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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الثامنة واخلمسون
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠يينا، ف

      
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني،     

      ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣إىل  ٢املعقودة يف فيينا من 
    احملتويات

الصفحة 
 ٣...........................................................................................  مقدِّمة- أوالً

 ٣.................................................................................. احلضور-ألف

 ٥...................................................................... إقرار جدول األعمال -باء

 ٦........................................................................... الكلمات العامة-جيم

 ١٠............................................................................التقارير الوطنية -دال

 ١٠....................................................................................  الندوة -هاء

 ١١.................................................. اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -واو

 ١١........................................................... برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية- ثانياً

 ١٢............................................. ج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة برنام-ألف

 ١٥................................................................ التعاون اإلقليمي واألقاليمي -باء



 

2V.15-01370 

 

A/AC.105/1088

الصفحة 
سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية   تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف- ثالثاً

 ١٦..........................................................  ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

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

 ٢٣...................................................................................  احلطام الفضائي- خامساً

 ٢٧......................................................... دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية- سادساً

 ٣٢.............................................. التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة- سابعاً

 ٣٧.....................................................................................  طقس الفضاء- امناًث

 ٤١........................................................................ األجسام القريبة من األرض- تاسعاً

 ٤٧.................................................. استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي-عاشراً

 ٥٠..................................................... يداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع- حادي عشر

رض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لأل- ثاين عشر
استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع 

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

 ٦٠.................  عمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الثالثة واخلمسنيمشروع جدول األ- ثالث عشر

    املرفقات

 ٦٤......................................................................... تقرير الفريق العامل اجلامع- األول

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

 ٧١............................  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدتقرير الفريق العامل املعين باستدامة- الثالث
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    مقدِّمة  - أوالً  
ــة اســتخدام        -١ ــة)، التابعــة للجن ــة الفرعي ــة (اللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي عقــدت اللجن

الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية (اللجنــة)، دورهتــا الثانيــة واخلمســني يف مكتــب األمــم 
  ، برئاسة إيلود بوت (هنغاريا).٢٠١٥ط/فرباير شبا ١٣إىل  ٢املتحدة بفيينا، من 

  جلسة. ٢٠وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

    احلضور  - ألف  
التاليـــة األعضـــاء يف اللجنـــة: االحتـــاد الروســـي،  ٦١الــــ ممثلـــو الـــدول حضـــر الـــدورة  -٣

ان سـيا، أوكرانيـا، إيـر   إكـوادور، أملانيـا، إندوني   أسـتراليا،  األرجنتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا،  
ــة ــا، بوركينــ     -(مجهوري ــال، بلجيكــا، بلغاري ــل، الربتغ ــا، باكســتان، الربازي ا اإلســالمية)، إيطالي

القوميـات)، بـريو، بـيالروس، تركيـا، تـونس، اجلزائـر،        دةاملتعـدِّ -فاسو، بولنـدا، بوليفيـا (دولـة   
، سلوفاكيا، السـويد، سويسـرا   اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا،

البوليفاريــة)، فييــت نــام، كنــدا، -رنســا، الفلــبني، فرتويــال (مجهوريــةشــيلي، الصــني، العــراق، ف
كوبا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، لكسـمربغ، ماليزيـا، مصـر، املكسـيك، اململكـة          

ــا العظمــى و    ــة الســعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، النمســا،   آالعربي ــدا الشــمالية، منغولي يرلن
  جرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.ني
شــباط/فرباير، ويف جلســتها  ٢، املعقــودة يف ٨١٥رت اللجنــة الفرعيــة يف جلســتها وقــرَّ  -٤

شباط/فرباير، أن تدعو املراقبني عـن إسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة       ١٠، املعقودة يف ٨٢٨
علـى طلبـهم، حلضـور     بنـاءً ، مـان بنما واجلمهوريـة الدومينيكيـة وسـري النكـا والسـلفادور وعُ     و

يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن        م خالهلا، حسب االقتضـاء، علـى أالَّ  والتكلُّ الدورة
  قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول. ينطوي ذلك على أيِّ هذا القبيل وأالَّ

شـــباط/فرباير، أن تـــدعو  ٢، املعقـــودة يف ٨١٥ الفرعيـــة يف اجللســـة رت اللجنـــةوقـــرَّ  -٥
ــاءً   ــتكلُّ    املراقــب عــن االحتــاد األورويب، بن ــدورة وال ــه، حلضــور ال ــى طلب ــا، حســب   معل خالهل

ينطـوي ذلـك    يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ        االقتضاء، على أالَّ
  االحتاد األورويب. قرار من جانب اللجنة بشأن صفة على أيِّ

شـــباط/فرباير، أن تـــدعو  ٣، املعقـــودة يف ٨١٧اللجنـــة الفرعيـــة يف اجللســـة  رتوقـــرَّ  -٦
 معلى طلبـه، حلضـور الـدورة والـتكلُّ     املراقب عن منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، بناًء
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 وأالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل     خالهلا، حسب االقتضاء، على أالَّ
  قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املنظمة. ينطوي ذلك على أيِّ

وحضــر الــدورة مراقبــون عــن مكتــب شــؤون نــزع الســالح باألمانــة العامــة ومنظمــة      -٧
  الطريان املدين الدويل (اإليكاو) واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

بــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت هلــا صــفة   مراق وحضــر الــدورة أيضــاً  - ٨
مراقــب دائــم لــدى اللجنــة: منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، املنظمــة األوروبيــة  
لألحباث الفلكيـة يف نصـف الكـرة األرضـية اجلنـويب (املرصـد اجلنـويب األورويب)، وكالـة الفضـاء          

اتل االتصاالت، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيـا  األوروبية، املنظمة األوروبية لسو
  الفضاء، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة.

كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب          -٩
اث الفضـاء، الرابطـة   عـد، جلنـة أحبـ   دائم لدى اللجنـة: الرابطـة األفريقيـة الستشـعار البيئـة عـن بُ      

األوروبيــة للســنة الدوليــة للفضــاء، املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء، األكادمييــة الدوليــة         
للمالحة الفضائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء، االحتاد الدويل للمالحـة الفضـائية،   

عــد، جامعــة عار عــن ُباالحتــاد الفلكــي الــدويل، اجلمعيــة الدوليــة للمســح التصــويري واالستشــ   
الفضــاء الدوليــة، جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه، اللجنــة العلميــة املعنيــة   

األرضية، مؤسسة العـامل اآلمـن، اجمللـس االستشـاري جليـل الفضـاء، رابطـة        -بالفيزياء الشمسية
  أسبوع الفضاء العاملي.

ــرَّ  -١٠ ــتها   وق ــة يف جلس ــة الفرعي ــودة يف ، ا٨١٥رت اللجن ــدعو   ٢ملعق شــباط/فرباير، أن ت
م خالهلا، حسـب  على طلبه، حلضور الدورة والتكلُّ املراقب عن مؤسسة العلوم األوروبية، بناًء

ينطـوي ذلـك    يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ        االقتضاء، على أالَّ
  قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املؤسسة. على أيِّ

ــة علمــاً  و  -١١ ــة الفرعي  قطــر االنضــمام  والســلفادور وســري النكــا  بطلــب  أحاطــت اللجن
ــائق   ــة (الوثــ ــوية اللجنــ  A/AC.105/C.1/2015/CRP.4و A/AC.105/C.1/2015/CRP.14إىل عضــ

  ، على التوايل).A/AC.105/C.1/2015/CRP.34و
ممثلـي   اءقائمـة بأمسـ   Corr.1والتصـويب   A/AC.105/C.1/2015/INF/44وترد يف الوثيقة   -١٢

  الدورة. الدول وهيئات األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية الذين حضروا
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    إقرار جدول األعمال  - باء  
ــرَّ  -١٣ ــتها  أقـ ــة، يف جلسـ ــة الفرعيـ ــودة يف ٨١٥ت اللجنـ ــدول   ٢، املعقـ ــباط/فرباير، جـ شـ

  األعمال التايل:
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  مة عن األنشطة الوطنية.اء وعرض للتقارير املقدَّتبادل عام لآلر  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق      -٥  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
ستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك   املســائل املتصــلة با  -٦  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨  
  التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩  
  طقس الفضاء.  -١٠  
  قريبة من األرض.األجسام ال  -١١  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٢  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.    -١٣  
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض       -١٤   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

لفضـائية،  واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت ا
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  
ــدور االحتــاد       ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل

  الدويل لالتصاالت.
ت للــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة  مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــ   -١٥  

  العلمية والتقنية.
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  م إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.لتقرير املقدَّا  -١٦  
    

    الكلمات العامة  - جيم  
م ممثلــو الــدول األعضــاء التاليــة أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء: االحتــاد الروســي،          تكلَّــ  -١٤

ــا، إندو  ــتني، أملاني ــة  األرجن ــران (مجهوري ــا، إي ــا، باكســ -نيســيا، أوكراني تان، اإلســالمية)، إيطالي
ــا، جنــوب      ــة كوري ــة التشــيكية، مجهوري ــر، اجلمهوري ــدا، اجلزائ ــا فاســو، بولن الربازيــل، بوركين

البوليفاريـة)، فييـت نـام،    -أفريقيا، رومانيا، سويسرا، شيلي، الصني، فرنسا، فرتويال (مجهورية
ــات        ــا، الوالي ــد، هنغاري ــا، اهلن ــا، املكســيك، النمســا، نيجريي ــا، لكســمربغ، ماليزي ــدا، كوب كن

املراقـب عـن بنمـا نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة          تكلَّـم تحدة األمريكية، اليابـان. و امل
كلمات عامة من طرف املـراقبني   املراقب عن السلفادور. كما أُلقيتتكلَّم أيضاً والكاريـيب. و

ــة       ــة واألكادميي ــة الفضــاء األوروبي عــن منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ ووكال
الدوليــة للمالحــة الفضــائية واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية والشــبكة اإلســالمية املشــتركة   

  لعلوم وتكنولوجيا الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:    -١٥

بعثات الفضائية اهلندية األخرية: حتـديث حـىت شـباط/فرباير    عرضان بعنوان "ال  (أ)  
  مهما ممثل اهلند؛" و"بعثة املريخ املدارية اهلندية يف مدار املريخ"، قد٢٠١٥َّ

مـه  م اجلديـدة يف املشـروع القمـري يف الصـني"، قدَّ    عرض بعنوان "أوجه التقـدُّ   (ب)  
  ممثل الصني؛

ة علــى مــنت املــركبتني الفضــائيتني  عرضــان بعنــوان "االستقصــاءات البيولوجيــ   (ج)  
" و"البحث عن جسيمات املادة املعتمـة يف الفضـاء: جتربتـا    ٤إم رقم -وفوتون ١إم رقم -بيون

  مهما ممثل االحتاد الروسي؛الدوليتان"، قدَّ ٤٠٠-باميال وغاما
ــة        (د)   ــة: البحــوث اإليطالي ــات األشــعة دون احلمــراء املرئي ــوان "مطياف عــرض بعن

  ممثل إيطاليا؛قدَّمه  وعة الشمسية"،حول منشأ اجملم
مـه ممثـل   روزينا: إطاللة علـى عـامل سـحيق القـدم"، قدَّ    -عرض بعنوان "روزيتا  ) (ه  
  سويسرا؛
عــرض بعنــوان "االســتخدامات املمكنــة للســواتل النانويــة يف تطبيقــات خمتلفــة   (و)  

  مه ممثل هنغاريا؛للبعثات"، قدَّ
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اء اليـــوم يف بعثـــات وكالـــة الفضـــاء  عـــرض بعنـــوان "ارتيـــاد اإلنســـان للفضـــ   (ز)  
  مه ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛األوروبية: حمطة الفضاء الدولية"، قدَّ

مــه املراقــب عــن "، قد٢٠١٥َّعــرض بعنــوان "أســبوع الفضــاء العــاملي يف عــام   (ح)  
  رابطة أسبوع الفضاء العاملي؛

ان املــدين عــرض بعنــوان "منتــدى الفضــاء اجلــوي املشــترك بــني منظمــة الطــري     (ط)  
مـه املراقـب عـن منظمـة الطـريان      الدويل ومكتب األمم املتحدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي"، قدَّ   

  املدين الدويل؛
: مسـامهات مـن منظـور الطلبـة     ٢٠١٤عرض بعنوان "مؤمتر جيل الفضـاء لعـام     (ي)  

ري جليـل  مـه املراقـب عـن اجمللـس االستشـا     اجلامعيني واملهنيني من الشباب يف قطاع الفضـاء"، قدَّ 
  الفضاء.

بت اللجنـة بانضـمام لكسـمربغ إىل عضـوية جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف         ورحَّ  -١٦
  األغراض السلمية.

لعمـل   مـوجزاً  م فيهـا عرضـاً  ، ألقى رئـيس اللجنـة الفرعيـة كلمـة قـدَّ     ٨١٥ويف اجللسة   -١٧
ة أحكـام واردة يف قـرار   اللجنة الفرعية يف دورهتا احلاليـة. ولفـت انتبـاه اللجنـة الفرعيـة إىل عـدَّ      

د الـرئيس يف كلمتـه علـى    تتصل باألعمال الراهنة للجنة الفرعيـة. وأكَّـ   ٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
مته جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن      على ما قدَّ ه جيدر التنويه، بناًءأنَّ

)، بأمهيـة إنشـاء وتوطيـد    A/AC.105/993مسامهات يف مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة (    
ــة مســتدامة وقائمــة علــى أســاس   ــة حتتي ــة كوســيلة لتنفيــذ األهــداف    بني معــايري للبيانــات املكاني

  .٢٠١٥والغايات اإلمنائية يف سياق عملية خطة التنمية ملا بعد عام 
، ألقت مديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع لألمانـة       أيضاً ٨١٥ويف اجللسة   -١٨

مت كلمة استعرضت فيها األعمـال الـيت اضـطلع هبـا املكتـب خـالل السـنة املاضـية وقـدَّ          العامة
ا لألنشــطة املعتــزم القيــام هبــا يف العــام املقبــل، ومنــها أنشــطة التواصــل والتعــاون   تفصــيلي وصــفاً

طت والتنسـيق مـع هيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة. وسـلَّ           
دت علـى أمهيـة تـوفري مـوارد ماليـة وبشـرية       حالة املكتب املاليـة الراهنـة وشـدَّ    على اًالضوء أيض

مــن املهــم تزويــد  كافيــة مــن أجــل النجــاح يف تنفيــذ برنــامج عملــه. وقالــت يف هــذا الشــأن إنَّ 
مـن املهـم يف هـذا الوقـت،      املكتب باملوارد الضرورية للنـهوض بواليتـه كاملـةً. وأوضـحت أنَّ    

جديدة للتنمية املستدامة ويصوغ خطة للتنميـة العامليـة يف    اجملتمع الدويل أهدافاًالذي يرسم فيه 
، تعبئـة الـدعم وااللتـزام علـى نطـاق العـامل مـن أجـل النـهوض          ٢٠١٥سياق عامل مـا بعـد عـام    
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بــدور تكنولوجيــات الفضــاء واملعلومــات الفضــائية كــأدوات تتــيح بلــوغ األهــداف والغايــات   
  .٢٠١٥ملا بعد عام  املنشودة يف خطة التنمية

يوافق الذكرى السنوية لعدد من املناسـبات   ٢٠١٥عام  وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ  -١٩
رائد الفضـاء   اهلامة، مثل الذكرى السنوية اخلمسني لالحتفال بأول إنسان يسري يف الفضاء، وهو

سـيوز؛  -جتربة أبولووالذكرى السنوية األربعني ملشروع ؛ ألكسي أ. ليونوف من االحتاد الروسي
والذكرى السنوية اخلامسة عشرة للتوطن البشري املتواصل يف حمطة الفضاء الدوليـة؛ واالحتفـال   

  اب الفضائي هابل يف الفضاء.على وضع املقر مبرور مخسة وعشرين عاماً
اللجنــة علــى مــدار    الزيــادة املتواصــلة يف عــدد أعضــاء    وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ    -٢٠

  د األطراف.يلة املاضية يدلل على الثقة اليت يوليها اجملتمع الدويل للنظام املتعدِّالسنوات القل
وعاودت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      -٢١

ــلمية، وشــدَّ   ــراض الس ــة الوصــول إىل الفضــاء      يف األغ ــر إمكاني ــة: تيسُّ ــادئ التالي ــى املب دت عل
الدول على قدم املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بصرف النظـر عـن    اخلارجي أمام مجيع

مستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتصـادي؛ وعـدم متلُّـك الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر            
وســيلة  واألجــرام الســماوية األخــرى بــدعوى الســيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو بــأي       

يف حتسـني   ع أسلحة فيه وعدم اسـتغالله إالَّ وعدم وضأخرى؛ وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي 
الظروف املعيشية وتوطيد السالم على كوكب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي علـى تعزيـز تطـور      

  األنشطة الفضائية.
ورأت بعــض الوفــود أن تــأثري األنشــطة الفضــائية علــى حيــاة اإلنســان وعلــى البيئــة      - ٢٢

لجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، يستلزم زيادة التنسيق والتفاعل بني ال
من أجل العمل على وضع معايري دولية ملزمة بشأن مسائل مثل احلطام الفضائي واسـتخدام  
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، ومها مسألتان بالغتا األمهية يف اسـتخدام الفضـاء   

  اخلارجي واستكشافه.
البلــدان الناميــة ينبغــي أن تســتفيد مــن تكنولوجيــات الفضــاء،  وفــود أنَّورأت بعــض ال  -٢٣

تعزيـز التعـاون ضـروري لتيسـري تبـادل       يف دعم تنميتها االجتماعية واالقتصادية؛ وأنَّ خصوصاً
لتدريب العلماء يف البلدان الناميـة أمهيـة بالغـة     البيانات ونقل التكنولوجيا فيما بني الدول؛ وأنَّ

  املعلومات العلمية وتبادل البيانات ويف تعزيز بناء القدرات وتبادل املعارف.يف حرية تدفق 
مبـادرة تتصـل باسـتخدام الفضـاء      عـىن بـأيِّ  اللجنـة ينبغـي أن تُ   ورأت بعض الوفـود أنَّ   -٢٤

دة شــرط دة األطـراف الـيت لــديها واليـات حمـدَّ    وأن املناقشـة داخـل املنظمــات املتعـدِّ   ، اخلـارجي 
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انونيـة ملزمـة تسـاهم يف حتسـني قـانون الفضـاء وتتـيح مشـاركة مجيـع          أساسي لوضع صكوك ق
ه ال جيــوز، فيمــا يتعلــق بالفضــاء اخلــارجي، الــدول علــى قــدم املســاواة. ورأت تلــك الوفــود أنَّــ

زع السالح والتعاون الدويل واحلطام الفضائي التفاقـات غـري ملزمـة     إخضاع املسائل املتعلقة بن
  ر األمم املتحدة.جيري التفاوض عليها خارج إطا

اللجنــة الفرعيــة إطــار فريــد مــن نوعــه علــى الصــعيد  وأعــرب وفــد عــن رأي مفــاده أنَّ  -٢٥
ــاملي ــا         الع ــد وأن دوره ــد البعي ــتخدام الفضــاء يف األم ــدويل يف حبــوث الفضــاء واس ــاون ال للتع

 ه ينبغـي أن أنَّـ  سيكون عظيما خالل النصف قرن التايل. ورأى هذا الوفد يف ذلك الشأن أيضـاً 
يكون من بني اجملاالت اليت تركز اللجنة الفرعية عليها يف عملها مسامهة التكنولوجيا الفضـائية  

  يف التنمية املستدامة.
مـت علـى هـامش    مـي األنشـطة التاليـة الـيت ُنظِّ    وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا ملنظِّ  -٢٦

  دورهتا احلالية:
الفضائية  واملركبة ١- يين أرساتعرض إيضاحي بشأن ساتل االتصاالت األرجنت  (أ)  

وعــرض لنموذجيهمــا يف معــرض الفضــاء الــدائم مبكتــب شــؤون الفضــاء   ٢- األرجنتينيــة ترونــادور
  متهما األرجنتني؛اخلارجي، قدَّ

حلقــة عمــل بعنــوان "الفضــاء يف خدمــة الصــحة علــى صــعيد العــامل"، عقــدها    (ب)  
  خلارجي؛املعهد األورويب لسياسات الفضاء ومكتب شؤون الفضاء ا

عرض لنموذج بعثة املريخ املدارية املهـدى إىل معـرض الفضـاء الـدائم مبكتـب        (ج)  
  اهلند؛قدَّمته  شؤون الفضاء اخلارجي،

مؤمتر صحفي بشأن البعثة املشـتركة بـني االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة         (د)  
لمـاء حمطـة الفضـاء    عقدتـه جـويل روبنسـون، كـبرية ع     ملدة عام واحد يف حمطة الفضاء الدولية،

الدولية يف اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) مبركز جونسـون للفضـاء بالواليـات    
  املتحدة، وسيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

عــرض إيضــاحي عــن بعثــة روزيتــا لوكالــة الفضــاء األوروبيــة بعنــوان "رحلــة     )ه(  
  مته وكالة الفضاء األوروبية؛، قدَّروزيتا: كشف نشأة احلياة"

حلقة دراسية عن الفضاء والتنمية املستدامة بعنوان "دور التطبيقـات الفضـائية     (و)  
من الكوارث"، عقـدهتا   يف احلد من خماطر الكوارث يف سياق املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد

  اليابان؛
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بــيني (نظــام اخلدمــة املالحيــة معــرض تفــاعلي لنظــامي املالحــة الســاتلية األورو  (ز)  
التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض (إغنوس) ونظام غاليليو)، نظمته املفوضية األوروبيـة  

  والوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة.
    

    التقارير الوطنية  - دال  
ــاً     - ٢٧ ــة علمـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ ــدير  أحاطـ ــني التقـ ــارير املقدَّ بعـ ــبالتقـ ــاء   مـ ــدول األعضـ ــن الـ ة مـ

)A/AC.105/1077 وAdd.1 وAdd.2 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.17 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.18 (
مـة عـن   من جدول األعمال، "تبـادل عـام لـآلراء وعـرض للتقـارير املقدَّ      ٣حىت تنظر فيها يف إطار البند 

لـدول األعضـاء إىل تقـدمي تقـارير     ". وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعـوة ا طنيةاألنشطة الو
  سنوية عن أنشطتها الفضائية.

    
    الندوة  - هاء  

كـان موضـوعها "قيـاس الكـون:      شـباط/فرباير نـدوة   ٢مت جلنة أحباث الفضـاء يف  نظَّ  -٢٨
هـاينتس غالمسـاير مـن جلنـة     -استكشاف املاضي باستخدام علم الفلك احلديث"، أدارها كارل

  أحباث الفضاء.
مة يف الندوة ما يلي: عـرض بعنـوان "قيـاس الكـون"،     وض اإليضاحية املقدَّومشلت العر  -٢٩
ــارلقدَّ ــه كـ ــفايغ    -مـ ــة براونشـ ــاء وجامعـ ــة أحبـــاث الفضـ ــاير مـــن مكتـــب جلنـ ــاينتس غالمسـ هـ

مه تيمو بروسيت من مكتب الـدعم العلمـي   التكنولوجية، أملانيا؛ وعرض بعنوان "بعثة غايا"، قدَّ
األورويب لبحـوث وتكنولوجيـا الفضـاء، نوردفيـك، هولنـدا؛       املركـز  ،لوكالة الفضاء األوروبية

متــه كارميــه جــوردي مــن معهــد العلــوم وعــرض بعنــوان "غايــا، اجملــرة يف بيتابايــت واحــد"، قدَّ
الكونية، جامعة برشلونة، إسبانيا؛ وعرض بعنوان "سواتل العلوم الفضـائية يف الربازيـل يف عـام    

 شـؤون العلـم   ملعهد الوطين لبحوث الفضاء بـوزارة ا ي،مه فرانسيسكو جابلونسك"، قد٢٠١٤َّ
ــا ــاليليو     ســاو، واالبتكــار والتكنولوجي ــوان "غ ــل؛ وعــرض بعن ــه دوس كــامبوس، الربازي جوزي

متـه ماريـا داسـي إسـبويغ ومايتـه فاسـكويس       موبيل: جلب علم الفلك إىل املناطق الريفيـة"، قدَّ 
كـة املتحـدة، واملركـز األملـاين لشـؤون      اململ ،من مشروع غاليليو موبيل، إمبريَيل كوليج، لنـدن 

الفضاء اجلوي يف أوبربفافنهوفن، ميونخ، أملانيا؛ وعرض بعنـوان "غايـا وإبسـتمولوجيا الفيزيـاء     
  مته سيبيل أندريل، جامعة جوزيف فورييه، غرونوبل، فرنسا.الفلكية"، قدَّ
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    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - واو  
، ٨٣٤ ظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلسـتها      بعد أن ن  - ٣٠

ه إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف ، تقريرهــا املوجَّــ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٣املعقــودة يف 
 ن آراءها وتوصياهتا على النحو املبيَّن يف الفقرات الواردة أدناه.األغراض السلمية، الذي يتضمَّ

    
    رنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةب  - ثانياً  

مــن جــدول  ٤، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -٣١
  األعمال، املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية".

 مــوجزاً م فيهــا عرضــاً، ألقــى خــبري التطبيقــات الفضــائية كلمــة قــدَّ  ٨٢٦ويف اجللســة   -٣٢
  تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. ذة واملعتزمألنشطة املنفَّل

البوليفاريـة) وكنـدا   -م ممثلو أملانيا ومجهورية كوريا والصني وفنــزويال (مجهوريـة  وتكلَّ  -٣٣
واليابـان يف إطـار    األمريكيـة  وكوبا وكولومبيـا واململكـة العربيـة السـعودية والواليـات املتحـدة      

عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة      يابـة م ممثـل شـيلي ن  من جدول األعمـال. كمـا تكلَّـ    ٤البند 
يط م املراقبـون عـن منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـ       والكاريبـي يف إطـار هـذا البنـد. وتكلَّـ    

  أثناء التبادل العام لآلراء. اهلادئ بشأن هذا البند أيضاً
  العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية: واستمعت اللجنة الفرعية إىل  -٣٤

  مه ممثل النمسا؛عرض بعنوان "جمموعة السواتل برايت: سنتان يف املدار"، قدَّ  (أ)  
: برنامج ماجستري دراسـات عليـا يف نظـم الفضـاء     SpaceTechعرض بعنوان "  (ب)  

  مه ممثل النمسا؛وهندسة األعمال يف جامعة غراتس للتكنولوجيا"، قدَّ
ــا      ج)(   عــرض بعنــوان "تقريــر املركــز اإلقليمــي اجلديــد لتــدريس علــوم وتكنولوجي

  مه ممثل الصني؛الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ (الصني)"، قدَّ
عرض بعنوان "سلسلة جتـارب بـرج اإلسـقاط: برنـامج زمـاالت مشـترك بـني          (د)  

مـه  الـدورة األوىل"، قدَّ  تقريـر عـن   -األمم املتحدة ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسـان للفضـاء   
  ممثل أملانيا؛

-UNISECعرض بعنوان "التعريف باالحتاد العاملي جلامعات هندسـة الفضـاء (    ) (ه  

Globalَّمته ممثلة اليابان؛)"، قد  
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عرض بعنوان "ندوة مشتركة بـني األمـم املتحـدة واملكسـيك عـن تكنولوجيـا         (و)  
مـه ممثـل   التجربة املكسـيكية"، قدَّ  -ار معقولة الفضاء األساسية: إتاحة تكنولوجيا الفضاء بأسع

  املكسيك.
    

