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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

  واخلمسونالسادسـة الدورة 
        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢، فيينا

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسني - باء 
اً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال          أحاطت اللجنـة علمـ    -١

، الــذي يتــضّمن نتــائج مــداوالت اللجنــة الفرعيــة بــشأن   )A/AC.105/1038(دورهتــا اخلمــسني 
 .٦٧/١١٣البنود اليت نظرت فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ملـا  ) األرجنـتني (مينيكوتـشي   كليمنتينـو   وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للـسيد فـيلكس             -٢
  .أبداه من قيادة مقتدرة أثناء دورة اللجنة الفرعية اخلمسني

 االحتــاد الروســي وأملانيــا واجلمهوريــة التــشيكية  لــو يف إطــار هــذا البنــد ممثّوألقــى كلمــةً  -٣
واململكـة  وكولومبيا واملكـسيك    وكندا  ) البوليفارية-مجهورية(زويال    نوفوالصني  وجنوب أفريقيا   

دول كمـا ألقـى كلمـة ممثـل شـيلي باسـم جمموعـة                ،ودية والواليات املتحدة واليابـان    العربية السع 
 ممثّلـو   أيـضاً  وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى كلمات تتصل هبذا البند           .ي  والكاريبأمريكا الالتينية   

  .دول أعضاء أخرى
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  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٤
  ؛، قدَّمه ممثّل الصني)بايدو(لسواتل املالحة العاملي ام النظآخر مستجدات   )أ(  
  إسهامات اليابان يف حمطة الفضاء الدولية، قدمه ممثل اليابان؛  )ب(  
  زويال البوليفارية؛ ، قدَّمه ممثّل مجهورية فن)Miranda(الساتل مرياندا   )ج(  
اجلـوي يف   حالة اسـتخدام التكنولوجيـات الفـضائية يف املعهـد الـوطين للرصـد                 )د(  

  تونس، قدَّمه ممثّل تونس؛
  ؛الواليات املتحدةل  ممثّقدَّمه اخلطوات التالية يف استكشاف الفضاء،  )هـ(  
ــضائية واستكــشاف الكواكــب      )و(   ــوم الف ــة لرصــد األرض وللعل ــات اهلندي : البعث

  ، قدَّمه ممثّل اهلند؛٢٠١٣احلالة يف عام 
  طبيقاته، قدَّمه ممثّل اليابان؛إسهامات اليابان يف أحباث طقس الفضاء وت  )ز(  
  ، قدمه ممثل العراق؛٢٠١٣العراق : أزمات الفيضانات واأللغام  )ح(  
تغيري مسار الكويكبات اخلطرة ملنع ارتطامهـا بـاألرض باسـتخدام كويكبـات               )ط(  

  .صغرية، قدمه ممثل االحتاد الروسي
    

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -١ 
   رنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة ب  )أ( 

أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق بربنامج        -٥
ــة      ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/1038(األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، وورد بياهنــا يف تقري

  ).٣ و٢  واملرفق األول، الفقرتان٥٠-٢٨الفقرات 
وأّيــدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل اجلــامع، الــذي انعقــد   -٦

  ).٤٠ و٣١، الفقرتان A/AC.105/1038(للنظر يف هذا البند ) اهلند(دادوال . ك .السيد فبرئاسة 
 إدارة) ب(الرصـد البيئـي؛     ) أ(:  جماالت األولوية لدى الربنامج هـي      والحظت اللجنة أنَّ    -٧

عـن   والتطبيـب االسـتفادة مـن االتـصاالت الـساتلية يف تطبيقـات التعلـيم              ) ج(املوارد الطبيعيـة؛    
تطـوير القـدرة علـى اسـتخدام الـنظم العامليـة لـسواتل              )    ه( خماطر الكوارث؛    احلد من ) د(؛  بعد

تغّيـــر املنـــاخ؛   ) ح(الفـــضاء؛  قـــانون  )ز(مبـــادرة علـــوم الفـــضاء األساســـية؛    ) و( املالحـــة؛
  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية )ي(ادرة األساسية لتكنولوجيا الفضاء؛ املب )ط(
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، وورد عرضـها  ٢٠١٢وأحاطت اللجنة علماً باألنـشطة الـيت نفَّـذها الربنـامج يف عـام              -٨
ويف تقريــر ) ٣٩-٣٦، الفقــرات A/AC.105/1038(يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  

  ).، املرفق األولA/AC.105/1031(خبري التطبيقات الفضائية 
وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي للطريقـة الـيت نفَّـذ هبـا                -٩

وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             . أنشطة الربنامج 
  .واملنظمات غري احلكومية اليت مشلت تلك األنشطة برعايتها

للجنة بارتياح أنَّه جيري إحراز املزيد مـن التقـّدم يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج                 والحظت ا   -١٠
  ).٤٠، الفقرة A/AC.105/1038(، وفقا ملا يبّينه تقرير اللجنة الفرعية ٢٠١٣لعام 
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يـساعد البلـدان الناميـة                    -١١

ــصادات االنت  ــدان ذات االقت ــذها يف إطــار     والبل ــشطة اجلــاري تنفي ــشاركة يف األن ــى امل ــة عل قالي
  .الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

وأشــارت اللجنــة بقلــق إىل حمدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة لتنفيــذ الربنــامج، وناشــدت    -١٢
  .الدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التّربعات

ــا     -١٣ ــة علم ــضاء األساســية     وأحاطــت اللجن ــوم الف ــادرة عل ــة مبب ــات االجتمــاع املتعلق بورق
٢٠١٢-١٩٩١ (A/AC.105/2013/CRP.11)       األنـشطة  : ، ومبادرة تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية

، (A/AC.105/2013/CRP.14) ومـا بعـده      ٢٠١٤ واخلطط لعام    ٢٠١٣-٢٠١٢املنفذة يف الفترة    
 واخلطـط لعـام     ٢٠١٣-٢٠١١ذة يف الفتـرة     األنشطة املنف : ومبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية   

  .(A/AC.105/2013/CRP.16) وما بعده ٢٠١٤
    

    ه وحلقات عملية التدريبهودوراتبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  مؤمترات  ‘١‘ 
أّيدت اللجنةُ حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمـع             -١٤

، وأعربــت عــن تقــديرها لإلمــارات العربيــة املتحــدة  ٢٠١٣ املتبقّــي مــن عــام عقــدها يف اجلــزء
وإندونيـــسيا وباكـــستان وبـــيالروس والـــصني وكرواتيـــا والنمـــسا، وكـــذلك لوكالـــة الفـــضاء  
األوروبيــة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية واللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل   

ــشاركتها يف رعايــ   ــضافتها   املالحــة، مل ــشطة واست ــة  (ة تلــك األن ، A/AC.105/1031انظــر الوثيق
  ).املرفق الثاين

وأّيــدت اللجنــةُ برنــامَج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات     -١٥
اخلرباء املتعلقة بالرصد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية، والصحة العاملية، والنظم العامليـة لـسواتل            
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ــ وم الفــضاء األساســية، وتكنولوجيــا الفــضاء األساســية، وقــانون الفــضاء، وتغيُّــر    املالحــة، وعل
املنــاخ، وتكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء، والفوائــد االجتماعيــة واالقتــصادية لألنــشطة         

  . لفائدة البلدان النامية٢٠١٤الفضائية، املزمع عقدها يف عام 
    

   يب املتعّمقالزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدر  ‘٢‘ 
أعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة إيطاليا اليت استمرت، من خالل معهد البوليتكنيـك               -١٦

يف تورينو ومعهد ماريو بـويال للدراسـات العليـا وبفـضل تعـاون معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين                    
 املالحـة  واتلللتقنيات الكهربائية، يف تقدمي زماالت للدراسـات العليـا يف جمـال الـنظم العامليـة لـس              

  .وما يتصل هبا من تطبيقات
وأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومـة اليابـان الـيت قـّدمت، مـن خـالل معهـد كيوشـو                       -١٧

والحظـت اللجنـة   . للتكنولوجيا، زماالت للدراسـات العليـا يف تكنولوجيـات الـسواتل النانويـة         
نولوجيـات الـسواتل النانويـة      أيضا بارتياح أنّ برنامج الزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد يف تك             

