـا احلكومـة     ، وتولّـ  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩ إىل   ٥قد عقدا يف طوكيو، يف الفترة من        
 االجتماع السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة، سـوف يعقـد               اليابانية، وأنَّ 

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا        . ٢٠١٢رب  نوفم/ تشرين الثاين  ٩ إىل   ٥يف بيجني، يف الفترة من      
 اإلمارات العربية املتحـدة ستستـضيف االجتمـاع الثـامن للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة                     أنَّ

  .٢٠١٣لسواتل املالحة يف عام 
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 االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  - ٩
د عــاجل أيــضا تطبيقــات تكنولوجيــا الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف الزراعــة لــسواتل املالحــة قــ

ونظــم املعلومــات ) التحديــد الــدقيق للمواقــع(ومــصائد األمســاك وتطــوير تكنولوجيــا املعلومــات  
. اجلغرافية وختفيـف آثـار الكـوارث ونظـم النقـل الذكيـة واخلـدمات القائمـة علـى حتديـد املواقـع                      

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

ق بشأن خطة عمل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم       م الذي حتقَّ   اللجنة الفرعية بالتقدُّ   هتنوَّو  -١٠
 الـدويل لرصـد منظومـة الـنظم العامليـة            اجملتمـع   واالهتمام املتنامي الـذي يوليـه      العاملية لسواتل املالحة  

املتعددة لسواتل املالحة من أجل حتسني األداء وقابلية التشغيل املتبادل إىل جانـب كـشف التـداخل               
حـة قـد    األفرقة العاملة التابعة للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املال       ولوحظ أنَّ . وختفيفه

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

ــه بعمــ        - ١١ ــضاء اخلــارجي لقيام ــب شــؤون الف ــى مكت ــة عل ــةُ الفرعي ــة وأثنــت اللجن ل األمان
التنفيذية للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع                      

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

ب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا يبذلــه مــن  وأعربــت اللجنــةُ الفرعيــة عــن تقــديرها ملكتــ   - ١٢
جهود لترويج استخدام الشبكة العاملية لـسواتل املالحـة يف كـل مبادراتـه املتعلقـة ببنـاء القـدرات                    

  .يف البلدان النامية

مو خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة     قـه مقـدّ   اللجنة الفرعيـة مـع التقـدير مبـا حقّ          هتنوَّو  - ١٣
ــن إجنــاز   ــستعملوها م ــت وم ــسواتل املالحــة حــسبما     والتوقي ــة ل ــنظم العاملي ــز ال ات يف جمــال تعزي
 years of achievement of the United Nations on Global 10"يوضـحه املنـشور الـصادر بعنـوان     

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

  النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع التــابع للواليــات املتحــدة    والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ   - ١٤
 ٣١والحظـت أن لديـه      . ر للمجتمع الدويل معيارا عاليا من املوثوقية والدقة واخلدمـة         ما زال يوفِّ  

ومــا زالــت . ســواتل ٣+٢٤ســاتال عــامال يف املــدار لــضمان وجــود تــشكيلة أساســية مؤلفــة مــن 
 تؤدي عملـها مبـستويات فائقـة مـن الدقـة، حيـث يقـل متوسـط اخلطـأ يف مـدى              الكاملةتشكيلته  
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 بالتزام الواليات املتحدة بصون ذلك النظـام كدعامـة أساسـية            ُنوِّهكما  . املستعِمل عن متر واحد   
  .ألي منظومة دولية ناشئة يف إطار النظم العاملية لسواتل املالحة

متــه الواليــات املتحــدة مــن تربعــات ماليــة  مــع التقــدير مــا قّدوالحظــت اللجنــةُ الفرعيــة  - ١٥
 العامليــة بــالنظممكّنــت مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي مــن القيــام بعــدد مــن األنــشطة املتعلقــة  

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

  .لسواتل املالحة

التـابع  ) غلونـاس (والحظت اللجنة الفرعية أن تشكيلة النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة                -١٦
 ســاتال عــامال يف املــدار ٢٤لالحتــاد الروســي قــد اكتملــت وأهنــا تتــألف يف الوقــت الــراهن مــن 

ــة عا ــوفري تغطي ــةلت ر إطــالق جيــل جديــد مــن ســواتل نظــام   والحظــت أيــضا أن مــن املقــرّ . ملي
GLONASS-Kلزيادة الدقة والقدرات التشغيلية .  