    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ألف  
جمملـة عـن    م حملةُعرِض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّ  -٣٥

ــَن ــة املسـ ــائية و  الواليـ ــدة للتطبيقـــات الفضـ ــامج األمـــم املتحـ ــة  دة إىل برنـ ــر الوثيقـ ــه (انظـ َتوجُّهِـ
A/AC.105/1085  أنشـــطة الربنـــامج لعـــام  ). والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أن١١َّ-٢، الفقــرات

  ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج.ُمرضياً تنفيذاً قد ُنفِّذت ٢٠١٤
تربعـات   متقـد قـدَّ   أعضاء ومنظمـات شـىت   دوال والحظت اللجنة الفرعية بتقدير أنَّ  -٣٦

  ).٥٣، الفقرة A/AC.105/1085(انظر الوثيقة  ٢٠١٤نقدية وعينية ألنشطة عام 
اجملــاالت ذات األولويــة يف الربنــامج هــي: الرصــد      وأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل أنَّ    -٣٧

البيئي، وإدارة املوارد الطبيعيـة، واالسـتفادة مـن االتصـاالت السـاتلية يف تطبيقـات التعلـيم عـن         
عد، واحلد من أخطار الكوارث، واستخدام النظم العاملية لسواتل املالحـة،  يب عن ُبعد والتطبُب

املنــاخ، ومبــادرة تكنولوجيــا ارتيــاد  الفضــاء، وتغــري ومبــادرة علــوم الفضــاء األساســية، وقــانون
  اإلنسان للفضاء.

سيشـهد إدراج أولويـة مواضـيعية جديـدة      ٢٠١٥عام  وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ  -٣٨
  رصد التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ومحايتهما. الربنامج هي يف
مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وخـبري        إىل أنَّ وأشارت اللجنة الفرعيـة أيضـاً    -٣٩

مـوارد املكتـب البشـرية     التطبيقات الفضائية قد أبلغاهـا حبالـة املـوارد، مبـا يف ذلـك أثـر تقلـيص       
الفرعية ضرورة زيادة املوارد البشرية من أجل التنفيـذ الكامـل    على الربنامج. والحظت اللجنة
، بـدون  املكتـب لـن يكـون قـادراً     ر أن يضطلع هبا الربنـامج، وأنَّ جملموعة األنشطة اليت من املقرَّ

تلك الزيادة، على تلبية الطلبات املتزايدة للدول األعضاء فيما يتعلق بأهداف التنميـة املسـتدامة   
  .٢٠١٥بعد عام  وخطة التنمية ملا

تكــون مــوارد املكتــب، وال ســيما املــوارد   وأعربــت بعــض الوفــود عــن قلقهــا مــن أالَّ   -٤٠
  كافية ملواصلة تنفيذ واليته كاملةً. البشرية،
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    ٢٠١٤عام   - ١  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

ى الربنامج التايل لالجتماعات والنـدوات وحلقـات   أوصت اللجنة الفرعية باملوافقة عل  -٤١
  :٢٠١٤العمل لعام 

اجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بشــأن منــافع حمطــة الفضــاء الدوليــة يف جمــال    (أ)  
  شباط/فرباير؛ ٢٠و ١٩الصحة، الذي انعقد يف فيينا يومي 

دام املــؤمتر الــدويل الثالــث املشــترك بــني األمــم املتحــدة واملغــرب حــول اســتخ    (ب)  
تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، الذي اشتركت جائزة األمري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة      

  نيسان/أبريل؛ ٤إىل  ١للمياه يف تنظيمه وانعقد يف الرباط من 
ــوم الفضــاء واألمــم        (ج)   ــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا بشــأن عل الن

  أيلول/سبتمرب؛ ٢٤إىل  ٢٢سا، من املتحدة، اليت انعقدت يف غراتس، النم
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية          (د)  

بشأن املنافع االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، اليت انعقدت يف تورونتو، كندا، مـن  
  أيلول/سبتمرب؛ ٢٨إىل  ٢٦

ــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــد     )ه(   ــا الفضــاء   الن ة واملكســيك بشــأن تكنولوجي
  تشرين األول/أكتوبر؛ ٢٣إىل  ٢٠األساسية، اليت انعقدت يف إنسينادا، املكسيك، من 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني ومنظمـة التعـاون الفضـائي      (و)  
تشـرين   ٢٠إىل  ١٧آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء، الـيت انعقـدت يف بـيجني مـن     

  الثاين/نوفمرب؛
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومركز عبـد السـالم الـدويل للفيزيـاء       (ز)  

النظرية بشأن استخدام النظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة، الـيت انعقـدت يف        
  كانون األول/ديسمرب. ٥إىل  ١ترييسيت، إيطاليا، من 

    
    الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق الزماالت الدراسية    

أعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للحكومــة اإليطاليــة ووزارة الصــناعة يف إيطاليــا    -٤٢
متا، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعـاون مـع   دِّاللتني قُ

لربنـامج العاشـر للماجسـتري يف جمـال الـنظم      زمـاالت ل ، املعهد الوطين لبحوث القيـاس واملعـايرة  
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ــةال ــامج      عاملي ــِتم يف أيلول/ســبتمرب، وللربن لســواتل املالحــة والتطبيقــات املتصــلة هبــا، الــذي اخُت
  .٢٠١٤احلادي عشر للزماالت، الذي بدأ يف تشرين األول/أكتوبر 

ــذ         -٤٣ ــة ملواصــلتها تنفي ــة الياباني ــديرها للحكوم ــة عــن تق ــة الفرعي ــت اللجن ــامج وأعرب برن
الزمــاالت الطويلــة األمــد املشــترك بــني األمــم املتحــدة واليابــان بشــأن تكنولوجيــات الســواتل    

  النانوية، بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا.
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للحكومــة األملانيــة الــيت جنحــت، بالتعــاون مــع    -١٤

لصــغرية التــابع جلامعــة بــرميني واملركــز األملــاين  مركــز تكنولوجيــا الفضــاء التطبيقيــة واجلاذبيــة ا 
  لشؤون الفضاء اجلوي، يف إجناز أول دورة من سلسلة جتارب برج اإلسقاط.

    
    ٢٠١٥عام   - ٢  

    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    
يـــات واالجتماعـــات أوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة باملوافقـــة علـــى الربنـــامج التـــايل للملتق   -٤٥

  :٢٠١٥والندوات وحلقات العمل لعام 
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واليابـان بشـأن طقـس الفضـاء حـول        (أ)  

موضــوع "النــواتج العلميــة ونــواتج البيانــات املتأتيــة مــن أجهــزة املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس   
  آذار/مارس؛ ٦إىل  ٢الفضاء"، املزمع عقدها يف فوكووكا، اليابان، من 

حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي بشـأن تطبيقـات            (ب)  
إىل  ١٨النظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف كراسنويارسك، االحتـاد الروسـي، مـن    

  أيار/مايو؛ ٢٢
ت النـدوة املشـتركة بـني األمـم املتحــدة والنمسـا بشـأن االسـتفادة مـن تطبيقــا          (ج)  

إىل  ٧املناخ، املزمع عقدها يف غراتس، النمسـا، مـن    تكنولوجيا الفضاء املتكاملة يف رصد تغري
  أيلول/سبتمرب؛ ١٠

حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية بشـأن            (د)  
استخدام تكنولوجيـا الفضـاء لرصـد العواصـف الرمليـة واجلفـاف يف منطقـة الشـرق األوسـط،          

  أيلول/سبتمرب؛ ٣٠إىل  ٢٦املزمع عقدها يف طهران، من 
الندوة املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب أفريقيـا بشـأن تكنولوجيـا الفضـاء       ) (ه  

  األساسية، املزمع عقدها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف أيلول/سبتمرب؛
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حـة الفضـائية   حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمال       (و)  
املنافع االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، املزمـع عقـدها يف القـدس، إسـرائيل،      بشأن
  تشرين األول/أكتوبر؛ ١١إىل  ٩من 

ــا حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وكوســتاريكا حــول ت      (ز)   كنولوجي
  تشرين الثاين/نوفمرب؛ ١٣ىل إ ٩، املزمع عقدها يف سان خوسيه، من للفضاء ارتياد اإلنسان

امللتقى الرفيع املستوى املشترك بني األمم املتحـدة واإلمـارات العربيـة املتحـدة       (ح)  
للتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية املســتدامة"، املزمــع   كــاًحــول موضــوع "الفضــاء باعتبــاره حمرِّ

  /نوفمرب؛تشرين الثاين ١٧إىل  ١٥عقده يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، من 
حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة وكينيـا بشـأن تسـخري التكنولوجيـا           (ط)  

إلدارة احلياة الربية ومحاية التنوع البيولوجي، املزمـع عقـدها يف كينيـا، يف     والتطبيقات الفضائية
  تشرين الثاين/نوفمرب؛

املزمــع ، املالحــةاجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل بشــأن الــنظم العامليــة لســواتل   (ي)  
  كانون األول/ديسمرب. ١٨إىل  ١٤عقده يف فيينا من 

    
    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  

اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات العليــا الــيت تســتغرق  الحظــت اللجنــة الفرعيــة أن  -٤٦
يس مها املراكـز اإلقليميـة لتـدر   ، والـيت تقـدِّ  ٢٠١٥-٢٠١٣ة كل منـها تسـعة أشـهر للفتـرة     مدَّ

ــات         ــر خــبري التطبيق ــق بتقري ــد أُرِف ــم املتحــدة، ق ــا الفضــاء، املنتســبة إىل األم ــوم وتكنولوجي عل
  ، املرفق الثالث).A/AC.105/1085 ةالفضائية (الوثيق

والحظت اللجنة الفرعية افتتـاح املركـز اإلقليمـي اجلديـد لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا          -٤٧
ه يف جامعــة بايهـانغ يف بــيجني. كمــا  يقــع مقـرَّ  الفضـاء يف منطقــة آسـيا واحملــيط اهلـادئ، الــذي   

  الحظت اللجنة الفرعية التزام احلكومة الصينية بدعم عمل ذلك املركز.
، ٦٨/٧٥دت، يف قرارهـا  واستذكرت اللجنة الفرعية أن اجلمعية العامة كانت قد أكَّـ   -٤٨

ية ملسـاعدة الـدول   أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنشـطة الفضـائ    
علـى تنميــة قــدراهتا يف جمــال الفضــاء واملســامهة يف حتقيـق أهــداف إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن   

كانت قد الحظت يف ذلك الصـدد أمهيـة مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع          مااأللفية، ك
  الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا.
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ة احلاديـة والعشـرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت      والحظت اللجنـة الفرعيـة أن الـدور     -٤٩
كــانون األول/ديســمرب  ٥إىل  ٢الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد ُعقــدت يف طوكيــو مــن   

بعنــوان "قفــزة حنــو املرحلــة التاليــة: تقــدمي أفكــار وحلــول مبتكــرة". وســُتعقَد الــدورة   ،٢٠١٤
  .٢٠١٥الثانية والعشرون للملتقى يف بايل، إندونيسيا، عام 

االجتمـاع الثـامن جمللـس منظمـة التعـاون الفضـائي        أنَّ والحظت اللجنة الفرعيـة أيضـاً    -٥٠
، واسـُتعرِض  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٥و ٢٤آلسيا واحمليط اهلادئ قد ُعقد يف باكستان يومي 

  م احملرز يف مشاريع املنظمة.فيه التقدُّ
ؤمتر القــارة األمريكيــة الســادس املعــين  تــة ملــاألمانــة املؤقَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ   -٥١

بالفضـاء مسـتمرة يف تنفيـذ إعـالن باتشـوكا، الـذي اعُتمـد يف املـؤمتر السـادس، الـذي ُعقـد يف            
  .٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٥باتشوكا، املكسيك، من 

ل وأُبِلغــت اللجنــة الفرعيــة بالتربعــات النقديــة الــيت اســُتِلمت مــن اجلهــات املاحنــة خــال   -٥٢
السنوات املاضية، وُشجِّعت الدول األعضاء على تقـدمي املزيـد مـن الـدعم بغيـة حتقيـق أهـداف        

 اجملتمع الدويل يف دعم تنمية القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
    

تنمية االجتماعية واالقتصادية تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض ال  - ثالثاً  
  تنمية املستدامة وخطة التنمية سياق مؤمتر األمم املتحدة لل  يف

    ٢٠١٥ملا بعد عام 
مــن جــدول  ٥، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -٥٣

ــة واالقتصــادية يف     ــة االجتماعي ــا الفضــاء ألغــراض التنمي األعمــال، املعنــون "تســخري تكنولوجي
  ".٢٠١٥لتنمية ملا بعد عام سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة ا

. كمـا  ٥اليابـان كلمـات يف إطـار البنـد     مصـر و وألقى ممثلو أملانيا وفرنسا وكولومبيا و  -٥٤
  ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

  ة:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالي  -٥٥
تشـكيل املسـتقبل، بعثـة رائـد الفضـاء األملـاين        - عرض بعنوان "النقطـة الزرقـاء    (أ)  

  مه ممثل أملانيا؛ألكسندر غريست العامل بوكالة الفضاء األوروبية إىل حمطة الفضاء الدولية"، قدَّ
مـه  عرض بعنوان "األنشطة واملسامهات اإليطالية يف حمطة الفضاء الدولية"، قدَّ  (ب)  
  طاليا؛ممثل إي
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عرض بعنوان "االستفادة من املعلومات الساتلية يف جمـال الصـحة علـى الصـعيد       (ج)  
  مه ممثل اليابان؛العاملي"، قدَّ

عرض بعنوان "عمل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي والشـركاء علـى تعزيـز         (د)  
قيـق  رصد األرض من أجل الوفاء بااللتزامات العامليـة املتعلقـة باحلـد مـن أخطـار الكـوارث وحت      

  مه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.التنمية املستدامة"، قدَّ
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٥٦

ح خلطـة عمـل مقترحـة بشـأن وضـع آليــة      ورقـة اجتمـاع بعنـوان "مشـروع مـنقَّ       (أ)  
اء اخلـارجي  ملداوالت تعاونية حول الفضاء والتنمية املستدامة: التقريب بني جلنـة اسـتخدام الفضـ   

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.15يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية" (الوثيقة 
ومــا بعــده: حنــو خطــة   ٢٠مــة مــن األمانــة بعنــوان "مــؤمتر ريــو+ رة مقدَّمــذكِّ  (ب)  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.26" (الوثيقة ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
"االجتماع األول لفريق اخلرباء املعين بالفضـاء والصـحة    ورقة اجتماع بعنوان  (ج)  

ــاملي املعقــود يف    ــى الصــعيد الع ــة وخطــة العمــل    ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٥عل ــر عــن الوالي : تقري
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.29واالعتبارات األولية املقترحة" (الوثيقة 

اسـتخدام الفضـاء    مـة مـن الـرئيس السـابق واحلـايل والقـادم للجنـة       رة مقدَّمذكِّ  (د)  
موضــوع اللجنــة  ‘ ٥٠اليونيســبيس+‘ ٢٠١٨اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بعنــوان "عــام     

الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض  
 ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.30السلمية" (الوثيقة 

، تأكيــد ٦٩/٨٥رت، يف قرارهــا اجلمعيــة العامــة كــرَّ واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  -٥٧
احلاجة إىل الترويج لفوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة   
اليت تعقدها األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وامليـادين املتصـلة    

تركيـز، يف إعـداد السياسـات وبـرامج العمـل وتنفيـذها، علـى األمهيـة         مت بضـرورة ال هبا، وسـلَّ 
اجلوهريــة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا فيمــا يتعلــق بالتنميــة املســتدامة علــى الصــعيد   
ــك          ــداف تل ــق أه ــة إىل حتقي ــود الرامي ــها اجله ــائل من ــي بوس ــوطين واحملل ــاملي واإلقليمــي وال الع

يشـمل تنفيـذ إعـالن األلفيـة واإلسـهام يف خطـة التنميـة ملـا بعـد          املؤمترات ومؤمترات القمة، مبـا  
  .٢٠١٥عام 
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عت الــدول األعضــاء يف ذلــك اجلمعيــة العامــة شــجَّ أنَّ واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً  - ٥٨
ــاً  ــا الفضــاء     القــرار أن تعمــل، حتقيق ــوم وتكنولوجي ــة، علــى إدراج جــدوى تطبيقــات عل هلــذه الغاي
  فية املستشعرة من الفضاء يف تلك املؤمترات ومؤمترات القمة والعمليات.واستخدام البيانات اجلغرا

هت اللجنة الفرعية بالدور الفاعل الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضـاء وتطبيقاهتـا   ونوَّ  - ٥٩
واملعلومات اجلغرافية املكانية يف ميادين مثـل تقـدمي اخلـدمات الصـحية عـن ُبعـد ودراسـة األوبئـة         

م عن ُبعد وإدارة الكوارث وتغري املنـاخ ومحايـة البيئـة والتنميـة احلضـرية والريفيـة       عن ُبعد والتعلي
  ورصد األرض، وكذلك مبسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 ١٥م يف مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي نظَّــ والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ  -٦٠
نقــاش حــول الفضــاء والتنميــة املســتدامة يف ســياق خطــة  حلقــة  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر 

أثناء املداوالت العامة للجنـة الرابعـة التابعـة للجمعيـة العامـة بشـأن       ، ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

ــدير أنَّ    -٦١ ــة بتق ــة الفرعي ــد نظَّــ مكتــب شــؤون الفضــاء ا  والحظــت اللجن م، يف خلــارجي ق
، الــدورة احلاديــة عشــرة غــري الرمسيــة املفتوحــة لالجتمــاع       ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٤نيويــورك يف 

املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي بعنـوان "تسـخري أدوات الفضـاء مـن أجـل      
ــا ب      ــة مل ــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف خطــة التنمي ــى األرض: إســهامات تكنولوجي ــة عل عــد عــام  التنمي

ه سـُتنظَّم منـاظرة رفيعـة املسـتوى ملـدة نصـف يـوم بعنـوان         ". والحظت اللجنة الفرعية أنَّـ ٢٠١٥
"املنـاظرة الرفيعـة املســتوى املشـتركة بـني مــؤمتر بـون واالجتمـاع املشــترك بـني الوكـاالت بشــأن         

املـؤمتر  أنشطة الفضاء اخلارجي حول تسخري املعلومات الفضائية من أجل التنميـة" بـاالقتران مـع    
  .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦من  بوناملشترك بني األمم املتحدة وأملانيا، املزمع عقده يف 

ت بعض الوفود االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضـاء اخلـارجي   وحثَّ  -٦٢
على مواصلة النظر يف السبل اليت ميكن أن تسـهم هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا يف       

  .٢٠١٥نفيذ إعالن األلفية وخطة التنمية ملا بعد عام ت
ُيعـاد التفـاوض علـى أهـداف التنميـة       ه ينبغي أالَّوأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٦٣

م الـذي أحـرزه فريـق اجلمعيـة العامـة      إىل التقدُّ املستدامة هبدف إدراج تكنولوجيا الفضاء، نظراً
 بأهــداف التنميــة املســتدامة. وذهــب ذلــك الوفــد إىل أنَّ  العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين 

تكنولوجيا الفضاء ميكن أن تكون أداة أساسية للقياس والرصد والتقيـيم يف سـياق تنفيـذ خطـة     
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
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ــاده أنَّــ    -٦٤ ــها علــى إدمــاج     وأُعــرب عــن رأي مف ــة أن تواصــل عمل ــة الفرعي ه ينبغــي للجن
  ضاء يف منظومة األمم املتحدة.استخدام تكنولوجيا الف

ضـي يف مناقشـة اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء      مـن املهـم املُ   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٦٥
حتقيـق   ، وأن٢٠١٥َّلتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف إطار خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

أهــم التطبيقــات الــيت ميكــن أن  ة مــن الفضــاء ال يــزال أحــدالفعاليــة يف تبــادل البيانــات املســتمدَّ
  .٢٠١٥تدعم حتقيق األهداف الوطنية يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 

الـة لتحقيـق النمـو    ه ينبغـي اعتبـار األنشـطة الفضـائية أداة فعَّ    وأُعرب عن رأي مفاده أنَّـ   -٦٦
دام الفضـاء  م احملرز يف اسـتخ من شأن التقدُّ االقتصادي وابتكارات عرضية لصاحل البشرية، وأنَّ

  ز التنمية العادلة واملتوازنة.اخلارجي يف األغراض السلمية أن يعزِّ
مـة النمـو،   ه ينبغي للمجتمع الدويل، وال سيما البلـدان املتقدِّ وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٦٧

الثغـرات العلميـة والتكنولوجيـة املوجـودة مـن خـالل        زيادة اإلسهام يف اجلهود الراميـة إىل سـدِّ  
ر، بدون هـذا الـدعم،   ه قد يتعذَّلقدرات يف البلدان النامية وتقاسم الدراية الفنية معها، وأنَّبناء ا

  بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق تنمية عاملية جامعة.
من املهم سد الثغرات اليت تشـوب القـدرات يف جمـال     وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنَّ  -٦٨

القـدرات   ا يف بنـاءِ رئيسـي  لوجيا الفضاء ال يزال عامالًنقل املعرفة بتكنو تكنولوجيا الفضاء وأنَّ
ا يف السـعي إىل جعـل بيئـة    مهمـ  الوطنية يف الدول األعضاء، وميكن أن يؤدي هـذا بـدوره دوراً  

  الفضاء أكثر استدامة.
 وعــاود الفريــق العامــل اجلــامع االنعقــاد برئاســة الســيد ف. ك. دادوال (اهلنــد)، وفقــاً   ٦٩

املعقـودة   ٨٤٢ت اللجنة الفرعية، يف جلستها . وأقر٦٩/٨٥َّاجلمعية العامة  من قرار ٨للفقرة 
 شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير. ١٢يف 
    

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

مــن جــدول  ٦، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -٧٠
األعمال، املعنون "املسائل املتصـلة باستشـعار األرض عـن ُبعـد بواسـطة السـواتل، مبـا يف ذلـك         

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض".
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ــو   -٧١ ــى ممثل ــا       وألق ــوب أفريقي ــيالروس وجن ــل وب ــا وباكســتان والربازي إندونيســيا وإيطالي
والصــني وكنــدا وكولومبيــا ومصــر واهلنــد والواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان كلمــات يف  

ممثلو دول أعضـاء أخـرى بشـأن هـذا البنـد أثنـاء        تكلَّممن جدول األعمال. كما  ٦إطار البند 
  لآلراء. التبادل العام

  معت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واست  -٧٢
عـرض بعنــوان "مبــادرات وكالــة الفضــاء االحتاديــة يف جمــال اســتخدام بيانــات    (أ)  

  ه ممثل االحتاد الروسي؛قدَّماالستشعار عن ُبعد لصاحل التنمية املستدامة"، 
ويـة التابعـة لـإلدارة الوطنيـة     "عرض للمستجدات املتعلقة بسواتل األرصـاد اجل   (ب)  

  ه ممثل الواليات املتحدة؛قدَّملدراسة احمليطات والغالف اجلوي"، 
  ه ممثل الصني؛قدَّم"، GF-2و GF-1"عرض نتائج تطبيقات الساتلني   (ج)  
  جامعة الفضاء الدولية؛ ه املراقب عنقدَّمعرض بعنوان "املبادرة العاملية بشأن املياه"،   (د)  
وان "اجلمعيــة الدوليــة للمســح التصــويري واالستشــعار عــن ُبعــد يف  عــرض بعنــ  )ه(  

ه املراقب عن اجلمعية الدوليـة للمسـح   قدَّمة من الصور"، خدمة اجملتمع بفضل املعلومات املستمدَّ
  التصويري واالستشعار عن ُبعد؛

عرض بعنوان "الربنامج األورويب لرصد األرض (كوبرينيكوس): إجنـاز أورويب"،    (و)  
  ه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛مقدَّ

عرض بعنوان "الفائزون جبائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز العامليـة السادسـة      (ز)  
  ه املراقب عن جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه.قدَّمللمياه"، 

واإلقليميـة والدوليـة يف   استعرضت الوفود، أثناء املناقشات، الربامج الوطنيـة والثنائيـة   و  -٧٣
املنـاخ؛ وإدارة الكـوارث؛    جمال االستشعار عن ُبعد، وال سيما يف اجملـاالت التاليـة: رصـد تغـري    

ــة         ــنظم اإليكولوجي ــزالزل؛ وإدارة ال ــم ال ــرباكني وعل ــم ال ــة؛ وعل ــات اجليولوجي ورصــد العملي
راعـة ومصـائد األمسـاك؛    الطبيعية؛ ورصد نوعية اهلـواء وامليـاه؛ واألرصـاد اجلويـة؛ والز     املواردو

البيولـوجي، واملنـاطق    عورصد إزالة الغابـات وتـدهورها؛ ورسـم خـرائط ملـوارد التنـوُّ      ؛ والري
مسـتجمعات امليـاه واسـتخدام األراضـي؛ ورصـد الغطـاء اجلليـدي؛ ودراسـة          الساحلية، وتنميـة 

ة العامليـة؛ واألمـن   وتقييم موئل احلياة الربية؛ والتنمية الريفية وختطيط املـدن؛ والصـح   ات؛احمليط
  الغذائي والتقدير الكمي لغلة احملاصيل.
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دت عليــه الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة  كمــا أكَّــ، والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٧٤
ــو+   ــتدامة "ريـ ــة املسـ ــتمدَّ   A/CONF.216/16" (٢٠للتنميـ ــات املسـ ــيه البيانـ ــا تكتسـ ــن )، مـ ة مـ

ت اجلغرافيــة املكانيــة املوثــوق هبــا مــن أمهيــة يف  تكنولوجيــا الفضــاء والرصــد املــوقعي واملعلومــا 
 التنمية املستدامة وبراجمهـا ومشـاريعها. والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن      اتعمليات وضع سياس

للبشــرية، وأهنــا  بالغــة األمهيــة الــنظم الشــاملة واملنســقة واملســتدامة لرصــد األرض تعــود بفوائــد 
  .٢٠١٥بعد عام  يف خطة التنمية ملا اهام تزال تؤدي دوراً  ال

لبنــاء قــدراهتا علــى  كــبرية البلــدان الناميــة تبــذل جهــوداً والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  -٧٥
ظــروف العــيش والنــهوض بتنميتــها   األرض مــن أجــل مكافحــة الفقــر وحتســني  تســخري رصــد

ــة واالقتصــادية مــن خــالل اســتغالل املــوارد اســتغالالً    ويف هــذا . ومســتداماً رشــيداً االجتماعي
جهود بناء القدرات اليت يبذهلا املركز اإلقليمـي لتـدريس   أيضاً  الفرعية ةد، الحظت اللجنالصد

  علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ يف جمال االستشعار عن ُبعد.
وأعادت اللجنة الفرعية تأكيد أمهية التعاون الـدويل يف أنشـطة رصـد األرض وأحاطـت       -٧٦
ات اإلقليمية والدولية الرامية إىل تعزيز استخدام بيانات االستشعار عن ُبعد بعدد من املبادر علماً

 يمـي الختاذ قـرارات مسـتنرية، وال سـيما لصـاحل البلـدان الناميـة، مثـل نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقل          
ــادرة تســخري التطبيقــات       ألمريكــا الوســطى ("ســريفري")، الــذي تدعمــه الواليــات املتحــدة، ومب

البيئة اليت اختذها امللتقى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ،       الفضائية من أجل 
  اخلضري الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. ونظام تصنيف الغطاء

والـيت  ، اوالحظت اللجنة الفرعية وجود عـدد مـن سـواتل رصـد األرض العاملـة حاليـ        -٧٧
وعـدد مـن العمليـات    ، االسـتبانة وشـديد الدقـة    عـايل  رصـداً تتيح رصـد بيئـة األرض باسـتمرار    

وجـود خطـط للتشـارك يف تصـميم هـذه      أيضاً  املقبلة إلطالق سواتل رصد األرض. والحظت
جيـل جديـد مـن نظـم رصـد األرض العاليـة االسـتبانة. وهـي          طـوير السواتل وبنائهـا وخطـط لت  

مـن التحسـينات علـى     تدخل مزيداً أن ، إذا ما اقترنت بالنظم األرضية،تقنيات من شأهنا مجيعاً
  رصد بيئة األرض.