ــن   ــُيمّدد م ــام س ــام ٢٠١٣ع ــصل إىل    ٢٠١٥ إىل ع ــا ي ــيقبل ســنويا م ــٍة وس ــن  أربع طــالب م
  .املاجستريمن طالب  اثننيالدكتوراه و

وأشــارت اللجنـــة إىل أمهيـــة زيــادة فـــرص الدراســـة املتعّمقــة يف مجيـــع جمـــاالت علـــم      -١٨
ــانون ال    ــضائية وق ــضاء والتطبيقــات الف ــا الف ــاالت الدراســية    وتكنولوجي ــضاء مــن خــالل الزم ف

  . يف معاهدها املختّصة من هذا القبيلفرص الدولَ األعضاء على إتاحة الطويلة األمد، وحثَّت
    

   اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘ 
نّوهت اللجنة مع التقدير باخلدمات االستشارية التقنية املقّدمة يف إطار برنامج األمم املتحدة   -١٩

ــات  ــزّ   للتطبيق ــيت تع ــشاريع ال ــشطة وامل ــدعم األن ــضائية ل ــات   الف ــاون اإلقليمــي يف جمــال التطبيق ز التع
  ).٤٣-٣٨، الفقرات A/AC.105/1031(الفضائية، املشار إليها يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

    
    لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية  ‘٤‘ 

حظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية مـا بـرح يـشدِّد علـى                  ال  -٢٠
التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي وحيفِّز ذلك التعاون ويعزِّزه هبدف دعم              

د عـرض ألهـم      ويـر  .املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة             
 واألنـشطة املزمـع   ٢٠١٢-٢٠١١معامل أنشطة املراكـز اإلقليميـة املدعومـة يف إطـار الربنـامج للفتـرة                

  ).، املرفق الثالثA/AC.105/1031(  يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية٢٠١٣االضطالع هبا يف عام 



 

V.13-843075 

 

A/AC.105/L.287/Add.2

سواتل والحظــت اللجنــة بارتيــاح اســتحداث منــهج دراســي خــاص بــالنظم العامليــة لــ     -٢١
لتدريسه يف دورات لطالب الدراسـات العليـا تـستغرق تـسعة أشـهر              ) ST/SPACE/59(املالحة  

 .يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنَّ البلــدان الــيت تستــضيف املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم    -٢٢
  . املراكزتلكا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تقدِّم الكثري من الدعم املايل والعيين إىل وتكنولوجي

بعثة تقييم، ييسرها مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، سـتوفد             والحظت اللجنة بارتياح أن       -٢٣
 ، عمــالً بــاقتراح حكومــة الــصني الــداعي إىل٢٠١٣ســبتمرب /إىل جامعــة بيهــانغ يف بــيجني يف أيلــول

والحظـت  ). ٤٥، الفقـرة    A/AC.105/1038(إنشاء مركز إقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء         
اللجنة أيـضاً أنـه جـرى عقـد اجتمـاع علـى هـامش دورهتـا احلاليـة لوضـع اختـصاصات بعثـة التقيـيم                  

  .A/AC.105/2013/CRP.21/Rev.1ويرد بيان تلك االختصاصات يف ورقة االجتماع . واالتفاق عليها
    

   النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )ب( 
 )سارسـات -كوسـباس (الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقـاذ     -٢٤

 باالنتـساب إىل    اً إضـافي  اً وأنَّ هنـاك اهتمامـ      دولةً عضواً ومنظمـتني مـشاركتني،      ٤١يضّم حالياً   
أجهزة اإلرشــاد يف ن حتقيــق تغطيــة عامليــة بــ والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنــه أمكــ  .الربنــامج

سـتة سـواتل     سـتة سـواتل قطبيـة املـدار و         املؤلّـف مـن     الفـضائي   بفضل العنصر  حاالت الطوارئ 
ثابتـة بالنــسبة لــألرض مــوفّرة مـن االحتــاد الروســي وفرنــسا وكنـدا والواليــات املتحــدة، إىل جانــب    

، وبفضل التربعات املقدَّمـة للعنـصر       )تساتيوم(املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية       
 قـدَّم   سارسـات -والحظت اللجنة فضال عن ذلـك أنَّ نظـام كوسـباس          .  بلدا آخر  ٢٦األرضي من   

 عمليـة حبـث وإنقـاذ، منـذ بـدء         ٩ ٧٠٠ شـخص يف     ٣٤ ٩٠٠املساعدة يف إنقاذ ما ال يقـلّ عـن          
 ١ ٩٥٠ علـى إنقـاذ      ٢٠١٢ عـام    تشغيله، وأنَّ بيانات اإلنذار اليت وفّرها هذا النظام ساعدت يف         

  . عملية حبث وإنقاذ على نطاق العامل٦٦٢شخصا يف 
اسـتخدام الـسواتل يف املـدار     استكـشاف إمكانيـة    أنَّضال عن ذلك    والحظت اللجنة ف    -٢٥

 مـا زال     حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية املـستعينة بالـسواتل         من أجل األرضي املتوسط   
اختبـار سـواتل النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع بغيـة حتـسني قـدرات                   ورّحبـت اللجنـة ب     .مستمرا

  . من السواتل ذات املدار األرضي املتوسطعلى أفضل وجه لتتسىن االستفادةأجهزة اإلرشاد 
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٢ 
   )يس الثالثاليونيسب(واستخدامه يف األغراض السلمية 

أحاطت اللجنة علماً باملناقـشة الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلّـق بتنفيـذ                    -٢٦
توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدمه يف األغـراض               

ــسلمية  ــث (الــ ــسبيس الثالــ ــة   )اليونيــ ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ــا يف تقريــ ، A/AC.105/1038(، وورد بياهنــ
  ).٥٩-٥١ الفقرات

وأيدت اللجنة التوصيات والقرارات اليت صدرت عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع              -٢٧
  ).١٤ و١٣ و١١ و١٠، واملرفق األول، الفقرات ٥٩، الفقرة A/AC.105/1038(بشأن هذا البند 

، ٦٧/١١٣، يف قرارها    رت كانت قد أشا   واستذكرت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة       -٢٨
إىل أنَّ عدداً من التوصيات الواردة يف خطة عمل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                    

، وأنه  قد ُنفِّذ ) باء-، الباب السادس  A/59/174(السلمية بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث       
  .نشطة وطنية وإقليميةجيري إحراز تقدُّم ُمرضٍ يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل أ

ثالثـة  ال  مـؤمترات األمـم املتحـدة      وأشارت اللجنة إىل أنَّ منجزاهتـا الطويلـة العهـد تـشمل             -٢٩
اليونيسبيس األول والثـاين  (استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية      املعنية ب 
، وأفـضت إىل    لتـوايل  علـى ا   ١٩٩٩ و ١٩٨٢ و ١٩٦٨ُعقدت يف فيينا يف األعوام      اليت  ،  )والثالث
 مـن  بالعديد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واضطالعهمة امل العديد من اإلجراءات  اللجنة   اختاذ

  .األنشطة الربناجمية
: واتَّفقت اللجنة علـى تغـيري عنـوان هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال ليـصبح كمـا يلـي               -٣٠

ــص    " ــة واالقتـ ــة االجتماعيـ ــراض التنميـ ــضاء ألغـ ــا الفـ ــسخري تكنولوجيـ ــؤمتر  تـ ــياق مـ ادية يف سـ
، كمــا اتفقــت علــى أن "٢٠١٥ ملــا بعــد عــام وخطــة التنميــةاملتحــدة للتنميــة املــستدامة  األمــم

الفــضاء "يكــون هــذا البنــد وثيــق التــرابط مــع البنــد اجلديــد مــن جــدول أعمــال اللجنــة بــشأن    
  ."والتنمية املستدامة

فريـق   ( بالصحة العموميـة   فيما خيّص توصيات فريق العمل املعين     والحظت اللجنة أنه،      -٣١
اخلمــسني للجنــة الفرعيــة  الــدورة ُعقــد اجتمــاع بــشأن االســتراتيجية علــى هــامش ، )٦العمــل 

