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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الثامنة واخلمسون
        ٢٠١٥يونيه / حزيران١٩- ١٠فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

     واخلمسنيالثانيةتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا   - باء  
مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال          نـة علمـاً   أحاطت اللج   -١

اللجنـة الفرعيــة   ت، الـذي يتــضمَّن نتـائج مــداوال  )A/AC.105/1088(واخلمــسني الثانيـة  دورهتـا  
  .٦٩/٨٥فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة نظرت البنود اليت بشأن 

ملـا أبـداه مـن قيـادة مقتـدرة       ) هنغاريـا (إيلود بـوت    لسيد  وأعربت اللجنة عن تقديرها ل      -٢
  .واخلمسنيالثانية أثناء دورة اللجنة الفرعية 

ــد  وتكلَّــم   - ٣ ــران  ممثِّلــويف إطــار هــذا البن ــا وإي ــة( االحتــاد الروســي وأملاني  )اإلســالمية- مجهوري
ــا   ــر ووباكــستان وتركي ــشيكية  اجلزائ ــة الت ــسورية  وواجلمهوري ــة ال ــة العربي ــة واجلمهوري مجهوري

اململكـة  واملكـسيك   ومـصر   وكنـدا   و) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    وفـن الـصني   وشـيلي   و كوريا
وتكلَّـم ممثِّـل شـيلي أيـضاً بالنيابـة          . اليابـان ووالواليات املتحدة   اهلند  والنمسا  والعربية السعودية   

أثنــاء و.  والــصني٧٧  ، وبالنيابــة عــن جمموعــة ال ي عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب  
  .كلمات بشأن هذا البندأيضاً ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى  ،بادل العام لآلراءالت
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  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٤
، قدَّمـه   " عامـاً مـن تـاريخ البعثـات املأهولـة          ٣٠: األنشطة الفضائية يف اليابان   "  )أ(  

  ؛ممثِّل اليابان
  ؛، قدَّمه ممثِّل الصني"لسواتل املالحة) دوباي(تشغيل وتطوير النظام البوصلي "  )ب(  
  ؛إيطاليا، قدَّمه ممثِّل "ي كولومبو املسامهة العلمية اإليطالية يف بعثة بيب"  )ج(  
 ،")فـور - إي- تـشانغ (اقتراح أوَّيل من أجل التعاون الدويل بشأن املسبار القمـري           "  )د(  

  .الصنيقدَّمه ممثِّل 
    

    ات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة للتطبيق  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   )أ(  

املتحـدة   برنامج األمم عن  أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند            -٥
، A/AC.105/1088الوثيقــة (للتطبيقــات الفــضائية، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة        

  ). ٥٢-٣١الفقرات 
ــامج هــي     وال  -٦ ــدى الربن ــة ل ــة أنَّ جمــاالت األولوي ــي، وإدارة  : حظــت اللجن الرصــد البيئ

املوارد الطبيعية، واالستفادة من االتصاالت الـساتلية يف تطبيقـات التعلـيم والتطبيـب عـن ُبْعـد،                  
م العامليـة لـسواتل املالحـة، ومبـادرة األمـم املتحـدة             ظُ من خماطر الكوارث، واستخدام النُّ     واحلدُّ
ر املنـاخ، ومبـادرة األمـم املتحـدة بـشأن           علـوم الفـضاء األساسـية، وقـانون الفـضاء، وتغيُّـ           بشأن  

والحظـت اللجنـة   . تكنولوجيا الفضاء األساسـية، ومبـادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء          
أيضاً األولوية املواضيعية اجلديدة بـشأن رصـد ومحايـة التنـوُّع األحيـائي والـنُّظُم اإليكولوجيـة،                  

  .٢٠١٥ أُدرجت يف الربنامج لعام اليت
يـرد  حـسبما  ، ٢٠١٤أحاطت اللجنة علماً باألنشطة اليت نفَّذها الربنامج يف عـام      كما    -٧

ويف تقريــر ) ٤٤-٤١الفقــرات ، A/AC.105/1088الوثيقــة (يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة  عرضــها 
  ). ، املرفق األولA/AC.105/1085الوثيقة (خبري التطبيقات الفضائية 

لطريقة الـيت ُنفِّـذت   على اوأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي          -٨
وأعربــت اللجنــة أيــضاً عــن تقــديرها للحكومــات واملنظمــات احلكوميــة  . هبــا أنــشطة الربنــامج

  . الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت قامت برعاية األنشطة
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ملزيـد مـن التقـدُّم يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج       والحظت اللجنة بارتياح أنـه جيـري إحـراز ا        - ٩
  ).٤٥، الفقرة A/AC.105/1088الوثيقة (ن يف تقرير اللجنة الفرعية ، على النحو املبي٢٠١٥َّلعام 
والحظـت اللجنـة بارتيـاح أيـضاً أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يـساعد البلــدان            -١٠

ملــشاركة يف األنــشطة اجلــاري تنفيــذها يف  الناميــة والبلــدان ذات االقتــصادات االنتقاليــة علــى ا 
  .إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

والحظــت اللجنــة بقلــق أنَّ املــوارد املاليــة املتاحــة لتنفيــذ الربنــامج حمــدودة، وناشــدت     -١١
  . عاتالدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التربُّ

ــة أنَّ مــن الــضرور   -١٢ ــذ    والحظــت اللجن ــوفري مــوارد بــشرية إضــافية مــن أجــل التنفي ي ت
الكامل جملموعة األنشطة اليت من املقرَّر أنْ يضطلع هبا الربنامج، وأنَّ املكتب لـن يكـون قـادراً،         

، علـى تلبيـة الطلبـات املتزايـدة مـن الـدول األعـضاء فيمـا                  يف املوارد  من دون توفري تلك الزيادة    
  .٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خيصُّ أهداف التنمية املستدامة وخطة

ــات     -١٣ ــاً بورق ــة علم ــاع وأحاطــت اللجن ــة االجتم ــضاء   " املعنون ــات الف ــسخري تكنولوجي ت
أولويـة مواضـيعية جديـدة مقترحـة        : ألغراض رصد ومحاية التنوُّع البيولـوجي والـنُّظُم اإليكولوجيـة         

مبـادرة األمـم    " و ؛)A/AC.105/2015/CRP.10الوثيقـة   " (لربنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية      
 واألنـشطة   ٢٠١٥- ٢٠١٤ذة يف الفتـرة     األنشطة املنفَّـ  : تكنولوجيا الفضاء األساسية  املتحدة بشأن   

التقرير عـن حلقـة العمـل    " و؛)A/AC.105/2015/CRP.11الوثيقة " ( وما بعده٢٠١٦لعام املخططة  
لعلميـة ونـواتج البيانــات   النـواتج ا : املـشتركة بـني األمـم املتحــدة واليابـان بـشأن طقـس الفــضاء      

  .)A/AC.105/2015/CRP.12الوثيقة " (املتأتِّية من أجهزة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء
    

    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
ــرَّ  -١٤ ــدوات واج    أق ــة والن ــدورات التدريبي ــات العمــل وال ــة حلق تماعــات اخلــرباء  ت اللجن

ــط ــام   ل املخطَّـ ــن عـ ــة مـ ــرة املتبقيـ ــدها يف الفتـ ــديرها  ٢٠١٥عقـ ــن تقـ ــن  ، وأعربـــت عـ ــلٍّ مـ لكـ
ــا والنمــسا    والروســي واإلمــارات العربيــة املتحــدة  الحتــادا ــا وكوســتاريكا وكيني جنــوب أفريقي