. جمانـاً  ازدياد توافر البيانات الفضائية بتكلفـة زهيـدة أو  أيضاً  والحظت اللجنة الفرعية  -٧٨
مثـل سـاتل استشـعار األراضـي      وهي تشمل بيانات االستشعار عن ُبعـد املسـتمدة مـن مصـادر    

ألمريكيـة، وتشـكيلة السـواتل الصـغرية اإليطاليـة      عن ُبعد (الندسات) التابع للواليات املتحدة ا
لرصد حوض البحر األبـيض املتوسـط؛ والسـواتل اليابانيـة لرصـد غـازات االحتبـاس احلـراري،         

و"أرغـوس   تروبيك"-الربازيلي لدراسة املوارد األرضية، وبعثات سواتل "ميغا-والساتل الصيين
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يلة سواتل االستشعار عن ُبعـد املشـتركة   وأتيكا" ("سارال") املشتركة بني اهلند وفرنسا، وتشك
ــا  ــامج      دبـــني االحتـ ــار برنـ ــوية يف إطـ ــنتنيل" املنضـ ــد "سـ ــواتل الرصـ ــيالروس، وسـ ــي وبـ الروسـ

بـاخلطط  أيضـاً   كوبرنيكوس التـابع لوكالـة الفضـاء األوروبيـة. وأحاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـاً        
د األرض يف إطـار تشـكيلة   املشتركة بني اجلزائر وجنوب أفريقيا لتطوير ساِتلني من سواتل رص

  السواتل األفريقية إلدارة املوارد.
والحظــت اللجنــة الفرعيــة اســتمرار تقــدمي الــدعم لألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا اللجنــة املعنيــة   - ٧٩

والعشــرين املعقــود يف ترومســو   الثــامن بســواتل رصــد األرض، الــيت أعلنــت، أثنــاء اجتماعهــا العــام  
ــاين/نوفمرب   ــالنرويج يف تشــرين الث ــة العا    ٢٠١٤ ب ــات املناخي ــوافر البيان ــزام بتحســني ت ــة، عــن االلت  ملي

املستشعرة من الفضاء، ودمج عمليات الرصد الساتلية واألرضية، وتعزيز احلد من خماطر الكـوارث.  
مت، أثنـاء  الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي قـد تسـلَّ        أنَّأيضـاً   والحظت اللجنة الفرعية

  .٢٠١٥رئاسة اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض يف عام ، ذكورامل االجتماع العام
والحظــت اللجنــة الفرعيــة مواصــلة دعــم اجلهــود الــيت يبــذهلا الفريــق املخــتص برصــد      -٨٠

األرض من أجل تطوير املنظومة العاملية لـنظم رصـد األرض (جيـوس) ووضـع خطتـه التنفيذيـة       
مؤمتر القمـة الـوزاري املقبـل للفريـق      أنأيضاً  للسنوات العشر املقبلة. والحظت اللجنة الفرعية

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣سوف ُيعقد يف مكسيكو سييت، يف  ألرضاملختص برصد ا
مـؤمتر الفضـاء السـادس، الـذي ُعقـد يف مينسـك يف عـام         والحظت اللجنة الفرعيـة أنَّ   -٨١

ر االستشـعار عـن ُبعـد    ، تناول، فيما َتناوله مـن مسـائل، أسـاليب جديـدة لتجهيـز صـو      ٢٠١٤
ــاً  ــيالروس حــول         وأحاطــت علم ــم املتحــدة وب ــني األم ــة عمــل مشــتركة ب ــد حلق ــاقتراح عق ب

  .٢٠١٦على هامش مؤمتر الفضاء السابع يف عام  نظيمهااالستشعار عن ُبعد من املزمع ت
والحظت اللجنة الفرعية أمهية السياسـات املتعلقـة بدميقراطيـة البيانـات الـيت ترمـي إىل         -٨٢
كني املستخدمني يف البلدان النامية من االسـتفادة الكاملـة مـن بيانـات وتطبيقـات االستشـعار       مت

  عن ُبعد ملعاجلة خمتلف القضايا اليت هتم جمتمعاهتم.
تنامي مشاركة كيانات القطـاع اخلـاص يف رصـد األرض.    أيضاً  والحظت اللجنة الفرعية  - ٨٣

األمهيـة مبكـان تـوافر أطـر وطنيـة مالئمـة للتنظـيم         مـن  ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة الفرعيـة أنَّ 
  الرقايب من أجل ضمان استخدام وتوزيع بيانات االستشعار عن ُبعد بروح من املسؤولية.

الـة للتنظـيم   ينبغي جلميع الـدول أن تنظـر يف وضـع أطـر فعَّ    أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٨٤
ملتعلـق بـنظم االستشـعار عـن ُبعـد، الـذي       الرقايب يف جمـال االستشـعار عـن ُبعـد، مثـل القـانون ا      

ينبغي هلا، وهي تقوم بذلك، أن تستعرض تقريـر الفريـق   أنَّه اعتمدته كندا يف اآلونة األخرية، و
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ــابعالعامــل  ــة ذات الصــلة باستكشــاف       الت ــة املعــين بالتشــريعات الوطني ــة القانوني ــة الفرعي للجن
ملزيـد مـن التوجيـه (انظـر الوثيقـة       اسـاً الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية، التم  

A/AC.105/1045.(  
    

    احلطام الفضائي  - خامساً  
مــن جــدول  ٧، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -٨٥

  األعمال، املعنون "احلطام الفضائي".
ــا وباكســـ   وألقـــى  -٨٦ ــيا وإيطاليـ ــا وإندونيسـ ــاد الروســـي وأملانيـ ــو االحتـ تان والربازيـــل ممثلـ
البوليفاريــة) وكنــدا وكوبــا ومصــر واململكــة العربيــة  -سويســرا والصــني وفرتويــال (مجهوريــة و

مـن جـدول    ٧السعودية واهلند والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان كلمـات يف إطـار البنـد        
 إطـار  عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي يف      ممثـل شـيلي نيابـة    تكلَّماألعمال. كما 
  ممثلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء. تكلَّمهذا البند. و

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:    -٨٧
والعمليـات املتعلقـة بـه     عرض بعنوان "مستجدات بشأن بيئة احلطام الفضـائي   (أ)  

  يكية؛ه ممثل الواليات املتحدة األمرقدَّمت املتحدة"، ومقاييسه يف الواليا
عـــرض بعنـــوان "جلنـــة التنســـيق املشـــتركة بـــني الوكـــاالت واملعنيـــة باحلطـــام    (ب)  

  ه ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمالفضائي: حملة عامة عن األنشطة السنوية هلذه اللجنة"، 
نسا بشأن احلطام الفضـائي  ذة يف فرعرض بعنوان "حملة عامة عن األنشطة املنفَّ  (ج)  
  ه ممثل فرنسا؛  قدَّم"، ٢٠١٤يف عام 

عــرض بعنــوان "مركــز بيانــات احلطــام الفضــائي مبعهــد كيلــديش للرياضــيات    (د)  
ة مــن الشــبكة الدوليــة التطبيقيــة: معاجلــة وحتليــل املعلومــات املتعلقــة باحلطــام الفضــائي املســتمدَّ

  اد الروسي؛ه ممثل االحتقدَّملألرصاد البصرية العلمية"، 
  ه ممثل اململكة املتحدة؛قدَّمعرض بعنوان "بعثة إزالة احلطام"،   )ه(  
ــة الفضــاء        (و)   ــوان "أنشــطة ختفيــف احلطــام الفضــائي املنفــذة يف وكال عــرض بعن

  ؛راقب عن وكالة الفضاء األوروبيةه املقدَّم"، ٢٠١٤األوروبية يف عام 
ــا      (ز)   ــن اإلخفاق ــرب املستخلصــة م ــوان "الع ــه ت يف جمــال الفضــاء" قدَّ عــرض بعن م

  بطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.ااملراقبون عن الر
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  وُعرض على اللجنة الفرعية ما يلي:  ٨٨
معلومات عن البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وأمـان األجسـام الفضـائية      (أ)  

واردة ضــمن ردود  الفضــائي، دة مبصــادر قــدرة نوويــة واملشــاكل املتصــلة باصــطدامها باحلطــام املــزوَّ
 Add.1و A/AC.105/C.1/109الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة بشـــأن هـــذه املســـألة (الوثـــائق  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.16و A/AC.105/C.1/2015/CRP.8و A/AC.105/C.1/2015/CRP.7و
ــة اجتمــاع   (ب)   ــوان " ورق ــةبعن ــيت      جمموع ــايري ختفيــف احلطــام الفضــائي ال ــن مع م

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.9مدهتا الدول واملنظمات الدولية" (الوثيقة اعت
عت الـدول  وأبدت اللجنة الفرعية قلقهـا بشـأن تزايـد مقـدار احلطـام الفضـائي، وشـجَّ         -٨٩

الــيت مل تنفــذ بعــُد املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام    
  .نفيذ تلك املبادئ طوعاًمية على النظر يف تالفضاء اخلارجي يف األغراض السل

الـدول الـيت ترتـاد الفضـاء،      ينبغي للـدول، وخصوصـاً  أنَّه واتفقت اللجنة الفرعية على   -٩٠
مــن االهتمــام ملشــكلة اصــطدام األجســام الفضــائية، مبــا فيهــا األجســام املــزودة   أن تــويل مزيــداً

جوانب موضوع احلطـام الفضـائي، مبـا    مبصادر قدرة نووية، باحلطام الفضائي، وكذلك لسائر 
  الغالف اجلوي. ىلفيها عودته إ

ــاح أنَّ    -٩١ ــة بارتي ــة الفرعي ــدول تنفِّــ   والحظــت اللجن ــام   بعــض ال ــف احلط ــدابري لتخفي ذ ت
الفضائي تتسق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام           

ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي   الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، و/أ  و املبــادئ التوجيهي
أخـرى   دوالً الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضـائي، وأنَّ 

  قد وضعت لنفسها معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.
رى فيمــا لــديها مــن أطــر التنظــيم مرجــع دول أخــ أنَّأيضــاً  والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٩٢

الرقايب املتعلقة باألنشـطة الفضـائية الوطنيـة هـي املبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن جلنـة التنسـيق           
. املشتركة بني الوكاالت واملدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصة بتخفيف احلطـام الفضـائي  

ت علـى معاجلـة مشـكلة احلطـام     أخـرى قـد تعاونـ    هنـاك دوالً  اللجنة الفرعيـة أنَّ  حظتكما ال
  الفضائي يف إطار برنامج وكالة الفضاء األوروبية اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء.

مـن الـنُّهج واإلجـراءات     قـد اعتمـدت عـدداً    دوالً بتقـدير أن  والحظت اللجنة الفرعية  -٩٣
ــف احلطــام الفضــائي، منــها حتســني تصــميم مركبــات اإلطــالق واملركبــات          ــة لتخفي امللموس
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والعمليــات املرتبطــة بانتــهاء العمــر ، الفضــائية، ونقــل الســواتل إىل مــدارات أخــرى، والتخميــل
  براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي. اثالتشغيلي، واستحد

يف جمـاالت تكنولوجيـا مراقبـة     اُتجـرى حاليـ   والحظت اللجنة الفرعية أن هنـاك حبوثـاً    -٩٤
ب والتنبؤ بعودة احلطام الفضائي إىل الغالف اجلـوي، وجتنُّـ   ر،باستمرا احلطام الفضائي ورصده

ــات،         ــطة روبوت ــدار بواس ــواتل يف امل ــاالت االصــطدام، وصــيانة الس ــة احتم االصــطدام ومنذج
حلماية النظم الفضائية من احلطام الفضـائي واحلـد مـن تكـوُّن املزيـد       لوجياتواستحداث تكنو

  من احلطام الفضائي.
نتــائج عمــل األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة   عــن رأي مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود  -٩٥

ــة يف الفضــاء اخلــارجي        ــة، مثــل إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النووي الفرعي
واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      

  على اللجنة الفرعية القانونية للنظر فيها.   اياألغراض السلمية، ينبغي أن ُتعرض رمس
ــاده أنَّ     -٩٦ ــود عــن رأي مف ــادئ     وأعــرب بعــض الوف مــن الضــروري مواصــلة حتســني املب

ينبغـي للجنـة الفرعيـة العلميـة     أنَّـه  التوجيهية لتخفيف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة، و     
بشــأن احلطــام  اضــع قواعــد ملزمــة قانونيــوالتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتعاونــا علــى و

  دة مبصادر قدرة نووية.احلطام الناتج عن املنصات الفضائية املزوَّ ذلكالفضائي، مبا يف 
بفعاليـة   ميكن معاجلة مسائل احلطام الفضـائي أنَّه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٩٧

  ق آليات وطنية.  بتنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي عن طري بالقيام طوعاً
البلدان اليت لديها برامج فضائية فائقة التطـور   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٩٨

باحلطـام الفضـائي لضـمان عـدم حتميـل البلـدان ذات        ينبغي أن تتحمـل مسـؤولياهتا فيمـا يتعلـق    
عـن حـل يف    ينبغـي البحـث  أنَّـه  الربامج الفضائية احلديثة تكاليف ختفيف وإزالة ذلك احلطام، و

وال سيما فيما يتعلق باألجزاء الضخمة من احلطام الفضـائي الـيت قـد تولِّـد شـظايا       ،هذا الشأن
  ددة تتطلب إزالتها تكاليف باهظة.متع
مــن جانــب  ينبغــي أن تتــاح للجنــة، خصوصــاًأنَّــه وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   - ٩٩

الة الراهنة والدول اليت لديها القدرة على اختـاذ  عن احل من املسؤولية كبرياً الدول اليت تتحمل قسطاً
  من تكوُّن احلطام.   تدابري لتخفيف احلطام الفضائي، معلومات عن اإلجراءات املتخذة للحدِّ
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من شـأن قيـام مجيـع الـدول املرتـادة للفضـاء بـاإلبالغ عـن          وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -١٠٠
الفضـائي أن يسـهم يف حتسـني الشـفافية وتعزيـز      حالة تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام   

  ة بني الدول األعضاء.تدابري بناء الثق
البلدان الناميـة ينبغـي أن تسـتفيد مـن املسـاعدات       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  - ١٠١

  مها الدول املرتادة للفضاء يف جمال رصد احلطام الفضائي وختفيفه وإزالته.التقنية اليت تقدِّ
استراتيجيات التخفيف والتدابري العالجية لـن   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -١٠٢

  .  بيانات وطرائق التحليل بني الدولدون تبادل املعارف وال جتدي نفعاً
ملَّا كان احلطام الفضائي قد تكوَّن بفعل العمليات السـابقة  أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -١٠٣

على تلك البلدان أن تساعد البلدان ذات الـربامج الفضـائية احلديثـة     إنَّللبلدان املرتادة للفضاء ف
 يميف تنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي مـن خـالل تـوفري نظـم لتحليـل املخـاطر بواسـطة تقيـ        

حاالت التقارب ونظم للتوعية بـأحوال الفضـاء مـن أجـل الرصـد املباشـر لألجسـام الفضـائية،         
والتكنولــوجي، مبــا يف ذلــك نقــل التكنولوجيــا املناســبة، دون  عــن طريــق تقــدمي الــدعم العلمــي

  فرض تكاليف ال مربر هلا على الربامج الفضائية للبلدان النامية.
ينبغــي اســتحداث آليــة ملســاعدة الــدول احلديثــة العهــد   أنَّــه وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -١٠٤

مــة لالمتثــال جملموعــة املبــادئ  بارتيــاد الفضــاء الــيت ال متلــك املــوارد املاليــة والتكنولوجيــة الالز  
  التوجيهية لتخفيف احلطام.

ينبغـي تـوخي العنايـة الواجبـة والسـرعة يف      أنَّـه  وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده       -١٠٥
مجيع املعلومات املتعلقة بعودة احلطام الفضـائي إىل الغـالف اجلـوي لـألرض للبلـدان الـيت        تبليغ

  ر منها.قد تتضرَّ
دولـة، أثنـاء إزالـة احلطـام      أي تتخذ ينبغي أالَّأنَّه د عن رأي مفاده وأعرب بعض الوفو  -١٠٦

إجـراء انفـرادي خبصـوص جسـم فضـائي عائـد لدولـة أخـرى، مـا مل تتشـاور يف            أي الفضائي،
  ذلك مع الدولة اليت ُسجِّل فيها اجلسم الفضائي وتتوصل معها إىل اتفاق هبذا الشأن.

إنشـاء فريـق استشـاري واختـاذ مبـادرة، علـى غـرار         ينبغـي أنَّـه  وأُعرب عن رأي مفاده   -١٠٧
الفريــق واملبــادرة املعتمــدين يف إطــار الفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية    

خبصـوص   حلـول  وفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض، هبدف معاجلة مسـألة إجيـاد  
  الفضائي. طاماحل إزالة
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سياســي وقــانوين   إطــار مــن الضــروري وضــع وقبــول    أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -١٠٨
  بتنظيف بيئة الفضاء يف املدار. ومؤسسي لتنفيذ التدابري ذات الصلة

قة ملعاجلة اجلوانـب التكنولوجيـة   من بذل جهود منسَّ ال بدَّأنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -١٠٩
  واملالية إلزالة احلطام.

جيــب أن تركــز علــى إزالــة القطــع الصــغرية مــن  البحــوث وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -١١٠
ينبغـي وضـع إطـار قـانوين حتـت رعايـة       أنَّـه  احلطام الفضائي الـيت يصـعب تعقبـها أو كشـفها، و    

  األمم املتحدة من أجل دعم أنشطة تنظيف البيئة الفضائية.
ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص لتـدابري التخفيـف، مثـل إزالـة         أنَّـه  وأُعرب عن رأي مفـاده    -١١١

  املركبات الفضائية الضخمة غري العاملة وطبقات مركبات اإلطالق.
اخلالصــة الوافيــة للمعــايري املعتمــدة مــن الــدول   والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أن  -١١٢

وكنـدا،   هتا أملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية   واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضائي، اليت أعدَّ
ــع ال   ــدول شــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وشــجَّ   أصــبحت متاحــة علــى املوق عت ال

  يف اخلالصة الوافية أو حتديثها. هاماألعضاء على اإلس
، واتفقـت  ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ١٢بالفقرة  وأحاطت اللجنة الفرعية علماً  -١١٣

ئـم  على االسـتمرار يف دعـوة الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة الـيت تتمتـع بصـفة مراقـب دا          
لدى اللجنة إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضـائية      

قــدرة نوويــة، ومشــاكل اصــطدام هــذه األجســام الفضــائية باحلطــام الفضــائي،  صــادردة مباملــزوَّ
  والُسبل اليت جيري هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.

    
    ارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم إد  - سادساً  

مــن جــدول  ٨، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -١١٤
  األعمال، املعنون "دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".

ــمو  -١١٥ ــا      تكلَّـ ــني وفرنسـ ــا والصـ ــة كوريـ ــتان ومجهوريـ ــيا وباكسـ ــا وإندونيسـ ــو أملانيـ ممثلـ
يا ومصر واململكة العربية السـعودية واهلنـد والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان يف       وكولومب

عــن جمموعــة دول أمريكــا  ممثــل شــيلي نيابــة تكلَّــمكمــا . مــن جــدول األعمــال ٨إطــار البنــد 
 ممثل ملكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي فاسـتعرض    تكلَّمي يف إطار هذا البند. و الالتينية والكاريب

مج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف    أنشطة برنا
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ممثلــو دول أعضــاء  تكلَّــمحــاالت الطــوارئ (برنــامج ســبايدر). وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء،    
  أخرى بشأن هذا البند أيضا.

  ية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التال  -١١٦
ــة      (أ)   ــائية: التجربــ ــتخدام األدوات الفضــ ــاطر باســ ــوان "إدارة املخــ ــرض بعنــ عــ

  اجلزائرية"، قدَّمه ممثِّل اجلزائر؛
عرض بعنوان "الوقاية واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ باسـتخدام تطبيقـات        (ب)  

  ُنظم الرصد الفضائية"، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛
سكاميد) اإليطاليـة مـن   -م بواسطة تشكيلة (كومسوعرض بعنوان "الدعم املقدَّ  (ج)  

السواتل الصغرية املخصَّصـة لرصـد حـوض البحـر األبـيض املتوسـط مـن أجـل إدارة الكـوارث          
  ومواجهة الطوارئ"، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛

عرض بعنوان "التقدُّم يف جمال تطبيقات التكنولوجيـات الفضـائية بشـأن إدارة      (د)  
  قدَّمه ممثِّل الصني؛ الكوارث يف الصني"،

عــرض بعنــوان "حــاالت تفعيــل امليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث           )ه(  
  ؛"، قدَّمه ممثِّل فرنسا٢٠١٤الكربى يف عام 

عرض بعنـوان "احلالـة الراهنـة لنظـام الفضـاء الروسـي الستشـعار األرض عـن           (و)  
  ه ممثل االحتاد الروسي؛قدَّمبعد وخطط تطويره"، 

ــران"،     عــرض بع  (ز)   ــات يف إي ــق الغاب ــوان "نظــام رصــد حرائ ــن ــران  قدَّم ــل إي ه ممث
  اإلسالمية)؛-(مجهورية
عـــرض بعنـــوان "إدارة الكـــوارث عـــن طريـــق اســـتخدام تكنولوجيـــا الفضـــاء   (ح)  

  ه ممثل بوركينا فاسو.قدَّماالقتصادية يف بوركينا فاسو"، -لتحقيق التنمية االجتماعية
  على اللجنة: ةوكانت الوثائق التالية معروض  -١١٧

تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا بشـأن اسـتخدام        (أ)  
  )؛A/AC.105/1074املعلومات الفضائية للحدِّ من خماطر الفيضانات واجلفاف (

تقرير عن بوَّابة املعارف لربنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية        (ب)  
  )؛A/AC.105/1075ث واالستجابة يف حاالت الطوارئ: التطوُّرات املستجدَّة (يف إدارة الكوار
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تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل حول استخدام التكنولوجيات الفضـائية    (ج)  
  )؛A/AC.105/1076يف إدارة الكوارث: تقييم املخاطر يف سياق الكوارث املتعدِّدة األخطار (

يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام  ٢٠١٤ذة يف عام تقرير عن األنشطة املنفَّ  (د)  
  )؛A/AC.105/1078املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (

مكاتُب الـدعم   ٢٠١٤تقرير عن األنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبا يف عام   ) (ه  
ــم املتحــدة الســتخدا     ــامج األم ــة لربن ــة التابع ــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث   اإلقليمي م املعلوم

  )؛A/AC.105/1079واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
برنــامج األمـــم املتحـــدة الســتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث     (و)  

 ٢٠١٥واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ (برنـــامج ســـبايدر): خطـــة عمـــل إرشـــادية لعـــام   
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.13؛(  

أرصاد األرض يف دعم االستراتيجيات الوطنية إلدارة خماطر الكـوارث: إطـار     )(ز  
ــوارث      ــاطر الكــ ــدِّ مــــن خمــ ــائل احلــ ــد األرض يف وســ ــات رصــ ــاج تكنولوجيــ ــآزري إلدمــ تــ

)A/AC.105/C.1/2015/CRP.35.(  
ــذهلا مكتــب شــؤون الفضــاء          -١١٨ ــيت ب ــديرها للجهــود ال ــة عــن تق ــة الفرعي وأعربــت اللجن

، والحظـت  ٢٠١٤ا على التقارير املتعلقة بأنشطة برنامج سـبايدر يف عـام   اخلارجي يف إطْالعه
بارتياح التقدُّم احملرز فيما يتعلق مبعظم األنشطة املزمـع تنفيـذها يف إطـار الربنـامج، مبـا يف ذلـك       

  املقدَّم من خالل الربنامج إىل جهود التصدِّي حلاالت الطوارئ. ملستمرالدعم ا
، بــدعم مــن شــبكة ٢٠١٤يــة أنَّ برنــامج ســبايدر أوفـد يف عــام  والحظـت اللجنــة الفرع   - ١١٩

لبوتان وزامبيا والسلفادور وكينيا ومنغوليا. وأشـارت   شركائه، بعثات لتوفري الدعم االستشاري
بناء القدرات املعقـودة يف سـري النكـا والصـني      على اللجنة الفرعية بامتنان إىل دورات التدريب

بعــة بعثــات برنــامج ســبايدر لتقــدمي الــدعم االستشــاري الــيت   نــام ونيبــال علــى ســبيل متا  ييــتوف
  أوفدت يف سنوات سابقة.

 كمــا أشــادت اللجنــة الفرعيــة بــالتطوُّرات اجلديــدة فيمــا يتعلــق ببوَّابــة برنــامج ســبايدر  -١٢٠
لك إتاحــة البوَّابــة ) وخصوصــاً الوصــلة البينيــة اجلديــدة، وكــذ www.un-spider.orgللمعــارف (

  باللغتني اإلسبانية والفرنسية.
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالبعثات االستشارية التقنية الـيت يعتـزم برنـامج سـبايدر       -١٢١

إىل اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية  ٢٠١٥إيفادهـــا يف عـــام 
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تـآزر واألنشـطة العـابرة للحـدود الـيت ييسِّـرها       وكمبوديا ونيبال وهندوراس والحظت أوجـه ال 
ومن ذلك مثالً حلقةُ العمل التدريبيـة اإلقليميـة بشـأن اسـتخدام املعلومـات الفضـائية        مج،الربنا

. كمـــا ٢٠١٥يف تقــدير األضـــرار واخلســائر، املزمـــع عقـــدها يف بــنغالديش يف نيســـان/أبريل    
ن بنـاء القـدرات، مـن املزمـع عقـدها،      أحاطت اللجنة الفرعية علماً بدورات تدريبية أخـرى عـ  

يف بعــض احلــاالت، يف إندونيســيا وبوتــان واجلزائــر والســودان وكينيــا ويف  واردرهنــاً بتــوافر املــ
  منطقة أمريكا الالتينية.