 هتدف إىل اّتباع هنج جمتمعـي منفـتح بـشأن           ،نوقشت فيه مبادرة خاصة باملتابعة    العلمية والتقنية   
يف دراســة مــسأليت  واســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يُبعــدالتطبيــب ال والُبعديــةالرعايــة الــصحية 

 مــن اجتمــاع اخلــرباء الــدويل منبثقــةاالنتــشار املكــاين لألوبئــة واالنتــشار املكــاين لتلــوث البيئــة، 
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، "هنـج جمتمعـي منفـتح     : حتسني الصحة العمومية من خالل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء       "بشأن  
  .٢٠١٢أغسطس / آب١يوليه إىل / متوز٣٠الذي ُعقد يف بون، أملانيا، من 

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

   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص     -٣٢

ا يف ذلــك تطبيقاتــه لــصاحل باملــسائل املتعلقــة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــ 
، A/AC.105/1038(البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة               

  ).٧٢-٦٠الفقرات 
وأثناء املناقشة، استعرض أعضاء الوفود الربامج الوطنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار             -٣٣

والثنائية واإلقليمية والدولية الراميـة إىل تعزيـز التنميـة    عن ُبعد، وساقوا أمثلة عن الربامج الوطنية        
الزراعــة وصــيد  : االجتماعيــة واالقتــصادية والتنميــة املــستدامة، وال ســيما يف اجملــاالت التاليــة      

ــة      ــنظم اإليكولوجي ــدرولوجيا؛ وإدارة ال ــاخ؛ وإدارة الكــوارث؛ واهلي ــر املن األمســاك؛ ورصــد تغّي
 واملنـاطق   ياهلواء وامليـاه؛ ورسـم خـرائط مـوارد التنـّوع األحيـائ            واملوارد الطبيعية؛ ورصد نوعية     

الساحلية واألراضي املستخدمة، واألراضي البور، واألراضي الرطبة؛ ورصد الغـالف اجلليـدي؛         
  .ودراسة احمليطات؛ والتنمية الريفية وختطيط املدن؛ والسالمة والصحة العمومية

البيانـات الفـضائية بتكلفـة ال ُتـذكر إن مل تكـن             ونّوهت اللجنة الفرعية بازديـاد تـوافر          -٣٤
الربازيليـة  -باجملّان، مبا يف ذلك بيانات االستشعار عن ُبعـد املتاحـة باجملـان مـن الـسواتل الـصينية                  

وســاتل ) SAC-C(لدراســة املــوارد األرضــية والبعثــة الدوليــة للــساتل األرجنتــيين لرصــد األرض 
ستــشعار األراضــي عــن ُبعــد والــساتل اليابــاين      ال) Landsat" (الندســات"الواليــات املتحــدة  

  ).OCEANSAT-2 ("٢-أوِشنسات"والساتل اهلندي ) Shizuku" (شيزوكو"
وأحاطــت اللجنــة علمــاً باســتمرار عــدد مــن عمليــات إطــالق الــسواتل لرصــد األرض    -٣٥

ــات          ــيت ميكــن اســتخدام البيان ــسواتل، ال ــذه ال ــا باســتخدام ه ــضطلع هل ــالبحوث املبتكــرة امل وب
  .ستمدة منها لوضع مناذج متقّدمة ومتكاملة عاملياً للمنظومة األرضيةامل

والحظــت اللجنــة بارتيــاح تزايــد عــدد البلــدان الناميــة الــيت تعمــل هبّمــة علــى تطــوير       -٣٦
واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عن ُبعد وتستعمل البيانـات الفـضائية لـدفع        

ماعيـة، وشـدَّدت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان              االجت-عجلة التنمية االقتصادية  
  .النامية فيما يتعلّق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد
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والحظت اللجنة مع التقدير أنّ إسرائيل وهبت املعرض الدائم ملكتـب شـؤون الفـضاء           -٣٧
منوذجـــــا مـــــن منـــــاذج ســـــواتل رصـــــد األرض  ٢٠١٣يونيـــــه / حزيـــــران٢٠اخلـــــارجي يف 

  ).OpSat 2000" (٢٠٠٠ ساتأوب"
  

    احلطام الفضائي  - ٤  
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق باحلطام   -٣٨

  ).١٠٦-٧٣، الفقرات A/AC.105/1038(الفضائي، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 
، A/AC.105/1038 (وصـياهتا بـشأن هـذا البنـد       وأّيدت اللجنة قـرارات اللجنـة الفرعيـة وت          -٣٩

  ).١٠٦ و١٠٤ و١٠٣ و١٠١ الفقرات
التقـدير أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ منـذ حـني تـدابري لتخفيـف احلطـام                    والحظت اللجنة مـع     -٤٠

أو املبـادئ   /الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنـة و            
طام الفضائي الصادرة عن جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة          التوجيهية لتخفيف احل  

باحلطـام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى وضــعت معـايري خاصـة هبـا بــشأن ختفيـف احلطـام الفــضائي         
والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ دوالً أخــرى تــستخدم املبــادئ  . اســتناداً إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة

جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت، واملدونة األوروبية لقواعد الـسلوك        التوجيهية الصادرة عن    
ــة         ــة املتعلق ــة الرقابي ــا التنظيمي ــرجعني يف أطره ــضائي، باعتبارمهــا م ــام الف ــف احلط اخلاصــة بتخفي

 أخـرى قـد تعاونـت علـى معاجلـة           والحظت اللجنـة كـذلك أنّ دوالً      . باألنشطة الفضائية الوطنية  
  .اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء  يف إطار برنامج وكالة الفضاء األوروبيةمسألة احلطام الفضائي

البلدان اليت مل تنفّـذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي،                 ت اللجنة   وحثَّ  -٤١
جلنـة التنـسيق املـشتركة    أو /الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية و         

  . على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طواعيةعنية باحلطام الفضائي، واملبني الوكاالت
بالنــدوة الــيت نظمهــا االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية أثنــاء انعقــاد    رحبــت اللجنــة و  -٤٢

نظـرة عامـة علـى الدراسـات واملفـاهيم املتعلقـة            "وكـان عنواهنـا      الدورة اخلمسني للجنة الفرعية   
  ."اريباإلزالة الفعلية للحطام املد

الراميـة  الوطنيـة والدوليـة     أنه ينبغي تكثيف اجلهود     عن رأي مفاده     بعض الوفود    وأعرب  -٤٣
  .حلد من تكّون احلطام الفضائي وانتشارهاإىل 
نظـر بإمعـان يف مـسألة ختفيـف احلطـام           ال بعض الوفود اللجنـة الفرعيـة إىل مواصـلة           اودع  -٤٤

طـام الـصادر عـن املنـصات املـزّودة مبـصادر            الفضائي، وخصوصا بـإيالء اهتمـام أكـرب ملـشكلة احل          
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قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي وملشكلة تصادم األجسام الفضائية باحلطام الفـضائي ومـشتقاته،              
  .زمة لرصد احلطام الفضائيولطرائق حتسني التكنولوجيات والشبكات التعاونية الال

 الدول األعـضاء املعلومـات    من املفيد أن تتبادل  أنعن رأي مفاده     بعض الوفود    وأعرب  -٤٥
؛ وعـن مجـع      والتخفيف من آثار هذا احلطـام       من تكّون احلطام الفضائي وانتشاره     عن تدابري احلدّ  

البيانات املتعلقة باألجسام الفـضائية وتبادهلـا ونـشرها؛ وعـن اإلخطـارات بـشأن عـودة األجـسام               
  .الفضائية إىل الغالف اجلوي

أنــه ينبغــي للــدول، وعلــى األخــص الــدول الــيت  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب  -٤٦
تتحمل املسؤولية العظمى عن حالة احلطام الفضائي والدول اليت متلك القـدرة علـى اختـاذ تـدابري                  

أن تعمِّم املعلومات عن التدابري اليت اختـذهتا للحـد مـن تكـّون احلطـام             للحد من احلطام الفضائي،   
  .الفضائي

