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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  الثالثة واخلمسونالدورة 
        ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٩-٨فيينا، 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني تقرير    
      ٢٠١٠فرباير / شباط١٩ إىل ٨املعقودة يف فيينا من 

    مقدِّمة  -أوال  
لفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف عقــدت اللجنــة ا  -١

ــسا  ــا مــن يف  يف مكتــب األمــم املتحــدة  ،ة واألربعــنيبعاألغــراض الــسلمية دورهتــا ال    إىل ٨فيين
 ).أملانيا(برئاسة أولريخ هوت ، ٢٠١٠فرباير / شباط١٩

  . جلسة٢٠عقدت اللجنة الفرعية قد و  -٢
    

    احلضور  - ألف  
 استخدام الفـضاء اخلـارجي يف    التالية األعضاء يف جلنة  ٥٧الدورة ممثّلو الدول الـ   حضر    -٣

االحتاد الروسـي، األرجنـتني، إسـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، أملانيـا،             : )اللجنة(األغراض السلمية   
ــا،إندونيــسيا، ، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال،  )اإلســالمية-مجهوريــة( إيــران  أوكراني

، بــريو، تايلنــد، )املتعــددة القوميــات-دولــة(كــا، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بوليفيــا بلجي
تركيا، اجلزائر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                  
مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، العــراق،     

نــام، كازاخــستان، كنــدا،   ، فييــت)البوليفاريــة-مجهوريــة(، فرنــسا، الفلــبني، فنـــزويال  الــصني
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كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية، اململكـة               
هولنــدا،  املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، النمــسا، نيجرييــا، اهلنــد، هنغاريــا،         

  .اليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونانالو
ــرَّرت  -٤ ــة يف   وق ــة الفرعي ــساللجن ــدعو  / شــباط٨، املعقــودة يف ٧١٨ تهاجل ــر، أن ت فرباي

أذربيجــان واإلمــارات العربيــة املتحــدة وتــونس واجلمهوريــة الدومينيكيــة وكرواتيــا، بنــاء علــى  
 أالّ، حــسب االقتــضاء، علــى طلبــها، حلــضور الــدورة بــصفة مراقــب وملخاطبــة اللجنــة الفرعيــة

 ينطـوي ذلـك علـى أي قـرار مـن            وأالّ النحـو، يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا            
بالطلـب املقـدَّم    وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـا        . جانب اللجنة الفرعية بشأن صفة تلك الدول      

  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.4( إىل عضوية اللجنة لالنضمامتونس من 
 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الـدويل لالتـصاالت       مراقبونة  وحضر الدور   -٥
  . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)اآليتيو(
حضر الدورة مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت تتمتـع بـصفة                    كما    -٦

 الكـرة األرضـية اجلنـويب     املنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نـصف        : مراقب دائم لدى اللجنة   
ــة  وو ــضاء األوروبيــ ــة الفــ ــسا(كالــ ــصاالت    (ESA)) اإليــ ــسواتل االتــ ــة لــ ــة األوروبيــ واملنظمــ
)EUTELSAT-IGO ( عــد لــدول مشــال أفريقيــا ُبواملركــز اإلقليمــي لالستــشعار عــن(CRTEAN) 

ــدورة أيــضا االحتــاد . (APSCO) ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ    وُمثّــل يف ال
مراقبون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت تتمتـع بـصفة                 وحضر الدورة أيضاً    . األورويب

ــة   ــدى اللجن ــم ل ــسياسات   (ASE)رابطــة مستكــشفي الفــضاء  : مراقــب دائ واملعهــد األورويب لل
ــضائية  ــة للفــضاء     (ESPI)الف ــسنة الدولي ــة لل ــة   (EURISY)والرابطــة األوروبي ــة الدولي واألكادميي
واالحتــاد الفلكــي الــدويل  (IAF) واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية  (IAA)لفــضائية للمالحــة ا

ــة     ــنظم التطبيقيـ ــل الـ ــدويل لتحليـ ــد الـ ــصويري    (IIASA)واملعهـ ــسح التـ ــة للمـ ــة الدوليـ واجلمعيـ
وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد           (ISU)واجلامعة الدولية للفضاء     (ISPRS) عن ُبعد واالستشعار  

واجمللس االستشاري جليـل الفـضاء       (SWF)ومؤسسة العامل اآلمن     (PSIPW) مياهالعزيز العاملية لل  
(SGAC)  ومجعية الدراسات الكوكبية(TPS) والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء (WSWA).  

 مــن  قائمــة بأمســاء مــن حــضر الــدورة A/AC.105/C.1/2010/INF/39وتــرد يف الوثيقــة   -٧
  .ريها من املنظمات الدوليةممثلي الدول وهيئات األمم املتحدة وغ
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    إقرار جدول األعمال  - باء  
فربايـــر، جـــدول / شـــباط٨، املعقـــودة يف ٧١٨ اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلـــستها أقـــرَّت  -٨

  :األعمال التايل
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .انتخاب الرئيس  -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .ن األنشطة الوطنية عاملقدَّمة للتقارير متهيديتبادل عام لآلراء وعرض   -٤  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥  
تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء   -٦  

  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
لــك املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذ    -٧  

  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
  .احلطام الفضائي  -٨  
  . النظم الفضائيةاملستند إىلدعم إدارة الكوارث   -٩  
  .التطورات األخرية يف النظم العاملية لسواتل املالحة  -١٠  
  .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١١  
  . األرضاألجسام القريبة من  -١٢  
  .ة الدولية بشأن طقس الفضاءراملباد  -١٣  
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  -١٤  
ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض       -١٥   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

ــادين،      ــدان االتــصاالت الفــضائية وغــريه مــن املي ــه يف مي واســتخدامه وتطبيقات
ائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار         ودراسة سائر املس  

ــدور االحتــاد       ــة ومــصاحلها، دون مــساس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل
  .الدويل لالتصاالت
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مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة الفرعيــة      -١٦  
  .العلمية والتقنية

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إىل جلنة املقدَّمالتقرير   -١٧  
    

    انتخاب الرئيس  -جيم  
رئيـسا هلـا للفتـرة      ) أملانيـا (، أولـريخ هـوت      ٧١٨انتخبت اللجنة الفرعيـة، يف جلـستها          -٩

  .٦٤/٨٦، عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠١١-٢٠١٠
    

    الكلمات العامة  - دال  
. ٢٠١٠ت رئيسا هلا ملدة سنتني، ابتداء مـن عـام          اللجنة الفرعية بانتخاب أولريخ هو     رحَّبت  -١٠

ملـا أبـداه    ،  )اجلزائـر (ته، أبوبكر صديق كيجار     وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للرئيس املنتهية والي       
  .جنازات اللجنة الفرعية أثناء توليه منصبهإ من إسهام يف تعزيز قدَّمه قيادية وما كفاءةمن 
االحتــاد الروســي، : راء العــام ممثلــو الــدول األعــضاء التاليــة آلا أثنــاء تبــادل وألقــى كلمــة  -١١

، إيطاليـا،   )اإلسـالمية -مجهورية(األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، إيران        
باكستان، الربازيل، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، تركيـا، اجلزائـر، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،            

  فنــزويال  فرنـسا، العـراق،   ، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سويـسرا، شـيلي، الـصني،              مجهورية كوريا 
ــة( ــة-مجهوري ــا، ،)البوليفاري ــا، كولومبي ــدا، كوب ــا، كن ــة    كيني ــا، املكــسيك، اململكــة العربي  ماليزي

وأدىل . السعودية، اململكة املتحدة، النمـسا، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان، اليونـان                
. يضا ممثل مجهورية فنـزويال البوليفاريـة باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي                 أ بكلمة

 منظمـة التعـاون الفـضائي       ممثِّلـو كمـا ألقـى كلمـات عامـة         . وألقى املراقب عن تونس كلمة عامة     
 ،عــد لــدول مشــال أفريقيــاُبواملركــز اإلقليمــي لالستــشعار عــن ، )آبــسكو(آلســيا واحملــيط اهلــادئ 

ــ ــضائية واملعه ــسياسات الف ــضائية   ،د األورويب لل ــدويل للمالحــة الف  واالحتــاد الفلكــي  واالحتــاد ال
 واجمللـس االستـشاري جليـل    ،عـد ُب واجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن         ،الدويل

  .الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن
) آبــسكو(ادئ ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة مبنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــ     -١٢

  .بوصفها أحدث مراقب دائم عهداً لدى اللجنة
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 فيهـا املالمـح العامـة لعمـل اللجنـة الفرعيـة             بـيَّن ، ألقى الرئيس كلمة     ٧١٨ويف اجللسة     -١٣
يف دورهتا احلالية، واستعرض فيها األنشطة الفضائية املضطلع هبا على الصعيد العـاملي يف الـسنة                

  . نتيجة للتعاون الدويلحتقَّقت اهلامة اليت تقدُّمال إجنازاتالسابقة، مبا يف ذلك 
 العامـة   التـابع لألمانـة    مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي       ة مدير ت، ألق ٧٢١ويف اجللسة     -١٤

 معلومات عن اإلطار االسـتراتيجي لفتـرة   وقدَّمت ،كلمة استعرضت فيها برنامج عمل املكتب 
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

أصــاهبا مــن معانــاة مــن جــراء تــأثري  ملــا ايتـــيهل مؤاســاهتاوأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن   -١٥
مـن أزمـة إنـسانية    وملـا أدى إليـه    ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٢ الـذي وقـع يف      املـدمِّر لزلزال  ا

أنــه ميكــن تقليــل فقــدان األرواح واملمتلكــات إذا مــا أُتيحــت   اللجنــة الفرعيــة وذكــرت .هائلــة
اطر واإلنـذار املبكِّـر ورصـد الكـوارث، وشـدَّدت      معلومات أفضل من أجل حتسني تقـدير املخـ      

على ما ميكن للنظم الفضائية أن تؤديه من دور حاسـم األمهيـة يف دعـم إدارة الكـوارث بتـوفري          
  .معلومات دقيقة وموقوتة ودعم يف جمال االتصاالت

 النظر يف اجلـدول الـزمين الجتماعاهتـا       أن تعيد   للجنة  ينبغي   هرأي مفاده أن  عن   وأُعرب  -١٦
وأُعـرب أيـضا عـن      . ويف أحجام وثائقها، بغية حتديد اجملاالت الـيت ميكـن حتقيـق وفـورات فيهـا               

رأي مفــاده أن تعيــد اللجنــة الفرعيــة النظــر يف وضــعية املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت هلــا صــفة  
  .مراقب دائم لدى اللجنة

ء اخلـارجي   كما أعرب بعض الوفود عن تأييدهم ملبـادرة رئـيس جلنـة اسـتخدام الفـضا                 -١٧
ــة عنواهنــا    ــواردة يف ورق ــسلمية ال صــوب سياســة عامــة لألمــم املتحــدة بــشأن    "يف األغــراض ال

، وكـان مــن رأيهـم أن الــسياسة العامـة الــيت ُتتَّبـع يف هــذا     (A/AC.105/2009/CRP.12)" الفـضاء 
الشأن ميكن أن حتسِّن التنسيق بني الدول األعضاء وضمن منظومة األمـم املتحـدة يف اسـتخدام             

  .علوم وتكنولوجيا الفضاء مبا يعود بالنفع على مجيع البلدان
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٨

 للملتقى اإلقليمي السادس عشر لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط              ملخَّص"  )أ(  
   ممثل اليابان؛قدَّمه، ")APRSAF-16(اهلادئ 

ــة"  )ب(   ــاميال - رميجترب ــاء     (RIM-PAMELA)ب ــذة يف عــامل فيزي ــتح الناف ــة تف الدولي
   ممثل االحتاد الروسي؛قدَّمه، " واملادة العامتةالعالية جداًالطاقة 
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اجلوانـب  "و" ألحباث الفـضائية من اة والتارخيية  ينظرة على اجلوانب االجتماع   "  )ج(  
   تركيا؛الممثمهما دَّ، ق"إلنشاءات والقواعد الفضائيةمن االتقنية 

  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛" لألنشطةملخَّص: املركز الوطين للدراسات الفضائية"  )د(  
مــؤمتر القيــادات األفريقيــة الثالــث بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء  "  )ه(  

  ، قدَّمه ممثل اجلزائر؛"ألغراض التنمية املستدامة
 قدَّمـه ،  "وة للبلـدان الناميـة    قـد : األنشطة الفـضائية لإلمـارات العربيـة املتحـدة        "  )و(  

  ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛
ــسكو املعلومــايت  "  )ز(   ــوفري خــدمات نظــام آب ــاتلت ــة :  البيان ــل قدَّمــه، "دراســة أولي  ممث
  آبسكو؛

  . ممثل تونسقدَّمه، "أنشطة تونس الفضائية"  )ح(  
    

    التقارير الوطنية  - هاء  
 الـدول األعـضاء    قدَّمتـه  مبـا    ،التقـدير  عـن    اإلعـراب  مـع    ،أحاطت اللجنة الفرعيـة علمـا       -١٩

لكي تنظر  ) A/AC.105/C.1/2010/CRP.7و Add.2 و Add.1و A/AC.105/953(إليها من تقارير    
 للتقـارير   متهيـدي تبـادل عـام لـآلراء وعـرض         " مـن جـدول األعمـال،        ٤فيها ضمن إطـار البنـد       

ل األمانــة دعــوة الــدول  وأوصــت اللجنــة الفرعيــة بــأن تواصــ ".  عــن األنــشطة الوطنيــة املقدَّمــة
  .األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

    
    الندوة  - واو  

 حـول فرباير نـدوة خاصـة بالـصناعة        / شباط ٨ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف       نظَّم  -٢٠
، أدارهــا رئــيس اللجنــة الفرعيــة العلميــة "ة تطــوير تكنولوجيــا الفــضاءيــرعا"احملــوري وضــوع امل

أسـاليب  بـني   مقارنـة دوليـة     : " يف النـدوة مـا يلـي       اإليـضاحية املقدَّمـة    ومشلت العروض    .والتقنية
؛ (Euroconsult) ة يوروكونـسلت   راشـيل فـيالن مـن مؤسـس        قدَّمتـه ،  "ضاءة تكنولوجيا الف  يرعا
ة  أمحــد صــابرين أرشــاد مــن شــركقدَّمــه، "التحــديات والفــرص: ا الفــضاءيــتطــوير تكنولوج"و

خطـوات حامسـة األمهيـة    "؛ و(Astronautic Technology Sdn Bhd) ائيةتكنولوجيا املالحة الفض
 أديغـون آده أبيـودون مـن الوكالـة الوطنيـة للبحـث           قدَّمـه ،  "يف تطور علوم وتكنولوجيا الفضاء    

 قدَّمــه، "االجتــاه الــسائد يف ســواتل املــدار األرضــي الــصغرية وتطبيقاهتــا  "والتطــوير الفــضائي؛ و
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رعايـة تطـوير   "؛ وSatrec Initiative)( ة سـاترك إنيـشياتيف  ؤسسالسيد هيون سوك تشانغ من م
  . السيدة مازالن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيقدَّمته، "تكنولوجيا الفضاء

    
    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - زاي  

، ٧٣٧ جلـستها   يف البنود املعروضة عليهـا، اعتمـدت يف      أن نظرت اللجنة الفرعية   بعد    -٢١
فربايــر، تقريرهــا إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض       / شــباط١٩املعقــودة يف 

  . يف الفقرات الواردة أدناهاملبيَّنةالسلمية، متضمنا آراءها وتوصياهتا 
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
ــرة    -٢٢ ــا للفق ــة   ٨وفق ــة العام ــرار اجلمعي ــة   ٦٤/٨٦ مــن ق ــة العلمي ــة الفرعي ، نظــرت اللجن

  ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية" من جدول األعمال، ٥والتقنية يف البند 
 فيهــا عرضــا مــوجزا  قــدَّم، ألقــى خــبري التطبيقــات الفــضائية كلمــة  ٧٢٦ويف اجللــسة   -٢٣

  .تطبيقات الفضائيةتنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للل واملخطَّط املنفَّذةلألنشطة 
ــات  -٢٤ ــد  وأدىل بكلمـ ــار البنـ ــصني    ٥ يف إطـ ــسرا والـ ــو سويـ ــال ممثلـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ

  .اننوكولومبيا واهلند والواليات املتحدة واليابان واليو
. ك. برئاسـة الـسيد س    جمـدداً    الفريـق العامـل اجلـامع        إىل انعقـاد   اللجنة الفرعية    ودعت  -٢٥
عقـد الفريـق العامـل     قد  و. ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة      ٩ وفقا للفقرة    ،)اهلند(اكومار  فشي

، ٧٣٦ويف جلـستها    . ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١٩إىل   ١٠مـن   يف الفتـرة    ،  جلسات ستاجلامع  
 اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل اجلـامع، الـذي يـرد يف             أقرَّتفرباير،  / شباط ١٩املعقودة يف   

  .ذا التقريرهباملرفق األول 
لفــضاء إســداء العــون لعلــوم ا  "للجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيــضاحي عنوانــه     واســتمعت ا  -٢٦

  . ممثل اليابانقدَّمه، " الربنامج الياباين لتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية:األساسية يف الدول النامية
    

     الفضائيةللتطبيقاتأنشطة برنامج األمم املتحدة   - ألف  
يعــرض يــر خــبري التطبيقــات الفــضائية، الــذي  كــان معروضــا علــى اللجنــة الفرعيــة تقر   -٢٧

 برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة للتطبيقـــــات الفـــــضائية وَتوجُّهـــــه  بإجيـــــاز الواليـــــة املـــــسندة إىل
)A/AC.105/969   ٢٠٠٩ اللجنة الفرعية بأن أنـشطة الربنـامج لعـام           ونوَّهت). ٨-٢، الفقرات 
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يف ن الفـضاء اخلـارجي      شـؤو ، وأثنت على العمل الذي أجنزه مكتب        ذت على حنو مرضٍ   فِّقد نُ 
  .إطار الربنامج

التقـدير أن دوال أعـضاء ومنظمـات خمتلفـة          اإلعراب عـن    والحظت اللجنة الفرعية مع       -٢٨
ه بـه يف تقريـر      ، حـسبما ُنـوِّ    ٢٠١٠، منذ دورهتا السابقة، موارد إضافية ألنشطة عام         قدَّمتقد  

  ).٥٦ و٥٥، الفقرتان A/AC.105/969(اخلبري 
  هـا مـن أن املـوارد املاليـة املتاحـة لتنفيـذ الربنـامج              قلفرعية أعربـت عـن قل     اللجنة ا لكّن  و  -٢٩

وناشــدت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء أن تواصــل دعــم الربنــامج بتقــدمي . ال تــزال حمــدودة
ــه ينبغــي تركيــز مــا لــدى األمــم املتحــدة مــن مــوارد حمــدودة علــى      . تربعــات ــة أن ورأت اللجن

  .األنشطة ذات األولوية العليا
، ) أدنـاه  ٣٥انظـر الفقـرة     ( ٢٠١٠عـام   للربنـامج   اأنـشطة   بـأن    اللجنة الفرعية    وذكرت  -٣٠

مــن االقتــصادية -املنــافع االجتماعيــة:  اجملــاالت التاليــةز، ضــمن مجلــة أمــور، علــىكِّــترســوف 
ألنشطة الفضائية، وتسخري تكنولوجيا الـسواتل الـصغرية ألغـراض التنميـة املـستدامة، وطقـس                ا

  . وقانون الفضاء واملناطق اجلبلية، العاملية لسواتل املالحة،الفضاء، والنظم
بتــّربع الربنــامج اليابــاين لتقــدمي املــساعدة  التقــدير علمــا مــع اللجنــة الفرعيــة وأحاطــت  -٣١