ــان ــذلك  واليابـ ــشطة      وكـ ــك األنـ ــة تلـ ــشاركتها يف رعايـ ــة ملـ ــة اجلويـ ــدويل للمالحـ ــاد الـ االحتـ
  ).، املرفق الثاينA/AC.105/1085انظر الوثيقة (ا واستضافته

والحظت اللجنة أنَّ مجهورية إيران اإلسالمية اقترحت تأجيل حلقة العمـل املـشتركة بـني                 - ١٥
ــم املتحــدة و  ــة األم ــران مجهوري ــالمية إي ــضاء لرصــد     اإلس ــا الف ــوم وتكنولوجي ــتخدام عل ــشأن اس ب
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، املقـــرَّر ســـابقاً عقـــدها يف طهـــران يف العواصـــف الرمليـــة واجلفـــاف يف منطقـــة الـــشرق األوســـط
  .٢٠١٥سبتمرب /أيلول
ت اللجنــة برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات   وأقــرَّ  -١٦

م العامليـة لـسواتل   ظُاخلرباء املتعلقة بالرصد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية، والصحة العاملية، والنُّ         
ساسية، وتكنولوجيـا الفـضاء األساسـية، وتغيُّـر املنـاخ، وتكنولوجيـا             املالحة، وعلوم الفضاء األ   

ألنـشطة الفـضائية، املزمـع عقـدها        من ا واالقتصادية   االجتماعية   واملنافعارتياد اإلنسان للفضاء،    
  . لصاحل البلدان النامية٢٠١٦يف عام 

    
    الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمِّق  ‘٢‘  

ت، مـــن خـــالل معهـــد لجنـــة عـــن تقـــديرها حلكومـــة إيطاليـــا الـــيت اســـتمرَّأعربـــت ال  -١٧
ــا وبالتعــاون مــع معهــد غــاليليو      البوليتكنيــك يف تورينــو ومعهــد مــاريو بــويال للدراســات العلي

م ظُزمـاالت للدراسـات العليـا يف جمـال الـنُّ        ِمـَنح   فرياريس الوطين للتقنيات الكهربائية، يف تقدمي       
  . صل هبا من تطبيقاتوما يتَّ) GNSS(العاملية لسواتل املالحة 

الربنــامج املــشترك بــني  علــى مواصــلة وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها حلكومــة اليابــان     -١٨
الطويلة األمـد يف جمـال تكنولوجيـات الـسواتل          الدراسية  املتحدة واليابان بشأن الزماالت      األمم
  .، وذلك بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجياالنانوية
، بالتعـــاون أجنـــزت بنجـــاحربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها للحكومـــة األملانيـــة الـــيت  وأع  -١٩
غرية واملركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء         مركز التكنولوجيـا الفـضائية التطبيقيـة واجلاذبيـة الـصُّ           مع

  . األوىل من سلسلة جتارب برج اإلسقاط الدورةَ،)DLR( اجلوي
شؤون الفضاء اخلارجي والوكالـة اليابانيـة   ورحَّبت اللجنة بربنامج التعاون بني مكتب        -٢٠

بـشأن إتاحـة فرصـة هليئـات موجـودة يف دول أعـضاء              ) جاكسا(الستكشاف الفضاء اخلارجي    
 مكعَّبـة، مـن تـصميمها وإنـشائها، انطالقـاً مـن الوحـدة               مـصغَّرة يف األمم املتحدة لنشر سـواتل       

ــة   ــة لالختبــارات الياباني ليــة، مــن أجــل تعزيــز التعــاون   يف حمطــة الفــضاء الدو) كيبــو(النموذجي
الدويل وبناء القدرات يف ميدان تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة         

 وُشجِّع على االضطالع مبشاريع مـشتركة مماثلـة مـن ِقَبـل املكتـب وغـريه                 .للتطبيقات الفضائية 
  .من الوكاالت الفضائية

ــر    -٢١ ــادة ف ــة زي ــة إىل أمهي ــاء القــدرات  ص وأشــارت اللجن ــع  وبن الدراســة املتعمِّقــة يف مجي
املـشاريع  مـن خـالل    الفـضاء،   وقـانون   والتطبيقـات الفـضائية     الفضاء  وتكنولوجيا  جماالت علوم   
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وحثَّـت   مبـا يف ذلـك مـن جانـب املكتـب،          طويلـة األمـد،     الدراسية  الزماالت  الوبرامج  التعاونية  
  . سساهتا ذات الصلةالدول األعضاء على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤ

    
    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  

اخلدمات االستشارية التقنية املقدَّمة يف إطار برنـامج األمـم   مع التقدير الحظت اللجنة     -٢٢
املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية دعمــاً لألنــشطة واملــشاريع الــيت تعــزِّز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال  

ــضائية،   ــضائية     حــسبما هــو التطبيقــات الف ــر خــبري التطبيقــات الف ــه يف تقري ــشار إلي ــة (م الوثيق
A/AC.105/1085 ٤٨-٣٩، الفقرات .(  

    
    املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة  ‘٤‘  

يواصـل التركيـز   الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية        -٢٣
لك علــى التــرويج لــذ وى التعــاون مــع الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي   علــ

دعم املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة               من أجل   ه  زيزعتالتعاون و 
 الـيت تلقَّـت الـدعم     ، أبرز اجلوانب من أنشطة املراكـز اإلقليميـة        قد ُعرضت و. املتحدة إىل األمم 
ــار ــرة  يف إط ــامج يف الفت ــضائية    ،٢٠١٥-٢٠١٣ الربن ــات الف ــر خــبري التطبيق ــة ( يف تقري الوثيق

A/AC.105/1085الثالث ، املرفق.(  
أنَّ البلدان اليت تستضيف املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم         مع التقدير   والحظت اللجنة     -٢٤

ــاً اللتزاما     ــم املتحــدة، تواصــل، وفق ــسبة إىل األم ــا الفــضاء، املنت ــا وتكنولوجي ــداناً  هت بوصــفها بل
  .مضيفة، تقدمي دعم مايل وعيين إىل تلك املراكز

ــة حمــدودة،        -٢٥ ــبعض املراكــز اإلقليمي ــة املتاحــة ل ــوارد املالي ــق أنَّ امل ــة بقل والحظــت اللجن
وناشدت الدول األعضاء واملنظمات العاملة يف املناطق اليت توجد فيهـا تلـك املراكـز أن تـدعم                

  .ل تربعات مالية وعينيةأنشطة تلك املراكز من خال
ديد لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف        اجلقليمي  اإلركز  بافتتاح امل ورحَّبت اللجنة     -٢٦

مـع التقـدير     والحظـت    مقـرُّه يف جامعـة بيهـان يف بـيجني،         الكـائن    ،منطقة آسيا واحمليط اهلادئ   
  .التزام حكومة الصني بدعم عمل املركز

 طالبـاً خارجيـا     ٤٢ اختيـار اإلقليمـي اجلديـد قـد اسـتكمل         والحظت اللجنة أنَّ املركز       -٢٧
ــتهم يف       ــرون دراسـ ــوف يباشـ ــد، سـ ــل األمـ ــية األوَّل الطويـ ــَنح الدراسـ ــامج اِملـ ــاق بربنـ لاللتحـ