املزمــع تنفيــذها يف إطــار برنــامج ســبايدر    ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة بأنشــطة التواصــل   -١٢٢
 ن هيئـة يف األمـم املتحـدة ومنظمـات دوليـة وحكومـات      وشراكاته التنموية مع أكثر من عشـري 

مــن أجــل مواصــلة التــرويج الســتخدام األدوات واملعلومــات الفضــائية لفائــدة مبــادرات عامليــة  
العــاملي الثالــث املعــين باحلــدِّ مــن الكــوارث، املزمــع عقــده يف اليابــان يف     ملــؤمتروإقليميــة مثــل ا

 . وذكـرت ٢٠١٥خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      ، واالسـتفادة منـها يف سـياق    ٢٠١٥آذار/مارس 
 ينبغــي مواصــلة ترســيخ عالقــات التكامــل بــني برنــامج ســبايدر واملبــادرات األخــرى أيضــاً أنَّــه 

  آسيا. تينلاحلالية، مبا يف ذلك سن
أنشـطة ُتسـهم يف    والحظت اللجنة الفرعية بارتياح استمرار الدول األعضـاء يف تنفيـذ    -١٢٣

لفضــائية واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــوارث، وتــدعم برنــامج      تــوفري املزيــد مــن احللــول ا   
تـوافر نظـام للتصـوير التلفزيـوين العـايل االسـتبانة       : أنشطة يف مجلتها ما يلـي  سبايدر، من خالل

، من أجل رصـد حـاالت الطـوارئ يف إطـار امليثـاق      Kibo HDTV-EFيف حمطة الفضاء الدولية، 
وتقـدمي الـدعم مـن مركـز املعلومـات السـاتلية عـن        الدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى؛     

األزمات، التابع للمركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، لرسـم عـدَّة خـرائط تشـغيلية ومهـام           
ــة بشــأن كــوارث علــى الصــعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك اإلســهام بالبيانــات املســتمدة مــن       حتليلي

للميثـاق الـدويل بشـأن الفضــاء     ٢٠١٤عمليـة تفعيـل يف عـام     ٣٥الراداريـة مـن أجـل     السـواتل 
والكــوارث الكــربى؛ وتعزيــز مبــادرة ســبل الوصــول العــاملي مــن خــالل امليثــاق الــدويل بشــأن   

وإنشـاء بوابــات بيانــات إلكترونيــة،   بايدر؛الفضـاء والكــوارث الكــربى وبـدعم مــن برنــامج ســ  
وقــع رصــد شــبه آنيــة، ومــن ذلــك مــثالً بوَّابــة م   معلومــات وطنيــة وإقليميــة، مــن أجــل تعمــيم 
املخــاطر باالســتناد إىل  إصــدار تقييمــات وخــرائط لتحديــد الفيضــانات يف باكســتان، وكــذلك

باجملاعـات، الـيت متوِّهلـا     كِّـر املعلومات الفضائية، والدعم املقدَّم من خالل شبكة نظم اإلنذار املب
ــة والرصــد اإلقليمــي (ســريفري) يف منطقــة ا    ــا الواليــات املتحــدة، و برنــاجمي نظــام الرؤي هليماالي

صــة ملســتخدمني هنــائيني حمــددين أو    وأفريقيــا؛ والعديــد مــن األمثلــة األخــرى ملنتجــات خمصَّ     
  لقطاعات منهم على املستوى الوطين.
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والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّـه جـرى تفعيـل امليثـاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث             -١٢٤
وحـده. والحظـت اللجنـة     ٢٠١٤مـرةً يف عـام    ٤٠مرة منـذ إنشـائه و   ٤٤٠الكربى أكثر من 

ــة ــه مت تفعيــل مشــروع ســنتنيل آســيا  أيضــاً  الفرعي ــها    ١٨ أنَّ مــرة مــن أجــل رصــد كــوارث من
  واهنياالت أرضية وأعاصري مدارية يف آسيا. كنيفيضانات وزالزل وثوران برا

ــادل الكامــل         -١٢٥ ــة وترتيبــات التب ــات الدولي ــود أنَّ الشــراكات واالتفاق ورأى بعــض الوف
ــوح للب ــةً      واملفت ــق املخــتص برصــد األرض، تكتســب أمهي ــات، كمــا يف ســياق أنشــطة الفري يان

ال للبيانـات الفضـائية واسـتخدامها مـن جانـب مـديري       متزايدةً فيما يتعلق بضمان التوزيع الفعَّ
شؤون الطـوارئ وسـائر السـلطات املسـؤولة علـى الصـعيد العـاملي. وأُشـري يف هـذا الصـدد إىل           

ا وكــاالت الفضــاء يف شــكل صــور ســاتلية حاليــة أو معلومــات   خمتلــف اخلــدمات الــيت توفِّرهــ 
  جاهزة لالستخدام يف نظم املعلومات اجلغرافية.

ز مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التعــاون والتنســيق   وطلبــت بعــض الوفــود أن يعــزِّ   -١٢٦
الــدوليني مــن خــالل بــرامج التــدريب، وخباصــة لفائــدة البلــدان الناميــة. وأهابــت تلــك الوفــود   

ج سبايدر تكثيف جهوده فيمـا يتعلـق مبنطقـة أمريكـا الالتينيـة والكـارييب، وأن يقـوم، يف        بربنام
ــالتقي  ــع األنشــطة األخــرى      يمهــذا الصــدد، ب ــة وبعثــات التعــاون ومجي ــارات التقني اإلجيــايب للزي

  لتدريب فرق من املختصني يف بلدان تلك املنطقة.
ــات الفضــائية مي    -١٢٧ ــاده أنَّ البيان ــةً يف كــثري مــن   وأُعــرب عــن رأي مف كــن أن تكــون نافع

حاالت الكوارث األخرى، ال يف الكوارث املباغتـة فحسـب بـل يف الكـوارث البطيئـة الوقـوع       
أيضاً، وأنَّ املزيد من الدعم الزم إلتاحة البيانات الفضـائية علـى نطـاق واسـع مـن أجـل رصـد        

  باإلرهاب. ت الصلةذا ومنها مثالً جوائح اجلراد أو حىت األحداث عادية،احلاالت غري ال
ــا،       -١٢٨ ــة أنَّ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي استضــاف يف فيين ــة الفرعي والحظــت اللجن
، االجتماع السنوي السادس ملكاتب الدعم اإلقليميـة التابعـة   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦و ٥يومي 

ووضـع خطـة    ٢٠١٤لربنامج سبايدر من أجل استعراض األنشطة املشتركة املنفَّذة خالل عام 
  .٢٠١٥ل مشتركة لعام عم

علـى اتفـاق بـني     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٥والحظت اللجنة الفرعية بارتياح التوقيـع يف    -١٢٩
مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واملعهـد الـدويل إلدارة امليـاه، الكـائن مقـرُّه يف سـري النكـا،           

  بشأن إنشاء مكتب دعم إقليمي جديد تابع لربنامج سبايدر.
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لفرعيــة مبواصــلة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج ســبايدر، البــالغ ورحَّبــت اللجنــة ا  - ١٣٠
ــاً، ١٧عــددها اآلن  ــن       مكتب ــد م ــى مزي ــالع عل ــامج ســبايدر (لالطِّ اإلســهام بنجــاح يف أنشــطة برن

 ).www.un-spider.org/network/regional-support-officesاملعلومات، يرجى زيارة املوقع الشبكي: 

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مبسامهات اخلرباء وغريهـا مـن التربعـات العينيـة املقدَّمـة        -١٣١
إىل مجيـع البعثـات االستشـارية     ٢٠١٤من الدول األعضـاء ومكاتـب الـدعم اإلقليميـة يف عـام      

 عـن تبـادل اخلـربات مـع سـائر البلـدان املهتمـة. وُرئـي أنَّ         التقنية التابعة لربنامج سبايدر، فضـالً 
بالغــة بــالنظر إىل النقصــان يف التربعــات النقديــة املقدَّمــة  ذات قيمــة النــوع املســامهات مــن هــذا

  لربنامج سبايدر.
والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح مــا تقدِّمــه الــدول األعضــاء مــن تربعــات، مبــا فيهــا   -١٣٢

طواعيـةً،   قدَّمة من أملانيا والصني، وشجَّعت الدول األعضاء على أن تقـدِّم، التربعات النقدية امل
 نكل أنواع الدعم الالزمة لربنامج سـبايدر، مبـا يف ذلـك املزيـد مـن الـدعم املـايل، لكـي يـتمكَّ         

ة مـن الـدول األعضـاء ولكـي     قدَّمـ الربنامج من االستجابة على حنو أفضـل لطلبـات املسـاعدة امل   
  .تاماً ه لفترة السنتني املقبلة تنفيذاًينفِّذ خطة عمل

    
    التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة  - سابعاً  

مــن جــدول  ٩، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٩/٨٥وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١٣٣
املالحــة"؛ واستعرضــت  ظم العامليــة لســواتلاألعمـال، املعنــون "التطــوُّرات األخــرية يف جمــال الـنُّ  

املسائل املتصلة باللجنة الدولية املعنيـة بـالنُّظم العامليـة لسـواتل املالحـة، وأحـدث التطـوُّرات يف        
  ظم.ظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة لتلك النُّجمال النُّ
د والواليــات وتكلَّــم ممثِّلــو إيطاليــا والربازيــل والصــني وكنــدا وكولومبيــا ومصــر واهلنــ   -١٣٤

من جدول األعمال. وتكلَّم ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى بشـأن      ٩املتحدة واليابان يف إطار البند 
  هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء.

  واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٣٥
سنويارسـك يف مضـمار الفضـاء    عرض بعنوان "الفـرص املتاحـة يف منطقـة كرا     (أ)  

  اخلارجي والتكنولوجيات ذات الصلة"، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛
ــراهن       (ب)   ــوان "النظــام العــاملي لســواتل املالحــة (غلونــاس): الوضــع ال عــرض بعن

  وعمليات التحديث واالستخدام"، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛
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ق الفيـديو باسـتخدام نطـاق التـردد     عرض بعنوان "عقد أول اجتماع عن طريـ   (ج)  
Q/V ،"ه ممثل إيطاليا؛قدَّم: بزوغ عهد جديد يف جمال االتصاالت الساتلية  

مستجدات النظـام البوصـلي لسـواتل املالحـة (بايـدو)"، قدَّمـه       " عرض بعنوان  (د)  
  ممثِّل الصني.

  :على اللجنة الفرعية وكانت الوثائق التالية معروضة  -١٣٦
ظم العامليـة  األمانة عن االجتماع التاسـع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّ     مذكِّرة من   (أ)  

  )؛A/AC.105/1083لسواتل املالحة (
يف إطـار خطـة عمـل     ٢٠١٤تقرير األمانة عن األنشـطة املضـطلع هبـا يف عـام       (ب)  

  )؛A/AC.105/1084اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (
قــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ومركــز عبــد الســالم    تقريــر عــن حل  (ج)  

الــدويل للفيزيــاء النظريــة بشــأن اســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف التطبيقــات العلميــة 
)A/AC.105/1087.(  

وأُبِلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفته األمانـة التنفيذيـة        -١٣٧
ى املســؤولية عــن تنســيق التخطــيط املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة، يتــولَّ للجنــة الدوليــة

الجتماعات اللجنـة املـذكورة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، لكـي ُتعقَـد بـالتزامن مـع            
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وهيئتيهـا الفـرعيتني. ولـوحظ أنَّ      دورات

بوَّابة معلومات إلكترونيـة شـاملة لصـاحل اللجنـة الدوليـة املـذكورة        فيذية حتدِّث أيضاًاألمانة التن
ــؤدِّي دوراً     ــزال ت ــة لســواتل املالحــة، وال ت ــنظم العاملي ــاعالً ومســتعملي خــدمات ال ــزيف  ف  تعزي

  التعاون الدويل بشأن االستفادة من قدرات هذه الُنظم على دعم التنمية املستدامة.
لجنة الفرعية أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي نظَّـم، يف إطـار برنـامج        والحظت ال  -١٣٨

ظم العاملية لسواتل املالحة بشأن تطبيقات هذه الـنظم، أنشـطةً انصـب    اللجنة الدولية املعنية بالنُّ
فيها التركيز على بناء القدرات يف ميدان علوم وتكنولوجيا املالحـة السـاتلية. واشـتملت تلـك     

رات بشــأن طقــس الفضــاء وحبــوث متعلقــة بــالغالف األيــوين، ســعياً إىل        علــى دو نشــطةاأل
بشــأن علــوم الفضــاء يف البلــدان الناميــة وإىل دعــم املشــاريع القائمــة يف   اســتهالل بــرامج حبــث

  ميدان حبوث الغالف األيوين باستخدام تقنيات النُّظم العاملية لسواتل املالحة.
املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا     والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أنَّ      -١٣٩

الفضــاء، املنتِســبة إىل األمــم املتحــدة، بــدأت تســتخدم املنــهج الدراســي اخلــاص بــالنظم العامليــة  
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ظم العامليــة لســواتل املالحــة ومنتــدى اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّ لســواتل املالحــة، الــذي أعدَّتــه
 اكـز اإلقليميـة، الـيت تـؤدي أيضـاً مهـام مراكـز معلومـات        اخلدمات التابع هلا. وهذه املر ميقدِّم

معلومـات عـن التطـوُّرات     اخلـدمات التـابع هلـا، تقـدِّم     مقـدِّمي للجنة الدولية املذكورة وملنتدى 
ظم املالحة الساتلية، مبـا يف ذلـك قطـاع املسـتعملني (املـتلقِّني) وكـذلك       الراهنة واملستقبلية يف ُن
  ظم.النُّ هلذه التطبيقات التكنولوجية

والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومركـز عبـد             -١٤٠
الســالم الــدويل للفيزيــاء النظريــة بشــأن اســتخدام الــنُّظم العامليــة لســواتل املالحــة يف التطبيقــات 

. ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥إىل  ١العلمية، قد ُعقـدت يف مدينـة ترييسـيت بإيطاليـا، مـن      
ميكـن فيـه للمشـاركني أن يتبـادلوا خـرباهتم       الرئيسي من حلقة العمل إتاحة إطار هلدفوكان ا

  وجتارهبم التقنية يف ميدان التطبيقات العلمية للنُّظم العاملية لسواتل املالحة.
والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ االجتمــاع التاســع للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم     - ١٤١
ة لســواتل املالحــة واالجتمــاع الثالــث عشــر ملنتــدى مقــدِّمي اخلــدمات التــابع هلــا، اللــذين   العامليــ

نظَّمتهما املفوضية األوروبية والوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحـة، نيابـة عـن االحتـاد     
، ٢٠١٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠األورويب، قــــد ُعقــــدا يف بــــراغ، يف الفتــــرة مــــن  

تضافتهما الوكالة األوروبية املـذكورة. وذُكـر أنَّ الواليـات املتحـدة األمريكيـة سـوف تـنظم        واس
 ملتحـدة، بولدر بواليـة كولـورادو يف الواليـات ا    االجتماع العاشر للجنة الدولية وسوف ُيعقد يف

. والحظت اللجنة الفرعية أيضـاً االهتمـام الـذي أبـداه     ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ١من 
  .٢٠١٦احلادي عشر للجنة الدولية املذكورة، يف عام  االحتاد الروسي باستضافة االجتماع

ظم العامليـة  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية املعنيـة بـالنُّ    -١٤٢
وحتســني أداء لســواتل املالحــة تركِّــز علــى املســائل التاليــة: التوافــق والقابليــة للتشــغيل التبــاديل؛ 

 ؛املرجعيـة  ألطـر ظم العاملية لسواتل املالحة؛ وتعمـيم املعلومـات وبنـاء القـدرات؛ وا    خدمات النُّ
والتوقيت والتطبيقات. والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ األفرقة العاملة أحـرزت تقـدُّماً كـبرياً    

املالحـة ومنتــدى مقــدِّمي  يف تعزيـز خطــيت عمـل اللجنــة الدوليـة املعنيــة بــالنظم العامليـة لســواتل     
  اخلدمات التابع هلا.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ منتدى مقـدِّمي اخلـدمات نظـر يف منظومـة سـواتل البحـث         - ١٤٣
يف النظـام السـاتلي    واإلنقاذ ذات املدار األرضي املتوسط (ميوسار) باعتبارها تطبيقـاً لالسـتخدام  

ر أنَّ منظومة السواتل (ميوسار)، الـيت هـي   سارسات). وذُك- الدويل للبحث واإلنقاذ (كوسباس
  من نظم البحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل. القادم يف طور االختبار، هي اجليل
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يصـادف الـذكرى السـنوية العاشـرة إلنشـاء       ٢٠١٥والحظت اللجنة الفرعية أنَّ عـام    -١٤٤
لِّط الضـوء علـى جنـاح اللجنـة     اللجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة برعايـة األمـم املتحـدة. وسُـ    

الباهر يف اجلمع بني مقـدِّمي خـدمات النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة ومسـتعِمليها للعمـل معـاً          
  البىن التحتية، وخصوصاً يف البلدان النامية. الترويج لالستفادة منها وإدماجها يف لىع

ه املتميِّـز يف القيـام   وأثنت اللجنـة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ألدائـ          -١٤٥
مبهــام األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة وملنتــدى مقــدِّمي  

 ظمنُّاخلدمات التابع هلا، وأعربـت عـن تقـديرها جلهـود املكتـب يف توجيـه االنتبـاه إىل منـافع الـ         
  بالنسبة إىل البلدان النامية.العاملية لسواتل املالحة يف مجيع أحناء العامل، وخصوصاً 

بتقــدير مــا قدَّمتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة واملفوَّضــية   والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -١٤٦
األوروبيــة مــن مســامهات ماليــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي دعمــاً ألنشــطته املتعلقــة    

ظم ومنتــدى مقــدِّمي  الــنُّبــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة وإىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بتلــك        
  اخلدمات التابع هلا.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، التـابع للواليـات املتحـدة          -١٤٧
األمريكية، ال يزال يوفِّر للمجتمع الـدويل خـدمات موثوقـة ودقيقـة يف حتديـد املواقـع واملالحـة        

 تشـكيلة م العاملي لتحديـد املواقـع ال تـزال حتلِّـق يف     والتوقيت. ولوحظ أنَّ جمموعة سواتل النظا
وتوفري خدمات يف خمتلـف أحنـاء    سواتل إلتاحة نطاق تغطية ممتاز ٣ساتالً +  ٢٤سواتل تضمُّ 

العامل. وال تزال جمموعة سواتل هذا النظام بكاملها تؤدي وظائفها مبستويات فائقة مـن الدقـة،   
أنَّ  اًسـنتيمتراً. والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـ      ٨٠ن خطأ املستعمل يف املتوسـط عـ   حيث يقلُّ

الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعتــزم مواصــلة حتســني الدقــة يف خــدمات النظــام العــاملي لســواتل  
  املالحقة وتوافرها من خالل حتسني أداء السواتل وأجهزة التوقيت وحتديث السواتل.

 ألطـراف الفاعلـة الرئيسـية املشـاركة يف    والحظت اللجنة الفرعية أنَّ إيطاليا هي أحـد ا   -١٤٨
ومهــا اخلدمــة املالحيــة التكميليــة الثابتــة بالنســبة لــألرض  للمالحــة الســاتلية األوروبيــة برنــاجمني

(إغنوس) ونظام غاليليو للمالحة الساتلية. وذُكر أنَّ إيطاليا تعكف على إعداد مشاريع سـابقة  
تغالل الكامـل إلمكانـات هـذين النظـامني،     لتنفيذ العمليـات مـن أجـل متهيـد الطريـق حنـو االسـ       

وهي تستضيف واحداً من مراكز املراقبة والـتحكُّم األربعـة التابعـة لنظـام إغنـوس وواحـداً مـن        
  املركزين التابعني لنظام غاليليو.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ جمموعة سواتل النظام العاملي لسـواتل املالحـة (غلونـاس)      -١٤٩
-GLONASSسـاتالً مـن طـراز     ٢٦منـها  ، سـاتالً  ٢٨مـن   حاليـا  روسي تتكونالتابع لالحتاد ال
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M        واثنان من جيـل جديـد مـن سـواتل املالحـة مـن طـراز ،GLONASS-K   والحظـت اللجنـة .
ــة أيضــاً أنَّ   ــامج      خــدماتالفرعي ــا، وأنَّ الربن ــة وغــري حمــدودة عاملي ــة جماني ــاس املدني نظــام غلون
تنفيــذ السياســة العامــة الوطنيــة بشــأن حتديــد املواقــع  أداةبنظــام غلونــاس هــو  االحتــادي اخلــاص

واملالحــة والتوقيــت. ولــوحظ أنَّ هنــاك تعاونــاً دوليــا يهــدف إىل جعــل نظــام غلونــاس عنصــراً  
التحتية الدولية للنظام العاملي لسواتل املالحة، مبا يعـود بـالنفع علـى مسـتعملي      ةأساسيا يف البني

  ة.هذه اخلدمات يف العامل قاطب
النظـام البوصـلي لسـواتل املالحـة (بايـدو) التـابع للصـني         والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ    -١٥٠

يتألَّف من قطاع فضائي وقطاع أرضـي وقطـاع خـاص باملسـتعِملني، وأنَّـه سـوف يقـدِّم أربعـة         
هبا، وخدمات زيادة الدقـة يف حتديـد    أنواع من اخلدمات: خدمات مفتوحة، وخدمات مأذون

متَّ نشـر معيـار أداء نظـام بايـدو بشـأن      أنَّـه  الرسائل القصـرية. ولـوحظ أيضـاً     ماتداملواقع، وخ
مها اخلــدمات املفتوحــة، ممــا يــبني بوضــوح االلتــزام مبعــايري أداء أساســية يف اخلــدمات الــيت يقــدِّ  

ــيين يف         ــداخل الب ــة الت ــدو بشــأن مراقب ــام باي ــة اخلاصــة بنظ ــام إىل املســتعملني، وأنَّ "الوثيق النظ
اخلدمات املفتوحة" قـد صـدرت للتعريـف باإلشـارة املفتوحـة       -يف الفضاء  صادرةات الاإلشار

ــة ( ــدو"    B2Iالثاني ــه ســيكون للنظــام البوصــلي لســواتل املالحــة "باي ــان مــن   ). وأُشــري إىل أنَّ اثن
  خدمات متخصصة. الترددات املدنية وقدرات على تقدمي

ا مشروعني اثنني يف إطار برناجمهـا اخلـاص   يحال والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اهلند تنفِّذ  -١٥١
باملالحة الساتلية: األول هو نظام املالحة املعزَّز مبسـاعدة النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، وهـو       
ُيعترب نظام تعزيز ساتلي، والثاين هو النظام اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحـة، وهـو ُيعتـرب نظامـاً     

نظام املالحة املعزَّز مبسـاعدة النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع أُنشـئ        إقليميا مستقالًّ. ولوحظ أنَّ
من أجل مزيد من الدقة يف حتديد املواقع لتطبيقات الطريان املـدين وحتسـني إدارة حركـة السـري     

 هــذا النظــام ســوف متكِّــن مــن تغطيــة  نعــ اإلشــارات الصــادرة يف الفضــاء اجلــوي، وأنَّ إتاحــة
بنظام اخلدمة املالحيـة التكميليـة األوروبيـة الثابتـة بالنسـبة لـألرض ونظـام        املناطق غري املشمولة 

دة الوظـائف، ممـا يـزوِّد قطـاع الطـريان بتغطيـة       التعزيز اليابـاين القـائم علـى سـواتل النقـل املتعـدِّ      
  مالحية متواصلة بسالسة.

حــة، الــذي والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أنَّ النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لســواتل املال   -١٥٢
يضــم جمموعــةً مؤلَّفــةً مــن ســبعة ســواتل، ثالثــة ســواتل منــها يف مــدار اســتوائي ثابــت بالنســبة   
لألرض وأربعة سواتل يف مدار أرضي تزامين، هو اآلن يف طور التنفيذ. وقـد أُطلقـت السـواتل    

ــة ا ــثُّ اآلن وُتســتقبل ب       ألوىلالثالث ــدي لســواتل املالحــة، وُتَب ــي اهلن ــام اإلقليم ــن النظ نجــاح م
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ــع أن تكتمــل اجملموعــة        اإلشــارات الصــادرة عــن هــذا النظــام يف الفضــاء وذُكــر أنَّ مــن املتوقَّ
  .٢٠١٥بنهاية عام  الساتلية
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ من املزمع بدء تشغيل النظام الساتلي الياباين شبه السـميت    -١٥٣

اتل ســوف ُتكتمــل لتحســني ، وأنَّ جمموعــة مؤلَّفــة مــن ســبعة ســو٢٠١٨بصــفة رمسيــة يف عــام 
للنظـام السـاتلي اليابـاين     ميكـن أنَّـه  حتديد املواقع يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ. ولـوحظ أيضـاً    

السميت، باإلضافة إىل وظيفة حتديـد املواقـع الـيت يؤديهـا ووظيفتـه التعزيزيـة للنظـام العـاملي          هشب
  لتصدِّي للكوارث.مبا يسهم يف ا التراسل لتحديد املواقع، أن يقدِّم خدمات

ــنظم       -١٥٤ ــة قــد تعطــل تطبيقــات خــدمات ال ورأى أحــد الوفــود أن أجهــزة التــدريب احمللي
هذا الوفد الدول األعضاء على أن تعتمد تـدابري وطنيـة حلمايـة    شجَّع العاملية لسواتل املالحة. و

  ترددات تلك النظم.
ومبيـا ومصـر قـد أبلغـت عـن      بتقدير أنَّ الربازيل وكندا وكول والحظت اللجنة الفرعية  -١٥٥

ظم العامليـة  مشاريعها وأنشطتها اليت ينصب فيها التركيز على املساعدة يف وضع تكنولوجيـا الـنُّ  
لسواتل املالحة يف متناول أوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكـن، وكـذلك عـن مشـاركة     

  يف تلك الربامج. دولينيالشركاء ال
    

    طقس الفضاء  - ثامناً  
مـن جـدول    ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥لقرار اجلمعية العامـة  وفقاً   -١٥٦

  األعمال، املعنون "طقس الفضاء".
وتكلَّــم ممثِّلــو أملانيــا وإيطاليــا وباكســتان والربازيــل ومجهوريــة كوريــا والصــني وكنــدا     -١٥٧

يف إطـار   ابـان ومصر واملكسيك واململكـة العربيـة السـعودية والواليـات املتحـدة األمريكيـة والي      
ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى     تكلَّـم  مـن جـدول األعمـال. وأثنـاء التبـادل العـام لـآلراء،        ١٠البند 

  .بشأن هذا البند أيضاً
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٥٨

ق التطـور  عرض بعنوان "رصد طقس الفضـاء يف روسـيا: احلالـة الراهنـة وآفـا       (أ)  
  يف املستقبل"، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛

عرض بعنوان "أنشطة البحث والتشغيل اليت اضطلع هبا مؤخرا املعهـد الـوطين     (ب)  
  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ميدان طقس الفضاء"، قدَّمه ممثِّل اليابان؛
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  ثِّل الصني؛عرض بعنوان "خدمات طقس الفضاء يف الصني"، قدَّمه مم  (ج)  
الربنـامج العلمــي   - عرضـان بعنـوان "تقلُّبـات الشـمس وتأثريهـا علـى األرض        (د)  

األرضية" و"أنشطة بناء القدرات الـيت تقـوم هبـا    -اجلديد للجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية
مهما ، قـدَّ "األرضية من أجل زيادة فهم طقس الفضـاء -اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

  األرضية.-عنية بالفيزياء الشمسيةمراقبان عن اللجنة العلمية امل
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ طقس الفضاء يهم مجيع الدول، وأنَّ من الضـروري بـذل     -١٥٩

جهود دولية مشتركة من أجل رصد طقس الفضـاء وإجـراء البحـوث بشـأنه وتعزيـز القـدرات       
خدمات آنية متصلة به وتقـدميها، وهـي كلـها أمـور ال غـىن      على وضع مناذج التنبُّؤ به وتطوير 

عنها من أجل التنبُّؤ باآلثار السلبية لطقس الفضاء علـى البنيـات التحتيـة التكنولوجيـة الفضـائية      
  واألرضية وعلى األرواح البشرية، ومن أجل ختفيف تلك اآلثار.  