 الـيت قـدمها  املـساعدات التقنيـة   وب، )بالنيتـاريوم (كوبية وقّبـة فلكيـة      مبرافـق تلـس   اإلمنائية الرمسيـة    
، حيـث إن    (JICA) والوكالة اليابانية للتعاون الدويل      (NAOJ) اليابان   املرصد الفلكي الوطين يف   

 من أجـل دعـم      وخاصة سنة يف تطوير ميدان العلوم األساسية،        ٢٠طوال أكثر من    ذلك أسهم   
  .التعليم واألحباث يف البلدان النامية

    
      ٢٠٠٩عام   - ١  

    قات العملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحل    
فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية يف عـام      -٣٢

ــة خمتلــف     ٢٠٠٩ ــة ملــشاركتها يف رعاي ــة عــن تقــديرها للجهــات التالي ــة الفرعي ، أعربــت اللجن
 حلقات العمل والندوات ودورات التدريب اليت ُعقدت ضمن إطار الربنـامج واملـشار إليهـا يف          

  ): واملرفق األول٥٢، الفقرة A/AC.105/969(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 
وبوتـان وبـريو ومجهوريـة    ) اإلسـالمية -مجهوريـة (حكومات أذربيجان وإيران    )أ(  

  كوريا وسويسرا والنمسا واهلند والواليات املتحدة؛ 
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ــة ال) آبــسكو(منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ     )ب(   فــضاء ووكال
واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية              ) اإليـسا (األوروبية  

ــاف( ــة      ) اإلي ــة للمالحــة اجلوي ــضاء اجلــوي واإلدارة الوطني ــة الستكــشاف الف ــة الياباني والوكال
  .واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

    
    املتعمِّق الطويلة األمد من أجل التدريب  الدراسيةالزماالت    

أعربت اللجنة الفرعية عـن تقـديرها حلكومـة إيطاليـا الـيت واصـلت، مـن خـالل معهـد               -٣٣
البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل وبالتعاون مع معهد غـاليليو فرياريـس الـوطين                

 شـهرا، إلجـراء دراسـات       ١٢ع زماالت دراسية مـدة كـل منـها          للهندسة الكهربائية، تقدمي أرب   
  .عليا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة هبا

    
    اخلدمات االستشارية التقنية    

الحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع اإلعــراب عــن التقــدير مــا قُــدِّم يف إطــار برنــامج األمــم       -٣٤
ن خدمات استشارية تقنيـة دعمـا لألنـشطة واملـشاريع الـيت تعـزز               املتحدة للتطبيقات الفضائية م   

التعـــاون اإلقليمـــي يف جمـــال التطبيقـــات الفـــضائية، علـــى النحـــو املـــشار إليـــه يف تقريـــر خـــبري  
  ).٥١-٤٦، الفقرات A/AC.105/969(التطبيقات الفضائية 

    
    ٢٠١٠عام   - ٢  

    ب وحلقات العملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدري    
أوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة بـــإقرار الربنـــامج التـــايل لالجتماعـــات واحللقـــات الدراســـية   -٣٥

  :٢٠١٠والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعام 
ــات        )أ(   ــدوفا والوالي ــة مول ــم املتحــدة ومجهوري ــني األم ــشتركة ب ــة العمــل امل حلق

سواتل املالحة، املزمع عقـدها يف تشيـسيناو يف   املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية ل     
  مايو؛/أيار

حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وتركيـا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة                    )ب(  
اقتـصادية، املزمـع    -حول تسخري تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء واحلـصول علـى منـافع اجتماعيـة             

  سبتمرب؛/، تركيا، يف أيلولاسطنبولعقدها يف 
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ندوة املشتركة بني األمم املتحـدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة حـول            ال  )ج(  
اســتخدام الــسواتل الــصغرية لــصاحل التنميــة املــستدامة، املزمــع عقــدها يف غــراتس، النمــسا، يف   

  سبتمرب؛/أيلول
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية                   )د(  

  سبتمرب؛/ظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف براغ يف أيلولحول تطبيقات الن
حلقة العمل احلاديـة عـشرة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة                    )ه(  

للمالحة الفـضائية حـول وضـع الـسواتل الـصغرية يف خدمـة البلـدان الناميـة، املزمـع عقـدها يف                       
  سبتمرب؛/براغ يف أيلول

العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات حلقــة   )و(  
ووكالة الفضاء األوروبية حول إسهام تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة               
يف البلدان اآلندية، املزمع عقدها يف كوتشابامبا، دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، يف النـصف                  

  ؛٢٠١٠الثاين من عام 
حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة    )ز(  

والفــضاء والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي حــول املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس   
  نوفمرب؛/الفضاء، املزمع عقدها يف اُألقصر، مصر، يف تشرين الثاين

 املتحـدة وتايلنـد ووكالـة الفـضاء األوروبيـة           حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم         )ح(  
  .نوفمرب/حول قانون الفضاء، املزمع عقدها يف بانكوك يف تشرين الثاين

    
    خدمة املعلومات الفضائية الدولية  - باء  

الحظت اللجنة الفرعية بارتياح صدور النشرة عن أبرز األنشطة اخلاصة بالفضاء اخلـارجي                -٣٦
سـي   (مـضغوط ، اليت أُنتجت يف شكل قـرص  "Highlights in Space, 2009"، املعنونة ٢٠٠٩يف عام 

استنادا إىل تقرير أُعد بالتعاون مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائية واملعهد الدويل لقانون             ) روم-دي
  .وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ملا قام به املسامهون من أعمال. الفضاء
 مـع اإلعـراب عـن التقـدير أن األمانـة واصـلت تعزيـز خدمـة           كما الحظت اللجنة الفرعيـة      -٣٧

  .(www.unoosa.org)املعلومات الفضائية الدولية واملوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
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    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - جيم  
  الحظــت اللجنــة الفرعيــة أن اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات الُعليــا الــيت تــستغرق      - ٣٨
 املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الــيت تقــّدمها ٢٠١١-٢٠٠٨للفتــرة ة أشــهر تــسع

 قــــد أُدرج يف تقريــــر خــــبري التطبيقــــات الفــــضائية    الفــــضاء، املنتــــسبة إىل األمــــم املتحــــدة،    
)A/AC.105/969املرفق الثالث ،.(  

ورهتـا احلاليـة    تـيح هلـا يف د     رعية مع اإلعراب عـن التقـدير أنـه أُ         كما الحظت اللجنة الف     -٣٩
منــشور عــن تقيــيم أداء املركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط 

  .اهلادئ ومستقبله
 علــى أن ٦٤/٨٦ يف قرارهــا شــدَّدتواســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أن اجلمعيــة العامــة   -٤٠

اسـتخدام الفـضاء    التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف ميـدان األنـشطة الفـضائية ضـروري لتـدعيم                 
اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وملــساعدة الــدول علــى تنميــة قــدراهتا الفــضائية ولإلســهام يف   

 وحتقيقـاً هلـذه الغايـة شـجَّعت علـى احلـوار             )١(حتقيق غايات إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة،       
  .األقاليمي بني الدول األعضاء بشأن مسائل الفضاء

ة، يف ذلـك الـصدد، بـأن مـؤمتر القيـادات األفريقيـة الثالـث بـشأن                  ونوَّهت اللجنة الفرعي    - ٤١
 ٧تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة قـد عقـد يف اجلزائـر العاصـمة مـن                   

وقـد استـضافت    .  بدعم مـايل مـن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي             ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩إىل  
ــة     ــه وكال ــر ونظَّمت ــةُ اجلزائ ــؤمتر حكوم ــة امل ــضاء اجلزائري ــر   . الف ــؤمتر، أبرمــت اجلزائ ــك امل ويف ذل

وقُـدِّمت  . وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجرييا اتفاقا بشأن جمموعة الـسواتل األفريقيـة إلدارة املـوارد             
توصــيات يف عــدة جمــاالت للتعــاون بــني البلــدان األفريقيــة، مبــا يف ذلــك دعــم التنبــؤ بــالكوارث    

، ورصد األرض من أجـل مراقبـة تغـري املنـاخ العـاملي، وإدارة               وإدارهتا بواسطة تكنولوجيا الفضاء   
ــانون        ــشأن الفــضاء وق ــة ب ــسياسات العام ــاء القــدرات يف جمــايل ال ــصحُّر، وبن ــة، والت ــوارد املائي امل

  .٢٠١١وسوف تستضيف حكومة كينيا مؤمتر القيادات األفريقية الرابع يف عام . الفضاء
يـا سـوف تستـضيف نـدوة دوليـة تتـشارك يف             ذكرت اللجنة الفرعية أن حكومـة نيجري      و  - ٤٢

تنظيمها األكادميية الدولية للمالحة الفضائية وحكومة نيجرييا حول خـصائص ومسـات املـستوى        
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠االستوائي، يف الفترة من 

ى اإلقليمـي لوكـاالت   ذكرت اللجنة الفرعيـة أيـضا أن الـدورة الـسادسة عـشرة للملتقـ          و  - ٤٣
 / كـانون الثـاين    ٢٩ إىل   ٢٦ قد عقد يف بـانكوك مـن         (APRSAF)الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ      

───────────────── 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )1(  
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مسامهاهتا يف أمـان اإلنـسان      : التطبيقات الفضائية "وكان املوضوع احملوري للدورة     . ٢٠١٠يناير  
 ذات الـصلة مبرحلـة      ويف ذلك امللتقى، نظر املـشاركون، يف مجلـة أمـور، ومنـها األنـشطة              ". وأمنه

ــيا"اخلطـــوة الثانيـــة ملـــشروع   ــنتينل آسـ ــتخدام  "سـ ، ويف برنـــامج امللتقـــى اإلقليمـــي اخلـــاص باسـ
، ويف مـــشروع اســـتخدام (STAR)تكنولوجيـــا الـــسواتل لـــصاحل منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ  

فــضاء التطبيقــات الفــضائية لــصاحل البيئــة، ويف الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، وتــدريس علــوم ال 
وســوف تستــضيف أســتراليا الــدورة الــسابعة عــشرة للملتقــى اإلقليمــي الــيت   . والتوعيــة بــشؤونه

  .٢٠١٠نوفمرب /تشارك يف تنظيمها حكومة أستراليا وحكومة اليابان، يف تشرين الثاين
ــة أن منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ       -٤٤ ــة الفرعي كــذلك ذكــرت اللجن

يف جمــال تكنولوجيــا  عــدة أنــشطة، منــها دورة تدريبيــة  ٢٠٠٩ عــام قــد نظَّمــت يف) آبــسكو(
عــد وتطبيقاتــه، ُعقــدت يف الــصني، ونــدوة آبــسكو األوىل حــول تكنولوجيــا  االستــشعار عــن ُب

 أنــشطة يف ٢٠١٠وتــشمل خطــة عمــل آبــسكو لعــام  . الفــضاء وتطبيقاهتــا، ُعقــدت يف تايلنــد 
لغــالف اجلـوي، واســتحداث شــبكة أرضــية  جمـاالت التــشارك يف البيانــات الفـضائية، وأحبــاث ا  

سـبتمرب  /وسوف ُتعقـد يف باكـستان يف أيلـول   . للرصد الساتلي البصري يف آسيا واحمليط اهلادئ   
 نــدوة ثانيــة آلبــسكو حــول تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا، ســوف يكــون موضــوعها   ٢٠١٠

  .احملوري الزراعة واألمن الغذائي
لتقــى الثــاين لنــصف الكــرة اجلنــويب حــول اآلليــات  وذكــرت اللجنــة الفرعيــة كــذلك أن امل  -٤٥

مـن النظريـة    : ملتقـى سـانتا ماريـا     "والشبكات الوطنية من أجل احلّد من أخطار الكوارث، وعنوانه          
ــة ــانتا   "إىل املمارس ــد يف س ــذي ســوف ُيعق ــن    ، ال ــا، م ــا، كولومبي ــسان١٦ إىل ١٤ماري ــل / ني أبري

 كولومبيـا، عـن طريـق وزارة الداخليـة          وسوف يشارك يف تنظيم احلَدث كل من حكومـة        . ٢٠١٠
والعــدل ومديريــة إدارة املخــاطر مــن أجــل الوقايــة مــن الكــوارث واإلغاثــة أثناءهــا، واألمانــة العامــة 
ملنظمة الدول األمريكية، عن طريق إدارة التنمية املستدامة، وأمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن                  

ومـن شـأن ذلـك االجتمـاع        . مي للقارة األمريكيـة   ، عن طريق مكتبها اإلقلي    (UNISDR)الكوارث،  
أن يكون فرصة متاحة ملناقـشة إسـهام املعلومـات الفـضائية يف ممارسـة إدارة خمـاطر الكـوارث علـى                      

  .الصعيد اإلقليمي
 اللجنة الفرعية التحضريات اجلارية لعقد مؤمتر القـارة األمريكيـة الـسادس             وكذلك ذكرت   -٤٦

، والـذي   ٢٠١٠نـوفمرب   / حكومة املكسيك يف تـشرين الثـاين       ضيفهسوف تست املعين بالفضاء، الذي    
 وقـد اجتمـع يف كيتـو،    .٢٠١٠يونيـه  / ُيعقـد يف شـيلي يف حزيـران      حتـضريي يسبقه اجتماع   سوف  
 ممثلــو إكــوادور وكولومبيــا واملكــسيك، وكــذلك  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٧ و١٦يــومي 

املعين بالفضاء، اليت أنشأهتا حكومـة إكـوادور، وفريـق          األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية اخلامس       
وأفضى االجتمـاع إىل وضـع      . مايل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     خلرباء الدويل، بفضل دعم     ا
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 للتحــضريات املتبقيــة متهيــدا لعقــد املــؤمتر الــسادس، تــشمل أنــشطة يف جمــاالت  مفــصَّلةخطــة عمــل 
العامـة  مة للمناطق اجلبلية، وإدارة الكـوارث، والـسياسات         ، والتنمية املستدا  عن ُبعد الرعاية الصحية   

  .لتعاون والتنسيق على الصعيد اإلقليميمن اوقانون الفضاء، واجلوانب املؤسسية بشأن الفضاء 
    

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  
    )سبيس الثالثاليوني(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

جــدول  مــن ٦البنــد  ، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف٦٤/٨٦وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤٧
تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    "األعمــال

  ".)اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
) اإلسـالمية -مجهوريـة (إيـران   ممثلـو  جـدول األعمـال    من   ٦  البند يف إطار  وألقى كلمة   -٤٨
  .كندا ونيجرييا والواليات املتحدة واليابانو

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٤٩
املتعـــددة /وكالـــة الفـــضاء اإليطاليـــة ومرافـــق علـــم الفلـــك الفـــضائي الثنائيـــة"  )أ(  
  إيطاليا؛ ممثل قدَّمه، "األطراف
حتقيـق منـافع     مـن أجـل      تكنولوجيـا الفـضاء   /رصد األرض التطبيقات احلديثة ل  "  )ب(  

   ممثل اهلند؛قدَّمه، "اجتماعية يف اهلند
يف  الفــضائي والبيولوجيــا الفــضائية  الطــبحبــوثم احملــرز يف تقــّدخطــوات ال"  )ج(  
   ممثل االحتاد الروسي؛قدَّمه، "روسيا

، "بـني كينيـا وإيطاليـا     املُـربم   ا يف إطار اتفاق التعـاون       يف إيطالي جتربة التدريب   "  )د(  
   ممثل إيطاليا؛قدَّمه

  ، قّدمه ممثل مجهورية إيران اإلسالمية؛"أسبوع الفضاء العاملي يف إيران"  )ه(  
: القيـاس الطيفـي االسـتقطايب      بواسـطة    عـوامل أخـرى   علـى   فتح نافذة جديدة    "  )و(  

   ممثل النمسا؛قدَّمه، "بحثال
   ممثل كندا؛قدَّمه، "حملة عامة:  املعين بتحسني الصحة العامة٦ العمل فريق"  )ز(  
 قدَّمـه ،  "التطبيب عن ُبعد يف بوركينا فاسـو      /تقدمي اخلدمات الصحية عن ُبعد    "  )ح(  

  ممثل بوركينا فاسو؛
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العودة بالنظر إىل املاضـي الستـشراف       : يف العقد املقبل  للفضاء  الشباب  رؤية  "  )ط(  
  . جليل الفضاءاملراقب عن اجمللس االستشاري قدَّمه، "املستقبل

ــة عـــن تقـــديرها للنـــهج املـــرن املعتمـــد يف تنفيـــذ      -٥٠ ــة الفرعيـ ــيات وأعربـــت اللجنـ توصـ
 خطـط العمـل املتعـددة الـسنوات     بفـضل اسـتخدام  ، وقد استطاعت اللجنة . اليونيسبيس الثالث 

نـها مـن مث مـن أن تنفـذ إىل     ّممـا مكَّ وإنشاء أفرقة العمل، أن تعاجل جمموعة واسـعة مـن القـضايا،     
  .ذكورةتوصيات املال أقصى حد ممكن

 يف تنفيـذ بقيـة توصـيات         أُحـرز   مـن التقـدُّم    نّ مزيدا أوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح       -٥١
الـدول واهليئـات    لدول األعضاء وهيئات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن            اليونيسبيس الثالث، وأن ا   

  .املاضيةعدد من األنشطة واملبادرات يف السنة لعت ب اضط لدى اللجنةاليت هلا صفة مراقب
) ٦فريـق العمـل     (صحة العامـة    الحظت اللجنة الفرعية أن فريـق العمـل املعـين بالـ           كما    -٥٢

عقـدا اجتماعـات أثنـاء      ) ١٤فريـق العمـل     (وفريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض             
  .ة واألربعنيبعالساهتا دور
فريــق العمــل املعــين بالــصحة أن التقــدير اإلعــراب عــن رعيــة مــع  اللجنــة الفوالحظــت  -٥٣

ســتخدام  واهلنــد، قــد أدرج يف خطــة عملــه ا كنــداتــشارك يف رئاســته كــلٌ مــن  العامــة، الــذي 
وتطبيقـات رصـد األرض يف   تقـدمي اخلـدمات الـصحية عـن ُبعـد      يف سـياق   عن ُبعـد    االتصاالت  
األمـراض  مكافحـة    الصحة العامـة وإدارة      ، مع التركيز على حتسني    عن ُبعد األوبئة  إطار دراسة   

الــواردة يف  يواصــل حتقيــق األهــدافريــق العمــل فأن  اللجنــة الفرعيــة كمــا الحظــت .الــسارية
 يف ذلــك إىل اللجنــة الفرعيــة تقريــرا عــن ســوف يقــدِّم و،٢٠١١-٢٠١٠ ه للفتــرةخطــة عملــ

مل شجَّع الدول األعـضاء      والحظت أيضاً اللجنة الفرعية أن فريق الع       . الثامنة واألربعني  هتادور
  .على أن تسهم يف تقريره بالتشارك يف خرباهتا وآرائها من أجل املضي قُدماً يف هذا املسار

تنظـيم مـؤمتر    الفرعية ينبغي هلـا أن تنظـر يف إمكانيـة           لجنة   ال ب عن رأي مفاده أن    عرِوأُ  -٥٤
مـن  ، راض الـسلمية  استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـ       بشأنألمم املتحدة   رابع ل 

  . تغري املناخومنها مثالًإلنسانية، اليت تواجهها اأجل التصدي لتحديات احلاضر واملستقبل 
 جمـددا عمـال بقـرار اجلمعيـة         االنعقـاد ونظر الفريق العامل اجلامع أيـضا، الـذي ُدِعـي إىل              -٥٥

تحـدة الثالـث   تنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم امل       "جـدول األعمـال    مـن    ٦، يف البنـد     ٦٤/٨٦العامة  
". )اليونيـسبيس الثالـث   (املعين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية               