أبريل مـن هـذا العـام، برناجمـاً تـدريبيا      /ونظَّم املركز اإلقليمي، يف نيسان    . ٢٠١٥سبتمرب  /أيلول
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بيقهــا، ومــن املزمــع تنظــيم برنــاجمني تــدريبيني آخــرين    قــصري األمــد عــن املالحــة الــساتلية وتط  
قصَريْي األمد عن االستشعار عن ُبْعد، وعن قانون الفضاء والسياسة العامة بـشأن الفـضاء، يف                

  .٢٠١٥النصف الثاين من عام 
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )ب(  
 )سارسـات - كوسـباس ( للبحث واإلنقـاذ  الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الساتلي الدويل   - ٢٨

ــا  ــة   ٤١يـــضمُّ حاليـ ــة عـــضواً ومنظمـــتني مـــشاركتني، وأنَّ هنـــاك جهـــات أخـــرى مهتمـ  دولـ
أنَّـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة بـأجهزة       مـع التقـدير   والحظت اللجنـة  . باالنتساب إىل الربنامج  

تل يف مـدار قطـيب      اإلرشاد يف حاالت الطوارئ بفضل العنـصر الفـضائي املؤلَّـف مـن سـتة سـوا                
واهلنـد   بالنسبة لألرض موفَّرة مـن االحتـاد الروسـي وفرنـسا وكنـدا               يف مدار ثابت  وستة سواتل   

والواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب املنظمة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة                
 الحظـت و. خـر  بلداً آ  ٢٦عات املقدَّمة للعنصر األرضي من      بفضل التربُّ وكذلك  ،  )يومتسات(

دخولـه طـور   قـد سـاعد، منـذ    املـذكور  اللجنة أيضاً أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقـاذ      
ــام العمــل يف  ــا  ١٩٨٢ع ــاة م ــاذ حي ــى إنق ــلُّ عــن   ال ، عل ــن   شــخص يف ٤٠ ٠٠٠يق ــر م أكث

بيانـات اإلنـذار الـيت أصـدرها النظـام يف            من عمليـات البحـث واإلنقـاذ، وأنَّ       عملية   ١١ ٠٠٠
ــام  ــاة     ٢٠١٤ع ــاذ حي ــى إنق ــد ســاعدت عل ــن   ق ــر م ــى   شــخص يف ٢ ١٠٠أكث ــو عل ــا يرب  م
  .عملية حبث وإنقاذ يف مجيع أحناء العامل ٧٠٠
استكـشاف إمكانيـة اسـتخدام الـسواتل يف املـدار           أيـضاً مواصـلة     اللجنـة   كما الحظت     -٢٩

  .األرضي املتوسط من أجل حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية باالستعانة بالسواتل
    

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر   - ٢  
    ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقـــشات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بتـــسخري     -٣٠
جتماعيــة واالقتــصادية يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة  تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة اال 

، الـيت يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة              ٢٠١٥للتنمية املستدامة وخطة التنميـة ملـا بعـد عـام            
  ). ٦٩-٥٣، الفقرات A/AC.105/1088الوثيقة (

ل اجلـامع   وأقرَّت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفريقها العام           -٣١
  ).٧ و٤ ان، واملرفق األول، الفقرت٦٩، الفقرة A/AC.105/1088الوثيقة (بشأن هذا البند 



 

V.15-04229 7 
 

A/AC.105/L.299/Add.1 

احلاجـة   ، تأكيـد  ٦٩/٨٥يف قرارهـا    كـرَّرت،   واستذكرت اللجنة أنَّ اجلمعية العامـة قـد           -٣٢
لــيت فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا يف املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة ا التــرويج لإىل 

صلة هبـا،   التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وامليـادين املتَّـ      يف ميادينتعقدها األمم املتحدة   
 لألمهيـة اجلوهريـة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا فيمـا يتعلـق                 التـرويج سلَّمت بـضرورة    و

عـداد الـسياسات وبـرامج    ، يف إبالتنمية املستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين واحمللـي       
 اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف تلك املؤمترات ومـؤمترات القمـة،     ، بوسائل منها  العمل وتنفيذها 

  . ٢٠١٥مبا يف ذلك تنفيذ إعالن األلفية واإلسهام يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام 
وخطـة  صحة العامليـة    فريـق خـرباء معـين بالفـضاء والـ         الوالية املسندة إىل     وأقرَّت اللجنة   -٣٣

  ). ٧، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1088الوثيقة (عمله 
    

  صلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته املسائل املتَّ  - ٣  
    لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

صلة لبنـد املتعلـق باملـسائل املتَّـ       أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار ا            -٣٤
ــة        ــدان النامي ــصاحل البل ــه ل ــا يف ذلــك تطبيقات ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبْع باست

، A/AC.105/1088الوثيقــة (رصــد بيئــة األرض، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة    ويف
  ).٨٤-٧٠ الفقرات

ادرات اإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل تعزيـز     بعـدد مـن املبـ   أيـضاً  وأحاطت اللجنة علماً    -٣٥
استخدام بيانات االستشعار عن ُبْعد مـن أجـل مواصـلة تعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية         

  .واملستدامة، وخصوصاً مبا يعود بالنفع على البلدان النامية
يـة باسـتخدام    املعنويف معرض املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية           -٣٦

األمهيـة احلامسـة لبيانـات      فيهـا   تـستمرُّ   أُبرز عدد من اجملاالت الـيت        و .االستشعار عن ُبْعد  بيانات  
: مثلـة اجملـاالت التاليـة     األ ومشلت. اتِّخاذ القرارات على بيِّنٍة جيِّدة    من أجل   عن ُبْعد   االستشعار  

ة؛ ورصـد احملاصـيل غـري املـشروعة؛          وإدارة املـوارد الطبيعيـ     رصد تغيُّر املناخ؛ وإدارة الكوارث؛    
والتنميــة الريفيــة؛ والزراعــة؛ وختطــيط  والتنبُّــؤ حبــاالت اجلفــاف والتــصحُّر؛ وعلــوم احمليطــات؛   

 وخــصوصاً يف ،احلواضــر؛ واألمــن الغــذائي؛ والــصحة العموميــة؛ واملعونــة اإلنــسانية والتنمويــة  
  .الالجئني واملهجَّرين داخلياالسكان واملوارد الطبيعية يف خميَّمات جتمُّعات ميدان رصد 

 مـن تطبيقـات علـوم    اوبالنظر إىل ازدياد أمهية تكنولوجيـا االستـشعار عـن ُبْعـد وغريهـ             -٣٧
اجملـاالت مـن    تلـك   وتكنولوجيا الفضاء، دعا بعض الوفـود إىل زيـادة أنـشطة بنـاء القـدرات يف                 
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، مــن  البلـدان الناميـة  اجلهــات الفاعلـة املعنيـة علــى الـصعيد الـوطين، وخــصوصاً يف    متكـني  أجـل  
التـدهور  لـدرء   اتِّخـاذ التـدابري الوقائيـة الالزمـة         االستـشعار عـن ُبْعـد عنـد         استخدام تكنولوجيـا    

ن تأييـدها للمبـادرات الـيت       وأعربـت هـذه الوفـود أيـضاً عـ         . البيئي ومـا يتَّـصل بـه مـن األخطـار          
  .دومنا تكلفةيمها عليها وتعمالفضاء للبلدان النامية املستمدَّة من البيانات تروِّج إلتاحة 

يف وآليــات التنــسيق  اللجنــة أمهيــة الــدور الــذي تؤدِّيــه املنظمــات اإلقليميــة  الحظــتو  -٣٨
منظمـة التعـاون    تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعد، مثـل             