 ضـمن تـشكيلة    اللجنة الفرعية بنجـاح إطـالق أول سـاتلني للتحقـق يف املـدار                هتنوَّو  -١٧
  .التابع لالحتاد األورويبالساتلي غاليليو نظام 

 مـا زالـت عـضوا عـامال يف اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                 والحظت اللجنـة أن إيطاليـا       -١٨
العامليــة لــسواتل املالحــة حيــث إهنــا كانــت مــن مؤســسي اخلدمــة املالحيــة التكميليــة األوروبيــة 

وأهنـا اسـتحدثت    يف أوروبـا    ونظـام غـاليليو للمالحـة الـساتلية         ) اغنـوس (الثابتة بالنسبة لألرض    
 اسـتخدام املالحـة الـساتلية، مـع مواءمـة تلـك املـشاريع        مشاريع تطبيقية وطنية هتدف إىل تعزيز 

  .مع املشاريع األوروبية

يف إطـار النظـام   قـد نفّـذت بنجـاح       سلسلة من عمليات اإلطـالق       أن اللجنة   والحظت  -١٩
ر خـدمات مبدئيـة لتحديـد       البوصلي لسواتل املالحة الصيين والحظـت أن هـذا النظـام بـدأ يـوفّ              

  .لصني واملناطق اجملاورةاملواقع واملالحة والتوقيت ل

الثابـت بالنـسبة    والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ اهلند تستعمل حاليـا نظـام املالحـة املعـزَّز                 -٢٠
، وهــو نظــام تعزيــز  )نظــام غاغــان(مبــساعدة النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع  لــألرض والعامــل 

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

 دخـل النظـام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل املالحـة           قـد   و.  الـنظم األخـرى    مـع مالحية غري متقطعة    
بالنــسبة لــألرض  ســبعة ســواتل يف املــدار االســتوائي الثابــت  وهــو نظــام يــضم، مرحلــة التنفيــذ

  .٢٠١٥واملدار املتزامن مع األرض، ومن املتوقع أن تكتمل تشكيلته برمتها يف عام 
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 أن النظام الساتلي شبه السمىت الياباين سـوف ُيوسَّـع وُيطـوَّر       الفرعية والحظت اللجنة   -٢١
قـة آسـيا     بلـدان منط   لـصاحل نظاما ساتليا عامال إقليميا من النظم العاملية لـسواتل املالحـة             ليصبح

واحمليط اهلادئ، وينبغي أن تكتمل تشكيلة مـن سـبعة سـواتل للـتمكن مـن حتديـد املواقـع علـى                      
ولوحظ أن النظم الساتلية لتحديد املواقع استخدمت يف عمليات اإلنقـاذ وإعـادة             . حنو مستدام 

 وأنـه قـد تـبني أن هـذه          ٢٠١١التأهيل واإلعمـار خـالل الزلـزال الـذي أصـاب اليابـان يف عـام                 
  .ظم الفضائية تسهم يف حتقيق األمن البشريالن

 حلقـة العمــل اإلقليميـة الثالثـة آلسـيا وأوقيانوسـيا بــشأن      أنَّوالحظـت اللجنـة الفرعيـة      -٢٢
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٣ و ٢النظم العاملية لسواتل املالحة قد عقدت يف جيجو، كوريا، يومي           

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

 اجلمهوريــة التــشيكية ســوف تستــضيف الوكالــة األوروبيــة  أنَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٢٣
 لـسواتل املالحـة التـابع    للنظم العاملية لسواتل املالحـة وأهنـا تـشارك يف برنـامج تطـوير الـنظم العامليـة           

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

    األجسام القريبة من األرض  -تاسعا  
 يف البنـد     العلميـة والتقنيـة    ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة      ٦٦/٧١ اجلمعيـة العامـة      وفقاً لقرار   -٢٤
  ".األجسام القريبة من األرض" من جدول األعمال، ١٢