فربايـر، توصـيات الفريـق      / شـباط  ١٩املعقـودة يف     ٧٣٦ت اللجنـة الفرعيـة، يف جلـستها         وقد أقـرّ  
  .رتقري الاملرفق األول هبذايف  تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، اليت ترد العامل اجلامع بشأن
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ورحَّبت اللجنة الفرعية باملقّرر الصادر عن الفريق العامل اجلامع الذي يقتـضي تركيـز                 -٥٦
 يف علـى إسـهام جلنـة اسـتخدام الفـضاء      بتنفيذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث    اجلهود فيما يتعلق 

  .عمل جلنة التنمية املستدامة
ــة حــو     -٥٧ ــة أن هنالــك مناقــشات جاري ــة الفرعي ــشاء مركــز إقليمــي  والحظــت اللجن ل إن

  .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء تكون فيه اللغة العربية لغة العمل
    

عد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك ُباملسائل املتصلة باستشعار األرض عن   -رابعا  
    تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 مـن جـدول     ٧لجنـة الفرعيـة يف البنـد         ال نظـرت ،  ٦٤/٨٦عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٥٨
 بواسـطة الـسواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه            عن ُبعـد  املسائل املتصلة باستشعار األرض     "األعمال،  

  ".لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 ممثلو االحتـاد الروسـي وأملانيـا         من جدول األعمال،   ٧ يف إطار هذا البند    وألقى كلمة،   -٥٩

  .ني وكندا وماليزيا واهلند والواليات املتحدة واليابانوإيطاليا والص
  :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٦٠

 قدَّمــه، " والتعــاون الــدويلHJ-1A/1B وCBERSتطبيقــات بيانــات الــساتلني "  )أ(  
  ممثل الصني؛

   ممثل أملانيا؛قدَّمه، "تغري املناخعملية سياق والبيئة يف األحراج أنشطة رصد "  )ب(  
  ، قّدمه ممثل اهلند؛"OCEANSAT-2بعثة الساتل "  )ج(  
مـه  ، قدّ "إضفاء الطابع الرمسي على الربنامج الفضائي الـوطين جلنـوب أفريقيـا           "  )د(  

  ممثل جنوب أفريقيا؛
، "جتربـة الواليـات املتحـدة     : التعاون الـدويل يف جمـال الـسواتل البيئيـة العاملـة           "  )ه(  

   ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمه
حتـــسني إدارة امليـــاه يف اململكـــة العربيـــة يف  عـــن ُبعـــداالستـــشعار ســـتخدام ا"  )و(  
  .جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياهعن  املراقب قدَّمه، "السعودية

ــا        -٦١ ــة يف جمـ ــة والتعاونيـ ــربامج الوطنيـ ــود الـ ــت الوفـ ــشات، استعرضـ ــياق املناقـ ل ويف سـ
مت أمثلة عن الربامج الوطنية والثنائية واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل           دِّوقُ. االستشعار عن ُبعد  
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الزراعـة  : سـيما يف اجملـاالت التاليـة    االقتصادية والتنمية املستدامة، وال-تعزيز التنمية االجتماعية 
خــشخاش ات وزراعــكــشف احملاصــيل غــري املــشروعة ور املنــاخ؛ رصــد تغّيــووصــيد األمســاك؛ 

ــون؛  ــواألفيـ ــذار املبكّـ ــة عـــن النـــشاط البـــشري   اإلنـ ــوارث النامجـ ــة والكـ ــالكوارث الطبيعيـ ر بـ
اإليكولوجيـة  املنظومـات   إدارة  واهليـدرولوجيا؛   واإلغاثة اإلنسانية؛   واجليولوجيا؛  وومواجهتها؛  

ــة؛   ــوارد الطبيعي ــوع   ووامل ــوارد التن ــائي رســم خــرائط م ــساحلية اواألحي ــاطق ال واســتخدام  ،ملن
 ، واجلفــاف،رالتــصّحو ،رصــد نوعيــة اهلــواءو واألراضــي الرطبــة؛ ،ألراضــي البــورا و،ألراضــيا

التنميـة  و؛  ودراسـة احمليطـات    والطقـس؛    ،والغـالف األيـوين   األحـراج،    وزوال   ،واألمن الغـذائي  
  .جهود البحث واإلنقاذوالريفية وختطيط املدن؛ 

 الناميـة الـيت تعمـل بنـشاط علـى           والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح تزايـد عـدد البلـدان            -٦٢
  واسـتخدام البيانـات الفـضائية      ،عـن ُبعـد   اخلاصة من سواتل االستـشعار      منظوماهتا  ونشر  تطوير  

  .ةاالقتصادي-عية االجتمايف دفع عجلة التنمية
الحظت اللجنـة الفرعيـة أن التقـارب املتزايـد بـني نظـم البيانـات الفـضائية ونظـم                    كما    -٦٣

 معلومـات قّيمـة     يـوفِّر تكنولوجيات الشبكة العاملية لـسواتل املالحـة بـات          املعلومات اجلغرافية و  
  .القراراتالعامة ومتخذي السياسات ملقرِّري 

ــ اللجنــة الفرعيــة بأمهيــة الــدور الــذي  وســلَّمت  -٦٤  امللتقــى اإلقليمــي كــل مــنضطلع بــه ي
ــادئ     ــيا واحملــيط اهل ــضاء يف آس ــضائي  و ،(APRSAF) لوكــاالت الف ــاون الف ــة التع ــيا منظم  آلس

والفريـق املخـتص     ،)سـيوس (اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض          و ،)آبـسكو  (واحمليط اهلادئ 
وشـراكة   ،)مجـيس (، وبرنـامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة              )جيـو  (برصد األرض 

اســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكاملــة، يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا  
  . البلدان الناميةوخصوصا ملنفعة، عن ُبعدستشعار اال
تنفيـذ   يف  مـن تقـّدم  أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض    مـا  والحظت اللجنة الفرعية      - ٦٥

الـدورة   والحظت أيضاً أن الفريق قد اعتمـد أثنـاء           ،)جيوس(ض  املنظومة العاملية لنظم رصد األر    
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٨ و ١٧لعاصـمة يـومي     قـدت يف واشـنطن ا     اليت عُ هليئته العامة،   السادسة  
، ٢٠١٥ العـام املنظومة العاملية لنظم رصـد األرض حبلـول       لتنفيذ  ، األهداف االستراتيجية    ٢٠٠٩

  .البياناتتوجيهات تنفيذية للتشارك يف كما اعتمد 
دون مــن تــوافر البيانــات الفــضائية بتكلفــة قليلــة أو ازديــاد الحظــت اللجنــة الفرعيــة كمــا   -٦٦
-الـساتل الـصيين    و (SAC-C)ين لرصـد األرض     ـالساتل األرجنتي رها  البيانات اليت يوفّ  ها  لفة، مبا في  تك
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ــالربازيلــي لدراســة مــوارد األرض و   وأرشــيف ،رصــد غــازات االحتبــاس احلــراري لساتل اليابــاين ال
  .لواليات املتحدةالتابع ل) الندسات(استشعار األرض عن ُبعد ساتل املستمدة من صور ال
    

  احلطام الفضائي  -مساخا  
 ٨بنـد   اليف  العلمية والتقنية   نظرت اللجنة الفرعية    ،  ٦٤/٨٦قرار اجلمعية العامة    عمال ب   -٦٧
 ".احلطام الفضائي "،جدول األعمالمن 

 ممثّلــو االحتــاد الروســي وأملانيــا وإندونيــسيا وإيطاليــا   ،٨ البنــد يف إطــار كلمــة،وألقــى   -٦٨
كمـا   . وكولومبيا واهلند والواليات املتحـدة واليابـان واليونـان       )البوليفارية-مجهورية(وفنـزويال  

 .)اإليسا(وكالة الفضاء األوروبية أدىل بكلمة املراقب عن 

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٦٩

عنيــة دليــل احلمايــة الــصادر عــن جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت وامل   " )أ( 
 جلنة التنسيق املشتركة على طلب جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف              وإجابةباحلطام الفضائي   

ألجـسام املوجـودة يف     عـن ا  األغراض السلمية بشأن قواعد البيانات املتاح الوصول إليهـا عامليـا            
  ممثل اهلند؛قدَّمه ،"الفضاء اخلارجي

 ممثل اهلند؛ قدَّمه ،"احلطام الفضائي يف اهلندأنشطة " )ب( 

 يف الواليـات    العملياتيـة معلومات حمّدثة عن بيئة احلطـام الفـضائي واجلوانـب           " )ج( 
 ؛، قّدمه ممثل الواليات املتحدة"ةاملتحد

 أملانيا؛ ممثل قدَّمه ،"الفضائي احلطام من تخفيفالتكاليف ومنافع تدابري " )د( 

  ممثل سويسرا؛قدَّمه، "املسامهات السويسرية لتحسني بيئة احلطام الفضائي" )ه( 

   ممثل فرنسا؛قدَّمه، "احلطام الفضائي احلديثة العهد يف فرنسامن تخفيف الأنشطة " )و( 
الدعم اإلعالمي الذي تقدمـه   :الثابت بالنسبة لألرض  يف املدار احملمّيةاملنطقة" )ز(  

مـان وإزالـة احلطـام      الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية ملهـام حتليـق املركبـات الفـضائية بأ             
 . ممثل االحتاد الروسيقدَّمه ،"الفضائي

 بـشأن  مـن األمانـة عـن البحـوث الوطنيـة            مـذكّرة وكان معروضا على اللجنـة الفرعيـة          -٧٠
احلطام الفضائي وأمان األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مـصادر قـدرة نوويـة ومـشاكل        
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ــضمن ردودا قدمتـــ    ــضائي، تتـ ــام الفـ ــطدامها باحلطـ ــسألة    اصـ ــذه املـ ــشأن هـ ــضاء بـ ها دول أعـ
)A/AC.105/951و Add.1(. 

 أتاحـت يف دورهتـا هـذه نـص املبـادئ      قد األمانة أن بارتياح الفرعية اللجنة والحظت  -٧١

عـن جلنـة     (ST/SPACE/49) يف شـكل منـشور       الصادر الفضائي احلطام من للتخفيف التوجيهية
  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 تدابري للتخفيـف مـن احلطـام        تنفِّذالحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن بعض الدول        كما    -٧٢
احلطام الفضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام          من  تخفيف  لالفضائي تّتسق مع املبادئ التوجيهية ل     

ــسلمية و   ــشأن التخفيــف مــن احلطــام    /الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة ب ــادئ التوجيهي أو املب
 وضعتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطـام الفـضائي، وأن دوالً              الفضائي اليت 

وضعت معايري خاصة هبا بشأن التخفيف من احلطام الفضائي استنادا إىل تلك املبـادئ         قد  أخرى  
ــة ــة   و.التوجيهي ــة الفرعي ــضاً الحظــت اللجن ــة   أي ــادئ التوجيهي ــستند إىل املب أن مثــة دوال أخــرى ت
ن جلنــة التنــسيق املــشتركة واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الــسلوك بــشأن التخفيــف مــن  الــصادرة عــ

  .ألنشطتها الفضائية الوطنيةالذي وضعته إلطار الرقايب ني لاحلطام الفضائي، كمرجع
 جلنـة  رئـيس ممثـل اهلنـد بـصفته        بالعرض اإليـضاحي الـذي قدَّمـه         الفرعية اللجنةورحَّبت    - ٧٣

ــسيق ــشتركة التن ــني امل ــة كــاالتالو ب ــام واملعني ــضائي باحلط ــضى، الف ــة اســتخدام   مبقت ــاق جلن  اتف
ــضاء،  ــالف ــرة  امل ــه يف الفق ــة      ١١٦شار إلي ــا الثاني ــذكورة عــن أعمــال دورهت ــة امل ــر اللجن ــن تقري  م

 التنــسيق املــشتركة أن جلنــة إىل اللجنــة الفرعيــة وطلبــت )٢(.٢٠٠٩واخلمــسني املعقــودة يف عــام 
 الـصادرة  الفـضائي  احلطـام  مـن    لتخفيـف  ل التوجيهيـة  بـادئ امل علـى  ُتجـرى  تنقيحـات  بأيتعلمها  
ــها ــا ضــوء يف عن ــستجد م ــن ي ــات م ــضائي احلطــام ختفيــف جمــال يف وممارســات تكنولوجي  .الف

احلطــام مــن لتخفيــف ل تعــديل املبــادئ التوجيهيــة يتعــيَّنوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا أنــه قــد 
 .فقا لتلك التنقيحاتالفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي و

 مــن النــهوج عــدداًالتقــدير اعتمــاد الــدول اإلعــراب عــن والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع   -٧٤
واإلجراءات امللموسة من أجل التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي، ومنـها عمليـات حتويـل الـسواتل              

اث ، وعمليـات إهنـاء العمـر التـشغيلي، واسـتحد      )وقـف الفاعليـة    (إىل مدارات أخرى، والتخميـل    
كما الحظت اللجنة الفرعية أنـه جيـري    .براجميات ومناذج خمصصة للتخفيف من احلطام الفضائي

ــام          ــات احلط ــضائي، ومنذجــة بيئ ــام الف ــا رصــد احلط االضــطالع ببحــوث يف جمــاالت تكنولوجي

───────────────── 
  ).A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )2(  
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الفضائي، والتكنولوجيات اهلادفة إىل محاية النظم الفضائية من احلطام الفضائي واحلد مـن تكـّون                
  .ن احلطام الفضائيمزيد م

 حاجة إىل إجراء دراسـة شـاملة لتطـور بيئـة احلطـام              أن هنالك رأي مفاده   عن   وأُعرب  -٧٥
 .الفضائي يف األمد البعيد

مستقبل استكشاف الفضاء اخلارجي مـن شـأنه أن         أن   ه، مبا وأُعرب عن رأي مفاده أن      -٧٦
ميــع الــدول، ، فينبغـي جل ئياحلطـام الفــضا مــن تخفيـف  تــدابري اليعتمـد بقــدر كـبري علــى فعاليـة    

 .، أن تويل هذه املسألة ما يلزم من انتباهلفضاءاخصوصا الدول املرتادة و

احلطـام الفـضائي ينبغـي    مـن  تخفيـف  العرب عن رأي مفـاده أن تكـاليف تـدابري      كما أُ   -٧٧
من شـأنه أن حيـافظ   تقاسم التكاليف  وأن   ، الفضاء بالتساوي  َمن يستخدمون أن يتقامسها مجيع    

 .الفضائيةاإلنصاف والتنافس يف بيئة األعمال التجارية اخلاصة باألنشطة على 

عرب عـن رأي مـؤداه أن الـدول الـيت ليـست لـديها قـدرات وخـربة فنيـة لتنفيـذ                       كذلك أُ   -٧٨
تنفيــذا كــامال ينبغــي أن الــصادرة عــن اللجنــة احلطــام الفــضائي مــن لتخفيــف لاملبــادئ التوجيهيــة 

تتيحـه  ، وّممـا  فنيـة يف هـذا اجملـال    لـدول الـيت لـديها خـربة         ا يت تتبعها الاملمارسات  أفضل  تستفيد من   
 .تلك الدول من تدريب

مــان أبتعزيــز املواءمــة بــني النــهوج املّتبعــة حاليــاً فيمــا يتــصل   مــن الــضروري  أنُرئــيو  -٧٩
 .أنشطة الفضاء اخلارجي وسالمتها واستدامتها

املرتـادة  الـدول    األعـضاء، وخـصوصا      لـدول أنـه ينبغـي ل     اتفقت اللجنة الفرعية على      وقد  -٨٠
 األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام           اصـطدام قدرا أكرب من االنتباه ملـشكلة        توجِّهأن  لفضاء،  ا

اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفضائي، وللجوانب األخرى املتعلقة باحلطام             
كانـت قـد   والحظـت أن اجلمعيـة العامـة     .ي دخولـه جمددا يف الغالف اجلو يف ذلك الفضائي، مبا   

ــا   ــت، يف قراره ــاث، إىل مواصــلة ٦٤/٨٦دع ــسألة، الســتحداث     األحب ــشأن تلــك امل  الوطنيــة ب
أهنـا قـد    احلطام الفضائي ونشرها، وعنتكنولوجيا حمّسنة لرصد احلطام الفضائي، ومجع البيانات     

ت املناسـبة وامليـسورة التكلفـة       اتفقت على أن التعاون الـدويل ضـروري للتوّسـع يف االسـتراتيجيا            
وقد اتفقـت   . احلطام الفضائي على البعثات الفضائية يف املستقبل إىل احلد األدىن          تأثريللتقليل من   

لـدول   تتيح ا بشأن احلطام الفضائي، وعلى أن     األحباثمواصلة  وجوب  اللجنة الفرعية على    أيضاً  
ا يف ذلك املعلومات عن املمارسات الـيت  ألطراف املهتمة نتائج تلك البحوث، مب   جلميع ا األعضاء  

 .ثبتت فعاليتها يف التقليل إىل أدىن حد من تكّون احلطام الفضائي
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دعـوة الـدول األعـضاء ووكـاالت الفـضاء           أنـه ينبغـي   اتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى         كما    -٨١
يت حتمـل   بشأن احلطام الفضائي، وأمان األجـسام الفـضائية الـ      األحباثجمددا إىل تقدمي تقارير عن      

  .على متنها مصادر قدرة نووية، واملشاكل ذات الصلة باصطدام تلك األجسام باحلطام الفضائي
 الوطنيـة بـشأن الـسالمة    األحبـاث وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أن التقـارير عـن         - ٨٢

مـن احلطـام الفـضائي لألجـسام الفـضائية الـيت حتمــل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة واملــشاكل            
لة باصطدامها يف الفضاء باحلطام الفضائي مل تتضمن ردودا من الدول املسؤولة بقـدر كـبري         املتص

  .عن تكّون احلطام الفضائي، مبا يف ذلك احلطام الناتج عن منصَّات حتمل مصادر قدرة نووية
 من الضروري مواصلة حتسني املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفـضائي؛            وُرئي  -٨٣

، يـوفِّران   "بقـدر اإلمكـان   "د مقتـضيات واضـحة، وألن اسـتخدام عبـارات مثـل             ألن عدم وجـو   
شكالً من أشكال احلماية لتلك البلدان اليت دأبت تقليدياً على استخدام التكنولوجيا مـن دون               

وأحلَّـت  . أي قيود أو ضوابط رقابية، ويف بعض احلاالت من دون اعتبار للحياة البشرية والبيئـة          
 على فـرض قيـود وضـوابط رقابيـة بـشأن سـائر البلـدان، الـيت هـي حريـصة                      هذه البلدان عموماً  

على استخدام التكنولوجيا، مثلما هو من حقها، من أجـل تعزيـز حتـسني ظـروف حيـاة النـاس                    
  .لديها
لكـل  آمنـة ومـستدامة     سـليمة و  تـرب بيئـة     ُيعأن الفضاء ينبغي أن     مؤداه  عرب عن رأي    أُو  -٨٤

طرائــق  احلــذر يف الــسعي بنــشاط إلجيــاد تــوخِّيأن تواصــل  وأن الــدول ينبغــي َمــن يــستخدمه،
 .حد من مقدار احلطام الفضائي من أجل استدامة بيئة الفضاء يف املدى البعيدووسائل لل

ي للـدول أن     مبـشكلة احلطـام الفـضائي ينبغـ        يتعلـق عرب عن رأي مفاده أنه فيما       كما أُ   -٨٥
 . حمدودا مورداتعّد األرضي ءأن بيئة الفضاتضع يف احلسبان 

لتـدابري التقنيـة مـن      بـشأن ا   مـن املهـم تقـدمي الـدعم العاجـل            مؤداه أن عرب عن رأي    أُو  -٨٦
يف هـذا الـسياق ميكـن       أن التقـدم    واحلالية واحملتملة يف املـستقبل،       أُطر التنظيم الرقايب   تنفيذأجل  
رعايـة   ب وذلـك ز بإنشاء قاعدة معلومات بشأن األجسام املوجودة يف الفـضاء اخلـارجي             حفّأن يُ 