آســيا واحملــيط اهلــادئ امللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفــضاء يف  وآلســيا واحملــيط اهلــادئالفــضائي 
، وكــذلك املبــادرات الــيت تــضطلع هبــا جلنــة األمــم املتحــدة     التــابع لــهومــشروع ســنتينل آســيا 

  . بشأن رصد اجلفاف وإدارة الكوارثالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاالقتصادية وا
ــة الحظــتو  -٣٩ ــضاً  اللجن ــات إطــالق ســواتل رصــد األرض   أي ــدد عملي ــددع ــن  اً، وع م

وشـدَّدت علـى ضـرورة      تعاونية اليت تقوم هبا البلدان النامية إلطالق هـذه الـسواتل،            املبادرات ال 
  .مواصلة تعزيز قدرات البلدان النامية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعد

    
    احلطام الفضائي  - ٤  

طـام الفـضائي،   أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحل       -٤٠
  ).١١٣-٨٥، الفقرات A/AC.105/1088الوثيقة (اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

ــدتو  -٤١ ــد      أيَّـ ــذا البنـ ــشأن هـ ــة بـ ــة الفرعيـ ــيات اللجنـ ــرارات وتوصـ ــة قـ ــة ( اللجنـ الوثيقـ
A/AC.105/1088١١٣ و٩٠ ، الفقرتان.(  

تـدابري لتخفيـف احلطـام       بـلُ مـن ق  أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ        مـع التقـدير     والحظت اللجنة     -٤٢
أو /الفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة و   

عــن جلنـــة التنـــسيق املـــشتركة بــني الوكـــاالت واملعنيـــة باحلطـــام   املبــادئ التوجيهيـــة الـــصادرة  
 تـستند ام الفـضائي    احلطـ من  لتخفيف  لالفضائي، وأنَّ دوالً أخرى قد وضعت معايَري خاصَّةً هبا          

والحظت اللجنة أيضاً أنَّ دوالً أخرى تستخدم املبـادئ التوجيهيـة           . إىل تلك املبادئ التوجيهية   
واملدوَّنــة األوروبيــة لقواعــد الــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي، باعتبارمهــا  املــذكورة 

ــايب    ــا للتنظــيم الرق ــة اخلاصــة بمــرجعني يف أطره ــشطة الفــضائية الوطني ــة  . األن والحظــت اللجن
فتئــت تتعــاون، يف إطــار برنــامج وكالــة الفــضاء األوروبيــة اخلــاص   كــذلك أنَّ دوالً أخــرى مــا

  . بالتوعية بأحوال الفضاء، على معاجلة مسألة احلطام الفضائي
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وحثَّت اللجنة البلدان اليت مل تنفِّذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي،                  -٤٣
جلنـــة التنـــسيق املـــشتركة بـــني املبـــادئ التوجيهيـــة الـــصادرة عـــن أو /نـــة والـــيت وضـــعتها اللج

  .طواعيةًالتوجيهية املبادئ هذه الوكاالت، على النظر يف تنفيذ 
إنـشاء مركـز رصـد وعمليـات احلطـام الفـضائي، الـذي        مـع التقـدير     والحظت اللجنـة      -٤٤

، وإنــشاء املختــرب  ٢٠١٥يونيــه / حزيــران٨اضــطلعت بــه إدارة الفــضاء الوطنيــة الــصينية يف     
ــل لطقــس الفــضاء يف     ــذين ســوف  ٢٠١٤أغــسطس / آب٦املــشترك بــني الــصني والربازي ، الل

  .يسهمان يف التعاون الدويل يف جمال احلطام الفضائي وطقس الفضاء
كـثرياً علـى   يتوقَّـف   أنَّ مستقبل األنـشطة الفـضائية   ادهفموأعرب بعض الوفود عن رأي    -٤٥

ي وإزالتــه، وأنَّــه ينبغــي مواصــلة التعامــل مــع مــسألة التخفيــف مــن التخفيــف مــن احلطــام الفــضائ
احلطام الفضائي باعتبارها مـسألة ذات أولويـة، بغيـة املـضي قُـدماً يف زيـادة البحـوث يف جمـاالت                      

احلطـام الفـضائي، والتكنولوجيـات الراميـة إىل         تكنولوجيا رصـد احلطـام الفـضائي، ومنذجـة بيئـة            
  . احلطام الفضائي وإىل احلدِّ من تكوين حطام فضائي إضايفمحاية النُّظُم الفضائية من

يف أنَّ مـن الـضروري مواصـلة النظـر بإمعـان       ادهفـ معن رأي كما أعرب بعض الوفود    -٤٦
ــاهٍ     ــه انتب  أكــرب إىل مــشكلة احلطــام  مــسألة التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي، وخــصوصاً بتوجي

 قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وإىل مــشكلة     الفـضائي املتـأتِّي مـن املنـصَّات املـزوَّدة مبــصادر     
حــاالت تــصادم األجــسام الفــضائية باحلطــام الفــضائي ومــشتقَّاته، وكــذلك إىل طرائــق حتــسني  

  .التكنولوجيا الالزمة للتخفيف من احلطام الفضائي
أنَّه ينبغي للدول، وخباصٍَّة الدول املـسؤولة بقـدرٍ          ادهفمعن رأي   وأعرب بعض الوفود      -٤٧

إجـراءات  عن الوضع فيما خيصُّ احلطام الفضائي، والدول اليت لديها القـدرة علـى اتِّخـاذ                كبري  
الالزمة للتخفيف من احلطام الفضائي، أنْ تعمِّم املعلومات عن إجراءات العمل املتَّخـذة             العمل  

  .من أجل احلدِّ من تولُّد احلطام الفضائي
 للتخفيف مـن احلطـام الفـضائي الـصادرة     أنَّ املبادئ التوجيهية ادهفمرأي وأُعرب عن     -٤٨

لفـرص الرئيـسية املتاحـة      لالسـتفادة مـن ا    عن اللجنـة قـد أثبتـت أهنـا آليـة هامـة للتعـاون الـدويل                  
والتصدِّي للتحدِّيات الرئيسية املواَجهة يف جمال استخدام الفضاء اخلـارجي واستكـشافه حتقيقـاً              

  .لألغراض السلمية
ستقـــصاء تـــدابري جديـــدة إلدارة التعامـــل مـــع احلطـــام  أنَّ امفـــاده وأُعـــرب عـــن رأي   -٤٩

الطويل والنظر يف تلك التـدابري ضـرورتان الزمتـان لـضمان اسـتدامة أنـشطة                األمد  الفضائي يف   
  .الطويلاألمد الفضاء اخلارجي يف 
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  دون ،أنَّ مـن املهـم التـصدِّي ملـسألة تكـاثر احلطـام الفـضائي               ادهفـ معـن رأي    وأُعرب    -٥٠
  .ت البلدان املرتادة الفضاء الناشئةعرقلة تنمية قدرا

ميكـن أن تـصبح بنـداً     الفعَّالـة   أنَّ مسألة إزالة احلطـام الفـضائي         ادهفمرأي  وأُعرب عن     -٥١
  .جديداً يف جدول أعمال اللجنة الفرعية

حـىت  ممكـن   تـدابري التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي           اتِّخـاذ   أنَّ   ادهفـ مرأي  وأُعرب عـن      -٥٢
  . والصغرية جدابشأن السواتل الصغرية