 مــن جــدول ١٢وتكلَّــم ممثلــو أملانيــا ورومانيــا والواليــات املتحــدة واليابــان يف إطــار البنــد   -٢٥
كما تكلَّم بشأنه، خالل التبادل العام لـآلراء، ممثلـو دول أعـضاء أخـرى وممثـل إكـوادور             . األعمال
  . أيضاً املراقب عن االحتاد الفلكي الدويلموتكلَّ. ي الكاريبو أمريكا الالتينية دول جمموعة نيابة عن

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٢٦

ــة مــن    "  )أ(   أنــشطة املركــز الــوطين للدراســات الفــضائية يف جمــال األجــسام القريب
  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"حالة أبوفيس: األرض

حاالت االقتراب الشديد يف عـام      : قريبة من األرض  برنامج رصد األجسام ال   "  )ب(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"٢٠١١

: األجسام القريبة من األرض ووسائل اإلعـالم واالتـصاالت املتعلقـة باملخـاطر            "  )ج(  
  .، قدَّمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن"تقرير حلقة العمل
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  :فرعية الوثائُق التالية على اللجنة الوُعرضت  -٢٧

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

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

 التـصّدي مشاريع توصيات فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض بـشأن      )ج(  
  ).A/AC.105/C.1/L.317(من األرض يل خلطر ارتطام األجسام القريبة على الصعيد الدو

والحظت اللجنة الفرعيـة زيـادة الـوعي باألخطـار الـيت تـشكلها األجـسام القريبـة مـن                     -٢٨
  . بأمهية تنسيق اجلهود الدولية للتخفيف من تلك األخطارهتنوَّ، و على العاملضاألر

اجلهـود الدوليـة الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء لكـشف              مع التقدير    اللجنة الفرعية    والحظت  -٢٩
األجسام القريبة من األرض وفهرستها وحتديد خصائصها، مثل مركز الكواكـب الـصغرية؛ وَمرفـق      

راديوي وَمرفـق مقـراب غولدسـتون الراديـوي؛ ومكتـب برنـامج رصـد األجـسام          ِمقراب أريسيبو ال  
ــة والفــضاء     ــة للمالحــة اجلوي ــإلدارة الوطني ــابع ل ــة مــن األرض الت ــامج نيوشــيلد )ناســا(القريب ؛ وبرن

)NEOShield ( ــاً وغــري حكــومي  ١٣الــذي يــضم  تنــسيقه املركــز والــذي ســيتوىل شــريكاً حكومي
  . ونظام االستجابة السريعةالبانورامي ومقراب املسح األملاين لشؤون الفضاء اجلوي؛

م الكــبري الــذي أحرزتــه الواليــات املتحــدة يف كــشف والحظــت اللجنــة الفرعيــة التقــّد  -٣٠
)  جـسماً ٩٨٠ ايل أجـسام مـن أصـل حـو        ٩١٠( يف املائة من األجسام القريبـة مـن األرض           ٩٣

 يف كـشف   اهلـدف األويل املتمثـل       وقد فاقت هذه النسبة   . اليت يزيد قطرها على كيلومتر واحد     
ــها ٩٠ ــة من ــة  ونوَّ.  يف املائ ــة الفرعي ــضاًهــت اللجن ــات املتحــدة     أي ــامج الوالي ــن برن  باهلــدف م

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

والحظت اللجنة الفرعية النجاح يف إجناز بعثة الساتل إكسبلورر لالستكشاف والرصد             -٣١
فربايـر  /ذهتا الواليـات املتحـدة يف شـباط    الواسع حقل الرؤية باألشعة دون احلمراء اليت نفّ       ياملسح
ــه يف كــانون األول    ٢٠١١ ــذ إطالق ــساتل، من ــذا ال ــد رصــد ه ــسمرب /، فق ــن  ٢٠٠٩دي ــر م   ، أكث
 جـسماً قريبـاً    ٥٨٥ مـذنباً وأكثـر مـن        ١٢٠، منـها    للمجموعة الشمـسية   جسم تابع    ١٥٧ ٠٠٠