 .على النحو الواجباحملتملة األمم املتحدة، مع مراعاة مسائل التبعات املالية واملسؤولية 

ذات املداريــة  إىل جمموعــات بيانــات العناصــر  باإلضــافةأنــه،عــرب عــن رأي مفــاده أُو  -٨٧
قاعـدة معلومـات دوليـة عـن     وجـود  اخلطني، املتاحة حاليا على شبكة الويب العاملية، من شـأن           

 علـى   أن يـشّجع  ؤدي إىل احلفاظ على الـشفافية و      يحفظ طوعا، أن    نشأ وتُ جسام الفضائية، تُ  األ
  . البشرية والبعثات الوطنيةءلفضا لضمان أمان رحالت ااتة شراكإقام
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وأُعرب عن رأي مـؤداه أن تـدابري التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة                        -٨٨
لمية ينبغـي املـضّي قُـدماً يف تطويرهـا، وينبغـي أن          استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـس         

تتعاون اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية التابعتان للجنـة املـذكورة، بغيـة       
 .وضع قواعد ملزمة قانونا فيما يتعلق باحلطام الفضائي

ــا   وُرئــي مــن غــري   -٨٩ ــدابري ملزمــة قانون مــن احلطــام   بــشأن التخفيــف  الــضروري وضــع ت
اعتراف أكرب عدد من الـدول بـأن احلطـام الفـضائي            ، وإمنا ينبغي للدول أن تسعى إىل        الفضائي

 علــى الــصعيد الــوطيناحلطــام الفــضائي مـن  تخفيــف الميكـن الــتحكّم فيــه وأن تنفيــذ ممارســات  
  .ومبادئ فعالية التكاليفالفضائية يتسق مع أهداف البعثات 

    
     إىل النظم الفضائيةملستنِدادعم إدارة الكوارث   -سادسا  

جـدول  مـن    ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٤/٨٦قـرار اجلمعيـة العامـة       عمال ب   -٩٠
 ".دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية"األعمال 

ــد  وألقــى كلمــة،   -٩١ ــران     ،٩ يف إطــار البن ــسيا وإي ــا وإندوني ــو االحتــاد الروســي وأملاني ممثّل
 .والفلبني وماليزيا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان) ميةاإلسال-مجهورية(

  :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٩٢
 اليابان؛ ممثل قدَّمه ،"الكوارث وأنشطته من للحد اآلسيوي املركز"  )أ(  

 ممثــل قدَّمــه، "مــن الكــوارثحلــد يف ا واســتخدامها HJ-1الــصغرية الــسواتل "  )ب(  
 الصني؛

 ممثــلقدَّمــه ، "IGMASS :نظــام الرصــد الــشامل الــدويل مــن الفــضاء اجلــوي "  )ج(  
 الروسي؛ االحتاد

 ":Cosmo-Sky Med " سواتل رصد األرض وحوض البحر األبيض املتوسـط نظام"  )د(  
  ممثل إيطاليا؛قدَّمه، "وأكويال هايتـيالزالزل يف 

مـشكلة امليـل    معاجلـة   ساندة اختاذ قرارات غري تقنيـة مـن أجـل           الدعم التقين مل  "  )ه(  
  ممثل أملانيا؛قدَّمه، " يف االتصاالتاألخري

ــ"  )و(   ــشعارات تطبيق ــد عــن االست ــسواتل    بواســطة ُبع ــة ل ــنظم العاملي ــسواتل وال ال
 إندونيسيا؛ ممثل قدَّمه ،"بيئة األرض يف إندونيسيا إلدارة الكوارث ورصد (GNSS) املالحة
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  ممثل اهلند؛قدَّمه، " للمعلومات الفضائية من أجل اختاذ القرارات‘بوفان‘بوابة "  )ز(  

 سـبتمرب /أيلـول  يف   فيضانات يف بوركينـا فاسـو     الالتكنولوجيا الفضائية وإدارة    "  )ح(  
 . ممثل بوركينا فاسوقدَّمه، "من تفعيل امليثاق إىل الرسم اخلرائطي السريع :٢٠٠٩

 :نة الفرعية الوثائق التاليةوكان معروضا على اللج  -٩٣

ربنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات     اخلاصة ل استراتيجية بناء القدرات      )أ(  
 ؛(A/AC.105/947) )سبايدر (الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

مج  يف إطـار برنـا     ٢٠٠٩ يف عـام     املنفَّـذة عـن األنـشطة الوصـولة       األمانة  تقرير    )ب(  
األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت 

 ؛(A/AC.105/952)الطوارئ 

 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠٠٩ يف عــام املنفَّــذةتقريــر عــن األنــشطة    )ج(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ

(A/AC.105/955). 

 برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام         منـسِّق كلمـة    ألقـى  للجنة الفرعية،    ٧٢٨ويف اجللسة     -٩٤
 قـدَّم  ،)برنـامج سـبايدر   (املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ           

 .٢٠١٠  ولتنفيذ األنشطة املخطط هلا يف عام٢٠٠٩ يف عام ُنفِّذتفيها عرضا لألنشطة اليت 

ُنفِّـذت  األنـشطة الـيت     ما يتعلق ب  في أُحرز الذي التقّدم بارتياح الفرعية   اللجنة والحظت  -٩٥
، مبــا يف ذلــك الــدعم الــذي قدمــه الربنــامج جلهــود  ٢٠٠٩يف عــام " ســبايدر"برنــامج  يف إطــار

 .يف التصدي للكوارث الكربى على نطاق العاملاليت بذلت الطوارئ 

الـدول األعـضاء، مبـا يف       تقدمها  فرعية بارتياح التربعات اليت     الحظت اللجنة ال  كذلك    -٩٦
 األعـضاء  الدول  وأملانيا وكرواتيا والنمسا، وشّجعت     من إسبانيا  املقدَّمةذلك التربعات النقدية    

، مبـا يف ذلـك   "سـبايدر "طـوعي، إىل برنـامج   ، علـى أسـاس   دعـم  مـا يلـزم مـن    كـل  تقـدمي  علـى 
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني ة عمله لفترةخط الدعم املايل، لتمكينه من تنفيذ

) اإلسـالمية -مجهوريـة (التقـدير أن إيـران     اإلعـراب عـن     والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع          -٩٧
 تـسهم يف تنفيـذ   ،املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث     كـذلك   و،واجلزائر ورومانيا ونيجرييـا   

 . مكاتب دعم إقليميةتستضيف جهاتبصفتها " سبايدر"خطة عمل برنامج 

 اللجنة الفرعية بالتوقيع، أثناء دورهتا هذه، على اتفاقي تعـاون إلنـشاء مكـتيب               ورحَّبت  -٩٨
 .دعم إقليميني يف أوكرانيا وباكستان
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 اللجنـة الفرعيـة بعـروض جنـوب أفريقيـا والفلـبني، وكـذلك مركـز امليـاه                   كما رحَّبت   -٩٩
جامعــة جــزر اهلنــد الغربيــة، ي وـاخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ 

 ".سبايدر"باستضافة مراكز دعم إقليمية لربنامج 

وأحاطت اللجنة الفرعية علما مبا تقوم به الدول األعضاء من أنـشطة ُتـسهم يف زيـادة                   -١٠٠
ــة        ــشطة التالي ــك األن ــا يف ذل ــم إدارة الكــوارث، مب ــضائية يف دع ــول الف ــوافر واســتخدام احلل : ت

يف املرحلة الثانية من تنفيـذه علـى بـىن حتتيـة إضـافية      أيضاً ذي يرتكز  آسيا، ال " سنتينل"مشروع  
ووكالـة تطـوير اإلعالميـات اجلغرافيـة       (KARI) املعهد الكـوري ألحبـاث الفـضاء اجلـوي           وفَّرها

، وكــذلك ســاتل االختبــار والتوضــيح اهلندســيني  يف تايلنــد(GISTDA) والتكنولوجيــا الفــضائية
ــرد   ــريض النطــاق الت ــشبيك الع ــاذ    (WINDS)دي للت ــدويل للبحــث واإلنق ــساتلي ال ــام ال ؛ والنظ

ــة والرصــد اإلقليمــي ألمريكــا الوســطى    ")سارســات-كوســباس(" ، (SERVIR)؛ ونظــام الرؤي
أفريقيـا الـذي ينفـذه املركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض                  " سـريفري "نظام  وكذلك  

ــّسق     ــق االســتخدام املن ــاق التعــاون علــى حتقي ــة؛ وميث ــوع   التنمي للمرافــق الفــضائية يف حــال وق
املعروف أيـضا باسـم امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث        (كوارث طبيعية أو تكنولوجية   

 "جيونــت كاســت"؛ ونظــام (FEWSNET)؛ وشــبكة نظــم اإلنــذار املبكِّــر باجملاعــات  )الكــربى
(GEONETCast)            يت تنفـذ ضـمن     ، وهو نظام شبه عاملي لتعميم البيانات الـساتلية؛ واألنـشطة الـ

، وكـــذلك (APRSAF) ت الفـــضاء يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئإطـــار امللتقـــى اإلقليمـــي لوكـــاال
 اجلــاري (SAFER)مــشروع اخلــدمات والتطبيقــات الالزمــة لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    

  . يف أوروبا(GMES)تنفيذه ضمن إطار مبادرة برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية 
الــدول عــّدة مــن الحظــت اللجنــة الفرعيــة بعــني التقــدير الــدعم الكــبري الــذي تقدمــه و  -١٠١

يف تـوفري املعلومـات الفـضائية لـدعم         " سـبايدر "األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية وبرنامج      
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢ يف هايتـيالزلزال الذي ضرب عقب جهود اإلغاثة 

ــة العامــة  ل جمــدداً وفقــاً، الــذي انعقــد  أيــضاًجلــامعنظــر الفريــق العامــل ا و  -١٠٢ قــرار اجلمعي
. "دعم إدارة الكـوارث املـستند إىل الـنظم الفـضائية          " من جدول األعمال     ٩، يف البند    ٦٤/٨٦
 الفريــق تقريــر فربايــر،/شــباط ١٩يف  املعقــودة ٧٣٦ جلــستها الفرعيــة، يف اللجنــة أقــرَّتقــد و

  .رتقريال هبذا األول املرفق يف يرد الذي اجلامع، العامل
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    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعا  
 بنـد ال، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف      ٦٤/٨٦عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١٠٣
 ".التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"جدول األعمال  من ١٠

ممثلــو االحتــاد الروســي وأملانيــا   مــن جــدول األعمــال،١٠ يف إطــار البنــد كلمــة قــىوأل  -١٠٤
 .يا واهلند والواليات املتحدة واليابانري والصني ونيجوإيطاليا

 :ني التاليني والتقنيني العلميرضني اإليضاحينيواستمعت اللجنة الفرعية إىل الع  -١٠٥

  ممثل اليابان؛قدَّمه، (QZSS) "مة عن النظام الساتلي شبه السميتمقّد" )أ( 

 . ممثل النمساقدَّمه، "الفضائيةواملالحة ندوة االتصاالت أبرز مالمح "  )ب( 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثيقتان التاليتان  -١٠٦

رة من األمانـة العامـة عـن االجتمـاع الرابـع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم             مذكّ )أ( 
 ؛(A/AC.105/948)حة العاملية لسواتل املال

 يف إطـار خطـة عمـل اللجنـة     ٢٠٠٩ يف عام   املنفّذةتقرير األمانة عن األنشطة      )ب( 
 .(A/AC.105/950)الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

واستعرضت اللجنـة الفرعيـة املـسائل ذات الـصلة باللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة                      - ١٠٧
 التطبيقـات العلميـة وتطبيقـات التكنولوجيـا         ميدانوالتطورات األخرية يف     (ICG)ة  لسواتل املالح 

 .والتطبيقات اجلديدة هلذه النظم (GNSS)االبتكارية للنظم العاملية لسواتل املالحة 

 أن اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم     اإلعـراب عـن التقـدير    والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع          -١٠٨
تعزيـز التعـاون، حـسب      ل ملتقـى    لتكـون حة قد أُنشئت علـى أسـاس طـوعي          العاملية لسواتل املال  

أعـضائها فيمـا يتعلـق باخلـدمات املدنيـة          مـشترك بـني     االقتضاء، يف املسائل الـيت حتظـى باهتمـام          
القيمــة املــضافة بواســطة االتــصاالت ذات لتحديــد املواقــع واملالحــة وقيــاس الوقــت وخــدمات  

نظـم الـشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة وقابليتـها للتـشغيل              بتوافـق   فيما يتعلق   السواتل، وكذلك   
 .املشترك، مع زيادة استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أن االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم    -١٠٩
 إىل  ١٤رغ، االحتـاد الروسـي، يف الفتـرة مـن           ويترسبب العاملية لسواتل املالحة قد عقد يف سانت      

يعقـد يف تورينـو، إيطاليـا، يف الفتـرة         سـوف    وأن اجتماعها اخلـامس      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨
والحظـــت .  بالتعـــاون مـــع االحتـــاد األورويب٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٢ إىل ١٨مـــن 
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دس للجنــة الدوليــة املعنيــة  تستــضيف االجتمــاع الــسا ســوف اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أن اليابــان  
تستضيف االجتمـاع الـسابع     سوف  ، وأن الصني    ٢٠١١بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف عام       

 .٢٠١٢يف عام 

وأثنت اللجنة الفرعية على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ملواصلته تقـدمي الـدعم مـن                 -١١٠
 مقـدِّمي منتـدى    وباعتبـاره    (ICG)أمانة تنفيذيـة للجنـة الدوليـة        بصفته  خالل الدور الذي يؤديه     

 . هلا التابعدماتاخل

التقدم احملرز على صعيد خطة عمل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم              ب اللجنة الفرعية    ونوَّهت  -١١١
 .بت باعتماد مبدأ الشفافية اجلديد يف تقدمي اخلدمات املفتوحةالعاملية لسواتل املالحة ورّح

ــة أن ا   -١١٢ ــة الفرعي ــدى  والحظــت اللجن ــشاركني يف منت ــدِّميمل ــد واصــلوا  مق  اخلــدمات ق
 للـشبكات اإلقليميـة والعامليـة لـسواتل املالحـة           واملرتقبـة مناقشة سبل تعزيز توافق النظم احلاليـة        

واصـلوا النظـر يف مقترحـات بـشأن نـشر املعلومـات عـن               وكـذلك   وقابليتها للتشغيل املـشترك،     
طيــف تتــصل ب اآلراء بــشأن مــسائل وابــادلاخلــدمات املفتوحــة وبــشأن رصــد أداء اخلــدمات، وت

أن منتــدى أيــضاً الحظــت اللجنــة الفرعيــة    و.(RNSS) خــدمات املالحــة الراديويــة الــساتلية   
 اخلدمات قد عقد اجتماعه الرابـع بـالتزامن مـع االجتمـاع الرابـع للجنـة الدوليـة املعنيـة                     مقدِّمي

 .بالنظم العاملية لسواتل املالحة

ــة الفر  - ١١٣ ــة أن الواليــات املتحــدة ملتزمــة  والحظــت اللجن  علــى النظــام العــاملي  باحلفــاظعي
 يف أي نظام دويل ناشئ يف الـشبكة العامليـة لـسواتل             اً أساسي ركناًعتباره   با (GPS)لتحديد املواقع   

اســتحداث تطبيقــات جديــدة يف  االســتمراروالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً  .(GNSS) املالحــة
   الـــسواتل العاملـــة حاليـــاً والبـــالغ عـــددها  وأنـــه باإلضـــافة إىل ،عللنظـــام العـــاملي لتحديـــد املواقـــ

 تطلـق سـوف   الـيت  GPS Block III فـضائية الركبـة  سوف يشتمل النظام أيضا على امل ساتالً، ٣٠
 .٢٠١٠يف عام 

ــة الفرعيــة مــع    -١١٤ ــة الــيت املاليــة التقــدير املــسامهات اإلعــراب عــن والحظــت اللجن النقدي
 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي مـن تنفيـذ عـدد مـن            مكَّنـت حـدة والـيت      الواليـات املت   قدَّمتها

اللجنـة الدوليـة لـسواتل املالحـة        أنـشطة    بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة و         ذات الـصلة  األنشطة  
 . اخلدمات، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل إقليميةمقدِّميومنتدى 

يف نظـام   سـاتالً    ٢٤  وعـددها   الـسواتل األساسـية    كوكبـة والحظت اللجنة الفرعية أن       -١١٥
ــاملي   ــدى ا(GLONASS)ســواتل املالحــة الع ــشر الحتــاد الروســي   ل  ،٢٠١٠ يف عــام ســوف ُتن



 

26 V.10-51834 
 

A/AC.105/958

ــ لاملوجَّــهربنــامج االحتــادي الجيــري تــشغيلها يف إطــار  ســوف و  للنظــام العــاملي لــسواتل  اتلبعث
 .٢٠٢٠  عامميتد تنفيذه حىتسوف الذي املذكور املالحة 

، املقبـل رعية أن نظام غـاليليو، وهـو نظـام سـواتل املالحـة األورويب         والحظت اللجنة الف    -١١٦
 ٣٠الـــالـــسواتل بــني  مــن  ســاتال١٨، بِقــوام قــدره ٢٠١٤مــن املزمــع أن يــصبح متاحــا يف عــام  

، وأنه جيري تطوير تكنولوجيات استقبال مبتكـرة وبـرامج تطبيقيـة مـستندة إىل نظـام                 املخطَّط هلا 
 بيئـة يف   اأملانيـ يف  نظـام غـاليليو     مبنشآت االختبار اخلاصـة ب    عية علماً   وأحاطت اللجنة الفر   .غاليليو
 البحـري غـاليليو    لنظـام يف بيئة االختبـار والتطـوير       لتطبيقات املتنقلة األرضية و   لالتطوير  و االختبار

 . املوانئاملستخدمة يف ونظم إرشاد حركة املالحة البحريةاملالحة مشاكل اخلاصة حبلول 

 مـشروع نظـام غـاليليو       أحـد مؤسِّـسي   نـة الفرعيـة أن إيطاليـا، بوصـفها          والحظت اللج   -١١٧
، قـد واصـلت     (EGNOS) ومشروع اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنـسبة لـألرض         

 ومواءمـة  ،تعزيز مشاريع التطبيقات الوطنية وتطويرها هبـدف زيـادة اسـتخدام املالحـة الـساتلية      
 .وروبيةشاريع مع املشاريع األهذه امل

  املـدار الثابـت بالنـسبة إىل األرض        يفز  حـة املعـزّ   الوالحظت اللجنة الفرعية أن نظام امل       -١١٨
(GAGAN)   النظام العاملي لتحديد املواقع    الذي يستعني ب (GPS)، قـد   فـضائي، نظام تعزيز   هو   و 

لية وقـد صـدرت املوافقـة علـى تنفيـذ املرحلـة التـشغي              . فـوق الفـضاء اجلـوي اهلنـدي        تنفيـذه بدأ  
 تنفيـذ يبـدأ أيـضاً     سـوف   و. ٢٠١١ حبلول عـام     هاألخرية من هذا النظام ومن املتوقع بدء تشغيل       

ــسواتل املالحــة   ــدي ل ــع   (IRNSS) النظــام اإلقليمــي اهلن ــد املواق ــادر علــى حتدي ــة، الق ــى  ُمبدق ثل
ثالثــة منــها يف مــدار ثابــت  :ن ســبعة ســواتليتـضمّ ســوف مـستخدماً نظامــاً ســاتلياً مــستقالً، و 

ومن املتوقع تشغيل هـذا النظـام خـالل          .مع األرض بة إىل األرض وأربعة يف مدار متزامن        بالنس
 .٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 