أنَّــه باعتبــار املخــاطر اخلطــرية الــشأن املقترنــة بتكــاثر احلطــام   ادهفــمعــن رأي وأُعــرب   -٥٣
الفضائي الذي يهدِّد بأخطاره سالمة السواتل وحمطة الفـضاء الدوليـة والرجـال والنـساء الـذين                 

ستمرَّ يف كوهنـا  هم على منت هذه احملطة، فإنَّ مسألة التخفيف من احلطام الفضائي ينبغـي أن تـ              
  .حتظى بانتباه اللجنةمسألةً 
ــمعــن رأي وأُعــرب   -٥٤ ــساعدة إىل      ادهف ــدِّم امل ــادة الفــضاء أن تق ــدان املرت ــه ينبغــي للبل أنَّ

البلدان الـيت لـديها بـرامج فـضاء ناشـئة يف بنـاء قـدراهتا فيمـا خيـصُّ تنفيـذ تـدابري التخفيـف مـن                 
تكنولوجيــا ذات الــصلة بــذلك، تــدريب ونقــل ال منــها تــوفري ال،احلطــام الفــضائي، بــُسبل عــدَّة 

  .داعَي هلا على الربامج الفضائية لدى البلدان النامية  فرض تكاليف الودون
    

    م الفضائيةظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  - ٥  
ــدعم إدارة        -٥٥ ــد املتعلــق ب ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقــشات اللجن أحاطــت اللجن

ــطة ا  ــوارث بواسـ ــنُّالكـ ــة    ظُلـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــضائية، الـ ــة (م الفـ الوثيقـ
A/AC.105/1088 ١٣٢-١١٤، الفقرات.(  

 ٢٠١٧-٢٠١٦اللجنــة خطــة عمــل مقترحــة لفتــرة الــسنتني  علــى وكانــت معروضــةً   -٥٦
ربنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف ل

ــم املتحــدة  (لطــوارئ حــاالت ا ــامج األم ــة ) ســبايدر-برن . A/AC.105/1093، واردة يف الوثيق
املؤمتر الـدويل املـشترك بـني األمـم         " معنونتان   اجتماعاللجنة ورقتا   على  وكانت معروضةً أيضاً    

ــشأن رصــد األرض    ــا ب ــة املــستدامة يف      :املتحــدة وأملاني ــدِّيات التنمي ــة حت ــة ملواجه ــول عاملي  حل
ــات املع ــاطر اجملتمعـ ــة للمخـ ــار  "، و)A/AC.105/2015/CRP.9" (رَّضـ ــضائية وإطـ ــات الفـ املعلومـ

  ).A/AC.105/2015/CRP.16" (سينداي للحدِّ من خماطر الكوارث
 يف كلمتـها    ،، شكرت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي        للجنة ٦٩٠ويف اجللسة     -٥٧

 سـبايدر  -ج األمـم املتحـدة    حكومات أملانيا والصني والنمسا على التزامهـا بربنـام    ،أمام اللجنة 
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 ودعت الدول األعضاء املهتمَّة إىل النظر يف مـسألة تـوفري            .منذ إنشائه والدعم الذي تقدِّمه إليه     
أو يف شـكل عـروض تعـاون وشـراكة ملموسـة، مـن أجـل          /املوارد الالزمة يف شكل تربُّعـات و      

 علـى الـدعم يف جمـالَْي     سـبايدر مـن االسـتجابة للطلـب املتنـامي     -متكني برنامج األمـم املتحـدة       
األمهيـة البالغـة    وأبـرزت املـديرة أيـضاً       . احلّد من خماطر الكـوارث والتـصدِّي حلـاالت الطـوارئ          

ــدور  ــامج األمــم ل ــة برن ــة للمعــارف  - املتحــدة بوَّاب ) www.un-spider.org( ســبايدر اإللكتروني
اهلزَّات األرضية اليت وقعـت     أثناء   يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك        مساعدة الدول األعضاء   يف

  .مؤخَّراً يف بنغالديش والصني ونيبال واهلند
زالـت قـضيةً تـثُري قلقـاً كـبرياً لـدى البلـدان               والحظت اللجنة أنَّ الكوارث الطبيعية مـا        -٥٨

ولوجيـا الفـضاء مـن أجـل        بـذل جهـوٍد متزايـدٍة يف تعزيـز اسـتخدام تكن           لـذلك   كافَّةً وأنَّه ينبغي    
  .احلدِّ من خماطر الكوارث

 ،٢٠٣٠- ٢٠١٥ورحَّبت اللجنة باعتماد إطار سينداي للحدِّ من خماطر الكوارث للفتـرة              - ٥٩
ــارس /وذلــك يف آذار ــا الفــضاء ورصــد األرض    ٢٠١٥م ــه بقيمــة تكنولوجي ــلِّم في ــذي ُس  ، وال

د الطريق لبناء جمتمعات أكثـر قـدرة علـى          إدارة الكوارث والتصدِّي للطوارئ، مبا ميهِّ     بالنسبة إىل   
ضـطلع هبـا    ااجلهـود الـيت     أنَّ  ونوَّهـت اللجنـة بـ     . من خالل إدارة الكوارث على حنـو فعَّـال        التأقلم  

 سـبايدر التـابع لـه، حـسبما هـو مبـيَّن             -مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج األمـم املتحـدة          
ــة  بال ــصيل يف الوثيقـ ــضت ، A/AC.105/2015/CRP.16تفـ ــنص  أفـ ــضمني الـ ــهائي إىل تـ ــار النـ إلطـ

الفـضائية  اجملمَّعـة بواسـطة املنـصَّات    استخدام املعلومات إىل أمهية إحاالت مرجعية معيَّنة    سينداي  
مشلــت  وقــد .يف العــامل قاطبــةًاملرتبطــة بــالكوارث ومــسبِّباهتا الطبيعيــة  فهــم املخــاطر ويف املوقــع ل

ــم املتحــدة     ــامج األم ــب وبرن ــود املكت ــبايدر -جه ــة لتحــسني    ت س ــدويل كطريق ــاون ال ــز التع عزي
  .استخدام تكنولوجيات الفضاء وما يتَّصل هبا من اخلدمات على الصعيدين الوطين واحمللي

وقد لوحظ أنَّه أثناء املؤمتر العاملي الثالث بشأن احلدِّ من خماطر الكوارث، الـذي ُعقـد                  -٦٠
رض، باعتبارهـــا جهـــداً طوعيـــا يف ســـينداي يف اليابـــان، أُطلقـــت الـــشراكة العامليـــة لرصـــد األ

ــضطلع ــم املتحــدة       ي ــامج األم ــه مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وبرن ــه  -ب ــابع ل  ســبايدر الت
ــةً شــريكةً  ١٧و ــة  جه ــات     أخــرى بغي ــا رصــد األرض وتكنولوجي ــسري اســتخدام تكنولوجي تي

 عليهـا   الفضاء من أجل اإلسهام يف حتقيق الغاية الرئيـسية واألهـداف احملـدَّدة الـسبعة املنـصوص                
  .يف إطار سينداي

والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّـه متَّ عقـد مـؤمتر دويل مـشترك بـني األمـم املتحـدة وأملانيـا                        -٦١
ــن     ــا، م ــون، أملاني ــشأن رصــد األرض، يف ب ــار٢٨ إىل ٢٦ب ــة   / أي ــول العاملي ــشة احلل ــايو، ملناق م
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تــشارك يف وقــد . لمخــاطرالالزمــة ملواجهــة حتــدِّيات التنميــة املــستدامة يف اجملتمعــات املعرَّضــة ل
ــيم  ــصادية والطاقــة        تنظ ــشؤون االقت ــضاء اجلــوي ووزارة ال ــشؤون الف ــز األملــاين ل ــؤمتر املرك امل