أنه ينبغي أن تتعاون اللجنة الفرعية العلمية والتقنية         ادهعن رأي مف   بعض الوفود    وأعرب  -٤٧
  .واللجنة الفرعية القانونية معا على وضع قواعد ملزمة قانونا بشأن احلُطام الفضائي

أنه ينبغي معاجلة مـسألة احلطـام الفـضائي بطريقـة            عن رأي مفاده   بعض الوفود    وأعرب  -٤٨
  . الناميةال تعرقل تنمية القدرات الفضائية يف البلدان

حلول احلد مـن احلطـام الفـضائي فـرض          تستتبع  ال ينبغي أن    أنه  وأُعرب عن رأي مفاده       -٤٩
  .تكاليف غري مربرة على الربامج الفضائية الناشئة للدول النامية

أنــه ينبغــي للــدول الــيت متلــك أجــساماً فــضائية أن تتــابع تلــك   وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٥٠
  .راألجسام وترصدها على حنو مستم

أنه ينبغي التشجيع على الكـشف املبكـر عـن احلطـام الفـضائي،              أُعرب عن رأي مفاده     و  -٥١
  .سواء الناتج عن عوامل الطبيعة أو عن أفعال البشر، وتعقبه بدقة

 من الضروري تعزيز التنسيق على حنو أوثق بني اجلهـود الـيت              أنَّ أُعرب عن رأي مفاده   و  -٥٢
من أجل زيادة فهـم الوضـع احلـايل للحطـام الفـضائي، مبـا يف ذلـك                  تبذهلا البلدان املرتادة للفضاء     

األجزاء الصغرية منه، وإرساء ممارسة دولية تستهدف تعزيز سـالمة األنـشطة الفـضائية واالرتقـاء                
  .مبستوى الثقة من خالل تبادل املعلومات

لــسرعة علــى البلــدان املرتــادة للفــضاء أن تــوفر علــى وجــه ا أنَّوأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٥٣
والبيانـات  علومـات   ما يلزم مـن امل     إىل الغالف اجلوي  للبلدان اليت قد تتأثر بعودة احلطام الفضائي        

  .املوثوقة لتتيح هلا وقتا كافيا لتقييم املخاطر احملتملة يف الوقت املناسب
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ينبغـي إيـالء املزيـد مـن االعتبـار ملـسألة احلطـام الفـضائي يف             أنـه   عن رأي مفاده     وأُعرب  -٥٤
  .دار الثابت بالنسبة لألرض واملدارات األرضية املنخفضةامل

  دولـة أيَّ ينبغي، أثنـاء إزالـة احلطـام الفـضائي، أالّ تتخـذ أيُّ       أنه  وأُعرب عن رأي مفاده       -٥٥
  .  دولة أخرىإجراء أحادي اجلانب فيما يتعلّق جبسم فضائي خيّص

علـى مجيـع األجـسام      أنـه ينبغـي تركيـب عاكـسات ارجتاعيـة           وأُعرب عـن رأي مفـاده         -٥٦
الضخمة، مبا فيها تلك اليت تصبح عاطلة بعد اإلطالق، مما يساعد علـى زيـادة الدقـة يف حتديـد                  

  .مواقع العناصر املدارية وحتسني الكفاءة يف مناورات تفادي االصطدام
    

     النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   - ٥  
يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلّــق  أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت    -٥٧

 الوثيقـة (الـنظم الفـضائية، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة              بواسـطة   بدعم إدارة الكوارث    
A/AC.105/1038 ٥ و٤الفقرتان ، املرفق األولو ،١٢٨-١٠٧، الفقرات.(  

خلـرائط باالسـتعانة    وُعرِض على اللجنة تقرير عن اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إعداد ا            -٥٨
ــوارئ،        ــور إلدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الط ــن اجلمه ــة م ــصادر خارجي مب

ــن   ــا مـ ــد يف فيينـ ــانون األول٥ إىل ٣املنعقـ ــة ، (A/AC.105/1044)" ٢٠١٢ديـــسمرب / كـ وورقـ
اجتماعــات مكاتــب الــدعم اإلقليمــي يف إطــار برنــامج ســبايدر بــشأن تنفيــذ  "اجتمــاع معنونــة 

  ).A/AC.105/2013/CRP.12" (٢٠١٤-٢٠١٣ناجمية املقررة للفترة لرباألنشطة ا
 الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا التربعـات           التربعـات الـيت قدمتـها     ارتيـاح   ب اللجنة   والحظت  -٥٩

النقديـة املقدمـة مــن أملانيـا والـصني والنمــسا، وشـجَّعت الـدول األعــضاء علـى أن تقـدِّم، علــى         
 الــدعم املــايل، لكــي يف ذلــكة لربنــامج ســبايدر، مبــا أســاس طــوعي، كــل أنــواع الــدعم الالزمــ

مـع  والحظـت اللجنـة     . ٢٠١٥-٢٠١٤يتمكَّن الربنامج من تنفيذ خطـة عملـه لفتـرة الـسنتني             
تقدير أنَّ الربنامج استفاد أيـضا مـن خـدمات اخلـرباء واخلـرباء املعـاونني الـذين أوفـدهتم أملانيـا                      ال

  .وتركيا والصني والنمسا
رتياح ما تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة مـستمرة ُتـسهم يف                   با والحظت اللجنة   -٦٠

تـسهم يف دعـم     كمـا   استخدامها يف دعم إدارة الكـوارث،       زيادة   احللول الفضائية و   زيادة توافر 
ــة   ــشطة التالي ــها األن ــامج ســبايدر، ومن ــات رصــد  "ســنتينل آســيا "مــشروع : برن ــسيقه لطلب  وتن

 اسـتبانة أمـاكن  للحـد مـن الكـوارث، وخـدمات     حاالت الطوارئ من خالل املركـز اآلسـيوي      
، وميثـــاق )كوبرينكـــوس(حــاالت الطـــوارئ الـــيت يقـــدمها الربنــامج األورويب لرصـــد األرض   
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التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو 
  )."الكربىامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث "املسمَّى أيضاً (تكنولوجية 

تـساهم  " سـبايدر "والحظت اللجنة أنَّ املعلومات واخلدمات املقّدمـة يف إطـار برنـامج               -٦١
مسامهة قيِّمة يف التخفيف من عواقب الكوارث الطبيعية، ودعت الـدول األعـضاء إىل مواصـلة             

  .دعم هذا الربنامج
 اإلقليمـي التـابع   والحظت اللجنة الفرعية بارتياح توقيع االتفاق اخلاص مبكتب الـدعم      -٦٢

 بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووزارة الدفاع املـدين والطـوارئ وإزالـة         "سبايدر"لربنامج  
 ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٩آثار الكوارث الطبيعية يف االحتاد الروسي، الذي جرى يف فيينـا يف    

  .خالل دورة اللجنة
ليمي التابعة لربنامج سبايدر    وأُعرِب عن رأي مفاده أن حضور ممثلي مكاتب الدعم اإلق           -٦٣

 - الدورات التدريبية ملديري املشاريع يف إطار امليثاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى                
ــا، يف      ــة بإيطاليـ ــة الفـــضاء األوروبيـ ــدها يف وكالـ ــة املقـــرر عقـ ــة املقبلـ ــا الـــدورة التدريبيـ ــا فيهـ مبـ

رنامج سبايدر يف دعم تنفيـذ      ، سوف يعزز دور مكاتب الدعم اإلقليمي وب       ٢٠١٣يونيه  /حزيران
  .مبادرة امليثاق للوصول العاملي اليت ستتيح هذه اخلدمة جلميع الدول األعضاء

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - ٦  

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -٦٤
خرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة         بالتطورات األ 

)A/AC.105/1038 ، ١٥٥-١٢٩الفقرات.(  
 اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة             تقدير أنّ مع ال الحظت اللجنة   و  -٦٥

ل التباديل فيما بـني الـنظم الفـضائية          تشجيع التوافقية وقابلية التشغي    يفتواصل إحراز تقدم كبري     
العامليــة واإلقليميــة لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، ويف التــرويج الســتخدام الــنظم العامليــة 