 والحظت اللجنة الفرعية أن اليابان تعمل علـى التـرويج للنظـام الـساتلي شـبه الـسميت                   -١١٩
(QZSS)ــساتلي املتعــدد الوظــائف    و ــز ال دة يف إطــار ســواتل النقــل املتعــد  (MSAS)نظــام التعزي
  ومـع أن   .النظام العـاملي لتحديـد املواقـع      يعتمد على   ، وكالمها نظام تعزيز     (MTSAT) الوظائف

ــسميت   ــساتل األول شــبه ال ــام   ســوف (QZSS)ال ــق يف ع ــد،٢٠١٠يطل ــدأ  فق ــشغيل نظــام  ب  ت
 منـذ  يـزوِّد الطـائرات   هـو ، و٢٠٠٧سبتمرب من عـام  /التعزيز الساتلي املتعدد الوظائف يف أيلول   

 .ودةاجلدمات عالية خبذلك احلني 

 لمالحــةالـساتلي الـصيين ل  والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن الــساتل الثالـث ضـمن النظــام        -١٢٠
)Compass/BeiDou( ــاين  أُ قــد ــق بنجــاح يف كــانون الث ــاير /طل ــاس  ٢٠١٠ين ، وأن نظــام كومب
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 مـن اجملـاالت     طائفة واسعة استخدامه يف   ، قد بوشر    ٢٠٠٣اإليضاحي، الذي اسُتكمل يف عام      
واحلفـاظ علـى امليـاه وصـيد األمسـاك والنقـل           عـن ُبعـد     تنوعة مثل رسم اخلـرائط واالتـصاالت        امل

 .والوقاية من حرائق الغابات

 حمطـــة مرجعيـــة دائمـــة ١٣ إنـــشاء  يفيـــا بـــدأتريوالحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أن نيج  -١٢١
  .أفريقيامرتقب مستقبالً يف  كجزء من املكون األرضي لنظام تعزيز فضائي التشغيل

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثامنا  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامـة        -١٢٢
  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي" من جدول األعمال ١١

 يف إطـار البنـد       كلمـة  والواليـات املتحـدة   ) يـة البوليفار-مجهوريـة ( فنــزويال    ممثِّال وألقى  -١٢٣
 .من جدول األعمال ١١

 رئــيس الفريــق العامــل املعــين قــدَّمها ورقــة عمــل وكــان معروضــاً علــى اللجنــة الفرعيــة  -١٢٤
مــشاريع عناصــر خطــة عمــل "باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي بعنــوان 

" خدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجيجديــدة حمتملــة للفريــق العامــل املعــين باســت
)A/AC.105/C.1/L.302.(  

 اللجنة الفرعية باالتفاق على إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة                 ورحَّبت  -١٢٥
 إليـه جلنـة معـايري األمـان التابعـة        توصَّـلت  الذي   ،)A/AC.105/934(النووية يف الفضاء اخلارجي     

  .٢٠٠٩أبريل /ة الذرية يف دورهتا اخلامسة والعشرين، يف نيسانللوكالة الدولية للطاق
 . األعضاء على تنفيذ إطار األمانلَ اللجنة الفرعية الدووشجَّعت  -١٢٦

علـى إتاحـة    الدولية للطاقـة الذريـة      وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ألمانة الوكالة          -١٢٧
  يف شــكل نــسخة مطبوعــة وقــرص مــدمج   إليهــا إطــار األمــان يتــضمَّناملنــشور املــشترك الــذي 

  ).روم-ديسي (
 تقـّدما مهمـا حنـو اسـتحداث     ميثِّـل أن إطـار األمـان   عن الرأي يف  بعض الوفود  وأعرب  -١٢٨

تطبيقــات مأمونــة ملــصادر القــدرة النوويــة، وأن مــن شــأن تنفيــذ الــدول األعــضاء واملنظمــات     
لعـامل بـأن تطبيقـات مـصادر القـدرة           عمـوم النـاس يف ا      أن ُيطمئن احلكومية الدولية إطار األمان     

 .النووية يف الفضاء جيري تطويرها وإطالقها واستخدامها بطريقة مأمونة
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 املقترن باستخدام مـصادر القـدرة       التنظيمي الرقايب وأُعرب عن رأي مفاده أن النشاط         -١٢٩
، بــصرف النظــر عــن حــصراًالــدول يقــع علــى عــاتق النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي هــو واجــب 

ستوى الــذي بلغتــه مــن التنميــة االجتماعيــة أو االقتــصادية أو العلميــة أو التقنيــة، وأن هــذه    املــ
إىل أن احلكومـات تتحمـل مـسؤولية    يف رأيـه  وذهـب ذلـك الوفـد     .املسألة هتم اإلنسانية مجعـاء 

ــة يف الفــضاء اخلــارجي،       ــستخدم فيهــا مــصادر قــدرة نووي ــة الــيت ُت ــة عــن األنــشطة الوطني دولي
نظمـات حكوميـة أو غـري حكوميـة، وأنّ هـذه األنـشطة جيـب أن تكـون مفيـدة                     وتضطلع هبـا م   

  . هباضاّرةللبشرية ال 
 يـسّوغ الـتفكري يف اسـتخدام مـصادر القـدرة      مـا  أنـه ال يوجـد     وأُعرب عن رأي مؤداه     -١٣٠

ــا       ــر أمن ــوافر هلــذا الغــرض مــصادر أخــرى للطاقــة أكث ــة يف مــدارات األرض، يف حــني تت النووي
  .وثبتت كفاءهتا

البعثــات يف مــصادر القــدرة النوويــة املهــم اســتخدام وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن    -١٣١
 .الفضائية، ألن ذلك ميكن أن يساعد الدول على تعزيز أهداف استكشاف الفضاء

، انعقــد جمــددا الفريــق العامــل املعــين باســتخدام ٦٤/٨٦وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   -١٣٢
). كــة املتحــدةاململ(هاربيــسون . اء اخلــارجي برئاســة ســام أ مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــض 

  . جلساتل أربعوعقد الفريق العام
التقـدير، العمـل الـذي اضـطلع بـه الفريـق            اإلعراب عـن    والحظت اللجنة الفرعية، مع       -١٣٣

 لوضــع خطــة عمــل جديــدة هتــدف إىل مــساعدة اللجنــة   مقتــرحالعامــل بــني الــدورتني بــشأن  
  . تنفيذ إطار األمان وتيسريهالفرعية على الترويج ل

فربايــر، تقريــر / شــباط١٧ املعقــودة يف ٧٣٢أقــّرت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها قــد و  -١٣٤
. ٢٠١٥-٢٠١٠الفريق العامل، مبا يف ذلـك االتفـاق علـى خطـة عمـل الفريـق العامـل للفتـرة                     

  . التقريرهبذاويرد تقرير الفريق العامل يف املرفق الثاين 
أن تطبيقات مصادر القدرة النووية اليت يتناوهلـا اهلـدف الثـاين            رأي مؤداه   أُعرب عن   و  -١٣٥

 مع القانون الدويل وميثاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات           تتوافقالعمل ينبغي أن    خطة  من أهداف   
 معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة         خـصوصاً األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي،         

كـــشاف واســتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام   الــدول يف ميـــدان است 
  )٣(.)معاهدة الفضاء اخلارجي (السماوية األخرى

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )3(  
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 إشراك مجيع الـدول األعـضاء يف اختـاذ القـرارات      ينبغيمفاده أنهكما أُعرب عن رأي      -١٣٦
 وأن ،مـان  بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة وإطـار األ     املقترنـة ويف حتديد املسائل والتحـديات      

  .كفل النجاح يف تنفيذ خطة العملتأن تلك املشاركة من شأن 
 ينبغي إقامـة صـلة أوثـق بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة                مفاده أنه كذلك أُعرب عن رأي       -١٣٧

والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، بغية الترويج للمعايري الدولية ذات الصلة باملسائل الـيت تنظـر               
رعية العلمية والتقنية يف إطار هذا البنـد، وكـذلك باملـسائل ذات الـصلة باحلطـام           فيها اللجنة الف  

  .الفضائي وباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    

    األجسام القريبة من األرض  -تاسعا  
، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامـة        -١٣٨
  ".األجسام القريبة من األرض "جدول األعمالن  م١٢
 مـن   ١٢ البنـد  يف إطـار      كلمة أملانيا واملكسيك والواليات املتحدة واليابان    ممثلو   وألقى  -١٣٩

  .جدول األعمال
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٤٠

 خلطـــر األجـــسام القريبـــة مـــن األرض اجلوانـــب القانونيـــة لتـــدابري التـــصدي"  )أ(  
  ، قّدمه ممثل أستراليا؛"واملسائل املؤسسية املتصلة هبا

ــة مــن األرض  "  )ب(   ــشطة املــضطلع هبــا يف روســيا  : مــشكلة األجــسام القريب ، "األن
  ؛االحتاد الروسي ممثل قدَّمه

   ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمه، "برنامج رصد األجسام القريبة من األرض"  )ج(  
ممثــل  قدَّمــه، "حبمايــة األرض مــن خطــر الكويكبــاتاملــشروع العــاملي املعــين "  )د(  
  أوكرانيا؛
على املدى القـصري يف النظـام الـدويل          كوين رد فعل  ت اتباعه يف    النهج املمكن "  )ه(  

  قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛، "لدفاع الكوكيبل
ــة "  )و(   ــابعث ــودة التحــدي يف : هايابوس ــاتع ــن العيِّن ــات الكوي م ــن  كب ــة م القريب
  ؛يابان ممثل القدَّمه، "نظومة الشمسيةأصل امل عن ة والتصورات اجلديداألرض

   ممثل فرنسا؛قدَّمه، " فريدة بعثةفرصة: ٢٠٢٩الكويكب أبوفيس "  )ز(  
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للتوعيـة باألوضـاع الفـضائية      كالة الفـضاء األوروبيـة      لربنامج و الوضع احلايل   "  )ح(  
   ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛مهقدَّ، " األرضألجسام القريبة منل

ملّخص حلقة العمل اخلاصة بشبكة املعلومات املتعلقة باألجسام القريبـة مـن            "  )ط(  
  .قّدمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن، (NEO IAWN)" األرض وحتليلها واإلنذار هبا

  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -١٤١
 معلومات عن البحوث الـيت أجرهتـا الـدول األعـضاء            بشأنألمانة  مذكّرة من ا    )أ(  

  ؛)A/AC.105/949(خرى يف جمال األجسام القريبة من األرض األيئات اهلواملنظمات الدولية و
-٢٠٠٩(فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض              لالتقرير املؤقـت      )ب(  
٢٠١٠) (A/AC.105/C.1/L.301.(  
أن األجـسام القريبـة مـن األرض هـي كويكبـات ومـذّنبات               الفرعيـة    والحظت اللجنـة    -١٤٢

أن حفـز االهتمـام بالكويكبـات       أيـضاً   الحظـت   و .ألرض ا ميكن أن تتقـاطع مـداراهتا مـع مـدار         
يرجع يف جانب كبري منه إىل قيمتها العلمية باعتبارها حطاما متبقّيا من عمليـة تكـوُّن املنظومـة         

 ، الــيت قــد تــنجم عــن اصــطدام تلــك األجــسام بــاألرضدمِّرةاملــالشمــسية الداخليــة، والعواقــب 
  .ة اليت حتتويهامن املوارد الطبيعيوالطائفة الواسعة 

ــة أن االكتــشاف    -١٤٣ ــة الفرعي ــاملبكِّــروالحظــت اللجن األداة األجنــع ب الــدقيق مهــا  والتعقّ
للحـد مـن      كما الحظت أن أي تدابري    . لتدّبر األخطار الناشئة عن األجسام القريبة من األرض       

تتطلــب جهــودا دوليــة منــّسقة وزيــادة املعــارف عــن خــصائص مــن شــأهنا أن لــك التهديــدات ت
  .ضاألجسام القريبة من األر

ــاح أن رابطــة مستكــشفي الفــضاء      -١٤٤ ــة بارتي ــة الفرعي  ومؤســسة (ASE)والحظــت اللجن
ا الفـضاء يف  املركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـ       نظَّمتا، بدعم من     (SWF)العامل اآلمن   

شــبكة خاصـة باملعلومــات عـن األجــسام    إنـشاء  ، حلقــة عمـل عــن أمريكـا الالتينيــة والكاريبــي  
القريبة من األرض وحتليلها واإلنذار هبا، ُعِقدت يف مكسيكو سـييت برعايـة حكومـة املكـسيك                 

  .٢٠١٠يناير /يف كانون الثاين
الواليـــات (لينكـــولن -كمـــا الحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة بارتيـــاح أن جامعـــة نرباســـكا   -١٤٥
والفريـق  باألجـسام القريبـة مـن األرض         املعـين    فريـق العمـل   أعّدت، من أجل مساعدة     ) املتحدة

علـى االضـطالع بأعماهلمـا بـني الـدورتني، تقريـراً            باألجـسام القريبـة مـن األرض        العامل املعين   
 واملــسائل اجلوانــب القانونيــة لتــدابري التــصدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض       "بعنــوان 
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، ُبِحثت فيـه مـسائل قانونيـة ومؤسـسية رئيـسية تـرتبط باملخـاطر الـيت قـد                    "املؤسسية املتصلة هبا  
  .تنجم يف املستقبل عن األجسام القريبة من األرض

الـيت اضـطلعت هبـا        الدوليـة  املـشاريع والحظت اللجنة الفرعية مع اإلعراب عـن التقـدير            - ١٤٦
مــشاريع لقريبــة مــن األرض وحتديــد خصائــصها، مثــل الــدول األعــضاء للكــشف عــن األجــسام ا

يمتـري  ، واملقـراب امللّ   )Pan-STARRS( ونظـام االسـتجابة الـسريعة     ة  قراب الرصد الشامل الرؤيـ    م
ويف هذا الـصدد، الحظـت اللجنـة    . ملسح الشامل الكبري ومرصد بولكوفسكايا  االكبري، ومقراب   

االرتطــام  وتــصنيف خمــاطر لتقــديرخمــصص  زءضا التقــّدم املُحــرز يف تنفيــذ جــالفرعيــة بارتيــاح أيــ
ــة مــن األرض ب ــة   ضــمن إطــار ، وذلــك األجــسام القريب ــة للتوعي ــة الفــضاء األوروبي ــامج وكال برن

  .باألوضاع الفضائية
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن وكالة الفضاء الرومانية سـوف تـشارك يف تنظـيم        -١٤٧

 واملقـّرر عقـده يف      ميية الدولية للمالحـة الفـضائية     ألكادمؤمتر الدفاع الكوكيب الذي تضطلع به ا      
  .٢٠١١مايو /رومانيا يف أيار

 بعثـات   أن تنفِّـذ،   أو تعتـزم     نفَّذت،والحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول األعضاء          -١٤٨
 اللجنـة   ورحَّبـت  .للتحليق القريب من األجسام القريبة من األرض واستكشاف تلك األجسام         

مركبـات  بعثـات   ابقة واملقبلة لدراسة األجسام القريبة من األرض، ومنـها          البعثات الس الفرعية ب 
سـاتل مراقبـة    بعثـة    و ،لواليات املتحـدة  ل التابعة "ستاردست" و "ديب إمباكت " و "دون"الفضاء  

 مـن األجـسام القريبـة    بعيِّناتوبعثة ماركوبولو للعودة  ،  كندالدى  األجسام القريبة من األرض     
والوكالـة اليابانيـة الستكـشاف    ) إيـسا  (ا وكالـة الفـضاء األوروبيـة    من األرض اليت اضطلعت هب    

؛ وبعثــة هايابوســا للعــودة بعينــات مــن األجــسام القريبــة مــن األرض )جاكــسا(الفــضاء اجلــوي 
  . وبعثة املركبة الفضائية أستريويدفايندر املقبلة اليت تضطلع هبا أملانيااليت اضطلعت هبا اليابان

 الواليات املتحدة يف بلوغ هـدفها       حقَّقتهرعية التقّدم الكبري الذي     والحظت اللجنة الف    -١٤٩
 يف املائة من مجيع األجسام القريبة من األرض اليت يزيد قطـر كـل منـها                 ٩٠يف كشف   املنشود  

عـدد األجـسام   أن قد بيَّنت   والحظت اللجنة الفرعية أن الواليات املتحدة        .عن كيلومتر واحد  
 ١٥٠أقــل مــن هــو ن أن تنطــوي علــى خطــر االصــطدام بــاألرض الــيت ميكــالقريبـة مــن األرض  

  .يزيد قطرها عن كيلومتر واحد جسم ٩٠٠أصل جسما من 
اتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن اجلهــود املبذولــة لكــشف األجــسام القريبــة مــن   قــد و  -١٥٠

  .ع على الصعيدين الوطين والدويلسَّبها وحتديد خصائصها ينبغي أن ُتواصل وُتواألرض وتعقّ
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، ُدِعي الفريق العامل املعين باألجسام القريبـة مـن          ٦٤/٨٦وعمال بقرار اجلمعية العامة       -١٥١
 املعـين  وعقـد الفريـق العامـل   ). املكـسيك (األرض إىل االنعقاد جمددا برئاسـة سـريجو كاماتـشو     

  .جلسات ٣ باألجسام القريبة من األرض
ــرَّت  -١٥٢ ــستها   وأق ــة، يف جل ــة الفرعي ــو٧٣٥ اللجن ــباط١٨دة يف ، املعق ــر، / ش ــر فرباي تقري

  .رتقرياملعين باألجسام القريبة من األرض الذي يرد يف املرفق الثالث هبذا الالفريق العامل 
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   -عاشرا  
دين، واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليا

ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور 

     الدويل لالتصاالتاالحتاد
 ١٥، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف البنـد           ٦٤/٨٦ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -١٥٣

دراسة الطبيعة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض                "عمال،  من جدول األ  
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفـضائية وغـريه مـن امليـادين، ودراسـة سـائر املـسائل             
ــة        ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب ــصاالت الفــضائية، مــع إي ــصلة بتطــورات االت املت

  .بند منفرد للمناقشة/كموضوع "ون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتدومصاحلها، 
وكولومبيــا ) البوليفاريــة-مجهوريــة( ممثلــو فنـــزويال ، هــذا البنــدوألقــى كلمــة، يف إطــار  -١٥٤

 املراقـب  ألقى كلمـة كما .  كلمة أيضا املراقب عن أذربيجانوألقى. واململكة العربية السعودية  
  .تصاالتعن االحتاد الدويل لال

مكتـب االتـصاالت    من   اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي         ورحَّبت  -١٥٥
 عن اسـتخدام املـدار الـساتلي الثابـت          ٢٠٠٩الراديوية، التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، لعام       

ــدارات    ــن املــ ــريه مــ ــسبة لــــألرض وغــ ــذلك ، و(www.itu.int/itu-R/space/snl/report)بالنــ كــ
ــواردة  امل ــات الـــ ــات     علومـــ ــة االجتماعـــ ــة غرفـــ ــا يف ورقـــ ــشار إليهـــ ــائق املـــ ــائر الوثـــ يف ســـ

A/AC.105/C.1/2010/CRP.9 .   مواصـلة   إىلاالحتـاد الـدويل لالتـصاالت       الفرعيـة   ودعت اللجنة 
  .إليهاتقدمي تقارير 

وأعرب بعض الوفود عن اهتمامها باستخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض اسـتخداما               -١٥٦
ــة     رشــيدا  ــة فّعال وناجعــا ومنــصفا، وعــن ضــرورة إجيــاد الوســائل واألدوات املناســبة لتنفيــذ آلي

  .تفضي إىل نتائج ملموسة
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 يتهـدَّده ورأى بعض الوفود أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هـو مـورد طبيعـي حمـدود                   -١٥٧
ن قـدراهتا  تـاح جلميـع الـدول، بـصرف النظـر عـ      وأن استغالله ينبغي أن ُيرشَّـد ويُ  خطر التشبُّع،   

التقنية احلالية، مما يهّيئ هلا فرصة االنتفاع بذلك املدار بشروط منصفة، مع إيالء اعتبار خـاص                
  .الحتياجات البلدان النامية