األملانية، للبحث يف ُسـبل ووسـائل التنظـيم املؤسَّـسي السـتخدام املعلومـات املـستمدَّة                 االحتادية  
عراض آليــات التعــاون مــن الفــضاء ضــمن اخلطــط الوطنيــة والــربامج اإلقليميــة والعامليــة، والســت 

  .الفضائي الدولية الرامية إىل التشجيع على تنفيذ إطار سينداي على الصعيد الوطين
كما الحظت اللجنة بارتياح أنَّ املؤمتر الـسنوي اخلـامس الـذي ينظِّمـه مكتـب بـيجني                -٦٢

ــم املتحــدة    ــامج األم ــابع لربن ــن   -الت ــد م ــول١٦ إىل ١٤ ســبايدر، ســوف ُيعقَ ســبتمرب يف / أيل
  .يجني، وسوف يركِّز على تنفيذ إطار سيندايب

والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ املعلومــات واخلــدمات املقَدَّمــة يف إطــار برنــامج األمــم      -٦٣
 سبايدر، ومنها مثالً البعثات االستشارية التقنية، ُتَعدُّ مسامهةً قيِّمةً يف تعزيـز التأهُّـب           -املتحدة  

  .على الصعيد الوطينملخاطر الكوارث والتصدِّي للطوارئ 
 سـبايدر   -ودعا بعض الوفود مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج األمـم املتحـدة               -٦٤

التابع له إىل تكثيف أنشطتهما املعنية ببناء القدرات، مـن خـالل الـربامج التدريبيـة، وخـصوصاً               
  .يف البلدان النامية

دول األعــضاء مــن خــالل أنــشطتها  الــتقــدِّمها ونوَّهــت اللجنــة باملــسامهة القيِّمــة الــيت    -٦٥
املـستمدَّة مـن الفـضاء واسـتخدامها يف دعـم إدارة الكـوارث،              اجلارية بغية زيادة تـوافر احللـول        

مبا يف ذلك مشروع سنتينل آسيا وما يقوم به من تنـسيق طلبـات الرصـد يف حـاالت الطـوارئ                     
الت الطـوارئ  من خالل املركز اآلسـيوي للحـدِّ مـن الكـوارث، وخـدمات إعـداد خـرائط حـا             

، وميثــاق التعــاون علــى حتقيــق  )كوبرنيكــوس(الــيت يقــدِّمها الربنــامج األورويب لرصــد األرض  
املـسمَّى  (االستخدام املنسَّق للمرافـق الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة                    

ــز  ). أيــضاً امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى    ــة ضــرورة تعزي والحظــت اللجن
 سـبايدر   -هود املعنية باحلدِّ من خماطر الكوارث باستعمال خـدمات برنـامج األمـم املتحـدة                اجل

االستفادة مـن   من   وذلك بغية متكني املزيد من البلدان        ،وغريه من برامج اإلغاثة أثناء الكوارث     
  .اجلهود املعنية باحلدِّ من خماطر الكوارث

الـشراكة العامليـة لرصـد      تقـدِّمها   يت ميكـن أن     والحظت اللجنة أيضاً املـسامهة القيِّمـة الـ          -٦٦
األرض يف الـــسنوات املقبلـــة كوســـيلة لتعزيـــز اســـتخدام البلـــدان الناميـــة املعلومـــات الفـــضائية 

  . مواطن الضعف فيها يف هذا الصددتداركواملوقعية من أجل احلدِّ من تعرُّضها لألخطار و
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لـيت تبـذهلا املراكـز اإلقليميـة املنتـسبة إىل           ونوَّهت اللجنة باجلهود املعنية ببناء القدرات ا        -٦٧
األمم املتحدة، وخصوصاً املركز اإلقليمي لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف منطقـة آسـيا                 
واحملــيط اهلــادئ، مــن خــالل االضــطالع بــدورات دراســية بــشأن احلــدِّ مــن خمــاطر الكــوارث     

  .والتصدِّي للطوارئ
    

    م العاملية لسواتل املالحةظُرات األخرية يف جمال النُّالتطوُّ  - ٦  
ــالتطوُّ        -٦٨ ــق ب ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــشات اللجن ــة علمــاً مبناق رات أحاطــت اللجن

الوثيقـة  (م العاملية لسواتل املالحة، اليت يرد بياهنا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        ظُاألخرية يف جمال النُّ   
A/AC.105/1088 ١٥٥-١٣٣، الفقرات.(  

 يـصادف الـذكرى الـسنوية العاشـرة إلنـشاء اللجنـة             ٢٠١٥للجنة أنَّ العام    والحظت ا   -٦٩
وُسلِّط الضوء علـى جنـاح اللجنـة الدوليـة          . الدولية املعنية بسواتل املالحة، برعاية األمم املتحدة      

الباهر يف اجلمع بني مقدِّمي خدمات النظام العاملي لسواتل املالحة ومـستعملي هـذه اخلـدمات                
  .خصوصاً يف البلدان الناميةولترويج لالستفادة منها ودجمها يف الُبىن التحتية الوطنية، لمعاً 
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا يقدِّمــه مــن دعــم     -٧٠

م العامليـة لـسواتل املالحـة وملنتـدى     ظُمستمر بـصفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّ            
 فيهـا التركيـز   مه من حلقات عمل ودورات تدريبيـة ينـصبُّ   مي اخلدمات التابع هلا، ملا ينظِّ     مقدِّ

م العامليـة لـسواتل املالحـة يف    ظُعلى بناء القدرات يف جمال استعمال التكنولوجيات املرتبطة بـالنُّ       
هـا  ريأثتخمتلف ميادين العلوم والصناعة، مبـا يف ذلـك آثـار طقـس الفـضاء يف الغـالف األيـوين و                    

  . على حتديد املواقع
م العامليـة  ظُللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّ    التاسـع   أنَّ االجتمـاع    مع التقـدير    والحظت اللجنة     - ٧١

ذين نظَّمتـهما  لـ نتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، ال     عـشر مل الثالـث  لسواتل املالحة واالجتمـاع   
ملية لسواتل املالحة بالنيابة عن االحتاد األورويب، والوكالة األوروبية للنُّظُم العااملفوَّضية األوروبية  

 أنَّالحظت اللجنـة     كما .٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ١٠، يف الفترة من     براغُعقدا يف   
سـوف تنظِّمـه الواليـات      م العامليـة لـسواتل املالحـة        ظُللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّ       العاشر  االجتماع  

 تـشرين   ٦إىل   ١يف الفتـرة مـن      ، كولـورادو، الواليـات املتحـدة،        املتحدة وسوف ُيعقد يف بولـدر     
باستـضافة  الروسـي    أبـداه االحتـاد   والحظـت اللجنـة أيـضاً االهتمـام الـذي           . ٢٠١٥نوفمرب  /الثاين

  . ٢٠١٦ يف عام ،للجنة الدولية املذكورةاحلادي عشر االجتماع 
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تها الواليات املتحدة واملفوَّضـية     املسامهات املالية اليت قدَّم   مع التقدير   والحظت اللجنة     -٧٢
ــة        ــالنُّظُم العاملي ــصلة ب ــشطة ذات ال ــة إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي دعمــاً لألن األوروبي

 وإىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّظُم العامليــة لــسواتل املالحــة ومنتــدى مقــدِّمي ،لــسواتل املالحــة
  . التابع هلااخلدمات

عــات منتظمــة قــد ُعقــدت بــني االحتــاد الروســي والــصني   والحظــت اللجنــة أنَّ اجتما  -٧٣
بل تعزيـز قابليـة   واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان واالحتـاد األورويب بغيـة مناقـشة سُـ           

م العامليـة لـسواتل املالحـة وحتـسني اخلـدمات      ظُاملتبادل فيما بني مقدِّمي خدمات النُّ   االستخدام  
  . ى الصعيد العامليعلاملستعِملني املقدَّمة إىل 

    
    طقس الفضاء  - ٧  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بطقـس الفـضاء،                    -٧٤
  ). ١٦٩-١٥٦، الفقرات A/AC.105/1088الوثيقة (اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

ضاء، التـابع للجنـة الفرعيـة، الـذي         بت اللجنة بإنـشاء فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفـ             ورحَّ  - ٧٥
عقد اجتماعه األول، بقيادة كندا، على هامش الدورة الثانية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة، مـن أجـل                   

االسـتفادة مـن أفـضل املمارسـات املتَّبعـة يف عمـل فريـق اخلـرباء جـيم املعـين                     بحتديد برنـامج عملـه،      
  . أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدبطقس الفضاء التابع للفريق العامل املعين باستدامة

 من تقريـر    ١٦٩يف الفقرة   حسبما يرد    ،فريق اخلرباء املسندة إىل   والية  الت اللجنة   وأقرَّ  -٧٦
، والـيت تتمثـل يف زيـادة الـوعي وتقـدمي اإلرشـادات              )A/AC.105/1088الوثيقـة   (اللجنة الفرعيـة    

 ذات الــصلة بطقــس الفــضاء فيمــا بــني التواصــل والتعــاون يف جمــال األنــشطةإمكانــات وإتاحــة 
  . الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات الوطنية والدولية املعنية

 عمـل فريـق اخلـرباء ميكـن أن ُيـسهم يف عمـل فريـق التنـسيق بـني             والحظت اللجنـة أنَّ     -٧٧
ه، الربامج املعين بطقس الفضاء، الذي تتوىل املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة مهمـة تنـسيق عملـ              

ــة أحبــاث الفــضاء    بــشأن طريــق الوكــذلك يف وضــع خارطــة   طقــس الفــضاء، الــيت كانــت جلن
  . قد شرعت يف وضعها) كوسبار(

والحظت اللجنـة أيـضاً أن عـدداً مـن االسـتراتيجيات الوطنيـة املتعلقـة بطقـس الفـضاء              -٧٨
لـيت هتـدف إىل   استراتيجية الواليات املتحدة الوطنيـة لطقـس الفـضاء، ا      ومنها مثالً   قيد اإلعداد،   
، وتــويل أمهيــة كــبرية ةطقــس الفــضاء الــشديدألحــداث ب علــى املــستوى الــوطين تعزيــز التأهُّــ

  .لتعزيز التنسيق الدويل بشأن تبادل املعلومات واخلدمات ذات الصلة بطقس الفضاء
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تنظيم عدد من املناسبات هبدف حتديـد جمـاالت التعـاون بـني         كذلك  والحظت اللجنة     -٧٩
 واملنظمات الوطنية والدولية من أجل حتسني القـدرات الوطنيـة وتعزيـز اجلهـود             الدول األعضاء 

العامليــة يف املــسائل املتــصلة بطقــس الفــضاء، ومنــها حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة  
مــارس يف فوكوكــا، / آذار٦ إىل ٢قــدت يف الفتــرة مــن واليابــان بــشأن طقــس الفــضاء، الــيت ُع

ــان؛ وحلقــة العمــل   ــةالياب ــة علــى     : "املعنون ــاء قــدرة عاملي خــدمات طقــس الفــضاء مــن أجــل بن
، اليت قادهتا اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغـالف اجلـوي يف الواليـات املتحـدة،                "الصمود

ــدوة          ــة؛ والن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة واخلمــسني للجن ــدورة الثاني ــامش ال ــى ه ــدت عل وعق
املزمع عقدها ملـدة نـصف      ،  "العيش مع جنم  "لربنامج الدويل   املشتركة بني جلنة أحباث الفضاء وا     

  .٢٠١٦عام يوم خالل الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف 
ــسها      -٨٠ ــوم طقــس الفــضاء وتدري ــدويل لعل ــة أنَّ املركــز ال ، )ICSWSE (والحظــت اللجن

 الفـضاء، مبـا يف ذلـك تـشغيل          ، واصل دعمـه لبحـوث طقـس       )اليابان(كيوشو  القائم يف جامعة    
ــسية    ــات املغنطي ــاز البيان ــسية،    )ماغــداس(نظــام احتي ــاس املغنطي ــزة قي ــة ألجه ــشبكة العاملي ، وال

غـرض بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بنظـام       لوتدريس طقـس الفـضاء، مبـا يف ذلـك إنـشاء مـدارس             
ــسية   ــات املغنطي ــاز البيان ــضاً مواصــلة املركــز    . احتي ــة أي ــدويل نــ والحظــت اللجن شر الرســالة ال

  . لمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءلخبارية اإل
    

    األجسام القريبة من األرض  - ٨  
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقــشات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باألجــسام           -٨١

، A/AC.105/1088الوثيقـــة (مـــن األرض، الـــيت يـــرد بياهنـــا يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة   القريبـــة
  ).١٩١-١٧٠ الفقرات

 أفضل طريقة للتخفيف بفعالية من خماطر وهتديـدات األجـسام           وأشارت اللجنة إىل أنَّ     -٨٢
ــة تلــك األجــسام وحتديــد       ــة مــن األرض هــي مــن خــالل التعــاون الــدويل يف جمــال مراقب القريب

 بالتكنولوجيــات مــن أجــل االرتقــاءخصائــصها وتبــادل املعلومــات بــشأهنا وبنــاء القــدرات ويف 
  .نات عن األجسام القريبة من األرض وبناء مركبات فضائية ملراقبة تلك األجساممجع البيا

والحظــت اللجنــة بارتيــاح العمــل الــذي تقــوم بــه الــشبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر             -٨٣
، )SMPAG(والفريــق االستــشاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية  ) IAWN(الكويكبــات 

ي خلطــر ارتطــام األجــسام لتــصدِّلتــدابري دوليــة اختــاذ علقــة بالتوصــيات املتاللــذان أنــشئا عمــالً ب
  . ٦٩/٨٥، وهو ما أشارت إليه اجلمعية العامة يف قرارها القريبة من األرض
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قـد عقـدت   الدوليـة املـذكورة   والحظت اللجنة الفرعيـة أنَّ اللجنـة التوجيهيـة للـشبكة         -٨٤
عقـاد االجتمـاع الـسنوي الـسادس         بالتزامن مـع ان    ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١اجتماعا يف   

واسـتمعت اللجنـة التوجيهيـة    . واألربعني لشعبة علوم الكواكب يف اجلمعيـة الفلكيـة األمريكيـة       
ة مـشاريع معنيـة بتحديـد خـصائص         إىل عروض إيضاحية بشأن القدرات واألنشطة احلالية لعـدَّ        

ن النوايـا خبـصوص     رض مشروع الصيغة النهائية خلطـاب إعـال       وُع. األجسام القريبة من األرض   
وميكـن االطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات يف             . وجـرت مناقـشته   الدولية  املشاركة يف الشبكة    