ض بالقـدرات يف جمـال طقـس    وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـا بالتقـدُّم احملـرز يف النـهو        -١٦٠
الفضــاء علــى الصــعيد الــوطين، مثــل وضــع بــرامج وطنيــة بشــأن طقــس الفضــاء وإدراج طقــس  
الفضاء يف خطط التأهب الوطنيـة؛ وعلـى الصـعيد اإلقليمـي، كمـا هـو احلـال يف إطـار برنـامج          

وســيا أوقيان-التوعيــة بــأحوال الفضــاء التــابع لوكالــة الفضــاء األوروبيــة (اإليســا) وحتــالف آســيا
املعــين بطقــس الفضــاء؛ وعلــى الصــعيد الــدويل، مبــا يف ذلــك خريطــة الطريــق اخلاصــة بطقــس     

، الفضاء الـيت وضـعتها جلنـة أحبـاث الفضـاء (كوسـبار)/الربنامج الـدويل بشـأن العـيش مـع جنـم           
واجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مــن أجــل توســيع نطــاق دورهــا يف جمــال 

تشـكيل فريـق خـرباء     وعـزم منظمـة الطـريان املـدين الـدويل      معلومات وخدمات طقس الفضاء،
هبدف وضع أحكام خاصة مبعلومات طقس الفضاء ألغراض املالحة اجلويـة الدوليـة. ويف هـذا    

لجنة الفرعية الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة علـى        الصدد، شجَّعت ال
تعزيز تعاوهنا من أجل إنشاء آليـة عامليـة قـادرة علـى رصـد ظـواهر طقـس الفضـاء مـن الفضـاء           
ومن األرض، وتبادل البيانات بغية حتسني التنبُّؤ بآثـار طقـس الفضـاء علـى بيئـة األرض والبيئـة       

  تلك اآلثار. الفضائية، والتخفيف من
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها لربنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية،      -١٦١

ــوم الفضــاء األساســية الــيت ُتنفَّــذ أنشــطة طقــس الفضــاء يف        ــادرة األمــم املتحــدة بشــأن عل ومب
إطارهــا، واملبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء الــيت تســهم يف رصــد طقــس الفضــاء وتطــوير  

ه عن طريق نشر شبكات من األجهزة على الصـعيد العـاملي وتبـادل بيانـات الرصـد بـني       أنشطت
برامج البحث يف مجيع أحناء العامل. ويف هـذا الصـدد، أشـارت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً إىل حلقـة        
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كـا  أوالعمل املشتركة بني األمم املتحدة واليابان بشأن طقـس الفضـاء، املزمـع عقـدها يف فوكو    
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٦إىل  ٢الفترة من باليابان، يف 

بتقدير حبلقة العمل املعنونة "خدمات طقس الفضـاء مـن أجـل     ورحَّبت اللجنة الفرعية  -١٦٢
حتقيق القدرة علـى الصـمود علـى الصـعيد العـاملي"، الـيت نظَّمتـها الواليـات املتحـدة األمريكيـة           

ــة،    ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن ــدورة الثاني فيهــا حملــة عامــة عــن بعــض    وقــدِّمت علــى هــامش ال
يف جمــال طقــس الفضــاء، الــيت جيــري االضــطالع هبــا يف    األنشــطة واخلــدمات العامــة واملتنوعــة 

الدول األعضاء واملنظمات الوطنية والدوليـة املعنيـة، وعاجلـت بعـض املسـائل الرئيسـية املتعلقـة        
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.باحلفاظ على استدامة أنشطة 

بارتياح أنَّ فريق اخلرباء املعـين بطقـس الفضـاء، الـذي أقـرَّت       حظت اللجنة الفرعيةوال  -١٦٣
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إنشاءه، يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف    

، قــد عقــد اجتماعــه بقيــادة كنــدا، علــى هــامش الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة   ٢٠١٤عــام 
ديد برنامج عمله، واالستفادة من أفضل املمارسات املتَّبعـة يف عمـل فريـق    الفرعية، من أجل حت

الفضـاء اخلـارجي   اخلرباء جيم املعين بطقس الفضاء التابع للفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة  
  يف األمد البعيد.

تماعـه  وقدَّم فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء واليته وخطة عمله املقتـرحتني وتقريـر اج    -١٦٤
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.27األول إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني (الوثيقة 

وأعاد فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، يف تقريـره عـن اجتماعـه األول، الـذي قدَّمـه        -١٦٥
 مقرر هذا الفريق، التأكيد علـى أمهيـة االسـتمرار يف رصـد طقـس الفضـاء وتوسـيع نطـاق هـذا         

يف جمـال طقـس الفضـاء، وأعـرب عـن الرغبـة يف        الرصد، وإعداد منـاذج وتنبـؤات أكثـر تطـوراً    
زيادة االتصال والتنسيق وبناء القدرات من أجل الوفـاء باالحتياجـات يف إطـار اجلهـود العامليـة      
املتعلقــة بطقــس الفضــاء. ويف هــذا الصــدد، مشلــت املناقشــات الــيت دارت يف االجتمــاع األول   

رباء اقتراحات بأن يقوم الفريق مبا يلي: (أ) استعراض حمتوى اجلهود اجلاريـة يف جمـال   لفريق اخل
طقس الفضـاء وهيكـل تلـك اجلهـود وتنظيمهـا؛ و(ب) حتديـد اجملـاالت الـيت قـد يلـزم فيهـا أو            
حيُســن فيهــا زيــادة التنســيق و/أو حتديــد فــرص وجمــاالت لتقــدمي مســامهات إضــافية مــن الــدول 

ــراح خطــوات     األعضــاء واملنظمــات   ــة؛ و(ج) اقت ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي احلكومي
لتحسني التنسيق يف جمال طقس الفضـاء مـع اهليئـات املتخصصـة، مبـا يف ذلـك وكـاالت األمـم         
املتحدة (مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل، وغريمهـا)، وتيسـري   

نية بطقس الفضاء؛ و(د) تعزيز أمهية ونطاق آثار طقس الفضـاء  التعاون مع مبادرات أخرى مع
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علـى إجنـاز دراسـات عـن آثـار طقـس الفضـاء         شـجيع ) التهعلى البىن التحتية التكنولوجيـة؛ و( 
  وتداعياته االجتماعية واالقتصادية يف الدول األعضاء.

نـاقش فريـق   املعنيـة بطقـس الفضـاء،     ويف ضوء زيادة أمهيـة االتصـاالت بـني الكيانـات      -١٦٦
اخلرباء أيضاً أمهية ما قد ُيعقد من حلقـات عمـل وتبـادل املعلومـات بـني الـدول األعضـاء فيمـا         

ختصـيص مـوارد هلـذا الغـرض علـى اإلنترنـت.        يتعلق بطقـس الفضـاء، وميكـن أن يشـمل ذلـك     
أيضاً إلجناز دراسات عـن تـأثري طقـس الفضـاء، ولـوحظ أنَّ العمـل الـذي         ةوأوليت أمهية كبري

ه اململكة املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، يـربهن علـى قيمـة تسـليط الضـوء علـى أمهيـة تـأثري             أجنزت
  طقس الفضاء واختاذ خطوات للتخفيف من آثاره الضارة.

ألربــع  وأُبلــغ فريــق اخلــرباء أيضــاً أنَّ املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة وضــعت خطــة      -١٦٧
دف الــتمكني مــن تــوفري خــدمات  أنشــطة التنســيق يف جمــال طقــس الفضــاء هبــ   ســنوات بشــأن

مــن أجــل   تشــغيلية خاصــة بطقــس الفضــاء وحتســني تلــك اخلــدمات وإجنازهــا، وخصوصــاً        
املــدين الــدويل مــن خــدمات طقــس الفضــاء ألغــراض   اناالســتجابة الحتياجــات منظمــة الطــري

يــق املالحــة اجلويــة. وشــجَّع الفريــق هــذه املبــادرة، الــيت يتوقَّــع أن تشــكِّل مســامهة هامــة يف حتق 
أهداف فريق اخلـرباء. واتسـاقاً مـع اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء جـيم التـابع للفريـق العامـل املعـين            

البعيـد، أبـرز االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين        دباستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم
سـارات  بطقس الفضاء أيضاً أمهيـة طقـس الفضـاء فيمـا يتعلـق باحلطـام الفضـائي ودقـة التنبُّـؤ مب         

  عودة األجسام الفضائية من مداراهتا الفضائية إىل الغالف اجلوي.
يف ظل استمرار تنامي إدراك درجة الشدَّة اليت قد تبلغهـا  أنَّه والحظت اللجنة الفرعية   -١٦٨

آثـار، فـإنَّ    ظواهر طقس الفضاء السلبية واحتمال حدوث تلك الظواهر وما يترتب عليهـا مـن  
طقــس الفضــاء يــؤدي دورا هامــا يف زيــادة أوجــه التــآزر والتشــجيع علــى  فريــق اخلــرباء املعــين ب

املشــترك فيمــا بــني الــدول األعضــاء يف اللجنــة واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة    هتمــامتقــارب اال
  املعنية يف سياق اجلهود املتعلقة بطقس الفضاء.  

، واليـة  ٢٠١٥ر شـباط/فرباي  ٥املعقـودة يف   ٨٢٢وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -١٦٩
  فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء وخطة عمله، وذلك على النحو التايل:  

ــدمي          -١   ــوعي وتق ــادة ال ــين بطقــس الفضــاء يف زي ــق اخلــرباء املع ــة فري ــل والي تتمث
اإلرشادات وإتاحـة التواصـل والتعـاون يف جمـال األنشـطة ذات الصـلة بطقـس الفضـاء         

  واملنظمات الوطنية والدولية املعنية.فيما بني الدول األعضاء يف اللجنة 
  يقوم فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، يف إطار خطة عمله، مبا يلي:  -٢  
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النظر يف تقرير واستنتاجات فريق اخلرباء جـيم املعـين بطقـس الفضـاء       (أ)    
التابع للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـواردة     

، ويف املعلومات األخرى ذات الصلة بطقس A/AC.105/C.1/2014/CRP.15يف الوثيقة 
املقدَّم من فريـق خريطـة الطريـق املشـترك بـني جلنـة        الفضاء، مبا يف ذلك التقرير األخري

"فهـم طقـس الفضـاء مـن      أحباث الفضاء والربنامج الـدويل "العـيش مـع جنـم"، املعنـون     
ــدرس    ــوف يـ ــع". وسـ ــني اجملتمـ ــل حتصـ ــيات    أجـ ــة والتوصـ ــادئ التوجيهيـ ــق املبـ الفريـ

يف ذلـك   مبـا واملمارسات الفضلى الراميـة إىل حتديـد اآلليـات الكفيلـة بتعزيـز تنفيـذها،       
  )؛١تقييم ترتيب األولويات (السنة 

ملؤسســات األمــم املتحــدة املعنيــة، مبــا يف ذلــك املنظمــة    إجــراء جــرد  (ب)    
وغريمهـا، والكيانـات املوجـودة     دين الـدويل الطريان املـ  العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة

يف الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات الوطنيـة والدوليـة؛ وحتديـد وتقيـيم دورهـا يف      
طقـس الفضـاء وتعزيـز التنسـيق والتواصـل فيمـا بينـها،         جمـال اجلهود العاملية املبذولة يف 

  )؛٢-١نية (السنتان وضمان تكامل اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الفرعية العلمية والتق
التسليم بتأثري طقس الفضاء والتشجيع على زيـادة وتوسـيع مشـاركة      (ج)    

الدول األعضاء يف رصد طقس الفضاء، من األرض ويف الفضاء، ويف تطوير خـدمات  
  )؛٤-٢طقس الفضاء والنهوض هبا وتبادهلا وتقدميها (السنوات 

ا حيـرزه مـن تقـدُّم وعـن     إىل اللجنـة الفرعيـة عمَّـ    سـنوي  تقريـر  تقدمي   (د)    
املسائل اهلامة اليت جرى حتديدها، واجملاالت اليت يوصى فيها باختـاذ إجـراءات حمـددة،    

  احلالية واملقبلة. توصية بشأن خطة عمله وكذلك تقدمي
    

    األجسام القريبة من األرض  - تاسعاً  
والتقنيـــة يف  ، نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة٦٩/٨٥وفقـــاً لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -١٧٠
  من جدول األعمال، املعنون "األجسام القريبة من األرض". ١١  البند
وتكلَّــم ممثِّلــو االحتــاد الروســي وأملانيــا وإيطاليــا وباكســتان ومجهوريــة كوريــا ومصــر      -١٧١

وكــذلك ممثِّــل شــيلي، نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا  والواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان
 قـى من جدول األعمال. و أثناء التبادل العام لـآلراء، أل  ١١اريبـي، يف إطار البند الالتينية والك

ممثِّلو دول أعضـاء أخـرى ومراقبـون عـن وكالـة الفضـاء األوروبيـة واجمللـس االستشـاري جليـل           
  بشأن هذا البند. الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن كلمات
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  العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية   -١٧٢
  قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛"، ٢٠١٤عرض بعنوان "األجسام القريبة من األرض،   (أ)  
مـن أجـل التصـدِّي     حاليـا عرضان بعنـوان "األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا روسـيا         (ب)  

"، " الــدويل املرتقــب للــدفاع الكــوكيبخلطــر األجســام القريبــة مــن األرض" و"نظــام "ســيتاديل 
  قدَّمهما ممثِّال االحتاد الروسي؛

لألفرقــة اجلديــدة املعنيــة باألجســام القريبــة مــن  عــرض بعنــوان "احلالــة الراهنــة  (ج)  
ــق االستشــاري املعــين        ــات والفري ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن األرض وأنشــطتها: الشــبكة الدولي

يكيــة واملراقــب عــن وكالــة بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية"، قدَّمــه ممثِّــل الواليــات املتحــدة األمر
  بية؛الفضاء األورو

جسمٍ قريـب مـن األرض: كـرة ناريـة فـوق رومانيـا"،        عرض بعنوان "حادث  (د)  
  قدَّمه ممثِّل رومانيا؛

  "، قدَّمه ممثِّل اليابان؛٢- عرض بعنوان "احلالة الراهنة لبعثة هايابوسا  )ه(  
دون احلمـراء"،   لرصـد األشـعة   : مقراب فضائي مدمجMIRISعرض بعنوان "  (و)  

  قدَّمه ممثِّل مجهورية كوريا؛
  : أول هبوط على مذنب"، قدَّمه ممثِّل أملانيا.Philaeعرض بعنوان "املركبة   (ز)  
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ التخفيــف مــن خمــاطر األجســام القريبــة مــن األرض يــتم   -١٧٣

ــدويل وتنســيق البحــوث ذات الصــل       ــاون ال ــى أفضــل حنــو مــن خــالل التع ــة أفضــل  عل ة ومعرف
مقاريـب لرصـد    املمارسات. والحظت اللجنة الفرعية بوجه خـاص التعـاون الـدويل علـى بنـاء     

خصائصـها، وتطـوير مركبـة فضـائية غـري مأهولـة لدراسـة         ديداألجسام القريبة من األرض وحت
ــها وتطــوير    هــذه األجســام،  مركبــات  وتطــوير التكنولوجيــات املســتخدمة جلمــع البيانــات عن

  صدها.فضائية لر
وأشـارت اللجنــة الفرعيــة أيضـاً إىل أمهيــة تبــادل املعلومـات بشــأن اكتشــاف األجســام      -١٧٤

القريبــة مــن األرض الــيت قــد تنطــوي علــى خمــاطر ورصــد تلــك األجســام وحتديــد خصائصــها    
وال سيما البلدان النامية ذات القدرة احملدودة على التنبُّـؤ  ، الفيزيائية لضمان إدراك مجيع الدول

ــ ــامام األبارتطـ ــة.     جسـ ــا احملتملـ ــه، ألخطارهـ ــن وقعـ ــن األرض وعلـــى التخفيـــف مـ ــة مـ القريبـ
التصـدِّي حلـاالت الطـوارئ وإدارة     واستذكرت اللجنة الفرعية أيضاً أمهيـة بنـاء القـدرات علـى    

  بفعالية يف حالة ارتطام جسم قريب من األرض. الكوارث
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، ٦٨/٧٥بارتيــاح، يف قرارهــا  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلمعيــة العامــة رحَّبــت    -١٧٥
، A/AC.105/1038من املرفـق الثالـث بالوثيقـة     ١٤إىل  ١١بالتوصيات الواردة يف الفقرات من 

  واملتعلقة باختاذ تدابري دولية للتصدِّي خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض.
، التوصـيات  ٦٩/٨٥والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة استذكرت، يف قرارها   - ١٧٦

هتـا اللجنـة الفرعيـة    ا خلطر ارتطام األجسام القريبـة مـن األرض، الـيت أقرَّ   ي دوليالداعية إىل التصدِّ
 العلمية والتقنية يف دورهتـا اخلمسـني وجلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف        

ــر الــذي ســُيقدَّم  دورهتــا السادســة واخلمســني، والحظــت  ــاح التقري ــة يف  بارتي ــة الفرعي إىل اللجن
دورهتا الثانية واخلمسني بشأن التقدم احملرز يف إنشاء الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات      
والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية من أجل تنفيذ التوصـيات املتعلقـة بالتـدابري    

  يبة من األرض.الدولية الرامية إىل التصدِّي خلطر ارتطام األجسام القر
واستذكرت اللجنة الفرعية أهنا كانت قد اتَّفقـت علـى أن تيسِّـر األمـم املتحـدة عمـل         -١٧٧

الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات والفريــق االستشــاري املعــين بتخطــيط البعثــات         
أته ينبغي لفريق العمل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض، الـذي أنشـ      أنَّه الفضائية والحظت 

، أن يســاعد يف إنشــاء ٢٠٠١جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف عــام  
ينبغي لفريق العمل هـذا أن ُيبلـغ اللجنـة الفرعيـة     أنَّه الشبكة والفريق االستشاري املذكورين، و

ا، بالتقـدُّم احملــرز يف إنشـائهما. وينبغــي للشـبكة والفريــق االستشـاري أن يقــدِّما، بعـد إنشــائهم     
  تقارير سنوية عن أعماهلما.  

واستذكرت اللجنة الفرعية أنَّ العضوية األساسية يف اللجنة التوجيهية املخصَّصـة التابعـة     -١٧٨
) ١٧١ ، الفقـرة A/AC.105/1065للشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات قد ُشـكلت (الوثيقـة   
فه مركـز الكواكـب الصـغرية يف    يف اجتماعها األول الذي عقد حتت رعاية فريق العمـل واستضـا  

كـــانون  ١٤و ١٣بواليـــة ماساتشوســـتس يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، يـــومي  ربيـــدجكيم
. ويف ذلك االجتماع، سلَّم أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة املخصصـة باحلاجـة إىل      ٢٠١٤الثاين/يناير 

  دعوة منظمات معنية أخرى للمشاركة واملسامهة يف الشبكة.
، ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١١جنـة الفرعيـة أنَّ فريـق العمـل قـد اجتمـع يف       والحظت الل  -١٧٩

على هامش الدورة السابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية،  
مــن أجــل التخطــيط لألعمــال املقبلــة بشــأن إنشــاء الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات  

االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضـائية، الـذي عقـد    والتحضري لالجتماع الثاين للفريق 
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. والحظت اللجنة الفرعيـة كـذلك أنَّ االجتمـاع الثـاين     ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣و ١٢يومي 
  نتائج منها ما يلي: للفريق االستشاري املذكور متخَّض عن

وَضــَع االجتمــاع الصــيغة النهائيــة ملشــروع اختصاصــات الفريــق االستشــاري    (أ)  
  اتفق على صيغة اعُتربت هنائية؛و

انُتخبت وكالة الفضاء األوروبية رمسيـا باإلمجـاع لرئاسـة الفريـق االستشـاري        (ب)  
  للعامني القادمني؛

ُشــدِّد علــى ضــرورة الشــفافية واالتصــال املفتــوح. ومــن مثَّ، َتقــرَّر قبــول مــراقبني     (ج)  
  شاري؛ي يف اجتماعات الفريق االست لديهم خربات يف جماالت ذات صلة مبوضوع الدفاع الكوكب

أُعدَّ مشروع قائمة مهام سُيستند إليها يف وضع خطة عمـل. وكـان قـد اتُّفـق       (د)  
 يتولَّــون تنســيق األنشــطة وإصــدار تقريــر. وقــد تطــوَّع بعــض مســؤولني عــن املهــام علــى تعــيني

  أعضاء الفريق االستشاري فعالً لتويل املسؤولية عن املهام؛
ى عقــد االجتمــاع القــادم للجنــة التوجيهيــة للفريــق االستشــاري علــى  اتُّفــق علــ  )ه(  

هامش الدورة الثانية واخلمسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وعلـى عقـد االجتمـاع الكامـل         
، قبـل مـؤمتر   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٠و ٩التايل للفريق االستشاري يف فراسكايت بإيطاليا، يومي 

  مباشرة. ٢٠١٥لعام  ي الكوكبالدفاع 
عدد أعضاء الفريق االستشاري الرمسيني بلغ أربعـة عشـر    والحظت اللجنة الفرعية أن  -١٨٠

ا االنضـمام  عضوا عند انعقاد دورهتا الثانية واخلمسـني، وأنَّ وكالـة فضـاء واحـدة طلبـت رمسيـ      
إىل هذا الفريق وأنَّ وكـالتني فضـائيتني أخـريني قـد أبـدتا عزمهمـا علـى االنضـمام. والحظـت          

ــة ا ــةاللجن ــه كــذلك  لفرعي ــق       أنَّ ــام الفري ــة مه ــى قائم ــى عشــرة أنشــطة عل ــق حــىت اآلن عل اتُّف
قد ُحددت وكاالت رائـدة لتنسـيق العمـل املـراد القيـام بـه لتنفيـذ مخسـة مـن          أنَّه االستشاري و

  تلك األنشطة.  
للمالحـة   وأُبلغت اللجنة الفرعية أنَّ فريق العمل قد نظم، بالتعاون مع اإلدارة الوطنيـة   -١٨١

ــومي       ــة عمــل ي ــامل اآلمــن، حلق ــة والفضــاء (ناســا) ومؤسســة الع أيلول/ســبتمرب  ١٠و ٩اجلوي
يف برومفيلــد بواليــة كولــورادو يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بشــأن اســتراتيجيات   ٢٠١٤

الشبكة بشأن اإلبالغ عن أخطار ارتطام األجسـام القريبـة مـن األرض. ومشلـت االسـتنتاجات      
  ليت متخَّضت عنها حلقة العمل ما يلي:الرئيسية ا
  ومقبولة على نطاق واسع؛ املبادئ األساسية لإلبالغ عن املخاطر حمددة جيداً  (أ)  
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بث الثقة يف عموم الناس واحلفاظ عليها وإصدار اإلخطارات واإلنـذارات يف    (ب)  
التخطـيط  الوقت املناسب، وكفالة الشـفافية يف االتصـاالت، وفهـم خمتلـف فئـات مجهورهـا، و      

لطائفة من السيناريوهات، كلـها أمـور مهمـة لإلبـالغ بفعاليـة عـن خمـاطر واحتمـاالت ارتطـام          
  ض؛األجسام القريبة من األر

ال بدَّ أن تكون الشبكة مبثابة شبكة اتصاالت عاملية تعمل علـى مـدار السـاعة      (ج)  
  لكي تصبح مصدر معلومات حيظى بالثقة واملصداقية؛

لغــة مشــتركة يف خمتلــف املؤسســات املنضــوية يف الشــبكة  مــن شــأن اســتخدام  (د)  
للتواصل بشأن خماطر ارتطام الكويكبات أن يساعد هذه الشبكة علـى تكـوين هويتـها وحتقيـق     

  .صاالت الروتينية على زيادة الوعيمصداقيتها. وميكن أن يساعد إنشاء آليات لالت
حلقـة العمـل توصـيات موجَّهـة      ويف ضوء النتائج السالفة الذكر، صاغ املشاركون يف  -١٨٢

  للشبكة، منها ما يلي:
ينبغي أن تضـع الشـبكة خطـة مخسـية تتضـمن إجـراءات علـى املـدى القريـب            (أ)  

ــارات     ــة وذات مصـــداقية للمعلومـــات واإلخطـ ــة موثوقـ واملتوســـط لكـــي تصـــبح شـــبكة عامليـ
بادئ األساسـية  واإلنذارات بشأن األجسام القريبة من األرض. وينبغي أن تراعي هذه اخلطة امل

  لإلبالغ عن املخاطر؛
هـة للصـحافيني   ينبغي أن ترعى الشبكة جلسات إحاطـة وحلقـات عمـل موجَّ     (ب)  

  .وساط اإلعالميةبشأن حتسني التوعية بأخطار األجسام القريبة من األرض يف األ
 ١١يف  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اللجنــة التوجيهيــة للشــبكة قــد عقــدت اجتماعــاً  -١٨٣
بـاالقتران مـع االجتمـاع السـنوي السـادس واألربعـني لشـعبة علـوم          ٢٠١٤ين الثاين/نوفمرب تشر

الكواكب يف اجلمعية الفلكية األمريكية. واستمعت اللجنـة التوجيهيـة إىل عـروض إيضـاحية مـن      
ممثلي عدة مشاريع معنية بتحديد خصائص األجسام القريبة من األرض بشأن قـدراهتا وأنشـطتها   

إعـالن النوايـا خبصـوص املشـاركة يف الشـبكة       مشـروع الصـيغة النهائيـة خلطـاب     رض. وُعيةاحلال
وجـــــرت مناقشـــــته. وميكـــــن االطـــــالع علـــــى مزيـــــد مـــــن املعلومـــــات يف الـــــرابط التـــــايل:  

www.minorplanetcenter.net/IAWN.  
العمل نفَّذ بنجاح عملـه اهلـادف إىل إنشـاء الشـبكة     والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق   -١٨٤

الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية    
واعتــربت أنَّ املهــام املســندة إليـــه قــد أُجنــزت. ونظـــرا إىل أنَّ الشــبكة والفريــق االستشـــاري        
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إعـداد التـدابري الدوليـة للتصـدِّي خلطـر       وية عـن إىل اللجنة الفرعية تقارير مرحلية سـن  نسيقدما
  ارتطام األجسام القريبة من األرض، فقد أوصى فريق العمل حبلِّه.

بتقـدير بعمـل فريـق العمـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن          وأحاطت اللجنة الفرعيـة علمـاً    - ١٨٥
ــة إىل التخفيــف      ــة الرامي ــه يف تنســيق اجلهــود الدولي مــن حــدة خمــاطر  األرض، وأشــادت بإجنازات

مـن خـالل عملـه علـى إنشـاء الشـبكة الدوليـة لإلنـذار          األجسام القريبة مـن األرض، وخصوصـاً  
والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية. وأعربــت اللجنــة    تخبطــر الكويكبــا

  ل.شو (املكسيك)، لتفانيه يف العمالفرعية أيضاً عن شكرها لرئيس فريق العمل، سريخيو كامات
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريـق العمـل كـان قـد أوصـى بـأن تعقـد الشـبكة يف عـام            -١٨٦

يكون مبثابـة منتـدى مفتـوح ملناقشـة خطـة عملـها وغريهـا مـن األنشـطة ذات           اجتماعاً ٢٠١٦
الصلة باألجسام القريبة من األرض. وميكن أن ُيعقد هذا االجتماع على هامش الـدورة الثالثـة   

  العلمية والتقنية من أجل متكني الوفود املهتمة من املشاركة. لفرعيةنة اواخلمسني للج
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق العمل أوصـى كـذلك بـأن تسـعى الشـبكة والفريـق         -١٨٧

االستشــاري إىل احلصــول علــى صــفة مراقــب دائــم لــدى جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   
  األغراض السلمية.