هـو مـورد طبيعـي    أن املدار الثابت بالنسبة لـألرض  عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب    -١٥٨
، مـن مث، ضـمان إمكانيـة االنتفـاع     ينبغـي ، وأنـه  فريدة ويتهّدده خطر التـشبُّع ذو خصائص   حمدود  

البلـدان الناميـة   ومـصاحل   إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات     به على حنو منصف جلميع الـدول، مـع       
  .نةوللموقع اجلغرايف لبلدان معّي

وأُعرب عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض يتيح إمكانية فريـدة لالنتفـاع                 -١٥٩
ول علـى املعلومـات، وخـصوصا ملـساعدة البلـدان الناميـة علـى تنفيـذ                 مبرافق االتصاالت واحلص  

  .الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية وعلى تقدمي املساعدة الطبية
ورأى بعض الوفود أن هـذا البنـد ينبغـي أن يظـل مـدرجا علـى جـدول أعمـال اللجنـة               -١٦٠

  . يتوافق مع القانون الدويلالفرعية، ضمانا الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض مبا
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي إقامة صلة أوثق بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   - ١٦١

واللجنة الفرعية القانونية، بغية الترويج للمعايري الدولية ذات الصلة باملسائل اليت تنظر فيها 
 باملسائل ذات الصلة باحلطام الفضائي اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إطار هذا البند، وكذلك

 الفضاء تعيني حدودبوباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، واملسائل املتعلقة 
  .اخلارجي

    
      املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء-حادي عشر

 البنـد  التقنيـة يف و، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة     ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامـة        -١٦٢
يف إطـار خطـة العمـل الـواردة         " املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    " من جدول األعمال،     ١٣

  ).١٦الفقرة  (A/AC.105/933يف مرفق الوثيقة 
 مــن جــدول األعمــال ممثلــو إندونيــسيا والــصني وكنــدا ١٣ يف إطــار البنــد وألقــى كلمــة  -١٦٣

  .راقب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية كلمة املألقىكما . واهلند والواليات املتحدة واليابان
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٦٤
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، "التجارب الدولية ألكادميية العلوم الروسية يف إطار برنـامج طقـس الفـضاء            "  )أ(  
  ممثل االحتاد الروسي؛قدَّمه 

  ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمه ، "الفضاءاملبادرة الدولية بشأن طقس "  )ب(  
   ممثل أملانيا؛قدَّمه، "تأثري طقس الفضاء على النظم الراديوية"  )ج(  
املبادرات الكندية بشأن طقـس الفـضاء لـدعم املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس                 "  )د(  
  ممثل كندا؛قدَّمه ، "الفضاء

  ممثل اليابان؛قدَّمه ، "ضاءمسامهة اليابان يف املبادرة الدولية بشأن طقس الف"  )ه(  
البحـث والرصـد يف إندونيـسيا يف جمـايل احلطـام الفـضائي واألجـسام القريبــة        "  )و(  

  .ممثل إندونيسياقدَّمه ، "من األرض
 تقـارير عـن األنـشطة       تتضمَّنوكان معروضا على اللجنة الفرعية مذكّرات من األمانة           -١٦٥

ــادرة الد   ــة املتعلقــة باملب ــة والدولي ــة بــشأن طقــس الفــضاء   اإلقليمي  Add.1و A/AC.105/967(ولي
  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.8و

والحظت اللجنة الفرعية أن املبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء مـن شـأهنا أن تـسهم                   -١٦٦
 رصــد طقــس الفــضاء مــن خــالل نــشر صــفائف األجهــزة وتبــادل البيانــات املرصــودة بــني     يف

  .الباحثني يف أحناء العامل
ــة      كمــا  -١٦٧ ــة ســوف تقــوم باستكــشاف اهلال ــادرة الدولي ــة أن املب ــة الفرعي  الحظــت اللجن

الشمسية وتعميق فهم وظيفة الشمس وما قـد يكـون لـتغريات أحـوال الـشمس مـن آثـار علـى                      
غالف األرض املغنطيسي وبيئتـها ومناخهـا، واستكـشاف البيئـات املؤّينـة للكواكـب، وحتديـد                 

  .له مع الفضاء الواقع ما بني النجومحدود الغالف الشمسي وتعميق فهم تفاع
ورحَّبت اللجنة الفرعية بأن باب املشاركة يف املبادرة الدولية مفتوح أمام العلمـاء مـن                 -١٦٨

  .مجيع البلدان، باعتبارها تستضيف مواقع األجهزة أو تقدِّم األجهزة
فرصـة لتنـسيق   والحظت اللجنة الفرعية أن املبادرة الدولية قد أتاحت للدول األعضاء        -١٦٩

رصد طقس الفضاء على نطاق العـامل باسـتخدام موجـودات فـضائية وأرضـية واملـساعدة علـى                   
توليف املعارف املشتركة وتطوير القـدرات األساسـية يف جمـال التنبـؤ مـن أجـل حتـسني سـالمة                     

  .املوجودات األرضية
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تمــام والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن األحــداث ذات الــصلة بطقــس الفــضاء حتظــى باه    -١٧٠
بل مجيـع البلـدان بـسبب التـرابط التكنولـوجي واالقتـصادي واالعتمـاد املتزايـد علـى                   كبري من قِ  

  .املوجودات الفضائية لتقدمي خدمات حيوية
ــصفائف         -١٧١ ــدير أن املعلومــات عــن ال ــع اإلعــراب عــن التق ــة م ــة الفرعي والحظــت اللجن

الة إخباريـة ينـشرها معهـد       األرضية لألجهزة على نطـاق العـامل جيـري توزيعهـا مـن خـالل رسـ                
ومن خـالل املوقـع الـشبكي للمبـادرة الدوليـة      ) اليابان(كيوشو  جامعة يف حبوث البيئة الفضائية
  ).www.iswi-secretariat.org(بشأن طقس الفضاء 

والحظت اللجنة الفرعية مع اإلعراب عن التقدير أن مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي       -١٧٢
ضـطرابات املفاجئـة علـى الغـالف األيـوين، وقـام بتركيـب جهـاز             قد انـضم إىل دراسـة آثـار اال        

وكانــت جمموعــات . لرصــد هــذه االضــطرابات يف معرضــه الــدائم اخلــاص بالفــضاء اخلــارجي  
الواليــات (البيانــات اليوميــة الــيت ينتجهــا اجلهــاز ويــدّوهنا املكتــب حتــال إىل جامعــة ســتانفورد   

  . يف حتليل العالقة املعقدة بني األرض والشمسليستخدمها العلماء يف أرجاء العامل) املتحدة
ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة بــأن برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية قــام بتنظــيم   -١٧٣

حلقــة العمــل األوىل يف سلــسلة حلقــات عمــل األمــم املتحــدة الــيت شــارك يف رعايتــها الوكالــة  
ــة للمال   واألور ــة األمريكي ــضاء واإلدارة الوطني ــة للف ــة اليابانيــة     بي ــضاء والوكال ــة والف حــة اجلوي

 للنظـر يف  ٢٠٠٩، وُعقدت يف مجهوريـة كوريـا يف عـام       )جاكسا(الستكشاف الفضاء اجلوي    
نـوفمرب  /املبادرة الدوليـة، وبـأن مـن املزمـع عقـد حلقـة العمـل التاليـة يف مـصر يف تـشرين الثـاين                        

، احللقـــتني ٢٠١٢ وإكــوادور يف عـــام  ٢٠١١وســوف تستـــضيف نيجرييــا يف عـــام   . ٢٠١٠
  .الثالثة والرابعة من سلسلة حلقات العمل

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  -ثاين عشر

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٤/٨٦عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١٧٤
، يف إطـار  "الطويـل اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى         " من جـدول األعمـال،       ١٤

  )٤(.خطة العمل الواردة يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني
-دولـة ( ممثلو االحتاد الروسي وأملانيـا وإيطاليـا وبوليفيـا           ، هذا البند  وألقى كلمة، يف إطار     -١٧٥

) بوليفاريـة ال-مجهوريـة (ومجهورية كوريا ورومانيا والصني وفرنسا وفنــزويال        ) املتعددة القوميات 
  .وكندا وكولومبيا واململكة العربية السعودية ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠ابعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الر )4(  
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معلومـات حمّدثـة عـن التـشارك        "واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيـضاحي عنوانـه            -١٧٦
  .ممثل الواليات املتحدة قدَّمه، "يف املعلومات عن أحوال الفضاء

  :اللجنة الفرعية ما يليوكان معروضا على   -١٧٧
 مــن فرنــسا عــن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي علــى   مقدَّمــةورقــة عمــل   )أ(  

  ؛(A/AC.105/C.1/L.303)املدى الطويل 
ورقــة غرفــة اجتماعــات عــن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي علــى املــدى      )ب(  
  .(A/AC.105/C.1/2010/CRP.3)تأمالت أولية : الطويل
ة الفرعية بأمهيـة ضـمان أمـان واسـتدامة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                 ذكّرت اللجن و  -١٧٨

املــستقبل، وأشــارت إىل أن خطــة العمــل املتعلقــة هبــذا البنــد تقتــضي إنــشاء فريــق عامــل لكــي    
يساعد على إعداد تقرير عن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل، ويـدرس                 

لك األنـشطة علـى املـدى الطويـل، وُيعـد مبـادئ توجيهيـة               التدابري اليت ميكن أن تعزز استدامة ت      
  .تستند إىل أفضل املمارسات

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن أي مبــادئ توجيهيــة قائمــة علــى أفــضل املمارســات   -١٧٩
 علـى تـدابري عمليـة وحـصيفة علـى املـديني القـصري واملتوسـط            تركِّـز ينبغي أن تنفَّذ طوعيـا وأن       

  . موقوتميكن تنفيذها على حنو
 اللجنــة الفرعيــة بأنــه إذا مــا أُعــّدت مبــادئ توجيهيــة مــن هــذا القبيــل فينبغــي وســلَّمت  -١٨٠

اختاذ تدابري وافيـة لكـي يتـسىن مراجعـة تلـك املبـادئ التوجيهيـة وحتـديثها مـستقبال علـى ضـوء                   
ة يف  عنـها التطـورات املقبلـ    تـتمخَّض اخلربات املكتسبة من تنفيذها واملتطلبات اجلديدة الـيت قـد           

  .استخدام الفضاء اخلارجي
، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥يف جلــستها وأنــشأت اللجنــة الفرعيــة،   -١٨١

  .الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل
، ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١٩ املعقـودة يف     ٧٣٧يف جلـستها     ،مث انتخبت اللجنة الفرعيـة      -١٨٢
  .رئيساً للفريق العامل) جنوب أفريقيا(مارتينيز بيتر 
وأوصت اللجنةُ الفرعية اللجنةَ، واضعةً يف االعتبار أمهية هذا البنـد، بـأن ُيتـاح للفريـق                 -١٨٣

يونيـه  /العامـل، عقـد اجتمـاع واحـد جيتمـع أثنـاء الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة، يف حزيـران           
دماً يف  ات األمم املتحـدة الـست، بغيـة املـضي قُـ           ، مع تزويده خبدمات ترمجة شفوية بلغ      ٢٠١٠

  .صوغ إطاره املرجعي وطريقة عمله
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واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للفريق العامل أن يدرس مسألة استدامة أنـشطة                -١٨٤
الفضاء اخلارجي علـى املـدى الطويـل بكـل جوانبـها فيمـا يـشمل املـسامهة يف حتقيـق األهـداف              

 مع مراعاة دواعـي قلـق مجيـع البلـدان، وخـصوصاً البلـدان الناميـة، ويتوافـق                   )٥(اإلمنائية لأللفية، 
كمـا اتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أنـه ينبغـي              . مع مبدأ االسـتخدام الـسلمي للفـضاء اخلـارجي         

  للفريق العامل أن يستفيد من التقدم الذي أحرزته اهليئات القائمـة، مبـا فيهـا، علـى سـبيل املثـل                    
 التجارية العاملة يف صناعة الفضاء، واألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة للجنـة                ال احلصر، اهليئات  

الفرعيــة ومــؤمتر نــزع الــسالح واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت وجلنــة التنــسيق املــشتركة بــني           
ــة          ــة العاملي ــد القياســي واملنظم ــة للتوحي ــة الدولي ــضائي واملنظم ــام الف ــة باحلط الوكــاالت واملعني

وكـذلك اتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أنـه            . دمة الدولية لرصد بيئة الفضاء    لألرصاد اجلوية واخل  
ينبغي للفريق العامل أن يتجنب االزدواجية مع العمل املضطلع بـه يف تلـك اهليئـات، وأن يقـوم            
بدال من ذلك بتحديد اجملاالت اليت هتّم استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل              

  .هليئاتولكن ال تتناوهلا تلك ا
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن الــدول ميكــن أن تــسهم يف اســتدامة أنــشطة الفــضاء           -١٨٥

اخلارجي على املدى الطويل بتنفيذها املبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي، الـيت                   
  . اللجنة، وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيأعدَّهتا
 بعـــض الوفـــود علـــى ضـــرورة أن مراعـــاة إســـهام الـــنظم الفـــضائية يف التنميـــة شـــدَّدو  -١٨٦

املستدامة واجتناب أي تدابري من شأهنا احلـد مـن إمكانيـة االنتفـاع بالفـضاء أمـام الـدول ذات                     
  .القدرات الفضائية الوليدة

ن وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي النظــر يف اجلهــود الراميــة إىل ضــما    -١٨٧
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل ضمن سياق التنمية املستدامة األوسع نطاقا

كما أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه إذا ما أمكن التوصل إىل اتفاق علـى وضـع                    - ١٨٨
 مبادئ توجيهية بشأن العمليات الفضائية املأمونة، فينبغي لتلك املبادئ التوجيهية أن تأخـذ بعـني              

االعتبار الـسياسات واملبـادئ واإلجـراءات واللـوائح التنظيميـة واملمارسـات النموذجيـة واملبـادئ                 
التوجيهية املوجودة حاليـا؛ وأن حتـافظ علـى درجـة أمـان عمليـات التحليـق الفـضائي أو ُتحـسِّن                      

  .تلك الدرجة؛ وأن حتمي بيئة الفضاء دون حتميل تكاليف غري مقبولة أو غري معقولة

───────────────── 
  )5( A/56/326املرفق ،.  



 

38 V.10-51834 
 

A/AC.105/958

 بعض الوفود على أن ما قد يوصى به من تدابري أو جمموعة مبـادئ توجيهيـة ينبغـي                   دَّدوش  -١٨٩
  .أن يكون متسقا مع القانون الدويل، وأن تنظيم األنشطة الفضائية يظل من مسؤولية الدول

عرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أال تـسعى إىل وضـع قواعـد قانونيـة                      وأُ  -١٩٠
ع علـى توسـيع االنـضمام إىل معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف         جديدة، بل أن تـشجّ    

ميـــدان استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية 
ــضائيني ورّد       )٦(األخــرى، ــادة املالحــني الف ــضائيني وإع ــاذ املالحــني الف ــاق اخلــاص بإنق  واالتف

 واتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها               )٧(األجسام املطلقة يف الفضاء اخلـارجي،     
  )٩(. واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي)٨(األجسام الفضائية،

وأُعرب عـن رأي مفـاده أنـه ال ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـسعى، أثنـاء نظرهـا يف هـذا                      -١٩١
  .ارة حركة املرور الفضائيةالبند من جدول األعمال، إىل استحداث نظام عاملي إلد

وأُعرب عن رأي مفاده أن من الضروري، يف سياق هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال،                     -١٩٢
أن ُيعَتــرف بالــشاغل املتعلــق بالــضمانات األمنيــة، بغيــة تــوفري تطمينــات باســتمرارية االنتفــاع    

  .بالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ملناقـشة املتعلقـة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي            وأُعرب عن رأي مفاده أن نطاق ا        -١٩٣

على املدى الطويل ينبغي أن يأخذ يف االعتبار احتياجات البلدان النامية، خـصوصا فيمـا يتعلـق     
  .الصغريةبالسواتل 

مـن  رأي مفاده أنه ال ينبغي للدول القادرة علـى تطـوير قـدراهتا الفـضائية                عن   أُعربو  -١٩٤
 ما يواَجه حاليا من حتديات، أن تستخدم هذا البند كذريعـة لكـي             إىل يفضيدون ضوابط، مما    

تقّيد حرية الدول الراغبة يف ممارسـة حقهـا املـشروع يف اسـتخدام التكنولوجيـا نفـسها ملنفعتـها               
  .الوطنية، أو لكي تفرض ضوابط على تلك الدول

لقيـام بـه    وأُعرب عن رأي مفاده أن من الضروري حتديد غرض ونطاق العمـل املـراد ا                -١٩٥
يف إطــار هــذا البنــد، والنتــائج املتوقعــة مــن ذلــك العمــل، حتديــدا واضــحا، مبــا يف ذلــك عالقتــه  

ــشطة الفــضاء اخلــارجي، ومبفهــومي      ــسلوك يف أن ــة لقواعــد ال ــة األوروبي إدارة "مبــشروع املدون
───────────────── 

  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )6(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، اجمللد  )7(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد  )8(  
  .١٥٠٢٠م ، الرق١٠٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )9(  
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يـف  ، وباملبـادئ التوجيهيـة للتخف  "تدابري ضمان الـشفافية وبنـاء الثقـة      "و" حركة املرور الفضائية  
  .من احلطام الفضائي اليت أعدهتا اللجنة

ــاده رأي عــن بوأُعــر  -١٩٦ ــشأ أن مف ــة ُتن ــسيق آلي ــيح تن ــا تفــاعال تت  االحتــاد رئاســة مــع وثيق
  .اخلارجي الفضاء أنشطة يف السلوك لقواعد األوروبية املدونة مشروع تطور بشأن األورويب
دد آليــة مناســبة للتعــاون مــع وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن حتــ  -١٩٧

  .اهليئات واملنظمات األخرى
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تكـون أي آليـة للتعـاون مـع اهليئـات واملنظمـات                      -١٩٨

  .األخرى متسقة مع املمارسات اليت درجت اللجنة على اتباعها
نـــشطة وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن احلكومـــات تتحمـــل املـــسؤولية الدوليـــة عـــن األ  -١٩٩

  .الوطنية، وأن هذه املسؤولية ليست قابلة لإلحالة
 اللجنة الفرعية بأنـه أمكـن بنجـاح اجتنـاب اصـطدام حمتمـل يف أوائـل كـانون                    ونوَّهت  -٢٠٠
ــاير /الثــاين  إثــر قيــام قيــادة العمليــات الفــضائية املــشتركة بالواليــات املتحــدة بتزويــد    ٢٠١٠ين

مي املتوقــع جلــسم مفهــَرس يف عــداد أجــسام  حكومــة نيجرييــا مبعلومــات عــن املــسار االصــطدا 
  .احلطام الفضائي

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي ملشغِّلي السواتل أن ُينــزلوا سـواتلهم مـن املـدار قبـل                     -٢٠١
أن يفقدوا السيطرة عليها، من أجل اجتناب االصطدام بأجسام أخرى ومـا يترتـب علـى ذلـك        

  .من تفشي احلطام الفضائي
ــرب    -٢٠٢ ــا أُع ــضاء        كم ــشطة الف ــتدامة أن ــين باس ــل املع ــق العام ــي للفري ــه ينبغ ــن رأي بأن ع

أفـضل  : اخلارجي على املدى الطويل أن يعاجل مجلة من األمور ومنـها املواضـيع الرئيـسية التاليـة                
املمارسات اليت يّتبعها مشغِّلو املركبات الفـضائية فيمـا يتعلـق بكـل أنـواع املخـاطر الطبيعيـة أو                    