  .من األرض

 من جـسم قريـب مـن        للعودة بعّينات والحظت اللجنة الفرعية بارتياح جناح أول بعثة          -٣٢
 ١٣ إىل األرض يف     اليابانية الستكـشاف الكويكبـات الـيت عـادت        بعثة هايابوسا   األرض، وهي   
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 املـستقبلية  ولـإلدارة لألغـراض العلميـة    نتائج هـذه البعثـة    هت بأمهية ونوَّ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .لألخطار اليت تشكلها األجسام القريبة من األرض

ــة ببعثــات  ورحَّ  -٣٣ ــة الفرعي ــة هايابوســا العــودة بالعّينــاتبــت اللجن  ٢- القادمــة، مثــل بعث
ــة الـــيت يتوقـــع أن   ــام تطلـــق يفاليابانيـ لقريـــب مـــن األرض وأن تـــصل إىل اجلـــسم ا ٢٠١٤ عـ

ريكـس الـيت سـتطلقها الواليـات        - أوزيـريس  العودة بالعّينات ، وبعثة   ٢٠١٨ يف عام    املستهدف
  .٢٠٢٣ وستعود إىل األرض عام ٢٠١٦املتحدة عام 

بت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً بالبعثـات الـسابقة واملقبلـة الـيت ُتعـىن بدراسـة األجـسام                     ورحَّ  -٣٤
اليت شهدت ألول مـرة دخـول مركبـة    " دون"القريبة من األرض، ومنها بعثة الواليات املتحدة      

زام كويكبــات رئيــسي، وهــو حــزام مكــتظ بالكويكبــات ِحــ مــدار حــول جــسم يففــضائية يف 
  .قريبة من األرضوميثل مصدر معظم األجسام ال

 علـى مـنت مركبـة    "غوليـات "والحظت اللجنة الفرعية إطـالق سـاتل رومانيـا النـانوي             -٣٥
ــدة    ــة اجلدي ــر / شــباط١٣ يف VEGAاإلطــالق األوروبي ــد . ٢٠١٢فرباي ــساتل  محــلوق ــذا ال  ه

  .، وهتدف إحداها إىل قياس تدفق النيازك ثالثة أجهزة إلجراء جتاربعلى متنهالنانوي 

اللجنة الفرعيـة بارتيـاح انعقـاد مـؤمتر األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية                 والحظت    -٣٦
، الـذي شـاركت     "مـن اخلطـر إىل التـصّدي      " : حتت عنـوان   ٢٠١١بشأن الدفاع الكوكيب لعام     

ــة  ــضاء الرومانيـ ــة الفـ ــه وكالـ ــن ،يف تنظيمـ ــار١٢ إىل ٩ يف بوخارســـت، مـ ــايو / أيـ . ٢٠١١مـ
مها ص التوصـيات الـيت قـدّ      ؤمتر قد خرج بورقة بيضاء تلخّ     والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أن امل     

اخلرباء الدوليون إىل وكاالت الفضاء العاملية واملؤسسات املعنية يف مجيع أحنـاء العـامل مـن أجـل                  
 ألخطار األجسام القريبـة مـن   التصّديسقة بشأن   نللقرارات الدولية واإلجراءات امل   وضع إطار   

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

 ٢٠١٣أبريـل   / الـذي سـيعقد يف نيـسان       ٢٠١٣للمالحة الفضائية بشأن الدفاع الكوكيب لعـام        
يات املتحـدة، وستستـضيفه شـعبة العلـوم الكوكبيـة التابعـة         يف مدينة فالغستاف، أريزونا، الوال    

  ).ناسا(لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

أغـسطس  /قـد يف آب    اللجنة الفرعية أن عدداً من االجتماعات الدولية قد عُ         والحظت  -٣٧
 بــشأن  يف باســادينا، كاليفورنيــا، الواليــات املتحــدة، ملناقــشة اجلهــود الدوليــة التعاونيــة ٢٠١١

األجسام القريبة مـن األرض، مثـل االجتمـاع الثـاين للفريـق العامـل الـدويل املعـين باستكـشاف                     
األجسام البدائية، واجتماع فريـق الواليـات املتحـدة لتقيـيم األجـسام الـصغرية، وحلقـة العمـل                   
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حول التوصيات الدولية بشأن التخفيف من أخطار األجسام القريبـة مـن األرض، الـيت نظمهـا                 
  .ق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضفري

 أن االحتـاد الفلكـي الـدويل قـد أنـشأ، داخـل شـعبته                 كـذلك  والحظت اللجنة الفرعيـة     -٣٨
ــوم منظومــة الكواكــب،    ــة بعل ــة املعني ــاً الثالث ــاً عــامالً معني ــة مــن األرض فريق .  باألجــسام القريب

لالحتـاد الفلكـي الـدويل يف دورهتـا الثامنـة           وسيقدم هذا الفريق العامل تقريراً إىل اجلمعية العامة         
ــيجني، يف آب والعــش ــيت ســتعقد يف ب ــدول  مواصــلة، بغــرض ٢٠١٢غــسطس أ/رين ال  دعــم ال

  . األجسام القريبة من األرضاستقصاءاألعضاء يف االحتاد الفلكي الدويل لعمليات 

ام القريبــة مــن  الفريــق العامــل املعــين باألجــسعــاود، ٦٦/٧١ اجلمعيــة العامــة ووفقــاً لقــرار  -٣٩
  .جلسات..] [.وعقد الفريق العامل ). ملكسيكا(األرض االنعقاد برئاسة السيد سريجو كاماتشو 

فربايــر، تقريــر / شــباط١٦املعقــودة يف  ...][وقــد أقــّرت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها   -٤٠
  .التقريرالفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض، املدرج يف املرفق الثالث هبذا 

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر

 مـن  ١٤، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف البنـد      ٦٦/٧١وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٤١
، يف إطار خطة العمل الواردة يف "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد "،جدول األعمال 

 )١(.ة عن دورهتا الثانية واخلمسنينة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميتقرير جل

 )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا والـصني وفـن       وألقى ممثّلو     -٤٢
 بـشأن هـذا البنـد أيـضاً أثنـاء           وتكلَّـم . كلمات يف إطار البنـد    واليابان  والواليات املتحدة   كندا  و
لتبادل العام لآلراء ممثّلو دول أعضاء أخـرى، وممثّـل إكـوادور نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا             ا

 . عن جمموعة الدول األفريقيةي، وممثّل جنوب أفريقيا نيابةً الالتينية والكاريب

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٤٣

 ، قدَّمه ممثل سويسرا؛"يف األمد البعيدمسي الكلي رصد اإلشعاع الش"  )أ(  

اســتدامة أنــشطة اللجنـة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  ’وجهـة نظــر اليابــان بـشأن   "  )ب(  
 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"‘فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠لحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امل )1(  
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البيانــات وجهــة نظــر أملانيــا بــشأن مــسامهة اللجنــة االستــشارية املعنيــة بــنظم  "  )ج(  
 ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"الفضائية يف جمال استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

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

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

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

 : التاليةُق على اللجنة الفرعية الوثائوُعرضت  -٤٤

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

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

)A/AC.105/C.1/2012/CRP.12(؛ 

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

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

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

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

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

2012/CRP.18(؛  

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

، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة  ٦٦/٧١ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٤٥
 ).جنوب أفريقيا(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد االنعقاد برئاسة بيتر مارتينيز 
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ــدول الــيت متكَّ     -٤٦ ر قــدراهتا نــت مــن تطــوي وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ ال
الفضائية دون ضـوابط، ّممـا أفـضى إىل التحـديات القائمـة حاليـاً، ينبغـي أال تـستخدم النظـر يف                   
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد كذريعة لفرض قيـود أو ضـوابط علـى الـدول                  

 .نيةاألخرى الراغبة يف ممارسة حقها املشروع يف استخدام التكنولوجيا ذاهتا ملنفعتها الوط

ه جيــب علــى الــدول أن تــضمن عــدم اســتخدام الفــضاء       وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــ     -٤٧
 .اخلارجي، باعتباره تراثا لإلنسانية، لتغليب املصاحل التجارية على املصاحل االجتماعية لإلنسانية

وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّـــه ينبغـــي جلميـــع الـــدول، بـــصرف النظـــر عـــن مـــستوى   -٤٨
ة الفضائية، وللبلدان النامية بـصفة خاصـة، أن تـشارك بنـشاط يف أعمـال                مشاركتها يف األنشط  

الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة له، ليتسىن للجنة الفرعية مواصـلة مـداوالهتا بطريقـة عمليـة                 
 .وفعالة مع التزام مبدأ املساواة

مة أنــشطة الفــضاء وُرئــي أنَّــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تــوائم أعماهلــا املتعلقــة باســتدا     -٤٩
 مـن  وأنَّاخلارجي يف األمد البعيد مع أهداف احلفاظ على استقرار األنـشطة الفـضائية وأماهنـا،     

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

وُرئي أنَّ املمارسات واللوائح التنظيمية واملبادئ التوجيهية الراهنـة لـن حتـلّ بعـض املـشاكل                   -٥٠
 .الرئيسية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي اليت تواجه مجيع الدول يف الوقت الراهن

مـة  وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للجنة الفرعية أن تركِّز على وضع حلول هادفة قائ    -٥١
ــى  ــقعل ــى أســاس املمارســات الفــضلى     التواف ــة عل ــارات سياســية وتقني  يف اآلراء، واســتنباط خي

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

قــصارى فرعيــة أن تبــذل وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للجنــة ال    -٥٢
 يف اآلراء بــشأن املمارســات الفــضلى الطوعيــة واملبــادئ التوجيهيــة توافــقل إىل  للتوّصــجهــدها

ذها البلـدان املرتـادة للفـضاء    واملبادئ األساسـية املتعلقـة باألنـشطة الفـضائية، الـيت ميكـن أن تنفّـ        
 .لتخفيف اخلطر احملدق بالعمليات الفضائية لصاحل مجيع الدول

 معــايري ملزمــة بغيــة حتقيــق   وضــعالتــشجيع علــىأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي  و  -٥٣
ــشطة الفــضاء اخلــارجي   ــد . اســتدامة أن ــضا علــى أنَّ  وجــرى التأكي ــدابري أو جمموعــات   أي أي ت

 قد ُيوصى هبا ينبغي أن تكون متسقة مع القانون الـدويل، وأنَّ تنظـيم األنـشطة                 مبادئ توجيهية 
 . الدول، وأنَّ هذه املسؤولية غري قابلة لإلحالةالفضائية يبقى مسؤولية
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ورأت بعض الوفود أنَّـه ينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة احلطـام الفـضائي بـالنظر إىل                     -٥٤
 .ضرورة تعزيز التعاون الدويل بشأن هذه املسألة احلساسة

طـام الفـضائي    وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ال ينبغي للجنة الفرعية أن تركِّـز يف سـياق احل                 - ٥٥
أن تركِّـز يف هـذه املرحلـة علـى          بـاألحرى   على وضع معـايري لتكنولوجيـا الفـضاء، بـل ينبغـي هلـا               

 .حتليل ظاهرة احلطام الفضائي، والنظر يف سبل وطرائق ختفيف احلطام الفضائي القائم

ــة       -٥٦ ــصلة باملرحل ــسائل املت ــة أن تنظــر يف امل ــة الفرعي ــه ينبغــي للجن ــاده أنَّ ــدي رأي مف  وأُب
 األجسام الفضائية غـري العاملـة مـن املـدار، مـن قبيـل اإلخطـارات بعـودة هـذه              إلخراجاألخرية  
 .، وذلك على كل من الصعيد الوطين والدويل إىل الغالف اجلوياألجسام

وُرئــي أنَّــه ينبغــي إجــراء مزيــد مــن التحاليــل لألجــسام الفــضائية غــري العاملــة وأجــزاء      -٥٧
 .مكانية التمييز بينهااحلطام الفضائي أو قطعه، وإل

ــى        -٥٨ ــة عل ــة وغــري العامل ــة باألجــسام الفــضائية العامل ــسيادية املتعلق ــي أنَّ احلقــوق ال وُرئ
السواء، مبا يف ذلك احلق يف اختاذ قرارات بشأن إزالتها، ينبغـي أن تعـود علـى الـدوام إىل دولـة       