الفرعية أنَّ فريق العمل كشف عـن ضـرورة القيـام مبزيـد مـن العمـل        والحظت اللجنة  -١٨٨
فيما يتعلق بإطار اختاذ القرارات والتنفيذ الـالزم لتطـوير قـدرات اجملتمـع الـدويل علـى مواجهـة        

أيضاً ضرورة إنشاء إطـار   أخطار األجسام القريبة من األرض. وينبغي أن ُيراعى يف هذا العمل
األجسـام القريبـة مـن األرض     رارات املتعلقـة بعمليـات احلمايـة مـن    مؤسسي وقانوين الختاذ القـ 

  وما يتصل بذلك من مسؤوليات.
وأُبلغت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ االجتمـاع األول للجنـة التوجيهيـة للفريـق االستشـاري        -١٨٩

علــى هــامش دورة اللجنــة الفرعيــة، بالتعــاون مــع فريــق  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦و ٥ُعقــد يــومي 
ل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض. وشـارك فيـه ممثِّلـو الكيانـات التاليـة: وكالـة الفضـاء            العم
واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية، واملركز األملاين لشؤون الفضـاء اجلـوي،    إليطالية،ا

ــة اليابان        ــات، والوكال ــر الكويكب ــذار خبط ــة لإلن ــة، والشــبكة الدولي ــة الفضــاء األوروبي ــة ووكال ي
ــة       ــة للمالحــة اجلوي ــة الفضــاء اإلســرائيلية، واإلدارة الوطني الستكشــاف الفضــاء اجلــوي، ووكال

التابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، ووكالــة الفضــاء الرومانيــة، واللجنــة الباكســتانية   الفضــاءو
للمملكـة املتحـدة. كمـا حضـر ممثِّلـو       لبحوث الفضاء والغالف اجلوي العلـوي، ووكالـة الفضـاء   
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مــان فريــق العمــل املعــين باألجســام القريبــة مــن األرض، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وعُ 
  واهلند. النمساوكندا و
وأُبلغت اللجنـة الفرعيـة أنَّ طلـب املشـاركة يف الفريـق االستشـاري املقـدَّم مـن وكالـة            -١٩٠

  الفضاء اإلسرائيلية قد قُبل رمسيا يف االجتماع.
  رعية باملعلومات التالية املنبثقة عن ذلك االجتماع:وأُبلغت اللجنة الف  -١٩١

ــة      (أ)   ــة األولي ــة للفريــق االستشــاري علــى الصــيغة الرمسي ــة التوجيهي  اتفقــت اللجن
  الختصاصات الفريق االستشاري؛

ــة      (ب)   ــاركة يف اللجنـ ــتخدامها للمشـ ــراد اسـ ــايري املـ جـــرت مناقشـــات حـــول املعـ
عامــة. وفيمــا يتعلــق باجلهــات الــيت لــديها صــفة   التوجيهيــة للفريــق االستشــاري ويف جلســاته ال 

مراقب، اتُّفق على أهنا ميكـن أن تـدعى حلضـور االجتماعـات يف انتظـار تقـدمي طلباهتـا املسـبقة         
  تماع؛وقبوهلا من قبل رئيس االج

ا حلضــور وافقــت الوفــود علــى دعــوة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي رمسيــ   (ج)  
  قب؛اجتماعات الفريق االستشاري بصفة مرا

  اتُّفق على أن جتتمع اللجنة التوجيهية للفريق االستشاري مرتني يف السنة؛  (د)  
جرت مناقشات حول اهليكل العام خلطـة عمـل الفريـق االستشـاري وأنشـطة        )ه(  

  العمل احملددة املدرجة فيها، مبا يف ذلك اجلدول الزمين؛
مفتوحـة للتغـيري،    اتُّفق على أنَّ تكـون خطـة عمـل الفريـق االستشـاري وثيقـة        (و)  

  تشمل األنشطة املنفَّذة واجلارية واملزمع تنفيذها.
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - عاشراً  
مـن جـدول    ١٢، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥وفقاً لقرار اجلمعية العامـة    -١٩٢

  فضاء اخلارجي".األعمال، املعنون "استخدام مصادر القدرة النووية يف ال
ــة     - ١٩٣ ـــزويال (مجهوري ــو الصــني وفن ــم ممثِّل ــة،   - وتكلَّ ــات املتحــدة األمريكي ــة) والوالي البوليفاري

مــن  ١٢وكــذلك ممثِّــل شــيلي نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي، يف إطــار البنــد 
  هذا البند. بشأن اء أخرى أيضاًممثِّلو دول أعض تكلَّمجدول األعمال. وأثناء التبادل العام لآلراء، 

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني:  -١٩٤
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عــرض بعنــوان "جمموعــة جتريبيــة مــن توصــيات األمــان بشــأن تنفيــذ بــاب            ) (أ  
 ويـة" هة إىل احلكومات يف إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصـادرة القـدرة النو  اإلرشادات املوجَّ

  ممثل اململكة املتحدة؛قدَّمه 
عرض بعنوان "مستجدات بشأن أنشطة وبرامج يف إطار نظم القـدرة النوويـة     ) (ب  

  .ل اململكة املتحدةممثِّقدَّمه  الفضائية يف اململكة املتحدة"
وشجَّعت اللجنة الفرعيـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـدء تنفيـذ إطـار            -١٩٥

ــان اخلــا  ــذه      األم ــة يف الفضــاء اخلــارجي، أو مواصــلة تنفي ــدرة النووي ص بتطبيقــات مصــادر الق
)A/AC.105/934.(  

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إطار األمان سوف ييسِّر تنفيـذ البعثـات الـيت تنطـوي علـى        -١٩٦
مستوى ثنـائي ومتعـدِّد األطـراف بـني الـدول واملنظمـات        استخدام مصادر القدرة النووية على

ة الدولية. كما رأى الوفد الذي أبـدى هـذا الـرأي أنَّ تنفيـذ إطـار األمـان علـى نطـاق         احلكومي
واسع سوف ُيطمئن اجملتمع العاملي إىل أنَّ تطبيقات مصـادر القـدرة النوويـة ُتسـتحَدث وُتطلَـق      

  وُتستخَدم على حنو آمن.
اهبـة التحـديات   وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إطار األمان، بشكله احلـايل، غـري كـاٍف جمل     -١٩٧
ينبغـي عـدم السـماح    أنَّـه  يطرحها استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، و    اليت

بنشر تلك املصادر يف الفضاء اخلارجي، مبا يشمل املدارات األرضية، حيـث إنَّ آثـار اسـتخدام    
ــة مل تقــيَّم بعــُد وال يوجــد أيُّ إطــ     ار حمــدَّد لتبيــان مصــادر القــدرة النوويــة علــى البشــرية والبيئ

للحـاالت اخلطـرية    الكفيلة بالتصدي الناجع املسؤوليات واستحداث األدوات التقنية والقانونية
  اليت قد تنشأ بسبب املمارسات غري السليمة.

ورأت بعــض الوفــود أنَّ إطــار األمــان يــوفِّر أساســاً شــامالً وكافيــاً لتقــدمي اإلرشــادات    -١٩٨
ــة املختصــة بالفضــاء مــن أجــل تطــوير وتشــغيل    للــدول األعضــاء واملنظمــات احلك  ــة الدولي ومي

 وذهبت الوفـود نفسـها إىل   تطبيقات مصادر القدرة النووية اخلاصة هبا يف الفضاء بطريقة آمنة.
أنَّ االلتزام بإطار األمان ومقاصد املبادئ املتصلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      

  البعثات املستخِدمة ملصادر القدرة النووية. ىل أماناالطمئنان إ اخلارجي يرفعان درجة
وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ احلكومــات تتحمَّــل مســؤولية دوليــة عمَّــا    -١٩٩

تقوم به املنظمات احلكومية وغري احلكومية مـن أنشـطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر        
  ة تعين البشرية مجعاء.القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وأنَّ هذه املسأل
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مسـؤولية التنظـيم الرقـايب ألي نشـاط يتصـل       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ   -٢٠٠
مـن واجــب الـدول االلتـزام باملعــايري    أنَّـه  بالقـدرة النوويـة يف الفضـاء تقــع علـى عـاتق الــدول، و     

  الدولية اليت تنظم استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
وأُعرِب عن رأي مفـاده أنَّ هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة           -٢٠١

الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة ملزِمـة حتـدِّد        
مسؤولية الدول عن استخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، ومـن أجـل إجـراء         

لسُّـبل والوسـائل الكفيلـة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي          حبوث بشأن ا
  على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا.

ينبغـي احلـد قـدر املسـتطاع مـن اسـتخدام مصـادر القـدرة         أنَّـه  وأُعرِب عن رأي مفاده   -٢٠٢
ية إلرسـال بعـض   رغـم كـون مصـادر القـدرة النوويـة ضـرور      أنَّه و، النووية يف الفضاء اخلارجي

 البعثات فيما بني الكواكب، فال يوجـد مسـوِّغ السـتخدامها يف املـدارات األرضـية الـيت تتـوفَّر       
  ومربهن عن كفاءهتا. هلا مصادر أخرى للطاقة أكثر أماناً

ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام       أنَّـه  وأعربت بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -٢٠٣
املــدارات األرضــية مــن أجــل معاجلــة مشــكلة التصــادم احملتمــل بــني   مصــادر القــدرة النوويــة يف

األجســام الــيت تســتخدم هــذه املصــادر، وكــذلك احتمــال عودهتــا َعَرضــيا إىل الغــالف اجلــوي   
ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات   أنَّه لألرض. ورأت تلك الوفود 

ظيميـة والتشـجيع علـى اعتمـاد معـايري ملزمـة، وكـذلك        مناسبة وخطط طويلة األمد ولـوائح تن 
  إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  

وأُعرِب عن رأي مفاده ضرورة تشجيع الـدول الـيت تسـتخدم مصـادر القـدرة النوويـة         -٢٠٤
نوويـة واملمارسـات   يف الفضاء اخلـارجي علـى عـرض خرباهتـا املتعلقـة بأمـان مصـادرة القـدرة ال        

الفضلى يف هذا اجملال، من خالل عروض إيضاحية تقنية ُتقدَّم إىل اللجنـة الفرعيـة، حيـث إنَّهـا     
  باألمان. التزامها على ستقيم الدليل بذلك

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ األهــداف احملــددة خلطــة عمــل الفريــق العامــل املتعــددة            - ٢٠٥
ون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات األمـم املتحـدة        السنوات ينبغي أن تتوافق مع القـان 

ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وخصوصاً معاهدة املبادئ املنظمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان    
  استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى.

ــاده      -٢٠٦ ــن رأي مف ــرب أيضــاً ع ــه وأُع ــدول األعضــاء يف اختــاذ      يأنَّ ــع ال ــراك مجي ــي إش نبغ
ــة بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة وإطــار   القــرارات ويف حتديــد املســائل والتحــدِّ  يات املقترن
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األمان، وأنَّ من شأن تلـك املشـاركة أن تكفـل النجـاح يف تنفيـذ خطـة عمـل الفريـق العامـل.          
أن تكون مجيع قرارات الفريـق   كما رأى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أنَّ من الضروري

  العامل مرهونة متاماً مبوافقة اللجنة الفرعية.
، عـاود الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر       ٦٩/٨٥ووفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة      -٢٠٧

برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكـة املتحـدة). وقـد     القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي االنعقاد
  أربع جلسات. املعقد الفريق الع

شباط/فرباير، تقريـر الفريـق    ١٢ املعقودة يف ٨٣١وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٢٠٨
  العامل الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير.

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد - حادي عشر

مـن جـدول    ١٣فرعيـة يف البنـد   ، نظـرت اللجنـة ال  ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٢٠٩
يف إطـار خطـة العمـل     ،األعمال، املعنون "اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد"      

الــواردة يف تقريــر جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن أعمــال دورهتــا   
  )٢(.واليت مددهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني )١(،الثانية واخلمسني

وتكلَّم ممثِّلو االحتاد الروسي وأستراليا وأملانيا وباكستان والربازيل وبيالروس واجلزائـر    -٢١٠
البوليفاريـة)  -لصني وفرنسـا وفرتويـال (مجهوريـة   ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا وا

ــا العظمــى و وكنــدا واملكســيك واململكــة العربيــة الســعودية وامل   يرلنــدا آملكــة املتحــدة لربيطاني
الشـمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان وكــذلك ممثِّــل شــيلي نيابــةً عــن جمموعــة دول  

من جدول األعمـال. وتكلَّـم أيضـاً املراقـب عـن       ١٣ي، يف إطار البند  أمريكا الالتينية والكاريب
بشـأن   رى أيضـاً ممثِّلـو دول أعضـاء أخـ    تكلَّـم مؤسسة العامل اآلمن. وأثناء التبادل العام لآلراء، 

  هذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢١١

عرض بعنـوان "منـوذج اللجنـة االستشـارية املعنيـة بالنقـل الفضـائي التجـاري:           (أ)  
ل االستفادة من إسهامات القطاع اخلـاص يف وضـع لـوائح القطـاع العـام التنظيميـة"، قدَّمـه ممثِّـ        

  الواليات املتحدة األمريكية؛
───────────────── 

 .١٦١، الفقرة A/64/20الوثيقة  )١(  

 .١٩٩، الفقرة A/69/20الوثيقة  )٢(  



 

V.15-01370 51 
 

A/AC.105/1088 

عرض بعنوان "امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف       (ب)  
  "، قدَّمه ممثِّل اليابان؛٢٠١٤عام 

"خماطر حطام املركبات الفضائية على الطائرات"، قدَّمه مراقبـون عـن الرابطـة      (ج)  
  .الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء

  انت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:وك  -٢١٢
ن جمموعــة حمدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة   مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّ   (أ)  

  )؛A/AC.105/C.1/L.340بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
ر الفريـق  ورقة عمل مقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل تتضـمَّن مشـروع تقريـ          (ب)  

  )؛ A/AC.105/C.1/L.343العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
تتضــمَّن اقتــراح مبــدأ تــوجيهي إضــايف مــن الواليــات املتحــدة    ورقــة اجتمــاع  (ج)  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.10األمريكية (
نيـا بشـأن اجملموعـة    مقترحة مـن أملا  تعليقات وتعديالت نتتضمَّ ورقة اجتماع  (د)  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.11ثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (احملدَّ
تتضـمَّن اقتراحـاً مـن بلجيكـا بـإدراج نـصٍّ إضـايف يف اجملموعـة          ورقة اجتمـاع   )ه(  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.12ثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (احملدَّ
ــة اجتمــاع   (و)   ــن الرب  ورق ــة م ــوجيهي إضــايف     مقدَّم ــدأ ت ــراح مب ــل تتضــمَّن اقت ازي

ثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة وتعــديالت مقترحــة علــى اجملموعــة احملدَّ وكــذلك تعليقــات
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.19بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

ي تتضــمَّن  لكـاريب مقدَّمــة مـن جمموعــة دول أمريكـا الالتينيــة وا   ورقـة اجتمـاع    (ز)    
اقتراح مبدأ توجيهي إضـايف وكـذلك تعليقـات وتعـديالت مقترحـة علـى اجملموعـة احملدَّثـة مـن          
ــد          ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــأن اسـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع املبـ مشـ

)A/AC.105/C.1/2015/CRP.19/Rev.1؛( 

لتوصُّــل إىل تفســري موحَّــد "ا عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي بعنــوان ورقــة  (ح)  
للحقِّ يف الـدفاع عـن الـنفس وفقـاً مليثـاق األمـم املتحـدة، كمـا يطبَّـق علـى الفضـاء اخلـارجي،             

زاعـات وتعزيـز    للحفاظ على بقاء الفضاء اخلارجي بيئة آمنة وخالية من الـن  باعتبار ذلك وسيلة
، اليت A/AC.105/C.1/2015/CRP.22الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (الوثيقة  أنشطةاستدامة 

سيعاد إصدارها، بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، كوثيقة رمسية مـن وثـائق الـدورة الثامنـة     
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ن هــذه الورقــة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية). وتتضــمَّ  
يـة للحيلولـة دون   إضايف بشـأن "تطبيـق ضـوابط ذاتيـة تشـغيلية وتكنولوج      يهياقتراح مبدأ توج

  حدوث تطورات سلبية يف الفضاء اخلارجي"؛
 بعنـوان "االعتبـارات املتعلقـة بطرائـق     عمـل مقدَّمـة مـن االحتـاد الروسـي      ورقة  (ط)  

املسائل املتصلة بالنهوض باملمارسات املتَّبعة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية     تعميق الفهم بشأن
، A/AC.105/C.1/2015/CRP.23ضـائية" (الوثيقـة   بالنظر إىل ضرورة ضـمان أمـان العمليـات الف   

إصدارها، بلغات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت، كوثيقـة رمسيـة مـن وثـائق الـدورة           اداليت سيع
ن هــذه الثامنــة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية). وتتضــمَّ  

  الورقة اقتراح مبدأ توجيهي إضايف بشأن املوضوع؛
 إضـافية  اعتبـارات واقتراحـات  بعنـوان "  عمل مقدَّمة من االحتاد الروسـي  ورقة  (ي)  

ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف   لترسيخ فهم اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم
األمد البعيد واملمارسات املتبعة يف هذا الصدد، وفهم املعـىن الشـامل لـذلك املفهـوم ووظائفـه"      

، الـيت سـيعاد إصـدارها، بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة        A/AC.105/C.1/2015/CRP.24 وثيقة(ال
الست، كوثيقة رمسية من وثـائق الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي         

ن هذه الورقة اقتراح ستة مبادئ توجيهية إضـافية بشـأن خمتلـف    يف األغراض السلمية). وتتضمَّ
  ؛جوانب املوضوع

مقدَّمــة مــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تتضــمَّن اقتــراح تعــديل  ة اجتمــاعورقــ  (ك)  
على اقتراح دمج جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي        

  )؛ A/AC.105/C.1/2015/CRP.25يف األمد البعيد (
علـى   مقدَّمـة مـن فرنسـا تتضـمَّن تعليقـات وتعـديالت مقترحـة        ورقة اجتماع  (ل)  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.28اجملموعة احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (
بعنوان "اقتراح بشأن استعراض وحبـث   عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي ورقة  (م)  
ــوم ــات  مفه ــم املتحــدة  مركــز ملعلوم ــادل      األم ــيب االحتياجــات املشــتركة يف جمــال مجــع وتب يل

لقريـب مـن األرض ضـماناً ألمـان العمليـات الفضـائية، وجوانبـه        املعلومات عن رصد الفضـاء ا 
ــة   ــة" (الوثيق ــة والربناجمي ــيت ســيعاد إصــدارها، بلغــات   A/AC.105/C.1/2015/CRP.32اهليكلي ، ال

ــة         ــة واخلمســني للجن ــدورة الثامن ــائق ال ــة مــن وث ــة رمسي ــة الســت، كوثيق ــم املتحــدة الرمسي األم
  مية).  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السل

  وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية:  -٢١٣
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مذكِّرة مـن األمانـة بعنـوان "توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري            ) (أ  
الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي: آراء الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضـاء  

  )؛A/AC.105/1080مية" (اخلارجي يف األغراض السل
مة من االحتاد الروسي بعنوان "حتديد الصـالت بـني التوصـيات الـواردة     ورقة مقدَّ  ) (ب  

يف تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي،           
 األمـد البعيـد" (الوثيقـة    وموضوع إعداد مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف 

A/AC.105/C.1/2015/CRP.33 اليت سيعاد إصدارها كإضافة إىل الوثيقة ،A/AC.105/1080.(  
، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة  ٦٩/٨٥ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٢١٤

  أفريقيا).الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد عقد اجتماعه برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب 
ورحَّبت اللجنة الفرعية بالتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل منذ دورهتا األخـرية، وفقـاً     -٢١٥

  الختصاصات الفريق وطرائق عمله.
وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ مشـاركة البلـدان الناميـة يف أعمـال الفريـق العامـل وأفرقـة           -٢١٦

  لعمل الدؤوب على تشجيع هذه املشاركة.ينبغي اأنَّه اخلرباء التابعة له غري كافية، و
وشدَّد بعض الوفود علـى أمهيـة إجنـاز أعمـال الفريـق العامـل يف حـدود اإلطـار الـزمين            -٢١٧

  املبيَّن يف خطة العمل املنقَّحة.
ــة املبـــادئ      -٢١٨ ــة جملموعـ ــيغة النهائيـ ــاده أنَّ التســـرع يف وضـــع الصـ وأُعـــرب عـــن رأي مفـ

  للمواضيع ذات الصلة.   على ما يلزم من دراسة متأنية لباًر سيؤثِّ التوجيهية ينبغي أالَّ
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من املهم مواصلة النظر يف العناصـر املشـتركة     -٢١٩

يف عمل الفريق العامل ويف التوصيات الواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري       
  ).A/68/189لفضاء اخلارجي (الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة ا

ال غىن عن تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء       أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٢٠
اخلارجي من أجل احلفاظ علـى اسـتدامة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف        

  األمد البعيد.
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املبادئ التوجيهية بشأن  -٢٢١

التـــدابري الراميـــة إىل تعزيـــز  يف األمـــد البعيـــد ســـتندرج ضـــمن ســـياق أوســـع نطاقـــاً يتمثـــل يف
للفضاء اخلارجي، وأهنا هتدف إىل دعم واستكمال اإلرشـادات الـواردة يف    االستخدام املستدام

  واملبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة. تاملعاهدا
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 مبـادئ  رأي مفاده أنَّ األمم املتحدة هي اإلطار الوحيـد املناسـب إلعـداد    وأُعرب عن  -٢٢٢
  متعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. توجيهية
أن تتاح يف جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة     ينبغيأنَّه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢٢٣

ل الفرصــة إلقامــة نظــام كامــ يف األمــد البعيــداملقبلــة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء ا خلــارجي 
  لضمان أمان العمليات الفضائية.

مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تأخـذ       وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ     -٢٢٤
  يف االعتبار احتياجات البلدان النامية وأال تضيق عليها سبل الوصول إىل الفضاء اخلارجي.

ن رأي مفـاده أنَّ اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد       وأعرب بعض الوفود عـ   -٢٢٥
  عدم عسكرة الفضاء اخلارجي وعدم وضع أسلحة فيه. تتوقف دون شك على البعيد
املبادئ التوجيهية ينبغي أن تأخـذ يف االعتبـار    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٢٢٦

  مبدأ عدم وضع أسلحة يف بيئة الفضاء.
ن رأي مفــاده أنَّ مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة ينبغــي أن تكــون متَّســقةً مــع  وأُعــرب عــ  -٢٢٧

القانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي، وأنَّ       
  لألنشطة الفضائية أمر غري مرغوب فيه. اإلفراط يف التنظيم الرقايب

بلـزوم   ه جيـب التسـليم يف املبـادئ التوجيهيـة    الوفود عـن رأي مفـاده أنَّـ    وأعربت بعض  -٢٢٨
احلفاظ على الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل الصـاحل العـام للبشـرية مجعـاء، وبـأنَّ اسـتدامة الفضـاء            

  اخلارجي ال ميكن أن ختضع لالعتبارات الداخلية للدول.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي أال يترتــب علــى املبــادئ التوجيهيــة    -٢٢٩

اجلديدة إضافة تكاليف جديدة أو فرض حواجز تقنية على البلدان النامية اليت هلـا أنشـطة قليلـة    
  التأثري أو عدمية التأثري على استدامة األنشطة الفضائية.

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تشـمل تـدابري عمليـة تسـتطيع          -٢٣٠
  الدول املرتادة للفضاء تنفيذها.

للمبادئ التوجيهية أن تكون استشرافية وأن تشـجِّع   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي  -٢٣١
ــدة للتصــدِّ    أمــام اســتدامة أنشــطة الفضــاء    ياتي للتحــدِّعلــى اســتخدام تقنيــات وحلــول جدي

  اخلارجي يف األمد البعيد.



 

V.15-01370 55 
 

A/AC.105/1088 

أن تشـمل مجيـع   جمموعة املبادئ التوجيهية الصادرة عن الفريق العامـل ينبغـي    وقيل إنَّ  -٢٣٢
اللجنــة  نَّإاجلوانــب ذات الصــلة بتعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، و  

  الفرعية ينبغي أن تفكر من منظور استشرايف وتعاجل مسألة تزايد احلطام الفضائي ككل.
لقائمـة  التركيـز يف املبـادئ التوجيهيـة علـى التـدابري ا      ينبغـي أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٣٣

ينبغي التعامـل مـع احللـول التقنيـة الـيت مل تصـل بعـد إىل مرحلـة النضـج علـى أهنـا            أنَّه بالفعل، و
  مواضيع مطروحة ملزيد من املناقشات بني اخلرباء.