ــات       االصــطناعية يف الفــض  ــة بيان ــك جمموع ــا يف ذل ــن أدوات، مب ــذلك م ــرتبط ب ــا ي ــع م اء ومجي
  .العناصر املدارية املزدوجة اخلط، ومنّصات املعلومات الدولية عن األجسام الفضائية

وأُبدي رأي مفاده أن النتائج واإلجراءات والدروس املستفادة اليت خلص إليهـا مركـز                -٢٠٣
 ســواتل القطــاع اخلــاص مــشغِّليلفــضائية، املؤلفــة مــن البيانــات الــذي أنــشأته رابطــة البيانــات ا

املهتمني، ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبـار عنـد النظـر يف اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى          
وقد أنشئ مركز البيانـات ليكـون مبثابـة مـستودع تفـاعلي للمعلومـات املتعلقـة                 . املدى الطويل 
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ــرّدد   ــة ومناوراهتــا وت ات أجهزهتــا، مــن أجــل تعزيــز أمــان العمليــات   مبــدارات الــسواتل التجاري
  .الفضائية بتشجيع التنسيق والتواصل بني األعضاء املشاركني فيه

    
  مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلمية -ثالث عشر

    والتقنية الثامنة واألربعني
 ١٦علميـة والتقنيـة يف البنـد    ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة ال    ٦٤/٨٦وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة         -٢٠٤

مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  "مــن جــدول األعمــال، 
 ٩وتوىل الفريق العامـل اجلـامع، الـذي ُدعـي إىل االنعقـاد جمـدداً، عمـال بـالفقرة           ". الثامنة واألربعني 

  .رة اللجنة الفرعية الثامنة واألربعنيمن ذلك القرار، النظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدو
فربايــر، توصــيات / شــباط١٩، املعقــودة يف ٧٣٦ اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها وأقــرَّت  -٢٠٥

الفريــق العامــل اجلــامع بــشأن مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة اللجنــة الفرعيــة الثامنــة 
  .واألربعني، الواردة يف املرفق األول هبذا التقرير

 اللجنـة الفرعيـة أن األمانـة حـّددت موعـد انعقـاد الـدورة الثامنـة واألربعـني              والحظت  -٢٠٦
  .٢٠١١فرباير / شباط١٨ إىل ٧للجنة الفرعية بالفترة من 
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    املرفق األول
      تقرير الفريق العامل اجلامع    

    مقّدمة  -أوال  
 والتقنيـة،   ، دعت اللجنـة الفرعيـة العلميـة       ٦٤/٨٦ من قرار اجلمعية العامة      ٩وفقا للفقرة     -١

وعقـد الفريـق العامـل    .  السابعة واألربعني فريقها العامل اجلامع إىل االنعقـاد مـن جديـد       دورهتايف  
ــرة جلــسات ســت  ــر / شــباط١٩ إىل ١٠مــن يف الفت شــيفاكومار . ك .رئاســة سب، ٢٠١٠فرباي

يات نظــر الفريــق العامــل يف برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، وتنفيــذ توصــ و). اهلنــد(
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية              

ــسبيس الثالــث ( ــنظم الفــضائية، ومــشروع جــدول   املــستند إىل، ودعــم إدارة الكــوارث  )اليوني  ال
. ٢٠١١ُتعقــد يف عــام ســوف  واألربعــني للجنــة الفرعيــة، الــيت  ثامنــةاألعمــال املؤقــت للــدورة ال

  .فرباير/ شباط١٩ املعقودة يف السادسةالفريق العامل هذا التقرير يف جلسته  عتمدوا
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
ُعـــرض علـــى الفريـــق العامـــل اجلـــامع، للنظـــر يف برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات    -٢

ــر خــبري التطبيقــات الفــضائية    الفــضائية، ــوحظ أن اخلــبري اســتكمل   ).A/AC.105/969(تقري ول
  .تقريره ببيان

وأحاط الفريق العامل اجلامع علما مبـا اقترحـه خـبري التطبيقـات الفـضائية يف تقريـره مـن                      -٣
ــد        ــة األم ــاالت دراســية طويل ــة وزم ــدوات ودورات تدريبي حلقــات عمــل وحلقــات دراســية ون

ــة      ــشارية تقني ــق، وكــذلك مــن خــدمات است ــدريب املتعّم ــق  ،A/AC.105/969(ألغــراض الت املرف
  ).الثاين
    

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

لنظـر يف تنفيـذ توصـيات    مـن أجـل ا  الوثـائق التاليـة      ُعرضت على الفريق العامل اجلـامع       -٤
  :اليونيسبيس الثالث

إسـهامات منظومـة األمـم     : فوائد الفضاء لصاحل أفريقيا    من األمانة عن     مذكّرة  )أ(  
 ؛)A/AC.105/941 (املتحدة
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األغـراض  مـسامهة جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف             من األمانـة عـن       مذكّرة  )ب(  
 ٢٠١١-٢٠١٠ للفتـرة  السلمية يف أعمال جلنة التنمية املستدامة فيما يتعلـق باجملموعـة املواضـيعية           

)A/AC.105/944(؛ 

 حالـــــة تنفيـــــذ توصـــــيات اليونيـــــسبيس الثالـــــثورقـــــة اجتمـــــاع بعنـــــوان   )ج(  
)A/AC.105/C.1/2010/CRP.5(؛  

تـشجيع الـشباب علـى املـشاركة بقـدر أكـرب يف العلـوم               قة اجتماع بعنـوان     ور  )د(  
  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.6 (واهلندسة الفضائية

دماً ونظر الفريق العامل اجلامع يف املسار الذي سوف ينتهجه يف املستقبل يف املـضي قُـ                 -٥
 جهـوده علـى     يركِّـز عندما ينظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، واتفق على ضرورة أن            

ــق باجملموعــات املواضــيعية        ــستدامة فيمــا يتعل ــة امل ــة التنمي ــة يف أعمــال جلن حتــضري إســهام اللجن
  .٢٠١٧-٢٠١٦، و٢٠١٥-٢٠١٤، و٢٠١٣-٢٠١٢للفترات 

ــة يف اجملموعــات         -٦ ــساهم اللجن ــأن ت ــل اجلــامع ب ــق العام ــشأن، أوصــى الفري ويف هــذا ال
املواضيعية اليت تؤدي فيها تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا دوراً بـالغ األمهيـة؛ وأن توّجـه االنتبـاه                  

 اجملـاالت الـيت ميكـن أن تكمـل     للمسائل الشاملة لعدة قطاعات اليت حتـددها اللجنـة؛ وأن حتـدد          
فيها النظم الفـضائية الـنظم األرضـية مـن أجـل التـرويج النتـهاج حلـول متكاملـة؛ وأن ُتـدرج،                   
عنـد االقتــضاء، قـصص النجــاح الوطنيــة الـيت قــد تقـدم أمثلــة علــى املـسامهات الــشاملة للجنــة،      

  .وذلك إىل جانب أمثلة من مناذج التعاون اإلقليمي والدويل
فريق العامل اجلامع إىل األمانـة أن تعـد صـيغة منوذجيـة لتحـضري اجلهـود الـيت                   وطلب ال   -٧

، وذلـك   ٢٠١٣-٢٠١٢ستسهم هبا يف أعمال اللجنة فيما يتعلـق باجملموعـة املواضـيعية للفتـرة               
  .لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني

ث الـيت مل تعتـرب أهنـا قـد     والحظ الفريـق العامـل اجلـامع أن توصـيات اليونيـسبيس الثالـ              -٨
ــذت ــة   (ُنفِّ ــقA/AC.105/C.1/2010/CRP.5انظــر الوثيق ــة   ) ، املرف ــشطة جاري ــصل بأن ــذهاتت  تنفِّ
ومـن مث، اتفـق الفريـق العامـل علـى أن يعلـق النظـر يف حالـة تنفيـذ تلـك           . فاعلة رئيسيةجهات  

  .التوصيات وأن يوقف عمليات اإلبالغ السنوية
تــشجيع زيــادة مــشاركة الــشباب يف وأوصـى الفريــق العامــل اجلــامع بــالنظر يف مـسألة     -٩

  ".الفضاء واجملتمع"عنون  يف إطار بند جدول أعمال اللجنة املميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء
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    دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -رابعا  
 الـنظم  املـستند إىل ُعرضت على الفريق العامل اجلامع، للنظـر يف دعـم إدارة الكـوارث              -١٠

  . من تقرير اللجنة الفرعية يف دورهتا احلالية٩٣ الوثائق املشار إليها يف الفقرة الفضائية،
 يف إطـار  املنفَّـذة  التقدم احملرز من حيث األنشطة       بارتياحظ الفريق العامل اجلامع     الحو  -١١

برنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف   
  .٢٠٠٩يف عام ) سبايدر(حاالت الطوارئ 

مانــة أن يعــّد وطلــب الفريــق العامــل اجلــامع إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي باأل   -١٢
، بـشأن   ٢٠١٠يونيـه   /مقترحا لكي تنظر فيـه اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، يف حزيـران                

  .إنشاء صندوق املعونة الفضائية
 مكتـب شــؤون  قدَّمـه وأحـاط الفريـق العامـل اجلـامع علمـا بـالعرض اإليـضاحي الـذي           -١٣

عه أن يتيح احلـصول علـى صـور    الفضاء اخلارجي الذي بّين فيه أن صندوقا من هذا القبيل بوس    
ساتلية على حنـو سـريع ومباشـر مـن أجـل دعـم جهـود التـصدي حلـاالت الطـوارئ واحلـاالت                        
اإلنسانية عندما تعجز اآلليات القائمة عن توفري صور مطلوبة، مثلما هـو احلـال عنـدما يرغـب                  

ل علـى   املستعملون يف احلصول على صور من أجهـزة استـشعار معينـة أو حيتـاجون إىل احلـصو                 
  .رخص من جهات متعددة إىل جانب معاجلة احلاالت اإلنسانية واالنتعاش املبكر والتعمري

    
  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني  -خامسا  

    للجنة الفرعية العلمية والتقنية
 ، سـوف تقـّدم    ٦٤/٨٦الحظ الفريق العامـل اجلـامع أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة                   -١٤

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت لـدورة               
 الفريـق العامــل   وأوصـى .٢٠١١تعقـد يف عـام   ســوف ة واألربعـني، الـيت   ثامنـ اللجنـة الفرعيـة ال  

  : مبشروع جدول األعمال املؤقت التايلاجلامع
  . األنشطة الوطنيةعنمة  للتقارير املقّدمتهيدي عام لآلراء وعرض تبادل  -١  
  . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  -٢  
 الفـــضاء باستكـــشاف توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين تنفيـــذ  -٣  

  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
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 يف ذلــك  مبــاالــسواتل، بواســطة عــن ُبعــد املتــصلة باستــشعار األرض املــسائل  -٤  
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  . الفضائياحلطام  -٥  
  . النظم الفضائيةاملستند إىل إدارة الكوارث دعم  -٦  
  . املالحةلسواتل يف جمال النظم العاملية األخرية التطورات  -٧  
  : فيها ضمن إطار خطط عملاملزمع النظرالبنود   -٨  
  ؛القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي مصادر استخدام  )أ(    
ــام العمــل (     ــوّخى لع ــو  ٢٠١١ املت ــيَّن حــسبما ه ــددة   مب ــة العمــل املتع  يف خط

 بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ين من املرفق الثـا    ٨السنوات الواردة يف الفقرة     
  ) عن دورهتا السابعة واألربعنيوالتقنية

  ؛ القريبة من األرضاألجسام  )ب(    
ــام املالعمــل (     ــوّخى لع ــو  ٢٠١١ ت ــيَّن حــسبما ه ــددة   مب ــة العمــل املتع  يف خط

ــواردة يف الفقــرة   ــسنوات ال ــة    ١١ال ــة الفرعي ــر اللجن  مــن املرفــق الثالــث بتقري
  )).A/AC.105/911 (العلمية والتقنية

  ؛املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  )ج(    
ــام العمــل (     ــوّخى لع ــو  ٢٠١١ املت ــيَّن حــسبما ه ــة العمــل امل مب ــددة  يف خط تع

 بتقريــر اللجنــة الفرعيــة   ول مــن املرفــق األ ١٦الــسنوات الــواردة يف الفقــرة   
  )).A/AC.105/933 (العلمية والتقنية

   .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  )د(    
ــام العمــل (       ــوّخى لع ــو  ٢٠١١ املت ــيَّن حــسبما ه ــددة   مب ــة العمــل املتع  يف خط

ــر   ــواردة يف تقري ــسنوات ال ــراض    جل ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ن
  )أ(). عن دورهتا الثانية واخلمسنيالسلمية

ــد منفــرد للمناقــشة /موضــوع  -٩   ــة   : بن ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه       

───────────────── 
 .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠، الدورة الرابعة والستون، امللحق العامةالوثائق الرمسية للجمعية    )أ(
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ــدان االتــصاالت الفــضائية، وكــذلك ســائر   ــصلة بتطــّورات  يف مي  املــسائل املت
ــة      ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب االتــصاالت الفــضائية، مــع إي

  .ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
واألربعــني للجنــة الفرعيــة التاســعة مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٠  

بنـود  /اليت ُيعتزم تناوهلا كمواضيع   العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع        
  .منفردة للمناقشة أو ضمن إطار خطط عمل متعّددة السنوات

موضـوَع النـدوة املقـرر    " محايـة الكوكـب  "واتفق الفريق العامل اجلامع على أن تكـون      -١٥
، وفقــا لالتفــاق املــربم مــع اللجنــة الفرعيــة يف  ٢٠١١ يف عــام جلنــة أحبــاث الفــضاءأن تعقــدها 
ــا ال ــام  دورهتـــ ــة واألربعـــــني يف عـــ ــة  ٢٤الفقـــــرة  (٢٠٠٧رابعـــ  مـــــن املرفـــــق األول بالوثيقـــ

A/AC.105/890.(  
وطلب الفريق العامل اجلامع إىل األمانة أن حترص علـى إتاحـة سـاعتني علـى األقـل يف                -١٦

 لعقــد حلقــات عمــل ٢٠١٣ إىل ٢٠١١كــل دورة مــن دورات اللجنــة الفرعيــة يف الفتــرة مــن 
 مـصادر القـدرة النوويـة    اسـتخدام " إطار بند جدول األعمال املعنون تنظم وفقا خلطة العمل يف   

مـن املرفـق الثـاين بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة              ) ج (١٠انظـر الفقـرة     " (يف الفضاء اخلـارجي   
  ).والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني

ثيـق مـع رئـيس    وطلب الفريق العامل اجلامع إىل األمانـة أن تتخـذ تـدابري، بالتـشاور الو         -١٧
اللجنــة الفرعيــة، لترشــيد اســتغالل وقــت اللجنــة الفرعيــة مبــا حيقــق االســتفادة منــه علــى الوجــه 
األمثل، على أن يشمل ذلك، عند االقتضاء، الندوة اليت قـد تعقـد، حـسبما هـو مقـرر، خـالل                     

ألعمـال   اللجنة الفرعية من البدء يف النظر يف مجيع بنود جدول ا           تتمكَّنولكي  . األسبوع الثاين 
املؤقت يف وقت مناسب وعلى حنو متـوازن، اتفـق الفريـق العامـل علـى ضـرورة حبـث إمكانيـة                      

على فترة أطول خالل الـدورة واحلـد مـن عـدد فـرص              "  عام لآلراء  تبادل"جدولة البند املعنون    
  .إلقاء البيانات يف كل جلسة

 الـدول األعـضاء عـن       وأوصى الفريق العامـل اجلـامع بـأن تتـضمن التقـارير، الـيت تقـدمها                 -١٨
 من تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      ١٩انظر الفقرة  (أنشطتها الوطنية يف الفضاء اخلارجي      

  .، ملخصا لتلك األنشطة وأال تزيد على ثالث صفحات)عن دورهتا السابعة واألربعني
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    املرفق الثاين
  ية تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النوو    

    يف الفضاء اخلارجي
فربايـر  / شـباط ١٠ املعقـودة يف  ٧٢٢دعت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف جلـستها           -١

، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل االنعقـاد              ٢٠١٠
  ).يرلندا الشماليةإ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى(هاربيسون . من جديد برئاسة سام أ

ن فريــق اخلــرباء املــشترك بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   اســتذكر الفريــق العامــل بارتيــاح أ و  -٢
الرابعـة  دورهتـا   يف  أنـشأته اللجنـة الفرعيـة       الـذي    ،)الوكالـة  (والتقنية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة      

ــني  ــسادسة واألرب   ٢٠٠٧يف عــام واألربع ــد أكمــل يف الــدورة ال ــة الفرعيــة، يف عــام    ، ق عــني للجن
، وذلـك  اص بأمان تطبيقات مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي    اخلطار ، إعداد اإل ٢٠٠٩

 املتعـددة الـسنوات، وأن    عملـه   اجلـدول الـزمين الـوارد يف خطـة          املوعد املقـرر يف     بل عام واحد من     ق
جلنـة  ن  أ و ٢٠٠٩يف عـام    ألربعـني   واالـسادسة   يف دورهتـا    اللجنة الفرعية اعتمدت إطار األمان هـذا        

  .الثانية واخلمسنيا يف دورهتاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أقرته 
 عليهــا اللجنــة الفرعيــة تالــيت اتفقــالعمــل وفقــا لترتيبــات أنــه لفريــق العامــل الحــظ او  -٣

 يف إطـار األمـان    الـة   فقد نظرت جلنة معايري األمان التابعـة للوك       ،  الدولية للطاقة الذرية  والوكالة  
  .٢٠٠٩بريل أ/ والعشرين يف نيسان اخلامسوأقرته يف اجتماعها

يف الوثيقــة قــد أتاحــت إطــار األمــان بارتيــاح أن األمانــة والحــظ الفريــق العامــل أيــضا   -٤
A/AC.105/934ــه   و ــة أتاحتـ ــة صـــادر عـــن يف شـــكل منـــشور مـــشترك  أن أمانـــة الوكالـ   اللجنـ
  .الفرعية والوكالة

التقدير التعاون الفعال مع أمانة الوكالة،     اإلعراب عن   فريق العامل كذلك مع     الحظ ال و  -٥
شترك للجنـة الفرعيـة يف شـكل نـسخة     املـ نـشور  علـى إتاحـة امل   وأعرب عن امتنانه ألمانة الوكالـة       

إلكترونيـة   اسخ مثـة نـ     أن لالفريق العامـ  كذلك  الحظ  و. )روم-ديسي   (مطبوعة وقرص مدمج  
ــة  ــشور   جماني ــذا املن ــن ه ــى امل  متوف تظــلســم ــع ااحــة عل ــشبكي لوق ــةل  /www.iaea.org (لوكال

Publications/Booklets/Safety/safetyframework1009.pdf.(  
ــودة يف      -٦ ــق العامــل األوىل املعق ــسة الفري ــرئيس، يف جل ــر، / شــباط١٠واســتذكر ال فرباي
يف و. ٢٠٠٩ الناشـئة عـن أعمالـه فيمـا بـني الـدورات خـالل عـام                  ملهام املعروضة على الفريـق    ا

جتماعـا  ا ٢٠٠٩ هيونيـ /حزيـران يف  الفريـق العامـل عقـد       الرئيس أيضا أن    استذكر  ،  هذا الصدد 
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 وتـوفري أسـاس سـليم        وتيـسريه،  تعزيـز تنفيـذ إطـار األمـان       عـضاء سـبل     فيـه األ  غري رمسي نـاقش     
الـرئيس  اسـتذكر   و. رتنفيـذ اإلطـا   دعمـا ل   أداؤهـا  ٍ  قـد يلـزم    إضـافية  أعمالأي  الختاذ قرار بشأن    

إعـداد خطـة عمـل     علـى اقتـراح      كانـت االتفـاق       االجتمـاع  النتيجـة الرئيـسية لـذلك     أن  لك  كذ
  . لكي تنظر فيهااللجنة الفرعيةتعرض على لفريق العامل ل السنوات ة متعددةجديد