  .لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية، وال سيما يف البلدان النامية
قدمــه مــن دعــم وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا ي    -٦٦

ويف هـذا   . مستمر باعتباره األمانة التنفيذية للّجنة الدولية وملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا               
 مــع التقــدير، بنــشر منــهج دراســي عــن الــنظم العامليــة لــسواتل ،الــصدد، أحاطــت اللجنــة علمــا

ية املتعلقـة    ملداوالت حلقات العمل اإلقليم     من نوعه  ، وهو نتاج فريد   )ST/SPACE/59(املالحة  
 أُتــيح للمراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا ٢٠٠٦بتطبيقــات تلــك الــنظم منــذ عــام 
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الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة، ويكّمل ما يوجد لدى املراكز اإلقليميـة مـن منـاهج دراسـية                  
  .منوذجية معتادة وجمرَّبة، أُعدَّت من خالل الربنامج املتعلق بالتطبيقات الفضائية

والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ االجتماع السابع للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة                  -٦٧
لسواتل املالحة واالجتماع التاسع ملنتدى مقدِّمي اخلدمات التـابع للجنـة قـد ُعقـدا يف بـيجني،                  

ســُيعقد يف الدوليــة ، وأنَّ االجتمــاع الثــامن للّجنــة ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩ إىل ٤مــن 
ــة املتحــدة، مــن    ــاين ١٤ إىل ١٠ديب، اإلمــارات العربي ــشرين الث ــوفمرب / ت والحظــت . ٢٠١٣ن

  يفاللجنة أيضا أنَّ االحتاد األورويب قد أبدى اهتمامه باستضافة اجتماع اللجنة الدوليـة التاسـع          
  .٢٠١٤عام 
ن يف جمــال والحظــت اللجنــة أن جنــوب أفريقيــا واالحتــاد األورويب اتفقــا علــى التعــاو    -٦٨

  . اوتطبيقاهت خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة
 اململكة املتحدة والواليـات املتحـدة قـد توصَّـلتا إىل فهـم مـشترك                والحظت اللجنة أنّ    -٦٩

ولـوحظ أنَّ هـذا الفهـم       . )GPS (ية املتعلقة بالنظام العاملي لتحديـد املواقـع       حلقوق امللكية الفكر  
تعزيـز التوافقيـة وقابليـة التـشغيل التبـاديل          يرمـي إىل     أوسع نطاقاً    يشكِّل جزءاً من جهد مشترك    

  .  الشفافية يف تقدمي اخلدمات املدنيةوزيادةبني نظم املالحة الساتلية املدنية، 
ــتو  -٧٠ ــة الحظـ ــه مت اللجنـ ــشرين    ب أنـ ــافيني يف تـ ــشغيليني إضـ ــاتلني تـ ــالق سـ ــاح إطـ نجـ

 انـضما إىل    وأنّ هـذين الـساتلني     الساتلية،    يف إطار نظام غاليليو للمالحة     ٢٠١٢أكتوبر  /األول
، لتـشكل   ٢٠١١أكتـوبر   / حـول األرض منـذ تـشرين األول        اللذين يدوران الساتلني املوجودين   

أربعتها كوكبـة سـاتلية صـغرية جـدا ضـرورية مـن أجـل اعتمـاد نظـام غـاليليو وضـبطه بـشكل                         
ــق ــة أنّالحظــتويف هــذا الــصدد،  . دقي  للمالحــة غــاليليو املــسؤولية عــن تــشغيل نظــام    اللجن

اهليئـة األوروبيـة لإلشـراف      ( ستناط بالوكالة األوروبيـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة              الساتلية
  . مقرا هلا براغاملتخذة من) على نظام غاليليو

ــضا   -٧١ ــة أي ــا بتــ    والحظــت اللجن ــد التزامه ــة االحتــاد الروســي أعلنــت متدي  وفري أنَّ حكوم
 مبـا   ،ذات الدقـة القياسـية للمجتمـع الـدويل        ) ي لسواتل املالحة  النظام العامل  ("غلوناس"إشارات  

 دون ، ســنة١٥فيــه منظمــة الطــريان املــدين الــدويل، علــى أســاس غــري متييــزي ملــدة ال تقــل عــن 
  .املستعملنيعلى  رسوم مباشرة فرض
الـصيين  " بايـدو "ناجحـة لنظـام     الطـالق   اإلعمليات  من  وأحاطت اللجنة علماً بسلسلة       -٧٢

 خبـدمات  احمليطـة هبـا  الساتلية، وبـأن هـذا النظـام قـد شـرع يف تزويـد الـصني واملنـاطق                  للمالحة  
  .أولية يف جماالت حتديد املواقع واملالحة والتوقيت
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وأحاطــت اللجنــة علمــاً بــأنَّ النظــام الــساتلي اليابــاين شــبه الــسميت ســيجري توســيعه       -٧٣
ة النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، لـصاحل          ، ضمن جمموع   ليصبح نظاماً ساتلياً إقليمياً    واالرتقاء به 

  . بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
والحظت اللجنة أنَّ اهلند تعتزم إطالق أول ساتل من سواتل النظـام اإلقليمـي اهلنـدي                  -٧٤

الـيت صـممت   و، كأول ساتل من الكوكبة املؤلفة من سبعة سواتل  IRNSS-1Aلسواتل املالحة   
  . واملناطق اجملاورة هلا اهلند فوقواقع واملالحة والتوقيت لتوفري خدمات حتديد امل

شـباب  " اجمللس االستشاري جليل الفضاء واصل من خالل فريقـه           والحظت اللجنة أنّ    -٧٥
أمهيـة تلـك الـنظم، مبـا يف         بوالتوعيـة   العام  لتعليم  ل دعمه" من أجل النظم العاملية لسواتل املالحة     

  .)GNSS and youth( "العاملية لسواتل املالحة والشبابالنظم " املعنون كتّيبهذلك حتديث 
يونيــه / حزيــران١٠يف ، والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن املفوضــية األوروبيــة وهبــت  -٧٦

ن نظـام غـاليليو،     مـ   منوذجـاً  ، على هامش االجتماع العاشـر ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات           ،٢٠١٣
  . اخلارجيلمعرض الدائم ملكتب شؤون الفضاءلستريوم، أ شركة وفرته

    
    طقس الفضاء  - ٧  

أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بطقـس                 -٧٧
  ).١٦٦-١٥٦، الفقرات A/AC.105/1038(الفضاء، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

ضاء يف اللجنـة    جـدول األعمـال يتـيح للـدول األعـ         مـن   بنـد   ال  هذا والحظت اللجنة أنّ    -٧٨
تبادل اآلراء بشأن األنـشطة     إمكانية  وللمنظمات الدولية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة          

 زيــادة التــشجيع علــى بغيــةالوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة بعلــوم وأحبــاث طقــس الفــضاء 
  .التعاون الدويل يف هذا اجملال

، A/AC.105/1038(د املتعلـق بطقـس الفـضاء        ونّوهت اللجنة مع االرتياح بأهداف البن       -٧٩
  ).١٦٠الفقرة 
ثـالث حلقـات    بتنظيم  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية      بقيام  ورحَّبت اللجنة     -٨٠

يف  ونيجرييـا    ،٢٠١٠عـام   يف  ها مـصر    تعمل عن املبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء استـضاف          
نـدوة األوىل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة            ال هتنظيمب، و ٢٠١٢عام  يف   وإكوادور   ،٢٠١١عام  

: والنمسا عن حتليل البيانات وجتهيـز الـصور مـن أجـل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـستدامة                   
  .٢٠١٢بيانات طقس الفضاء، اليت استضافتها النمسا يف عام 
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والنمـسا  ورّحبت اللجنة أيضاً بقرب انعقاد الندوة الثانية املشتركة بـني األمـم املتحـدة              -٨١
، وستستــضيفها أكادمييــة العلــوم ٢٠١٣ســبتمرب /عــن طقــس الفــضاء، املقــرَّر عقــدها يف أيلــول 

  .النمساوية نيابة عن حكومة النمسا
 األنــشطة الــيت بــدأت يف إطــار الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية  والحظــت اللجنــة أنَّ  -٨٢