 .اإلطالق أو دولة التسجيل

ادة التركيز على ضمان اجلودة واملوثوقية، مبا يف ذلـك     وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي زي        -٥٩
ضمان البعثة، وعلى جتنـب االصـطدام يف املـدار خـالل العمليـات الـيت ُتجـرى فيـه وخـالل مرحلـة                        

 األرض فيمـا خيـص      علـى صعود مركبات اإلطالق اخلاصة بالنظم الفضائية املأهولة؛ وتعزيز األمـان           
بادل املعـارف بـشأن إزالـة احلطـام؛ وتعزيـز الـربط الـشبكي        األجسام العائدة إىل الغالف اجلوي؛ وت    

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

ــة باعتمــاد اختــصاصات وطرائــق عمــل الفريــق العامــل املعــين       -٦٠ ــة الفرعي ورحَّبــت اللجن
 اجتمـاع جلنـة اسـتخدام الفـضاء يف          باستدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد خـالل             

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

 الروسـي وأوكرانيـا يف جمـال نقـل     بـني االحتـاد  هت اللجنة الفرعية باملبادرة املـشتركة     ونوَّ  -٦١
، A/AC.105/C.1/2012/CRP.21 يف الوثيقــة بياهنــاالتكنولوجيــات الفــضائية واســتخدامها، الــوارد  

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

───────────────── 
  . املرفق الثاين،)A/66/20 (٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه، )2(  
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بغيـة تعزيـز إمكانيـة      وأُبدي رأي مفاده أنَّه ينبغي للفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة له،              -٦٢
، االلتـزام بإطـار ميكـن التنبـؤ بـه الختـاذ القـرارات والتقيُّـد باختـصاصات                 بـالتوافق اختاذ القـرارات    

 .خدام الفضاء يف األغراض السلميةهتا جلنة استالفريق العامل وطرائق عمله اليت أقّر

يــة يف االعتبــار يف  ينبغــي أخــذ آراء اجملتمــع املــدين وســائر الفئــات االجتماع أنَّــهوُرئــي   -٦٣
 .سياق األعمال اليت يضطلع هبا الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة له

وُرئــي أنَّــه ينبغــي ألفرقــة اخلــرباء أن تراعــي يف مــداوالهتا العمــل املُــضطلع بــه يف إطــار     -٦٤
كـذلك   اهليئات الفرعية التابعة للجنة الفرعيـة، و       لدى سائر الواليات القائمة والعمليات اجلارية     

 .يف حميط اهليئات األخرى

وأفاد رئيس الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                     -٦٥
 الــيت اضــطلع هبــا الفريــق العامــل  باألعمــالفربايــر، /شــباط..] .[املعقــودة يف .] .[.يف اجللــسة 

 .خالل هذه الدورة

املعــين باحلطــام الفــضائي والعمليــات (اء بــاء والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ أفرقــة اخلــرب  -٦٦
 اتَّفقـت علـى أن جتتمـع     )بـالنظم الرقابيـة   املعـين   (ودال  ) طقـس الفـضاء   املعين ب (وجيم  ) الفضائية

، ٢٠١٢يونيـه   /، اليت سُتعقد يف فيينـا يف حزيـران         للجنة  اخلامسة واخلمسني  الدورةعلى هامش   
الث والستني، الذي سُيعقد يف نـابويل بإيطاليـا         الدويل للمالحة الفضائية الث   املؤمتر  وعلى هامش   

ــشرين األول ــوبر /يف ت ــف     .٢٠١٢أكت ــق اخلــرباء أل ــة أنَّ فري ــة الفرعي ــين ( والحظــت اللجن املع
 علـى هـامش الـدورة اخلامـسة واخلمـسني           أن جيتمع قد اتَّفق على    )  املستدام للفضاء  باالستغالل

أيـضا خـالل املـؤمتر الـدويل للمالحـة      للجنة وأنـه سـيقرر يف ذلـك احلـني مـا إذا كـان سـيجتمع            
 .والستنيالفضائية الثالث 

ــستها  وأقــرَّت  -٦٧ ــة يف جل ــة الفرعي ــر  /شــباط.] .[.، املعقــودة يف .].[. اللجن ــر، تقري فرباي
  .هلذا التقرير] .[..الفريق العامل الوارد يف املرفق 

  