ــاده      -٢٣٤ ــود عــن رأي مف ــه وأعــرب بعــض الوف ــع    أنَّ ــب وجتمي ــادة النظــر يف ترتي ــي إع ينبغ
 ن املشـروع أسـهل اسـتخداماً   قريـر الـذي يتضـمَّ   مشروع جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة ليصـبح الت    

  وأكثر فائدة من الناحية العملية.
  ينبغي تبسيط مشاريع املبادئ التوجيهية.أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٣٥
 الـيت  A/AC.105/C.1/L.340وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من املهم تبيان فقـرات الوثيقـة     -٢٣٦

  .اليت ستشكل شروحاًتوجيهية وفقراهتا  مبادئ ستشكِّل
ــادة توضــيح العالقــة بــني بعــض   أنَّــه وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده     -٢٣٧ جيــب زي

  مشاريع املبادئ التوجيهية وااللتزامات القانونية القائمة.  
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري مواصلة العمل مـن أجـل التوصُّـل إىل توافـق       -٢٣٨

  ات املصطلحات املستخدمة يف املبادئ التوجيهية.يف اآلراء بشأن تعاريف وترمج
مع القـانون الـدويل، أن ُتسـتخدم يف املبـادئ      ينبغي، متاشياًأنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٣٩

  اهليئات اخلاصة".غري احلكومية" بدالً من عبارة " التوجيهية عبارة "الكيانات
الــيت تشــغل األجســام الفضــائية  الكيانــات غــري احلكوميــة وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -٢٤٠

  يف تبادل املعلومات املدارية للحد من احلطام وتفادي االصطدام.أيضاً  ينبغي أن تشارك
إضـافة مبـادئ توجيهيـة إىل اجملموعـة      ينبغـي أنَّـه  وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -٢٤١

  .A/AC.105/C.1/L.340احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة 
املبــادئ التوجيهيــة ينبغــي أن تتنــاول مســألة أمــن البنيــات  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -٢٤٢
  البالغة األمهية اخلاصة بأنشطة الفضاء. التحتية
مببـدأ تـوجيهي    ينبغي استكمال مشاريع املبـادئ التوجيهيـة  أنَّه وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٤٣

أطرها القانونيـة الوطنيـة، بعـدم القيـام إالَّ بأنشـطة ذات       ع الدول على أن تلتزم، يفإضايف يشجِّ
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طابع سلمي يف بيئة الفضاء اخلارجي، وعلى أن تراعي يف ذلك تقرير فريـق اخلـرباء احلكـوميني    
  بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. املعين
يني املعـين بتـدابري الشـفافية    توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوم     وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٢٤٤

إلعـداد وظـائف التنظـيم الرقـايب      وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُتتخـذ أساسـاً  
ــزاً ــة       تعزي ــادئ التوجيهي ــى النحــو الواجــب يف املب ــيت ســُتراعى عل ــات الفضــائية ال ــان العملي ألم
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. مةالستدا
بعنوان "اقتـراح   اللجنة الفرعية علما بورقة العمل اليت قدمها االحتاد الروسي وأحاطت  -٢٤٥

بشأن استعراض وحبث مفهوم مركز معلومـات لألمـم املتحـدة يلـيب االحتياجـات املشـتركة يف       
جمال مجـع وتبـادل املعلومـات عـن رصـد الفضـاء القريـب مـن األرض ضـمانا ألمـان العمليـات            

، الــيت ســيعاد A/AC.105/C.1/2015/CRP.32والربناجميــة" (الوثيقــة  اهليكليــة وانبــهالفضــائية، وج
ــة        ــدورة الثامن ــائق ال ــة مــن وث ــة الســت، كوثيقــة رمسي إصــدارها، بلغــات األمــم املتحــدة الرمسي

  اء اخلارجي يف األغراض السلمية).واخلمسني للجنة استخدام الفض
للمعلومــات بشــأن رصــد  دقــد يكــون مبقــدور املركــز املوحَّــ أنَّــه ورأت بعــض الوفــود   -٢٤٦

ر أن يستضـيفه مكتـب شـؤون    األجسام والظواهر يف مدار قريب مـن األرض، الـذي مـن املقـرَّ    
ــالفضــاء اخلــارجي، أن حيسِّــ  ــأحوال الفضــاء     ن نوعي ــة ب ــادل املعلومــات املتعلق ا إجنــاز مهمــة تب

ملعلومـات  املستطاع عنها. ومن املنطقـي أن ميكِّـن مركـز ا    قدراخلارجي وتقدمي صورة مكتملة 
هــذا مــن حتســني عنصــر بنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي إىل حــد كــبري، ويســاعد علــى  

  حتقيق اهلدف املتمثل يف احلفاظ على بيئة الفضاء املشتركة.
ينبغـي أن ُيطلـب مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي إجـراء         أنَّه ورأى بعض الوفود   -٢٤٧

ــة االجت    ــرح يف ورق ــة A/AC.105/C.1/2015/CRP.32مــاع دراســة جــدوى، كمــا هــو مقت ، بغي
ا من القدرات التنظيمية والتقنيـة املتـوفرة لـدى املكتـب والالزمـة إلنشـاء وتشـغيل        التأكد مبدئي

  املتحدة. ممركز معلومات تابع لألم
د حتـت رعايـة األمـم املتحـدة سـابق ألوانـه،       إنشاء مركـز موحَّـ   ورأى بعض الوفود أنَّ  -٢٤٨

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، نتيجة لذلك، إجراء دراسة اجلـدوى املشـار   ليس مبقدور أنَّه و
  .A/AC.105/C.1/2015/CRP.32إليها يف ورقة االجتماع 

ص للنظــر يف مجيــع القضــايا  ميكــن إنشــاء فريــق خــرباء خمصَّــ أنَّــه ورأت بعــض الوفــود   -٢٤٩
رض والنظـر يف األحكـام   املرتبطة جبمع وتبادل املعلومات املتعلقة برصد الفضاء القريب مـن األ 
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احلالية واإلجراءات املناسبة لعمليات تبادل املعلومات تلك حـول احلـاالت الفعليـة واحملتملـة يف     
  من األرض. القريبالفضاء 
سـينظر يف إنشـاء   أنَّـه  وفـد االحتـاد الروسـي كـان قـد ذكـر        والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  - ٢٥٠

ها وجهة النظر نفسها لوضع هنـج مشـترك بـني الوفـود     وقيادة فريق غري رمسي من الوفود اليت لدي
 A/AC.105/C.1/2015/CRP.32املشـــاركة لتقيـــيم وتنفيـــذ املبـــادرة الـــواردة يف ورقـــة االجتمـــاع   

  ذات صلة يف حال وضعها إىل الفريق العامل و/أو اللجنة الفرعية. رحاتوتقدمي مقت
عــن األجســام الفضــائية يف  ميكــن وضــع قاعــدة بيانــات  أنَّــه وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -٢٥١

  ألمان العمليات الفضائية وأمنها واستدامتها. متناول مجيع البلدان، حتقيقاً
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ احلطام الفضائي قد تكوَّن مـن خـالل عمليـات      -٢٥٢

أن ينبغــي هلــذه الــدول أنَّــه فضــائية ســابقة اضــطلعت هبــا بلــدان ذات قــدرات فضــائية متقدِّمــة، و 
تساعد البلدان احلديثة العهد باألنشطة الفضائية على التخفيف من احلطام الفضائي بتقدمي الدعم 

  من أجل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. والتكنولوجي واملايل لميالع
جي وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املسائل القانونية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـار   -٢٥٣

  يف األمد البعيد ينبغي أن تناقَش يف إطار اللجنة الفرعية القانونية.
ينبغــي وضــع بنــد جديــد يف جــدول األعمــال بشــأن       أنَّــه وأُعــرب عــن رأي مفــاده     -٢٥٤

  االستخدام املشروع للقوة يف الفضاء.
واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة االتفــاق الــذي توصَّــلت إليــه جلنــة اســتخدام الفضــاء            -٢٥٥
ي يف األغراض السلمية، يف دورهتا السـابعة واخلمسـني، بـأن ُتـدعى الـدول األعضـاء يف       اخلارج

اللجنــة إىل تقــدمي آرائهــا بشــأن ُســبل التنفيــذ العملــي للتوصــيات الــواردة يف تقريــر اخلــرباء           
صــلة بضـمان أمـان العمليــات الفضـائية و/أو قـد َيتبــيَّن أهنـا مفيـدة يف هــذا        هلـا احلكـوميني الـيت   

 ســياق العمــل اجلــاري الــذي يضــطلع بــه الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة     الشــأن، ويف
، الفقـرة  A/69/20الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية (الوثيقة 

، وشـجَّعت  A/AC.105/1080اللجنـة الفرعيـة باملسـامهات الـواردة يف الوثيقـة       بت). ورح٣٧٤َّ
  ضاء األخرى على تقدمي مسامهاهتا قبل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة.الدول األع

، وأي A/AC.105/1080وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن املســامهات الــواردة يف الوثيقــة        -٢٥٦
مسامهات أخرى إضافية للدول األعضاء األخرى، أساس ممتاز لتوثيـق أعمـال اللجنـة وجلنتيهـا     
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تـدابري للشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي،         الفرعيتني فيما يتعلـق بوضـع وتنفيـذ   
  مبكان أن تسرع اللجنة بالربهنة على دورها القيادي هبذا الشأن. يةمن األمهأنَّه و

ــرة       -٢٥٧ ــرَّرت، يف الفق ــد ق ــة ق ــة العام ــة أنَّ اجلمعي ــة الفرعي ــا   ٦والحظــت اللجن مــن قراره
جلنـة نـزع السـالح واألمـن الـدويل (اللجنـة        بـني  مشـتركاً  صـاً خمصَّ ، أن تعقد اجتماعا٦٩/٣٨ً

األوىل) وجلنة املسائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة)، يف حـدود املـوارد         
قـد تواجـه أمـن العمليـات الفضـائية واسـتدامتها، وأن تـدرج يف         التحديات اليت ملعاجلةاملتاحة، 

ا بعنوان "االجتمـاع املخصَّـص املشـترك بـني     فرعي جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا السبعني بنداً
يات الـيت ميكـن أن تواجـه أمـن الفضـاء واسـتدامته" [هـذه        اللجنتني األوىل والرابعة بشأن التحدِّ

ص املشـترك  ، واألصـح "االجتمـاع املخصَّـ   ٦٩/٣٨البند الفرعي كما ترد يف القـرار   ةهي صيغ
يات الـــيت قـــد تواجـــه أمـــن العمليـــات الفضـــائية بـــني اللجنـــتني األوىل والرابعـــة بشـــأن التحـــدِّ

  واستدامتها"] يف إطار البند املعنون "نزع السالح العام الكامل".
من األمانة أن تقـدِّم إىل اللجنـة، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،       وطلبت اللجنة الفرعية  -٢٥٨

للجنـة بالتوقعـات   تقريرا بشـأن أعمـال التحضـري هلـذا االجتمـاع املخصَّـص املشـترك وأن تبلـغ ا        
وكــذلك بشــأن نتــائج االجتمــاع  ، بشــأن شــكل ذلــك االجتمــاع وجــدول أعمالــه وإجراءاتــه  

  آثار متوقَّعة على امليزانية. املرتقبة وأيِّ
شباط/فرباير، تقريَر الفريق العامل  ١٣ ، املعقودة يف٨٣٤وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلستها   - ٢٥٩

  هبذا التقرير. الثالث ارجي يف األمد البعيد، الوارَد يف املرفقاملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخل
    

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

الت الفضائية، الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصا
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، 

    مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت  دون
مـن جـدول    ١٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥وفقا لقرار اجلمعية العامـة    -٢٦٠

ثابـت بالنسـبة لـألرض    األعمال، املعنـون "دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار ال       
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية، ودراسـة سـائر        
املسائل املتصـلة بتطـوُّرات االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان           
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ــاره موضــ    وعاً/بنداً الناميــة ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت"، باعتب
  منفرداً للمناقشة.

البوليفاريــة) وكولومبيــا واململكــة العربيــة  -وتكلَّــم ممثِّلــو الربازيــل وفرتويــال (مجهوريــة   -٢٦١
 ١٤السعودية، وممثِّل شيلي، نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي، يف إطـار البنـد   

لـدويل لالتصـاالت يف إطـار هـذا البنـد.      املراقـب عـن االحتـاد ا    تكلَّـم كما  من جدول األعمال.
  هذا البند. ممثِّلو دول أعضاء أخرى بشأن تكلَّموأثناء التباُدل العام لآلراء، 

املقدَّم مـن   ٢٠١٤ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام   -٢٦٢
شـأن اسـتخدام املـدار السـاتلي     مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت ب   

)، وكـذلك  www.itu.int/ITU-R/space/snl/reportالثابت بالنسبة لألرض وغريه من املـدارات ( 
ــة االجتمــاع    ــا يف ورق ــائق األخــرى املشــار إليه . ودعــت A/AC.105/C.1/2015/CRP.6 يف الوث

  الحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها.اللجنة الفرعية ا
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد      -٢٦٣

طبيعي حمدود ُيخشى أنْ ُيصبح يف حالة تشـبُّع، ممَّـا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف تلـك        
ينبغـي تـوخِّي اإلنصـاف يف إتاحتـه جلميـع الـدول،       أنَّـه  شَّـد؛ و البيئة؛ وأنَّ استغالله ينبغـي أنْ ُير 

بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة           
وللموقــع اجلغــرايف لــبعض البلــدان. وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أيضــاً أنَّ مــن املهــم اســتخدام 

للقــانون الــدويل، ولقــرارات االحتــاد الــدويل لالتصــاالت،  املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــاً
  وضمن اإلطار القانوين احملدَّد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.

يـتعني اسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، باعتبـاره        أنَّـه  وأُعرب عن رأي مفـاده    -٢٦٤
اســتخداماً رشــيداً وناجعــاً واقتصــاديا  مــورداً طبيعيــا حمــدوداً ومعرَّضــاً بوضــوح خلطــر التشــبُّع، 

ومنصفاً. واعُتـرب هـذا املبـدأ أساسـيا لضـمان مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت لـديها موقـع             
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦جغرايف معيَّن، حسبما تـنص عليـه الفقـرة    

املفوَّضـني املعقـود يف مينيـابوليس بالواليـات     لالتصاالت، بصـيغتها الـيت عـدَّهلا مـؤمتر املنـدوبني      
  .١٩٩٨املتحدة األمريكية يف عام 

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو جــزء ال يتجــزأ مــن        -٢٦٥
الفضاء اخلارجي، ومـن مثَّ فـإنَّ اسـتخدامه ينبغـي أن خيضـع ألحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة          

  للوائح التنظيمية لالحتاد الدويل لالتصاالت.بشأن الفضاء اخلارجي و
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -٢٦٦
بــدعوى الســيادة عليــه، ســواء مــن خــالل    ال خيضــع للتملُّــك الــوطين أنَّــه الفضــاء اخلــارجي، و

امه أو اسـتخدامه املتكـرر، وأنَّ   استخدامه أو احتالله أو بأي وسيلة أخرى، مبا يف ذلك استخد
  استخدامه خيضع ملعاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة          -٢٦٧
ملسـاعدة  فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحلصـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً      

  البلدان النامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية ولتقدمي املساعدة الطبية.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هـذا البنـد ينبغـي أن يظـلَّ مـدرجاً يف جـدول         -٢٦٨

، ق مــن خــالل القيــام، حســب االقتضــاء أعمــال اللجنــة الفرعيــة، وأن ُيــدرس مبزيــد مــن التعمُّــ 
ــة  ــة املناســبة، حســب     بإنشــاء األفرقــة العامل ــة والتقني ــة القانوني ــة الدولي ــة اخلــرباء احلكومي وأفرق

  االقتضاء، ضماناً الستدامة املدار الثابت بالنسبة لألرض.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ الفريق العامل املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء      -٢٦٩

بشـأن ضـمان اسـتفادة مجيـع      ي أن ينظـر يف وضـع مبـدأ تـوجيهي    اخلارجي يف األمد البعيد ينبغ
  من هذا املورد الطبيعي الفريد من نوعه. الدول على قدم املساواة

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ النظــام القــانوين اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي خمتلــف عــن       -٢٧٠
  .النظام القانوين اخلاص بالفضاء اجلوي، الذي ينطبق عليه مبدأ السيادة

    
لدورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  مشروع جدول األعمال املؤقَّت - ثالث عشر

    الثالثة واخلمسني
مـن جـدول    ١٥يف البنـد   ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة   ٦٩/٨٥وفقاً لقرار اجلمعية العامـة    -٢٧١

رعيـة  األعمال، املعنون "مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة الف        
  العلمية والتقنية".

ــرة مــن      -٢٧٢ ــة حــدَّدت الفت ــة أنَّ األمان ــة الفرعي شــباط/فرباير  ٢٦إىل  ١٥والحظــت اللجن
  موعداً النعقاد دورهتا الثالثة واخلمسني. ٢٠١٦
ــة        -٢٧٣ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــا ســوف تقــدِّم، وفق ــة أنَّه ــة الفرعي ، ٦٩/٨٥وذكــرت اللجن

مال املؤقَّـت لـدورهتا الثالثـة واخلمسـني إىل جلنـة اسـتخدام       اقتراحها بشأن مشروع جدول األع
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأوصت بأن ُتدَرج فيه البنوُد املوضوعية التالية:
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  تباُدل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -١  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٢  
ري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق    تسخ  -٣  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك      -٤  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٥  
  ظم الفضائية.  دعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  -٦  
  التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -٧  
  طقس الفضاء.  -٨  
  األجسام القريبة من األرض.  -٩  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٠  
ــام        ــوخَّى لع ــل املت ــدَّ      ٢٠١٦(العم ــل املم ــة العم ــيَّن يف خط ــو مب ــبما ه دة حس

مــن املرفــق الثــاين  ٩دة الســنوات اخلاصــة بــالفريق العامــل (انظــر الفقــرة املتعــدِّ
  ))A/AC.105/1065بالوثيقة 

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١١  
لعامـل  حسبما هو مبـيَّن يف خطـة عمـل الفريـق ا     ٢٠١٦(العمل املتوخَّى لعام     

)، والـيت مـدَّدهتا اللجنـة يف دورهتـا     ١٦١، الفقـرة  A/64/20املتعدِّدة السنوات (
  )).١٩٩، الفقرة A/69/20السابعة واخلمسني (

ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض       -١٢   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
لفضـائية،  واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت ا

ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  
ــدور االحتــاد       ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل

  الدويل لالتصاالت.
  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
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لفرعيــة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الرابعــة واخلمســني للجنــة ا   -١٣  
العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/     

  بنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعدِّدة السنوات.
واتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن يكــون موضــوع النــدوة املزمــع أن ينظِّمهــا مكتــب      -٢٧٤

  هو "دور قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاء". ٢٠١٦شؤون الفضاء اخلارجي يف عام 
مل ُيـــَتح أثنـــاء هـــذه الـــدورة الوقـــت الكـــايف ملـــداوالهتا  أنَّـــه والحظـــت اللجنـــة بقلـــق   -٢٧٥

أنَّـه  ومداوالت أفرقتـها العاملـة لتسـيري أعماهلـا باالسـتعانة خبـدمات الترمجـة الشـفوية. ولـوحظ          
نـاء هـذه الـدورة. ويف هـذا الصـدد، أشـارت اللجنـة        عرضـاً إيضـاحيا علميـا وتقنيـا أث     ٦٦أُلقي 

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف      ــة إىل املعــايري الــيت وضــعتها جلن الفرعي
) واالتفــاق الــذي ٢٩٨، الفقــرة A/66/20(الوثيقــة  ٢٠١١دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف عــام  

، A/AC.105/1038(الوثيقــة  ٢٠١٣م توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا اخلمســني يف عــا
ــرة  ــالزم       ٢٤٢الفق ــت ال ــوفري الوق ــايري لضــمان ت ــذه املع ــيح ه ــن الضــروري تنق )، ورأت أنَّ م

ألعمال األفرقة العاملة، وإعطاء األمانة تفويضـاً واضـحاً لتنفيـذ هـذه املعـايري. ومـن مثَّ، قـرَّرت        
  اللجنة الفرعية ما يلي:

  رونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛أن يؤخذ بالقدر األقصى من امل  (أ)  
  دقائق، كقاعدة عامة؛ ١٠أالَّ تتجاوز الكلمات امللقاة   (ب)  
ى عــدد العــروض اإليضــاحية العلميــة والتقنيــة ثالثــة عــروض كحــد   يتعــدَّ أالَّ  (ج)  

أقصــى يف كــل جلســة؛ علــى أن تكــون العــروض اإليضــاحية ذات صــلة وثيقــة ببنــود جــدول     
دقيقــة. وينبغــي للــرئيس أن يــذكِّر الوفــود عنــد  ١٥ة الفرعيــة وأالَّ تتجــاوز مــدهتا أعمــال اللجنــ

  جتاوز الوقت املخصَّص؛
ــديها      (د)   ــة واجلهــاُت املتمتعــة بصــفة مراقــب ل أن تبلِّــغ الــدولُ األعضــاء يف اللجن

د األمانــةَ، قبــل انعقــاد الــدورة، برغبتــها يف تقــدمي عــروض إيضــاحية علميــة وتقنيــة، وتبــيِّن بنــو 
جــدول األعمــال الــيت تــود تقــدمي تلــك العــروض اإليضــاحية يف إطارهــا، بغيــة ختطــيط أعمــال   

  الدورة ختطيطاً أمثل؛
  أقالم للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية لتيسري الترمجة الشفوية؛ أن ُتتاح رؤوس  )ه(  
ورة، أن تزوَّد مجيع الوفود بقائمة بالعروض اإليضاحية يف اليوم األول من الـد   (و)  

حتسُّبا أليِّ تعديالت طفيفة يـراد إدخاهلـا علـى عنـوان أيٍّ مـن العـروض الـواردة يف القائمـة أو         
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بند جدول األعمال الـذي خيصُّـها أو مقـدِّم العـرض، وينبغـي أن ُتغلَـق تلـك القائمـة عنـد رفـع           
روض عامــة يف ذلــك اليــوم. وينبغــي أالَّ تلــيب األمانــة طلبــات تقــدمي املزيــد مــن العــ ســةآخــر جل

  اإليضاحية بعد ذلك اليوم.
وأوصت اللجنة الفرعية بأن تنطبق املعايري نفسـها، حسـب مقتضـى احلـال، علـى تنظـيم         -٢٧٦

  أعمال اللجنة اليت ُيعَرض عليها أيضاً بانتظام عدد كبري من العروض اإليضاحية العلمية والتقنية.
ــة يف د       -٢٧٧ ــد اللجن ــة أن تفي ــن األمان ــة م ــة الفرعي ــت اللجن ــة واخلمســني   وطلب ــا الثامن ورهت

مبعلومات عن طرائق تنظيم أوقات اجللسات العامة لتمكني األفرقة العاملـة مـن االجتمـاع قبـل     
تقدمي العـروض اإليضـاحية العلميـة والتقنيـة؛ وكـذلك مبعلومـات عـن أي وسـائل تقنيـة متاحـة           

  .يف التنبه إىل الوقت املخصَّص للكلمات والعروض اإليضاحية دملساعدة الوفو
وطلبت اللجنـة الفرعيـة مـن األمانـة أن تتـيح لـدورات اللجنـة واللجنـتني الفـرعيتني يف            -٢٧٨
خالصــة وافيــة تتضــمَّن القواعــد واإلجــراءات واملمارســات الســارية لــدى اللجنــة   ٢٠١٦عــام 

  وهيئتيها الفرعيتني، مبا يف ذلك جتهيز الوثائق.
لنظــر يف حتديــد مواعيــد العــروض  ينبغــي اأنَّــه وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده    -٢٧٩

  اإليضاحية العلمية والتقنية خارج أوقات اجللسات العامة.  
عـدَّة كلمـات يف إطـار البنـد      ينبغي للوفد نفسه عدم تقدميأنَّه وأُعرِب عن رأي مفاده   -٢٨٠

  نفسه من جدول األعمال.
مات العامة علـى  وإن أمكن االقتصار يف الكلأنَّه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢٨١

بنـد   كلمة واحدة لكل وفد، فإنَّ للوفود احلق يف التدخل كلمـا رأت ذلـك الزمـاً يف إطـار أيِّ    
  من بنود جدول األعمال.

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي النظر يف اجلوانـب القانونيـة لألنشـطة الفضـائية أثنـاء        -٢٨٢
لكايف للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة للنظـر يف   دورات اللجنة الفرعية القانونية، إلتاحة الوقت ا

  اجلوانب التقنية.
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      املرفق األول
    تقرير الفريق العامل اجلامع    

ــالفقرة   - ١ ــة العامــة   ٨عمــالً ب ــة  ٦٩/٨٥مــن قــرار اجلمعي ، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلمي
ــل اجلــامع. ويف ا      ــا العام ــد فريقه ــة واخلمســني عق ــا الثاني ــة يف دورهت ــن  والتقني ــرة م  ١٢ إىل ٦لفت

ك. دادوال (اهلنـد). ونظـر    ، عقد الفريق العامل ثالث جلسات برئاسة ف.٢٠١٥شباط/فرباير 
ــة      ــة االجتماعيـ ــراض التنميـ ــاء ألغـ ــا الفضـ ــخري تكنولوجيـ ــق بتسـ ــد املتعلـ ــل يف البنـ ــق العامـ الفريـ

، ٢٠١٥عـد عـام   واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا ب    
ومشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية، املزمع عقـدها يف عـام   

  شباط/فرباير. ١٢ . واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته الثالثة املعقودة يف٢٠١٦
    

يف سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض   -أوالً  
    ٢٠١٥عام املستدامة وخطة التنمية ملا بعد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 

ُعرضــت علــى الفريــق العامــل، مــن أجــل النظــر يف البنــد املتعلــق بتســخري تكنولوجيــا       -٢
الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية يف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة 

مـن جـدول    ٥، الوثائُق املشار إليهـا يف إطـار البنـد    ٢٠١٥ملا بعد عام املستدامة وخطة التنمية 
  من منت التقرير أعاله). ٥٦ أعمال اللجنة الفرعية (انظر الفقرة

املعنونـة "املشـروع املـنقَّح خلطـة العمـل املقترحـة        ونظـر الفريـق العامـل يف ورقـة االجتمـاع       - ٣
مية املستدامة: التقريب بني جلنة استخدام الفضـاء  بشأن آلية للمداوالت التعاونية حول الفضاء والتن

) A/AC.105/C.1/2015/CRP.15اخلارجي يف األغراض السـلمية واللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة" (     
السـابق والـرئيس احلـايل والـرئيس القـادم للجنـة اسـتخدام الفضـاء          ويف املذكِّرة املقدَّمة مـن الـرئيس  

نــوان "املوضــوع الــذي تقترحــه اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بع
ــلمية ملـــؤمتر          ــارجي يف األغـــراض السـ ــاء اخلـ ــة اســـتخدام الفضـ ــة القانونيـــة وجلنـ ــة الفرعيـ واللجنـ

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.30" (٢٠١٨لعام ‘ ٥٠اليونيسبيس+’
الســابق والــرئيس  ووافــق الفريــق العامــل علــى االقتــراح الرئيســي الــذي قدَّمــه الــرئيس   -٤

ــة        ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف الوثيق ــادم للجن ــرئيس الق احلــايل وال
A/AC.105/C.1/2015/CRP.30  وطلــب مــن األمانــة أن تصــوغ، بالتشــاور الوثيــق مــع رؤســاء ،

ة اللجنة السابق واحلـايل والقـادم، اقتـراحهم هـذا مبزيـد مـن التفاصـيل وتعرضـه باللغـات الرمسيـ          
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، ٢٠١٥على نظر اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني يف حزيران/يونيـه       الست لألمم املتحدة
  آخذة يف اعتبارها ما يلي:

ــاع      (أ)   ــة االجتمــ ــواردين يف ورقــ ــي الــ ــهج الرئيســ ــدف والنــ ــج اهلــ ــي دمــ  ينبغــ
A/AC.105/C.1/2015/CRP.15  يف األعمال التحضريية اليت سُيضطلع هبا قبل الدورة املواضـيعية 

  ؛  ٢٠١٨لعام  "٥٠اليونيسبيس+"للجنة اخلاصة مبؤمتر 
مــن عمــل فريــق  ٢٠١٨ميكــن أن يســتفاد يف األعمــال التحضــريية ملــؤمتر عــام   (ب)  

املواضــيعية اجلديـدة املقترحــة لربنـامج األمــم    اخلـرباء املعـين بالفضــاء والصـحة العامليــة واألولويـة    
فضــاء ألغــراض رصــد ومحايــة التنــوع   املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية: تســخري تكنولوجيــات ال  

  )؛ A/AC.105/C.1/2015/CRP.31البيولوجي والنظم اإليكولوجية (
ميكن النظر يف املواضيع اجلامعة التالية عند عـرض الـدور الفريـد الـذي تضـطلع        (ج)  

ــان  ــة وهيئتاهــا الفرعيت ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي: (أ) احلوكمــة، مبــا يف ذلــك    بــه اللجن
هــا بشــأن الفضــاء اخلــارجي، واملبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدهتا  ئم املتحــدة ومبادمعاهــدات األمــ