 لآلثـار الـيت ختلفهـا الـشمس         ماًواستمرت يف إطار املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء توفر فه         
  .على البىن التحتية الفضائية وبيئة األرض

 مـن املقـرر عقـد حلقـة عمـل خاصـة عـن طقـس الفـضاء          رتيـاح أنَّ  باوالحظت اللجنة     -٨٣
  .٢٠١٤على هامش الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

ة بشأن طقس الفضاء واللجنة العلمية املعنية بالفيزيـاء   والحظت اللجنة أنّ املبادرة الدولي      -٨٤
 وطقـس  األرضـية - األرضية تنظمان مدارس لعلوم الفضاء يف ماديت الفيزياء الشمسية     -الشمسية  
 مدرســة لــسنة الدوليـة للفيزيــاء الشمــسية، وأنّ ا  الــذي صــادف٢٠٠٧ مــن عـام  بــدءاًالفـضاء،  

اســتمرار للمــدارس هــي وهــذه املدرســة .  ســوف تــنظَّم يف نــريويب٢٠١٣علــوم الفــضاء لعــام 
يف ، و ٢٠١١يف عـام    سـلوفاكيا   يف   و ،٢٠١٠يف عـام    الناجحة الـسابقة الـيت ُنظِّمـت يف إثيوبيـا           

  .٢٠١٢يف عام إندونيسيا 
 املخترب الوطين لطقس الفـضاء، وهـو مبـادرة أنـشأهتا وكالـة              والحظت اللجنة أيضا أنّ     -٨٥

 إرسـال واصـل رصـد طقـس الفـضاء و        يصاد اجلوية املاليزيـة،      املاليزية وإدارة األر    الوطنية الفضاء
  .اجلهات املعنية وإىل عامة الناسخمتلف إىل إشعارات 

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٨  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلّــق      -٨٦
درة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة                  باستخدام مـصادر القـ    

)A/AC.105/1038 ، ١٧٨-١٦٧الفقرات.(  
وأّيــدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام    -٨٧
بيـسون  هار. صادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة سـام أ                   م
  ).١١ و١٠الفقرتان ، املرفق الثاينو، ١٧٨، الفقرة A/AC.105/1038) (اململكة املتحدة(

 املعــين باســتخدام ارتيــاح العمــل الــذي يــضطلع بــه الفريــق العامــل بوالحظــت اللجنــة   -٨٨
  . يف إطار خطته املتعدِّدة السنواتمصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،
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، بصرف النظـر عـن   حصراعن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول   وأعرب بعض الوفود      -٨٩
ــا االجتمـــاعي أو االقتـــصادي أو العلمـــي أو الـــتقين، أن تـــشارك يف العمليـــة    مـــستوى تطوُّرهـ

 باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه املـسألة هتـّم                 املقترنةالتنظيمية  
ــة  ــشرية قاطب ــود أنَّ . الب ــك الوف ــه      ورأت تل ــوم ب ــا تق ــة عّم ــسؤولية دولي ــل م ــات تتحّم  احلكوم

املنظمات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر القـدرة           
  .النووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرة هبا

ء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام         وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إيـال                -٩٠
ــة بــني       ــة يف املــدارات األرضــية ملعاجلــة مــشكلة حــاالت التــصادم احملتمل مــصادر القــدرة النووي

 إىل  َعَرضـيا  احتمـال عودهتـا      فضال عـن  األجسام اليت تستخدم مصادر القدرة النووية يف املدار،         
م هبـذا األمـر مـن خـالل         ورأت تلـك الوفـود أنـه ينبغـي زيـادة االهتمـا            . الغالف اجلوي لألرض  

 إطـار األمـان     مبـا يف ذلـك    ،  تنظيميـة ولـوائح    وضع اسـتراتيجيات مناسـبة وخطـط طويلـة األمـد          
  .اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

    
    األجسام القريبة من األرض  - ٩  

 البنــد املتعلّــق أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة، يف إطــار  -٩١
ــة     ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــن األرض، وورد بياهنـ ــة مـ ــسام القريبـ  ،A/AC.105/1038(باألجـ

  ). واملرفق الثالث،١٩٨-١٧٩الفقرات 
وأيدت اللجنة توصيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                     -٩٢

 ،A/AC.105/1038( القريبة مـن األرض      ا خلطر ارتطام األجسام    التصدِّي دولي  خبصوصاألرض  
  ).واملرفق الثالث ،١٩٨الفقرة 
 والتنـسيق فيمـا بـني       وعي تنفيذ التوصيات يكفل زيـادة الـ       ارتياح أنّ بوالحظت اللجنة     -٩٣

ــصل         ــا يت ــدويل فيم ــاون ال ــه ومواصــلة التع ــة مــن خطــر االرتطــام والتخفيــف من ــشطة احلماي أن
  .باألجسام القريبة من األرض

 أعمالـه   اختـتم  الفريق العامل املعين باألجـسام القريبـة مـن األرض             اللجنة أنّ  والحظت  -٩٤
ــشو    ٢٠١٣يف عــام  ــسريجيو كامات ــا ل لنجاحــه يف ) املكــسيك(، وأعربــت عــن خــالص امتناهن

  .رئاسة الفريق
والحظــت اللجنــة أنــه ُعــرَِض علــى الفريــق العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض    -٩٥

ــهائي ل  ــر الن ــن األرض     التقري ــة م ــين باألجــسام القريب ــل املع ــق العم ، )A/AC.105/C.1/L.330(فري
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خلطر ارتطام جـسم  دوليا لتصدي بشأن اوتوصيات فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض   
، الــيت تــضمنت مــوجزاً للنتــائج الــيت بــىن عليهــا فريــق   )A/AC.105/C.1/L.329(قريــب مــن األرض 

  .لتصدي خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرضلاذ تدبري دويل منّسق اختبشأن العمل توصياته 
 فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض سيواصـل عملـه        والحظت اللجنة أنّ    -٩٦

فريــق استــشاري معــين إنــشاء للمــساعدة يف إنــشاء شــبكة دوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات، و
صيات الفريق العامل املعين باألجسام القريبة مـن األرض         بالتخطيط للبعثات الفضائية، وفقا لتو    

)A/AC.105/1038، واملرفق الثالث،١٩٨ الفقرة .(  
ــاح أنّ االجتمــاع الثالــث ملمثلــي وكــاالت الفــضاء ُعقــد علــى       - ٩٧ ــة بارتي والحظــت اللجن

هـــامش دورهتـــا الـــسادسة واخلمـــسني ملناقـــشة مـــشروع اختـــصاصات لفريـــق استـــشاري معـــين 
 الحظت اللجنة أيـضا أنـه ينبغـي أن يـستمر فريـق              ،ويف هذا الصدد  . عثات الفضائية بالتخطيط للب 

العمل يف إبالغ اللجنة الفرعية بالتقدم احملرز يف إنشاء كال الفـريقني، وأن ُتقـدِّم الـشبكة الدوليـة                   
  .لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري، مبجّرد إنشائهما، تقارير سنوية عن أعماهلما

 املعلومات يف اكتـشاف األجـسام القريبـة         وتبادلأمهية التعاون الدويل    ب اللجنة   ونّوهت  -٩٨
ــضمان      ــة، ل ــصها الفيزيائي ــد خصائ ــة اخلطــورة ورصــدها وحتدي ــع إدراكمــن األرض احملتمل   مجي

 احملتملـة، وخـصوصاً البلـدان الناميـة ذات القـدرة احملـدودة علـى التنبـؤ بارتطـام                    املخـاطر الدول  
  .يبة من األرض وعلى ختفيف خطر هذا االرتطاماألجسام القر

 سينظِّم، بالتعـاون    باألجسام القريبة من األرض   والحظت اللجنة أنّ فريق العمل املعين         -٩٩
مع وكالة الفضاء األوروبية، االجتماع الرمسي األول ملمثلي وكاالت الفضاء وهيئـات الفـضاء              