وبعد النظـر يف التعليقـات املُـدىل هبـا علـى مـشروع خطـة العمـل والتعـديالت املُقتـرح                        -٧
، اتفق الفريق العامـل علـى أنـه ينبغـي أن تتـضمن خطـة                )A/AC.105/C.1/L.302(إدخاهلا عليها   

  :العمل اهلدفني التاليني
مـن خـالل تقـدمي معلومـات عـن التحـديات            وتيسريه  تعزيز تنفيذ إطار األمان       )أ(  

املـشاركة  يف  وخـصوصاً الـيت تنظـر   تواجهها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية،       اليت
 تلـك  يفأو الـيت شـرعت يف املـشاركة    ة النووية يف الفـضاء اخلـارجي   يف تطبيقات مصادر القدر   

  ؛التطبيقات
حتديد أي مواضيع تقنية بشأن األعمال اإلضافية الـيت مـن احملتمـل أن يـضطلع                  )ب(  
تعزيز األمان يف تطوير واسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة     مواصلة العامل من أجل  هبا الفريق
وسوف تتطلـب أي أعمـال   . اهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتالفضاء، وحتديد أ النووية يف

إضافية من هذا النحو موافقة اللجنة الفرعية، وسوف ُيحَرص يف إعـدادها علـى إيـالء االعتبـار                  
  .الواجب للمبادئ واملعاهدات الوثيقة الصلة هبذا اخلصوص

ن ن اهلـدفني عـ    يهـذ واتفق الفريق العامل على أنه سيمضي قُدما يف العمـل علـى بلـوغ                 -٨
  :٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٠ املمتدة من عام للفترةالتالية خطة العمل تنفيذ طريق 

، يقـوم الفريـق     اللجنة الفرعيـة  بعد أن تعتمدها     و . خطة عمل   مشروع ضعو  ٢٠١٠  
الــدول األعــضاء واملنظمــات  يطلــب إىل األمانــة دعــوة) أ: (العامــل مبــا يلــي

 العمل اليت سوف تعقد يف الفتـرة  احلكومية الدولية إىل املشاركة يف حلقات  
الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة      يدعو  ) ب(؛  ٢٠١٣-٢٠١١

إىل الــيت متلــك خــربة يف جمــال تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء  
أثنـاء حلقـات عمـل تعقـد         (٢٠١٢ و ٢٠١١خـالل عـامي     تقدمي معلومات   

 )للجنـة الفرعيـة   التاسعة واألربعـني باالقتران مع الدورتني الثامنة واألربعني و
دعـوة الـدول األعـضاء      يطلـب إىل األمانـة      ) ج(؛  عن تنفيذها إلطـار األمـان     

واملنظمـات احلكوميــة الدوليــة الــيت تنظــر يف املــشاركة يف تطبيقــات مــصادر  
تقــدمي إىل  فيهــا شــرعت يف املــشاركة القــدرة النوويــة يف الفــضاء أو الــيت    
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أثناء حلقـات عمـل تعقـد        (٢٠١٢ و ٢٠١١خالل عامي   إيضاحية  عروض  
باالقتران مع الدورتني الثامنة واألربعني والتاسـعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة             

حـىت ذلـك    م الـذي تكـون قـد أحرزتـه          دُّ خططها والتق  تلّخص) على التوايل 
إطار األمان أو   تنفيذ  ع مواجهتها يف    قّ والتحديات اليت تواجهها أو تتو     احلني

 ؛عناصر حمددة منه

الـدورة الثامنـة واألربعـني      خالل  ،  فوريةترمجة  توفري   حلقة عمل، مع     عقد  ٢٠١١    
م خالهلا الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة          للجنة الفرعية تقدّ  

وسـوف   .٢٠١٠ إليهـا يف عـام       توجـه  الـيت    ةلـدعو إيضاحية تلبية ل  عروضاً  
: فرعية مـا يلـي    يضّمن الفريق العامل يف تقريره الذي سيقدمه إىل اللجنة ال         

حتديـد أي حتـديات كـربى ينبغـي         ) ب(ملخصا بوقـائع حلقـة العمـل؛        ) أ(
أن تعــاجل يف العــروض اإليــضاحية الــيت ســوف تقــدم يف حلقــة العمــل الــيت  

ــام   ــد يف عـ ـــ ) ج(؛ ٢٠١٢ســـوف تعقـ ــة ب ــدول طلـــب إىل األمانـ دعوة الـ
األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية الـيت متلـك خـربة يف جمـال تطبيقـات               

ــة يف الفــضاء    ــدرة النووي ــضاحيةتقــدمي عــروض إىل مــصادر الق  يف عــام  إي
ــاال    (٢٠١٢ ــد ب ــة عمــل تعق ــاء حلق ــدورة التاســعة    قترانأثن ــاد ال ــع انعق  م

الــيت لتحــديات التــصدي ل معلومــات عــن وفرتــ) واألربعــني للجنــة الفرعيــة
 تواجه تنفيذ إطار األمان؛

م ، تقـدّ  ٢٠١١ عـام    تخـذة يف  امل حلقة عمـل يف إطـار الترتيبـات ذاهتـا            عقد  ٢٠١٢    
إيــضاحية خالهلــا الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة عروضــاً  

وسـوف   .٢٠١١ و ٢٠١٠ إليهـا خـالل عـامي        توجـه لدعوات الـيت    تلبية ل 
 يف تقريـره الـذي سـوف يقدمـه إىل اللجنـة الفرعيـة               العامـل يضّمن الفريـق    

ي حتـديات كـربى     حتديـد أ  ) ب(ملخصا بوقائع حلقة العمل؛     ) أ: (يلي ما
ينبغي أن تعاجل يف العروض اإليـضاحية الـيت سـوف تقـدم يف حلقـة العمـل                  

ــام    ــتعقد يف عـ ــيت سـ ــة بـــ  ) ج(؛ ٢٠١٣الـ ــب إىل األمانـ ــدول طلـ دعوة الـ
 األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متلـك خـربة يف تنفيـذ تطبيقـات             

افية يف   إضـ   إيـضاحية  تقـدمي عـروض   إىل  مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء        
عـام  املتخـذة   أثناء حلقة عمل تعقد يف إطـار الترتيبـات ذاهتـا             (٢٠١٣عام  

  ؛٢٠١٢ يف عام حتددتتناول التحديات اإلضافية اليت ) ٢٠١١
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 ٢٠١١ عـــامي املتخـــذة يفعقـــد حلقـــة عمـــل يف إطـــار الترتيبـــات ذاهتـــا    ٢٠١٣    
ــّد٢٠١٢و ــة     ، تق ــة الدولي ــضاء واملنظمــات احلكومي ــدول األع ــا ال م خالهل
ــاً عر ــة للـــ وضـ ــهدعوات الـــيت إيـــضاحية تلبيـ ــام توجـ ــا يف عـ ؛ ٢٠١٢ إليهـ

واشتمال تقرير الفريق العامل الذي سوف يقـدم إىل اللجنـة الفرعيـة علـى               
  املسائل الرئيسية املستبانة خالهلا؛بشأنملخص حللقة العمل ومداوالته 

 وإعـداد مـشروع تقريـر،       ؛حتديد مدى ضرورة متديد خطة العمـل القائمـة          ٢٠١٤    
اليت ميكـن االضـطالع     ، مع توصيات بشأن األعمال      متديدهايف حال عدم    

 ؛ تعزيز تنفيذ إطار األمان وتيسريههبا مستقبالً من أجل

  . خطة العملإذا مل ُتمدَّد للتقرير والتوصيات، النهائيةوضع الصيغة   ٢٠١٥    
الـــدول   دعـــوة إىل٢٠١٠مـــارس / يف آذارتوجِّـــهوطلـــب الفريـــق العامـــل إىل األمانـــة أن   -٩

مـصادر القـدرة النوويـة يف        األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متلك خربة يف جمال تطبيقـات          
 تتطبيقـا هذه ال إىل الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر يف املشاركة يف            والفضاء  
ــة، لكــي ختطــر  فيهــاشــرعت يف املــشاركةأو الــيت  لتقــدمي عــروض  وططهــا، إن وجــدت، خباألمان

  .، وفقا خلطة عمل الفريق العامل٢٠١٢ و٢٠١١يف عامي إيضاحية خالل حلقات العمل 
  :واتفق الفريق العامل على الترتيبات التالية من أجل تنفيذ خطة عمله اجلديدة  -١٠

 ٢٠١٣-٢٠١١قـرر عقـدها يف الفتـرة        ورقات حلقات العمـل امل    ينبغي تقدمي     )أ(  
سـوف  ، و تلـك الفتـرة   ل نـوفمرب مـن العـام الـسابق       /تشرين الثاين هر  منتصف ش  حبلول   إىل األمانة 

عقـد  املراقبني الـدائمني قبـل      ولدول األعضاء   الرمسية ل ألمم املتحدة   اميع لغات   ُتتاح الورقات جب  
 الدورات املناظرة للجنة الفرعية؛

، حـسب   أن يـضطلع  أهداف خطة العمل، جيوز للفريق العامـل         لبلوغ   تسهيال  )ب(  
حتـديات  مـا ُيثـار مـن    ومناقـشة  دراسـة  مواصـلة  مـن أجـل   فيما بني الدورات    بأعمال  االقتضاء،  

لخـص هلـذه األعمـال      مللجنة الفرعيـة     تاحُيسوف  و. حلقات العمل يف كل حلقة من      مسائلو
 الرمسية؛ألمم املتحدة اغات لميع جبفيما بني الدورات املنجزة 

خـالل كـل دورة    على األقـل    اثنتنيساعتني  تكفل إتاحة   أن   األمانةرجى من   ُي  )ج(  
 حلقـات  عقـد مـن أجـل   ، ٢٠١٣إىل عام  ٢٠١١ يف الفترة من عام     من دورات اللجنة الفرعية   

  . للجنة الفرعيةةول األعمال املؤقتا أعاله يف جدة املذكوراتلترتيبالعمل وجتسيد ا
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 يف مراقــبوالحــظ الفريــق العامــل مــع اإلعــراب عــن التقــدير إســهام الوكالــة بــصفة      -١١
، اتفــق الفريــق  صوصيف هــذا اخلــ و. ها علــى االســتمرار يف مــشاركتها وشــجع ريــق العامــلفال

 ينبغـي   وأنـه  ،وثيقـة مـع الوكالـة     عالقـات عمـل     ينبغـي أن تواصـل إقامـة        ألمانة  أن ا العامل على   
 . حلقات العملهامبا فيالفريق العامل، أعمال للمشاركة يف كل عام الوكالة دعوة 

وكالـة الفـضاء األوروبيـة يف       ع اإلعـراب عـن التقـدير إسـهام          والحظ الفريق العامـل مـ       -١٢
 يف  النـشطة مواصـلة مـشاركتها     علـى   هذه املنظمة احلكومية الدولية      ، وشجع إطار األمان وضع  
  . مستقباللفريق العاملأعمال ا

مـايو  / أيـار ١١واتفق الفريق العامل علـى عقـد اجتمـاع بواسـطة التـداول عـن ُبعـد يف             -١٣
لــى عردود مبــا يــرد مــن هنــا علــى أن يقــوم، رو بتوقيــت غــرينيتش ٠٠/١٦ يف الــساعة ٢٠١٠

يف  احلاجة إىل عقد اجتمـاع غـري رمسـي    لبت يف مدىاب،  أعاله٩الدعوة املشار إليها يف الفقرة      
 .الدورة الثالثة واخلمسني للجنة خالل يونيه/ حزيران١١ إىل ٩الفترة من 

 اهلـدف الثـاين     والـيت يتناوهلـا   لقدرة النووية    تطبيقات مصادر ا    أن مفادهوأُعرب عن رأي      -١٤
 مع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات              تتوافقمن أهداف حلقة العمل ينبغي أن       

معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة         وخـصوصاً األمم املتحدة ومبادئها املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي،          
مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية           ،رجياستكشاف واستخدام الفضاء اخلا   الدول يف ميدان    

  .األخرى
ورأت بعض الوفود أن أهداف حلقة العمل تركّز على حنو مناسـب علـى تنفيـذ إطـار                    -١٥

األمان الذي ُوضع من خـالل إيـالء االعتبـار الواجـب للمبـادئ واملعاهـدات ذات الـصلة كمـا                     
  .(A/AC.105/934) يف متهيد إطار األمان موضَّحهو 
 ينبغـي إشـراك مجيـع الـدول األعـضاء يف اختـاذ القـرارات ويف حتديـد املـسائل                     ئي أنه وُر  -١٦

والتحــديات املرتبطــة بتطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة وإطــار األمــان وأن مــن شــأن هــذا أن  
  .يكفل النجاح يف تنفيذ خطة العمل

فربايـر  / شـباط  ١٧ وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلـسته الرابعـة، املعقـودة يف               -١٧
٢٠١٠.  
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    املرفق الثالث
    تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض    

، عاودت اللجنة الفرعية العلمية ٦٤/٨٦ من قرار اجلمعية العامة ٩عمالً بالفقرة   - ١
  .ألرضوالتقنية يف دورهتا السابعة واألربعني عقد فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من ا

رئيساً للفريق العامل املعين باألجسام القريبة ) املكسيك( سريجيو كاماتشو انُتخبوقد   - ٢
وأعرب . ٢٠١٠فرباير / شباط١٥ اليت عقدهتا اللجنة الفرعية يف ٧٢٩األرض، إبان اجللسة  من

يطانيا اململكة املتحدة لرب(وثر االفريق العامل عن تقديره للرئيس املنتهية واليته، ريتشارد كر
فريق العامل ال، ملا حتلّى به من أسلوب ممتاز يف قيادة أعمال كل من )العظمى وإيرلندا الشمالية

 ، ومتىن لهوفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضاملعين باألجسام القريبة من األرض 
  .اخلري يف مهامه يف املستقبل

إطار البند اخلاص باألجسام القريبة من ووفقاً خلطة العمل املتعّددة السنوات ضمن   - ٣
  :، قام الفريق العامل مبا يلي)١١، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/911(األرض 
 استجابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن املقدَّمة يف التقارير َنظََر  )أ(  

   فيما بني الدورات؛ العمل املضطلع بهوواصل ،األنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض
واصل العمل الذي بدأ أثناء الفترة فيما بني الدورات بشأن صوغ إجراءات   )ب(  

  دولية للتصدِّي خلطر األجسام القريبة من األرض، وسعى إىل االتفاق على تلك اإلجراءات؛
استعرض التقدم احملرز يف التعاون والعمل املشترك على الصعيد الدويل بشأن   )ج(  

  سام القريبة من األرض؛رصد األج
َيسَّر تعزيز القدرة الدولية على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونشرها   )د(  

  بغية كشف خطر األجسام القريبة من األرض؛
أعّد تقريرا مؤقَّتا حمدَّثا لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض   )ه(  

)٢٠١٠- ٢٠٠٩ ((A/AC.105/C.1/L.301).  
ه الفريق العامل بارتياح مبا قام به فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض ونوَّ  - ٤

من أعمال، حسبما يتبدَّى يف مشروع التوصيات بشأن التصدِّي على الصعيد الدويل خلطر 
  ).، املرفقA/AC.105/C.1/L.301(ارتطام األجسام القريبة من األرض 
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اجلوانب " عن التقرير املعنون ا ممثل أستراليقاهاكلمة ألواستمع الفريق العامل إىل   - ٥
، " خلطر األجسام القريبة من األرض وما يتعلق بذلك من مسائل مؤسسيةالتصدِّيالقانونية يف 

، وُبحثت فيه مسائل قانونية ومؤسسية )الواليات املتحدة(كولن نلي-اسكاربن أعّدته جامعة الذي
كما  .بها يف املستقبل األجسام القريبة من األرضتسّبُيحتمل أن رئيسية ترتبط باألخطار اليت 

عن حلقة ) (SWFاملراقب عن مؤسسة العامل اآلمن  استمع الفريق العامل أيضاً إىل بيان أدىل به
 يف تنظيمها رابطة مستكشفي الفضاء واملؤسسة املذكورة، بدعم من املركز تشاركتعمل 

، حول إنشاء والكاريبـيمنطقة أمريكا الالتينية اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف 
وُعقدت حلقة العمل يف . شبكة معلومات وحتليل وإنذار خاصة باألجسام القريبة من األرض

. ، برعاية حكومة املكسيك٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٨العاصمة مكسيكو سييت من 
عين باألجسام القريبة من األرض أن يدرس وقد اتفق الفريق العامل على أنه ميكن لفريق العمل امل

لينكولن يف الفترة ما بني - اسكارب جامعة ن أعدتهالتقرير الصادر عن حلقة العمل والتقرير الذي
  .٢٠١١ و٢٠١٠الدورتني خالل عامي 

  : أن يقوم بعدة أعمال ومنها ما يلي٢٠١١وذكر الفريق العامل أنه ينبغي له يف عام   - ٦
رير املقدَّمة استجابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن النظر يف التقا  )أ(  

  األنشطة املعنية باألجسام القريبة من األرض، ومواصلة العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛
وضع الصيغة النهائية لالتفاق اخلاص باإلجراءات الدولية للتصدِّي خلطر   )ب(  

  لدولية املهتمة يف هذا الشأن؛األجسام القريبة من األرض، وإشراك اجلهات ا
 سري التعاون والعمل املشترك على الصعيد الدويل بشأن رصد استعراض  )ج(  

من  وبشأن القدرة على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونشرها ،األجسام القريبة من األرض
   كشف خطر تلك األجسام؛أجل

  .مل املعين باألجسام القريبة من األرضمن فريق العاملقدَّم النظر يف التقرير اخلتامي   )د(  
وذكر الفريق العامل كذلك أن العمل الذي َيضطلع به فيما بني الدورات خالل الفترة   - ٧

، ميكن أن يشمل تنظيم حلقات عمل يشارك فيها خرباء يف مواضيع ٢٠١١ و٢٠١٠بني عامي 
). ، املرفقA/AC.105/C.1/L.301(خمتلفة ذات صلة مبشروع التوصيات الذي أعّده فريق العمل 

وقد اتفق الفريق العامل على أن تقارير حلقات العمل تلك ميكن أن تساعد على حنو إضايف 
 على الصعيد الدويل للخطر التصدِّيفريق العمل على وضع الصيغة النهائية للتوصيات بشأن 

  . األجسام القريبة من األرضتشكِّلهالذي 
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صل فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض            واتفق الفريق العامل على أن يوا       -٨
عمله الـذي يـضطلع بـه فيمـا بـني الـدورات، وفقـاً خلطـة العمـل املتعـددة الـسنوات، مـن أجـل                           
مواصــلة اســتعراض مــشروع التوصــيات بــشأن التــصّدي علــى الــصعيد الــدويل خلطــر ارتطــام     

 الـدورة الثامنـة واألربعـني       األجسام القريبـة مـن األرض، لكـي ينظـر فيـه الفريـق العامـل خـالل                 
كما اتفـق الفريـق العامـل علـى أن جيتمـع فريـق              . ٢٠١١للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام       

العمـل علـى هـامش الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            
يـــة ملـــشروع ، بغيـــة وضـــع الـــصيغة النهائ٢٠١٠يونيـــه /الـــسلمية، املزمـــع عقـــدها يف حزيـــران

ويف هذا السياق، شـّجع الفريـق العامـل الـدول األعـضاء علـى املـشاركة يف العمـل                    . التوصيات
املضطلع به فيما بني الدورات بشأن األجسام القريبـة مـن األرض، وعلـى تقـدمي مـسامهاهتا إىل                   

  .رئيس فريق العمل
فرباير / شباط١٨ودة يف وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير، خالل جلسته الثالثة املعق        -٩

٢٠١٠.  
 