اللجنــة وقــرارات اجلمعيــة العامــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي؛ و(ب) بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك     
أنشطة الدول األعضاء يف اللجنة واملراقبني الدائمني لدى اللجنة، والعمل الذي يقـوم بـه مكتـب    

ارجي واملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسـبة إىل األمـم   شؤون الفضاء اخل
املتحدة؛ و(ج) القدرة على الصـمود، مبـا يف ذلـك املسـائل املتصـلة بالقـدرة علـى االعتمـاد علـى          

و(د) قابليـة التشـغيل   ئة؛ ظم الفضائية، والتصدي آلثار ظواهر مثل أحوال طقـس الفضـاء السـيِّ   النُّ
ظم العامليـة لسـواتل املالحـة    ، مبا يف ذلك العمل الذي تضطلع به اللجنة الدولية املعنية بـالنُّ املتبادل

) تسخري الفضاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك النظـر        وغريها من آليات التنسيق؛ و(ه
د الــيت )، واجلهــوA/AC.105/993يف مســامهة اللجنــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ( 

  األعضاء فيها من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية العاملية. تبذهلا اللجنة والدول
والحظ الفريق العامل أنَّ فريق اخلرباء املعين بالفضاء والصحة العاملية، الذي أنشأته جلنة   -٥

، ٢٠١٤استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف عـام       
  ش الدورة احلالية للجنة الفرعية.على هام ٢٠١٥شباط/فرباير  ٥عقد اجتماعه األول يف قد 
وعرض فريق اخلرباء املعين بالفضـاء والصـحة العامـة، بقيـادة كنـدا، أسـلوب وبرنـامج          -٦

حمدد، على الفريق العامل لكي ينظر فيه أثناء الدورة الثانيـة واخلمسـني    عمله، مع جدول زمين
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.29( للجنة الفرعية
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، علـى  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٠ووافق الفريـق العامـل، يف جلسـته الثانيـة املعقـودة يف        -٧
  طة عمله، وذلك على النحو التايل:والية فريق اخلرباء وخ

  الوالية:  (أ)  
ــرباء    -١   ــق اخلـ ــتعرض فريـ ــا     يسـ ــا (التكنولوجيـ ــاء حاليـ ــتخدام الفضـ ــاالت اسـ جمـ

مارســات واملبــادرات) وحيللــها، دعمــاً لالحتياجــات الصــحية والتطبيقــات وامل
اللجنـة الفرعيـة    وتوجيـه  العاملية من أجل كشف الثغرات، واقتراح توصـيات، 

  يف أعماهلا املقبلة.  
ومن خالل عقد جلسات عمل على هامش دورات اللجنة الفرعية، يتيح فريق   -٢  

املنظمـات  كوميـة الدوليـة و  لتمكني الدول األعضاء واملنظمـات احل  إطاراً اخلرباء
منها من تبادل املعلومات عن االحتياجـات والفـرص    غري احلكومية وخرباء كل

واملمارسات الفضلى واخلربات من أجل املشاركة بفاعلية يف اسـتخدام الفضـاء   
(التكنولوجيا والتطبيقات واملمارسات وبناء القدرات واملبادرات) وربط أوجـه  

  خريه ألغراض الصحة العاملية. استخدامه والتمكني من تس
ومن خالل تقدمي تقارير إىل اللجنة الفرعية عن طريق فريقهـا العامـل اجلـامع،      -٣  

يقــوم فريــق اخلــرباء بزيــادة الــوعي لــدى الــدول األعضــاء وتعزيــز مشــاركتها    
املباشــرة الــيت تتخــذها بشــأن هــذا املوضــوع مــع   إجــراءات التعــاون وتشــجيع

  فسه على حتقيق نتائج ملموسة وطويلة األمد.تركيز طاقتها يف الوقت ن
خطة العمل: ُيعتـزم تنفيـذ أنشـطة فريـق اخلـرباء علـى مـدى السـنوات الـثالث            (ب)  

  القادمة. وتشمل خطة عمل فريق اخلرباء ما يلي:
باســــتخدام الفضــــاء  اســــتعراض احلالــــة الراهنــــة والتطــــورات فيمــــا يتعلــــق   -١  

ــا والتطبيقــات واملمارســات و  ــادرات) دعمــاً لالحتياجــات يف  (التكنولوجي املب
  .)٢٠١٥جمال الصحة العاملية واستعراض النطاق احملدَّد لفريق اخلرباء (

جتميع املمارسات واملبادرات، احلالية أو املرتقبة (املفاهيم والعلوم وبنـاء القـدرات     - ٢  
  .)أساساً ٢٠١٦و ٢٠١٥للنطاق املقترح ( يف عامي  والعمليات) وفقاً

ــل ال  -٣   ــع      حتلي ــة م ــز املواءم ــرات والفــرص املتاحــة للتطــوير يف املســتقبل وتعزي ثغ
ــاً    ــة وفق  ٢٠١٦للســياق احلــايل (يف عــامي   األهــداف يف جمــال الصــحة العاملي

  .)أساساً ٢٠١٧و
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احتياجـــات  مبراعـــاة استكشـــاف احللـــول الـــيت ميكـــن التعـــاون علـــى إجيادهـــا  -٤  
  أساسا)؛ ٢٠١٨و ٢٠١٧املستخدمني من أجل سدِّ هذه الثغرات (يف عامي 

ــة          -٥   ــب جلن ــن جان ــة م ــز املشــاركة الفاعل ــة إىل تعزي ــود الرامي ــذل اجله مواصــلة ب
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وغريها مـن املنظمـات الوطنيـة    

  والدولية ذات الصلة يف اختاذ إجراءات ملموسة يف هذا اجملال (قيد التنفيذ).
    

ؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية مشروع جدول األعمال امل  - ثانياً  
    العلمية والتقنية

الحــظ الفريــق العامــل اجلــامع أنَّ اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ســتقدِّم إىل اللجنــة،   -٨
، اقتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة       ٦٩/٨٥وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ــة ال  ــة واخلمســني للجن ــدها يف عــام   الثالث ــع عق ــة، املزم ــى أن يكــون  ٢٠١٦فرعي ، واتَّفقــت عل
، وفقـاً لالتفـاق   ٢٠١٦موضوع الندوة اليت سينظِّمها مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي يف عـام    

ــام         ــني، يف عــ ــة واألربعــ ــا الرابعــ ــة يف دورهتــ ــة الفرعيــ ــه اللجنــ ــلت إليــ ــذي توصَّــ  ٢٠٠٧الــ
)A/AC.105/890 الصناعة يف استكشاف الفضاء".) هو "دور ٢٤، املرفق األول، الفقرة  
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    املرفق الثاين
  تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    يف الفضاء اخلارجي
شـباط/فرباير   ٢، املعقودة يف ٨١٥عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جلستها   -١

ــة يف الفضــاء اخلــارجي  ، َعقْــد فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مصــادر القــ   ٢٠١٥ درة النووي
  انيا العظمى وآيرلندا الشمالية).برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة لربيط

، ٢٠١٥-٢٠١٠واستذكر الفريق العامل هدفَْي خطة عمله املتعددة السنوات للفتـرة    -٢
مـن املرفـق    ٧ة (الفقـر  ٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا السـابعة واألربعـني، عـام     

دهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني، يف    )، واليت مدA/AC.105/958َّالثاين بالوثيقة 
  )، ومها:A/AC.105/1065من املرفق الثاين بالوثيقة  ٩(الفقرة  ٢٠١٧، حىت عام ٢٠١٤عام 

لفضـاء  تعزيز تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف ا      (أ)  
اخلارجي وتيسريه، بتوفري معلومات عن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعضـاء واملنظمـات       
احلكومية الدولية، وخصوصاً تلك اليت تفكِّر يف املشاركة يف تطبيقـات ملصـادر القـدرة النوويـة     

  يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛
ــة أليِّ أعمــال إضــافية يُ    (ب)   حتمــل أن يضــطلع هبــا الفريــق   حتديــد املواضــيع التقني

العامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مصــادر القــدرة    
ــا. وتتطلَّــب أيُّ أعمــال        ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــة يف الفضــاء، وحتدي النووي

ء االعتبـار  إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـال       
  الواجب للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة.

وأحاط الفريق العامل علما بالورقات والعروض اإليضاحية اليت ُعرضـت علـى اللجنـة      -٣
  الفرعية، وناقشها، وهي كما يلي:

ورقة مقدَّمة من اململكة املتحدة بعنوان "جمموعة جتريبية من توصـيات األمـان     (أ)  
بتطبيقـات مصـادر    ت املوجَّهة إىل احلكومات يف إطار األمان اخلاصبشأن تنفيذ باب اإلرشادا

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.3و A/AC.105/C.1/L.342" (الوثيقتان القدرة النووية
عرض إيضاحي مقدَّم من اململكة املتحدة بعنوان "مستجدات بشأن أنشـطة وبـرامج     (ب)  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.5" (الوثيقة املتحدة وية الفضائية يف اململكةيف إطار نظم القدرة النو
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م احملـرز يف املشـروع الصـيين    عرض إيضاحي مقـدَّم مـن الصـني بعنـوان "التقـدُّ       (ج)  
  املتعلق باستكشاف القمر".

وواصل الفريق العامل، يف اجتماعاته غري الرمسية، مناقشة العـروض اإليضـاحية املشـار      -٤
، Chang’e-3ذلك إجراء مناقشـة إلدارة أمـان اجلسـم الفضـائي      أعاله، مبا يف ٣إليها يف الفقرة 

، والــذي اســتخدم وحــدات ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢الــذي أطلقتــه الصــني بنجــاح يف 
  تدفئة تعمل بالنظائر املشعة من أجل احلفاظ على درجة احلرارة أثناء الليل يف القمر.

االضـطالع هبـا مـن أجـل زيـادة تعزيـز        وناقش الفريق العامل األنشطة التالية اليت ميكن  -٥
  األمان لدى استحداث واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء:

  إجراء دراسة استقصائية فيما بني الدول األعضاء بشأن تنفيذ إطار األمان؛  (أ)  
قيام دولة واحدة أو أكثر من الدول األعضاء ذات اخلـربة يف تطبيقـات مصـادر      (ب)  
النووية يف الفضاء بإعداد وثيقة تقنيـة، رمبـا بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،         القدرة 

  تركِّز على حتقيق األمان من الناحية العملية يف تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛
تلقّي عروض إيضاحية من الـدول األعضـاء ذات اخلـربة يف تطبيقـات مصـادر        (ج)  

فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اإلرشــادات   جتارهبــا أثنــاء بعثــات حمــدَّدة  يف الفضــاء بشــأنالقــدرة النوويــة 
ــواردة يف إطــار األمــان ويف حتقيــق الغــرض املنشــود مــن املبــادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر      ال

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
زيران/يونيـه  عـد يف مـا بـني الـدورتني يف ح    واتَّفق الفريق العامل على عقـد مـؤمتر عـن بُ     -٦

، من أجل مجع معلومات إضافية بغية مواصلة تطـوير األنشـطة احملتملـة املشـار إليهـا يف      ٢٠١٥
  أعاله، وتيسري إعداد مشروع تقريره أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية. ٥الفقرة 

 وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن املهــم أن يقــوم الفريــق العامــل بعملــه     -٧
اهلــادف إىل تعزيــز أمــان مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء، آخــذا يف اعتبــاره أمهيــة إشــراف     
الدول على أنشطتها الفضائية الوطنية وتسجيلها، وأمهية اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     
األمد البعيد، وضرورة محاية احلياة البشرية والبيئة. كما ذهبت الوفـود الـيت أعربـت عـن ذلـك      

ينبغي النظـر يف اجلوانـب القانونيـة السـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء          أنَّهي إىل الرأ
  اخلارجي بالتعاون الوثيق بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية.

ال يـزال مـن املهـم للفريـق العامـل أن ينجـز        أنَّـه وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -٨
أعـاله،   ٢خطة عمله املشار إليهما يف الفقـرة   هلديفْ شأن تيسري تنفيذ إطار األمان، وفقاعمله ب
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قبل النظر يف أيِّ توسيع حمتمل لنطاق عملـه ليشـمل جمـاالت تتناوهلـا بنـود أخـرى مـن جـدول         
  أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني.

بـني هـديفْ خطـة عمـل     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّـه ينبغـي حتقيـق االتسـاق       - ٩
الفريق العامل املتعددة السنوات والقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحـدة  
ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وخصوصا معاهدة املبادئ املنظمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان    

  لسماوية األخرى.استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام ا
وأعـرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مجيــع الــدول األعضــاء ينبغــي أن تشــارك يف    -١٠

يات املرتبطـة بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف      اختاذ القرارات ويف حتديد املشـاكل والتحـدِّ  
الفضاء وإطار األمان وأنَّ مـن شـأن ذلـك أن يضـمن جنـاح تنفيـذ خطـة العمـل. وذهـب ذلـك           

  ينبغي وال بد أن ختضع مجيع قرارات الفريق العامل ملوافقة اللجنة الفرعية. أنَّهإىل أيضاً  لوفدا
ُحــرص علــى اتبــاع خطــة العمــل   أنَّــهوأعــرب رئــيس الفريــق العامــل عــن رأي مفــاده    -١١

ــأنَّ          ــر ب ــل، وذكَّ ــق العام ــداوالت الفري ــع م ــى ضــمان الشــفافية يف مجي ــددة الســنوات وعل املتع
وجِّهت إىل مجيـع الـدول األعضـاء واملـراقبني الـدائمني حلضـور مـداوالت الفريـق         الدعوات قد 

  العامل غري الرمسية.
والــيت تتضــمن  وأحــاط الفريــق العامــل علمــا بالصــفحة الشــبكية الــيت تتعهَّــدها األمانــة   -١٢

 الورقات والعروض اإليضاحية التقنيـة، جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، الـيت قـدِّمت إىل        
ــق العامـــــل منـــــذ أن اعتمـــــدت اللجنـــــة إطـــــار األمـــــان (انظـــــر الـــــرابط التـــــايل:          الفريـــ

www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/wgnps/index.html.( 

شــباط/فرباير  ١٢ يفالرابعــة املعقــودة  واعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر يف جلســته   -١٣
٢٠١٥.  



 

V.15-01370 71 
 

A/AC.105/1088 

      املرفق الثالث
  تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    يف األمد البعيد
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٦٩/٨٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   ٨وفقــاً للفقــرة   -١

ــة واخلمســني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين     باســتدامة أنشــطة الفضــاء  والتقنيــة، يف دورهتــا الثاني
  اخلارجي يف األمد البعيد.

، برئاسـة  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٣إىل  ٣وعقد الفريق العامل جلسات يف الفتـرة مـن     -٢
  بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا).

ووفقا خلطة العمل اليت مدَّدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف      -٣
  )، ُعرض على الفريق العامل ما يلي:١٩٩، الفقرة A/69/20مسني (الوثيقة دورهتا السابعة واخل

مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّن جمموعــة حمدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة      (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.340بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

مـل تتضـمَّن مشـروع تقريـر الفريـق      ورقة عمل مقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العا      (ب)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.343العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

تتضــمَّن اقتــراح مبــدأ تــوجيهي إضــايف مــن الواليــات املتحــدة    ورقــة اجتمــاع  (ج)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.10األمريكية (

مقترحة من أملانيا بشـأن اجملموعـة    عديالتتعليقات و ت تتضمَّن ورقة اجتماع  (د)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.11احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (

تتضـمَّن اقتراحـاً مـن بلجيكـا بـإدراج نـصٍّ إضـايف يف اجملموعـة          ورقة اجتمـاع   ) (ه  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.12احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (

ــة   (و)   ــوجيهي إضــايف       ورق ــدأ ت ــراح مب ــل تتضــمن اقت ــن الربازي ــة م اجتمــاع مقدم
وكــذلك تعليقــات وتعــديالت مقترحــة علــى اجملموعــة احملدثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.19الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
لالتينيـة والكاريبــي تتضـمَّن    مقدَّمـة مـن جمموعـة دول أمريكـا ا     ورقة اجتمـاع   (ز)  

مقترحـة علـى اجملموعـة احملدَّثـة مـن       تعليقـات وتعـديالت   اقتراح مبدأ توجيهي إضـايف وكـذلك  
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ــد          ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــأن اسـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع املبـ مشـ
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.19/Rev.1؛( 

ل إىل تفســري موحــد ي بعنــوان "التوصُّــمــة مــن االحتــاد الروســورقــة عمــل مقدَّ  (ح)  
مليثـاق األمـم املتحـدة، كمـا يطبَّـق علـى الفضـاء اخلـارجي،          للحق يف الـدفاع عـن الـنفس وفقـاً    

زاعـات وتعزيـز    باعتبار ذلك وسيلة للحفاظ على بقاء الفضاء اخلارجي بيئة آمنة وخالية من الـن 
، اليت A/AC.105/C.1/2015/CRP.22ة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (الوثيق

سيعاد إصدارها، بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، كوثيقة رمسية مـن وثـائق الـدورة الثامنـة     
ن هــذه الورقــة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية). وتتضــمَّ  

تكنولوجيـة للحيلولـة دون   اقتراح مبدأ توجيهي إضايف بشـأن "تطبيـق ضـوابط ذاتيـة تشـغيلية و     
  حدوث تطورات سلبية يف الفضاء اخلارجي"؛

بعنـوان "االعتبـارات املتعلقـة بطرائـق      عمـل مقدَّمـة مـن االحتـاد الروسـي      ورقة  (ط)  
املسائل املتصلة بالنهوض باملمارسات املتَّبعة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية     تعميق الفهم بشأن

، A/AC.105/C.1/2015/CRP.23يـات الفضـائية" (الوثيقـة    بالنظر إىل ضرورة ضـمان أمـان العمل  
اليت سيعاد إصدارها، بلغات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت، كوثيقـة رمسيـة مـن وثـائق الـدورة          
الثامنــة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية). وتتضــمن هــذه    

  الورقة اقتراح مبدأ توجيهي إضايف بشأن املوضوع؛
مة من االحتاد الروسـي بعنـوان "اعتبـارات واقتراحـات إضـافية      ورقة عمل مقدَّ  (ي)  

لترسيخ فهم اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف  
األمد البعيد واملمارسات املتبعة يف هذا الصدد، وفهم املعـىن الشـامل لـذلك املفهـوم ووظائفـه"      

، الـيت سـيعاد إصـدارها، بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة        A/AC.105/C.1/2015/CRP.24(الوثيقة 
الست، كوثيقة رمسية من وثـائق الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي         
يف األغراض السلمية). وتتضمن هذه الورقة اقتراح ستة مبادئ توجيهية إضـافية بشـأن خمتلـف    

  جوانب املوضوع؛
مقدَّمــة مــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تتضــمَّن اقتــراح تعــديل  ورقــة اجتمــاع  (ك)  

اقتراح دمج جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي         على
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.25يف األمد البعيد (

علـى   حـة تعليقـات وتعـديالت مقتر   مقدَّمـة مـن فرنسـا تتضـمَّن     ورقة اجتماع  (ل)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.28اجملموعة احملدَّثة من مشاريع املبادئ (
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مة من االحتاد الروسي بعنوان "اقتراح بشأن استعراض وحبـث  ورقة عمل مقدَّ  (م)  
ــادل          ــيب االحتياجــات املشــتركة يف جمــال مجــع وتب ــم املتحــدة يل ــات األم ــوم مركــز ملعلوم مفه

ألمـان العمليـات الفضـائية، وجوانبـه      األرض ضـماناً  املعلومات عن رصد الفضـاء القريـب مـن   
ــة   ــة" (الوثيق ــة والربناجمي ــيت ســيعاد إصــدارها، بلغــات   A/AC.105/C.1/2015/CRP.32اهليكلي ، ال

ــة         ــة واخلمســني للجن ــدورة الثامن ــائق ال ــة مــن وث ــة رمسي ــة الســت، كوثيق ــم املتحــدة الرمسي األم
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية).

  :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية أيضاً  -٤
رة مـن األمانـة بعنـوان "توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري          مذكِّ  ) (أ  

الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي: آراء الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضـاء  
  )؛A/AC.105/1080(اخلارجي يف األغراض السلمية" 

مة من االحتاد الروسي بعنوان "حتديد الصالت بني التوصيات الواردة يف ورقة مقدِّ  ) (ب  
ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي،         ــاء الثق ــدابري الشــفافية وبن ــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بت ــر فري تقري

مـد البعيـد" (الوثيقـة    وموضوع إعداد مبادئ توجيهية بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األ    
A/AC.105/C.1/2015/CRP.33 اليت سيعاد إصدارها كإضافة إىل الوثيقة ،A/AC.105/1080.(  

م شــباط/فرباير، عــرض رئــيس الفريــق التقــدُّ ٣املعقــودة يف  ويف جلســة الفريــق العامــل  -٥
، وحملـة  ٢٠١٤احملرز منذ الـدورة احلاديـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، املعقـودة يف شـباط/فرباير        

  الفريق خالل الدورة احلالية. جمملة عن األعمال اليت سينجزها
والحظ الفريق العامل أنَّ اللجنة كانت قد وافقـت، يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف       -٦

)، كمـا  ١٩٩، الفقـرة  A/69/20، علـى متديـد خطـة عمـل الفريـق العامـل (الوثيقـة        ٢٠١٤عام 
 خـالل الـدورة احلاليـة قدرتـه علـى تنفيـذ خطـة عملـه تنفيـذاً         مل يؤكد  أنَّهالحظ الفريق العامل 

ســينظر يف هــذه  أنَّــهمل تــتم يف الــدورة احلاليــة مناقشــة أي مراجعــة خلطــة العمــل، و  أنَّــها، وتامــ
  .٢٠١٥املسألة يف دورة اللجنة الثامنة واخلمسني، يف حزيران/يونيه 

 ٢٠١٤ارير أفرقـة اخلـرباء يف عـام    والحظ الفريق العامل أنَّ وضع الصـيغة النهائيـة لتقـ     -٧
  كان إيذاناً بنقل مناقشة املبادئ التوجيهية من أفرقة اخلرباء إىل الفريق العامل.

والحظ الفريق العامـل أنَّ الـرئيس سـيعقد مشـاورات غـري رمسيـة مـع الوفـود املهتمـة،            -٨
ــة للج     ــدورة احلالي ــة، وأنَّ  باإلضــافة إىل جلســات الفريــق العامــل املقــرَّر عقــدها يف ال ــة الفرعي ن
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الــرئيس والفريــق املرجعــي املعــين بالترمجــة واملصــطلحات سيواصــالن النظــر يف مســائل ختــصُّ     
  حتديدا ترمجة واستخدام املصطلحات باملوازاة مع تنقيح جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية.

ــل   -٩ ــق العام ــودة يف  ويف جلســة الفري ــق الع   ٥املعق ــيس الفري ــدَّم رئ امــل شــباط/فرباير، ق
، حيـث ناقشـت   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٥و ٤ملخَّصاً للمشاورات غري الرمسية اليت جرت يومي 

الوفــود املهتمــة اقتراحــات بــإدراج مبــادئ توجيهيــة إضــافية وبإعــادة هيكلــة جمموعــة مشــاريع   
  املبادئ التوجيهية.

ل الوفـود  شباط/فرباير، دعا رئـيس الفريـق العامـ    ٦املعقودة يف  ويف جلسة الفريق العامل  -١٠
عـرض اقتراحاهتـا. وقـدَّمت الوفـود املعنيـة االقتراحـات        اقترحت مبادئ توجيهيـة إضـافية إىل   اليت

ــاع  ــات االجتمــ ــواردة يف ورقــ  A/AC.105/C.1/2015/CRP.19و A/AC.105/C.1/2015/CRP.10 الــ
، A/AC.105/C.1/2015/CRP.24و A/AC.105/C.1/2015/CRP.23و A/AC.105/C.1/2015/CRP.22و

  تبادل اآلراء بشأهنا. وجرى
ــاًء  - ١١ ــدَّ  وبن ــراح مق ــى اقت ــد  عل ــة يف     ١٣م يف إطــار البن ــة الفرعي  ٣مــن جــدول أعمــال اللجن

، أعربــت بعــض  A/AC.105/C.1/2015/CRP.28شــباط/فرباير، وأُدرج الحقــا يف ورقــة االجتمــاع    
  ات غري الرمسية.الوفود عن تأييدها إلعادة هيكلة املبادئ التوجيهية بصيغتها الصادرة عن املشاور

شـباط/فرباير، باشـر الفريـق العامـل النظـر يف       ٩ويف جلسة الفريق العامـل املعقـودة يف     -١٢
  ).A/AC.105/C.1/L.340اجملموعة احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية (الوثيقة 

شــباط/فرباير، عــرض رئــيس الفريــق العامــل  ١٠ويف جلســة الفريــق العامــل املعقــودة يف   -١٣
وواصـل الفريـق العامـل    ، شباط/فرباير ١٠و ٩صاً للمشاورات غري الرمسية اليت جرت يومي ملخَّ
  ).A/AC.105/C.1/L.340اآلراء حول اجملموعة احملدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية ( تبادل
شباط/فرباير، عـرض رئـيس الفريـق ملخَّصـاً      ١١ويف جلسة الفريق العامل املعقودة يف   -١٤

غري الرمسية اليت جرت يف وقت سابق مـن ذلـك اليـوم، وأشـار الفريـق العامـل إىل        للمشاورات
األمم املتحدة الرمسيـة   بلغات صيغة حمدَّثة من جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية سوف ُتعدُّ أنَّ

. والحــظ الفريــق العامــل أنَّ   ٢٠١٥الســت قبــل الــدورة الثامنــة واخلمســني للجنــة يف عــام       
بشـأن اقتراحـات تعـديل وإعـادة      إيضـاحات  هو املوعد النـهائي لتقـدمي   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١

واقتراحـــات  A/AC.105/C.1/L.340 هيكلـــة مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة، الـــواردة يف الوثيقـــة
  .الثانية واخلمسني للجنة الفرعية الدورة مة يفمشاريع املبادئ التوجيهية اإلضافية املقدَّ
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سـيكون   ٢٠١٥حلول دورة اللجنة الثامنة واخلمسني يف عام  والحظ الفريق العامل أنَّ  - ١٥
إيذانا حبلول املوعد النهائي القتـراح إدراج مبـادئ توجيهيـة إضـافية أو عناصـر جديـدة مهمـة يف        
املبادئ التوجيهية احلالية. كمـا الحـظ الفريـق العامـل أن املسـامهات غـري املشـار إليهـا يف الفقـرة          

، ســتتاح بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الســت ٢٠١٥يســان/أبريل ن ١أعــاله، الــواردة قبــل  ١٤
  لدورة اللجنة الثامنة واخلمسني.

ــة بشــأن       -١٦ ــة ومــع األمان ــق العامــل أنَّ رئيســه سيتشــاور مــع رئــيس اللجن  والحــظ الفري
خـالل   االجتمـاع  لـدورة اللجنـة الثامنـة واخلمسـني لـتمكني الفريـق العامـل مـن         اجلدول الزمين
  االستفادة من خدمات الترمجة الشفوية.تلك الدورة ب

أنَّ أعمالــه أثنــاء دورة اللجنــة الفرعيــة احلاليــة قــد تــأثَّرت   كمــا الحــظ الفريــق العامــل  -١٧
  بضيق الوقت.

  .يف مشروع تقريره شباط/فرباير، نظر الفريق العامل ١٢ويف   -١٨
  شباط/فرباير، نظر الفريق العامل يف هذا التقرير واعتمده. ١٣ويف   -١٩
  