ــة واخلمــسني ل     ــدورة احلادي ــاد ال ــل انعق ــصلة قب ــام    ذات ال ــة يف ع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي لجن
وســوف حييــل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي دعــوة إىل مجيــع الــدول األعــضاء يف  . ٢٠١٤

 وكذلك منظمات حكوميـة دوليـة تتمتـع         ،اللجنة لتسمية وكالة فضاء أو هيئة فضاء ذات صلة        
ــاد الفــضاء  ــق االستــ  للمــشاركة يف االجتمــاع الرمســي األول لل ،بقــدرات ارتي شاري املعــين فري

  .بالتخطيط للبعثات الفضائية
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ١٠  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١٠٠

ــة الفرعيــ        ــر اللجن ــا يف تقري ــد، وورد بياهن ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــتدامة أن ة باس
)A/AC.105/1038 ٢٢٥-١٩٩، الفقرات .(  
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وأيَّدت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة             -١٠١
والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد                  

، واملرفـــق الرابـــع، ٢٢٥، الفقـــرة A/AC.105/1038) (جنـــوب أفريقيـــا(برئاســـة بيتـــر مـــارتينيز 
  ).١١ و٨الفقرتان 
 على اللجنة مـذكرة مـن األمانـة تتـضّمن جتميعـاً ملـشاريع املبـادئ التوجيهيـة                   توُعرض  -١٠٢

املقترحة من أفرقة اخلـرباء ألـف إىل دال التابعـة للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                       
قدَّمة يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،    اخلارجي يف األمد البعيد، بصيغتها امل   

، واملتاحة وفقاً لالتفاق الـذي توصـل إليـه          )A/AC.105/1041 (٢٠١٣فرباير  /املعقودة يف شباط  
؛ )٨، املرفـق الرابـع، الفقـرة        A/AC.105/1038(الفريق العامل يف دورة اللجنة الفرعية اخلمسني        

د الروسي بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد           وورقة عمل مقدَّمة من االحتا    
)A/AC.105/2013/CRP.13(     تقريـر الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة           إعـداد ؛ وورقة اجتماع عن 

أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد ومبادئــه التوجيهيــة، تتــضمن مــشروع خمطــط أويل     
ورقـة اجتمـاع حتتـوي علـى قائمـة بنقـاط            ؛ و )A/AC.105/2013/CRP.20(لتقرير الفريق العامـل     

  ).A/AC.105/ 2013/CRP.17(االتصال بالفريق العامل وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 
ورحبت اللجنة مبا أحرزه الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة من تقـّدم يف إطـار هـذا                   -١٠٣

مت فيـه توزيـع الوثيقـة الـيت تتـضمن جتميعـا       البند من جدول األعمال، وبالتوقيت املناسب الذي        
ملشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة، اليت ُتعترب خطوة مهمة على طريق إعداد مـشروع جمموعـة             

  .مبادئ الفريق العامل التوجيهية
والحظت اللجنة أن مشاريع املبادئ التوجيهية اليت ستصدر عن أفرقة اخلرباء مـا تـزال           -١٠٤

 علـى   يالوثيقة اليت تتضمن جتميعا ملـشاريع املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة حتتـو             قيد اإلعداد، وأن    
عرض إمجايل لألعمال املضطلَع هبا حىت اآلن، وأهنا معدة هبـدف مـساعدة الوفـود علـى إعطـاء                   
آراء مدروســة بــشأن املبــادئ التوجيهيــة اجلــاري إعــدادها وعلــى توجيــه أفرقــة اخلــرباء ورئــيس  

  .لق بصياغة تقرير الفريقالفريق العامل فيما يتع
علـى هـامش الـدورة    ُعقـد   بـني أفرقـة اخلـرباء        اً مـشترك  اًاجتماعأنَّ  واستذكرت اللجنة     -١٠٥

الرؤساء املتشاركون ألفرقة اخلرباء عرضـا للحالـة الراهنـة    خالله قّدم واخلمسني للجنة الفرعية،   
جلــاري إعــدادها، الــيت ألعمــاهلم وســلطوا الــضوء علــى أوجــه التــداخل يف املبــادئ التوجيهيــة ا  
  .سُتعالَج عند جتميع املبادئ التوجيهية يف التقرير النهائي للفريق العامل
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انظـر الوثيقـة    ( وفقا ملا جاء يف خطة العمل املتعـددة الـسنوات            ،واستذكرت اللجنة أنه    -١٠٦
A/66/20    ،ة التزامن مـع الـدورة اخلمـسني للجنـ        ، ُعقدت حلقة عمل ب    )٢٣الفقرة  ، املرفق الثاين

الفرعية العلمية والتقنية، وأنَّ الدول األعضاء يف اللجنة ُدعيـت إىل تـضمني وفودهـا ممـثلني عـن         
ــشطة         ــديها خــربة يف أن ــيت ل ــات القطــاع اخلــاص ال ــة وعــن كيان ــة غــري حكومي منظمــات وطني

 .الفضاء، بغية مجع معلومات عن جتارهبا وممارساهتا يف تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة

حظت اللجنة أنه وفقاً لالتفاق الـذي توصـلت إليـه يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني           وال  -١٠٧
)A/67/20 ، اجتمــع الفريــق العامــل أثنــاء الــدورة احلاليــة للجنــة، لالســتفادة مــن )٣٤٨الفقــرة ،

 .خدمات الترمجة الشفوية

ــة اخلــرباء ألــف إىل دال التابعــة للفريــق العامــل اجتمعــ      -١٠٨ ــة أنَّ أفرق ت علــى والحظــت اللجن
هامش الدورة احلالية للجنة، وفقاً الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله، ووفقـاً ملـا اتفـق عليـه           

  ).١١، املرفق الرابع، الفقرة A/AC.105/1038(الفريق العامل يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعية 
ــوم       -١٠٩ ــشتركاً يـ ــاً مـ ــرباء عقـــدت اجتماعـ ــة اخلـ ــضا أن أفرقـ ــة أيـ .] [..والحظـــت اللجنـ

وخـالل ذلـك االجتمـاع، عـرض الرؤسـاء املتـشاركون ألفرقـة اخلـرباء                . ٢٠١٣يونيـه   /حزيران
ورئيس الفريق العامل التقدم الذي أُحرز أثناء الدورة احلالية، وتنـاولوا املـسائل املتعلقـة بإعـداد                 

  .مشروع تقرير الفريق العامل
ــذي يتــ      -١١٠ ــق العامــل، ال ــر الفري ــة أن مــشروع تقري ــضا جمموعــة  والحظــت اللجن ضمن أي

املبــادئ التوجيهيــة، ســوف ُيتــاح بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الــسّت خــالل الــدورة احلاديــة  
  .واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات

ُتتـاح يف   والحظت اللجنة أن التقارير النهائية ألفرقة اخلـرباء التابعـة للفريـق العامـل سـوف                   -١١١
  .٢٠١٤ورقات اجتماع أثناء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

والحظت اللجنة أن أفرقة اخلـرباء األربعـة قـررت االجتمـاع بـصورة غـري رمسيـة علـى                      -١١٢
  إىل ٢٣هامش املـؤمتر الـدويل الرابـع والـستني للمالحـة الفـضائية، املقـرر عقـده يف بـيجني مـن                       

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
واتفقت اللجنة على أن ُيبلغ رئيس الفريق العامل اللجنة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا                  -١١٣

الثالثــة واخلمــسني، بالتقــدم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة املفــضية إىل الــدورة احلاديــة 
  . واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وخالهلا
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أنـه ينبغـي توضـيح املبـادئ التوجيهيـة وجعلـها            مفـاده     بعـض الوفـود عـن رأي       عربوأ  -١١٤
  .مسار واضح لتنفيذهايلزم وجود  هأكثر إجيازاً ودقة، وأن

أن العمليات اجلارية داخل الفريق العامل وفريـق        عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -١١٥
 يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، وفيمـا يتعلـق       اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقـة       

باملناقــشات حــول مدونــة قواعــد الــسلوك الدوليــة بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي املقترحــة،     
تعزيـز االسـتقرار والـسالمة واألمـن يف بيئـة الفـضاء،       مـشتركة، تتمثـل يف   أهـداف  تنطوي على  

رز من تقدم يف إطـار مبـادرات        ومن ثَّم من الضروري أن يأخذ الفريق العامل يف اعتباره ما أُح           
  . أخرى، والعكس بالعكس

أنَّ املناقــشات بــشأن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف   وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -١١٦
األمد البعيد تسلط الضوء أيضاً على مـسامهة أنـشطة الفـضاء يف حتقيـق التنميـة املـستدامة علـى                     

  .لياً يف أعمال الفريق العاملاألرض، وأنه ينبغي للبلدان النامية أن تشارك فع
أنَّه على الفريق العامل وأفرقة اخلرباء أن حتدد أهدافاً ملموسـة           وأُعرب عن رأي مفاده       -١١٧

لتحقيـق اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف      القريب واملتوسـط والطويـل      املدى  على كل من    
  .األمد البعيد

سياسي والقـانوين املعقّـد الـذي تتـسم بـه      أنَّ الطـابع الـتقين والـ   وأُعرب عن رأي مفاده    -١١٨
ــادئ       ــستلزم ختــصيص وقــت كــاف للمــداوالت لكــي يتــسىن توضــيح املب القــضايا املطروحــة ي

  . التوجيهية اجلاري إعدادها وجعلها أكثر حتديداً لتيسري تنفيذها بنجاح وفعالية
مد البعيد يـستلزم    أنَّ حتقيق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األ       وأُعرب عن رأي مفاده       -١١٩

ــادة تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي، وأ   ينبغــي توصــيات الفريــق العامــل ومبادئــه التوجيهيــة   ن زي
  . من الفضاء اخلارجياملستجدةمن فرص استفادة الدول النامية ذات القدرات الفضائية حتد  أال

هيــة عــن مــصاحل أنَّــه ينبغــي أن يتحــول تركيــز املبــادئ التوجيوأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٢٠
إىل مـا هـو أبعـد مـن         أن يـسعى    لفريـق العامـل     ينبغـي ل   هالقطاع اخلـاص إىل مـصاحل النـاس، وأنـ         

  .الوضع الراهن يف جهوده الرامية إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
 يف  أنـه ينبغـي النظـر يف مـا السـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة                وأُعرب عن رأي مفاده       -١٢١

الفضاء اخلارجي من آثار على االسـتخدام اآلمـن واملـستدام للفـضاء اخلـارجي، وأنـه ينبغـي أن                    
يكون هناك تفاعل بني الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                  

  .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريق
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ة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراس  - ١١  
يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل استخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك 

االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان بتطّورات املتصلة 
     بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالنامية ومصاحلها، دون مساس

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلّــق      -١٢٢
بدراســـة الطبيعـــة الفيزيائيـــة واخلـــواص التقنيـــة للمـــدار الثابـــت بالنـــسبة لـــألرض واســـتخدامه  

ــا يف ذلــك   ــه، مب ــصاالت الفــضائية، اســتخدامه وتطبيقات ــدان االت ــسائل  يف مي  ودراســة ســائر امل
االتــصاالت الفــضائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة  بتطــّورات املتــصلة 

يف تقرير اللجنـة الفرعيـة   وورد بياهنا ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت،        
)A/AC.105/1038 ، ٢٣٢-٢٢٦الفقرات.(  

أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مـورد        رأي مفاده   ن  وأعرب بعض الوفود جمدَّداً ع      -١٢٣
ــدوره، اســتمرارية أنــشطة الفــضاء        ــشبُّع، وهــو مــا يعــّرض، ب طبيعــي حمــدود معــرَّض خلطــر الت

ورأت تلك الوفود أنَّه ينبغي ترشيد اسـتغالل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض                . اخلارجي للخطر 
ــدول، بــصرف النظــر عــن قــدراهت    ــع ال ــه جلمي ــاح هلــا الفرصــة    وإتاحت ــة، لكــي تت ــة احلالي ا التقني

الستخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض وفـق شـروط عادلـة، مـع إيـالء االعتبـار بوجـه خـاص                      
الحتياجــات البلــدان الناميــة واملوقــع اجلغــرايف لــبعض البلــدان، وذلــك مبــشاركة االحتــاد الــدويل 

  .لالتصاالت والتعاون معه
ملدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـدة مـن نوعهـا                  بعض الوفود أنَّ ا    ىورأ  -١٢٤

لـذا رأت تلـك الوفـود أنَّ     . لتنفيذ برامج اجتماعيـة ومـشاريع تعليميـة وتقـدمي مـساعدات طبيـة             
البند املتعلـق باملـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض ينبغـي أن يظـلّ مـدرجاً يف جـدول أعمـال اللجنـة                         

بشأنه، يف إطار أفرقة عاملـة، أو أفرقـة حكوميـة دوليـة، أو              الفرعية إلجراء مزيد من املناقشات      
فــرق عمــل، بغــرض مواصــلة حتليــل خــصائص هــذا املــدار العلميــة والتقنيــة ولــضمان اســتخدام  

  .املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقاً للقانون الدويل
    

    لمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية الع  - ١٢  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١٢٥

مبشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة احلاديـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،                     
  ).٢٤٢-٢٣٣، الفقرات A/AC.105/1038(وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 
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وأيَّدت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة             -١٢٦
ــامع      ــل اجل ــا العام ــة وفريقه ــة والتقني ــرات ، A/AC.105/1038(العلمي  ٢٣٨ و٢٣٧ و٢٣٥الفق

  ).١٥ و٥ و٣ الفقرات ، واملرفق األول،٢٤٢و
ة يف دورهتــا اخلمــسني، اتفقــت واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــ  -١٢٧

  :اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واخلمسني، يف البنود املواضيعية التالية
  .انتخاب الرئيس  -١  
  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٢  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٣  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر            -٤  

  .٢٠١٥ ملا بعد عام خطة التنميةاألمم املتحدة للتنمية املستدامة و
املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك      -٥  

  . األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة
  .احلُطام الفضائي  -٦  
  .النظم الفضائيةبواسطة دعم إدارة الكوارث   -٧  
  .التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٨  
  .طقس الفضاء  -٩  
  .األجسام القريبة من األرض  -١٠  
  .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١١  
ــوخَّى لعــ  (     ــدِّدة     ٢٠١٤ام العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب  حــسبما ه

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

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١٢  
ــا (      مــــن ٢٣ حــــسبما هــــو مبــــيَّن يف الفقــــرة  ٢٠١٤م العمــــل املتــــوخَّى لعــ

اختصاصات الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد             
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تقريـر جلنـة اسـتخدام الفـضاء     بالبعيد وطرائـق عملـه، الـواردة يف املرفـق الثـاين          
  ))A/66/20(اخلارجي يف األغراض السلمية عن دورهتا الرابعة واخلمسني 

الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة   -١٣  
يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة سـائر       اسـتخدامه   وتطبيقاته، مبا يف ذلـك      

االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات       بتطّورات  املسائل املتصلة   
  .دور االحتاد الدويل لالتصاالتالبلدان النامية ومصاحلها، دون مساس ب

  
  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(  

مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة      -١٤  
ــا        ــا باعتبارهـ ــراد تناوهلـ ــيع املـ ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ العلميـ

  .ة السنواتبنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعّدد/مواضيع
واتفقت اللجنة على أن يعـود كـل مـن الفريـق العامـل اجلـامع، والفريـق العامـل املعـين                        -١٢٨

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، والفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة                 
ــة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد إىل االنعقــاد يف الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة ا    لفرعي

  .العلمية والتقنية
واتفقـت اللجنــة علــى أن يكــون عنــوان النــدوة الــيت ســينظّمها مكتــب شــؤون الفــضاء    -١٢٩

، وفقاً لالتفـاق الـذي توّصـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة          ٢٠١٤اخلارجي يف عام    
ات التجاريـة   التطبيقـ "،  )٢٤، املرفق األول، الفقـرة      A/AC.105/890 (٢٠٠٧واألربعني يف عام    

  ". لسواتل املالحةةللنظم العاملي
  