  .www.minorplanetcenter.net/IAWN: املوقع التايل
عـين بـالتخطيط للبعثـات       االجتماع الثالـث للفريـق االستـشاري امل        والحظت اللجنة أنَّ    -٨٥

الفضائية يف املعهـد األورويب لبحـوث الفـضاء، التـابع لوكالـة الفـضاء األوروبيـة، قـد انعقـد يف                      
، وركـز بـصورة رئيـسية علـى مناقـشة           ٢٠١٥أبريـل   / نيسان ١٠ و ٩فراسكايت، إيطاليا، يومي    

يع رؤساء املهـام    بيَّن مج قد  و. خطة عمل الفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية       
  . م رؤساء املهام تقارير نصف سنوية عن املهام اجلاريةيقدِّ أنْفق على حالة بنود عملهم، واتُّ

 االجتمـــاع املقبـــل للجنـــة التوجيهيـــة للفريـــق االستـــشاري املعـــين وأُبلغـــت اللجنـــة أنَّ  -٨٦
التابعـة  ُيعقـد علـى هـامش اجتمـاع شـعبة علـوم الكواكـب           وف  بالتخطيط للبعثات الفضائية س   

للجمعيــة الفلكيــة األمريكيــة، يف ناشــنال هــاربر، ماريالنــد، الواليــات املتحــدة، يف الفتــرة مــن   
. وقــد ُدعــي رؤســاء املهــام للمــشاركة يف االجتمــاع. ٢٠١٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣إىل  ٨

وميكن االطـالع علـى املزيـد مـن املعلومـات يف هـذا الـشأن يف املوقـع الـشبكي الرمسـي للفريـق                         
  .ستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائيةاال
 مــا تقــوم بــه الــشبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات  عــرب عــن رأي مفــاده أنَّوأُ  -٨٧

والفريــق االستــشاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية مــن أعمــال تقنيــة يــتعني اســتكماهلا    
فيـذ التـدابري الراميـة إىل التـصدي      بآليات رفيعة املستوى لصنع القرار الـسياسي، حبيـث ميكـن تن           

  . الألي هتديد ناشئ يف الوقت املناسب وعلى حنو فعَّ
 فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض قد جنح يف إنـشاء             والحظت اللجنة أنَّ    -٨٨

ــات       ــالتخطيط للبعث ــشاري املعــين ب ــق االست ــذار خبطــر الكويكبــات والفري ــة لإلن ــشبكة الدولي ال
  .  اللجنة الفرعية قد أوصت حبل ذلك الفريقأنَّالفضائية، و

 مـع التقـدير بعمـل فريـق العمـل، وأشـادت بإجنازاتـه يف تنـسيق                  وأحاطت اللجنة علمـاً     -٨٩
ة خمـاطر األجـسام القريبـة مـن األرض، وخـصوصا            اجلهود الدولية الرامية إىل التخفيف من حدَّ      

ــات والف    ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن ــشبكة الدولي ــشائه لل ــالتخطيط   بإن ــشاري املعــين ب ــق االست ري
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وأعربت اللجنة أيضاً عن شـكرها لـرئيس فريـق العمـل، سـريجيو كاماتـشو                . للبعثات الفضائية 
  .، لتفانيه يف العمل)املكسيك(
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٩  
ــد امل        -٩٠ ــار البن ــة يف إط ــة الفرعي ــشات اللجن ــاً مبناق ــة علم ــتخدام  أحاطــت اللجن ــق باس تعل

ــة      مـــصادر ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــارجي، الـــيت يـ ــة يف الفـــضاء اخلـ ــدرة النوويـ القـ
  ). ٢٠٨-١٩٢، الفقرات A/AC.105/1088 الوثيقة(

دت اللجنة تقرير اللجنة الفرعيـة والفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر القـدرة                  وأيَّ  -٩١
) اململكـة املتحـدة   (هاربيـسون   . ود االنعقاد برئاسة سام أ    النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي عا     

  ).  واملرفق الثاين٢٠٨، الفقرة A/AC.105/1088الوثيقة (
وشــجَّعت اللجنــة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى بــدء تنفيــذ إطــار األمــان   -٩٢

الوثيقــة (اخلــاص بتطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، أو مواصــلة تنفيــذه    
A/AC.105/934( .  

أنَّ إطــار األمــان، بــشكله احلــايل، غــري كــاٍف  عــن رأي مفــاده  بعــض الوفــود أعــربو  -٩٣
جملاهبــة التحــديات الــيت يطرحهــا اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّــه   

املـدارات  يف  يف ذلـك    يف الفضاء اخلارجي، مبا     القدرة تلك   مصادر  انتشار  ينبغي عدم السماح ب   
 وال ،األرضية، حيث إنَّ آثار استخدام مصادر القدرة النووية على البشرية والبيئة مل تقـيَّم بعـدُ            

يوجــد أيُّ إطــار حمــدَّد لتبيــان املــسؤوليات واســتحداث األدوات التقنيــة والقانونيــة الكفيلــة         
  . مةبالتصدي الناجع للحاالت اخلطرية اليت قد تنشأ بسبب املمارسات غري السلي

 بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ احلكومات تتحمَّل مسؤولية دولية عمَّا تقـوم              وأعرب  -٩٤
به املنظمات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على اسـتخدام مـصادر القـدرة                

  .  وأنَّ هذه املسألة تعين كل البشرية،النووية يف الفضاء اخلارجي
 إىل مزيـد مـن التنـسيق والتفاعـل          نَّ هناك حاجةً  أي مفاده   عن رأ  بعض الوفود    أعربو  -٩٥

بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة                     
ملزِمة حتدِّد مسؤوليات الدول عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي، ومـن               

ائل الكفيلة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنـشطة الفـضاء             أجل إجراء حبوث بشأن السُّبل والوس     
  . اخلارجي على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا
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 بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام                       وأعرب  -٩٦
ة مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضية من أجل معاجلـة مـشكلة حـاالت التـصادم احملتملـ               

بني األجسام اليت تستخدم هذه املصادر، وكذلك احتمال عودهتـا َعَرضـيا إىل الغـالف اجلـوي                 
ورأت تلك الوفود أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات    . لألرض

مناسبة وخطط طويلة األمد ولـوائح تنظيميـة والتـشجيع علـى اعتمـاد معـايري ملزمـة، وكـذلك                    
  . مان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيإطار األ

    
     أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة - ١٠  

 مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتدامة أنـشطة               أحاطت اللجنة علماً    -٩٧
ــر ال       ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــد، الـ ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــضاء اخلـ ــة  الفـ ــة الفرعيـ ــة (لجنـ الوثيقـ

A/AC.105/1088 ٢٥٩-٢٠٩، الفقرات.(  
وأقرَّت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة                      -٩٨

والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد                  
، واملرفـــق ٢٥٩، الفقـــرة A/AC.105/1088الوثيقـــة ) (ريقيـــاجنـــوب أف(برئاســـة بيتـــر مـــارتينيز 

  ).١٥ و١٤الثالث، الفقرتان 
  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة  -٩٩

مذكِّرة من األمانة عـن جمموعـة حمدَّثـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة بـشأن                     )أ(  
  ؛)A/AC.105/L.298الوثيقة (استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

مــشروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف      )ب(  
، )A/AC.105/C.1/L.343الوثيقـة   (ورقـة عمـل مقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل               : األمد البعيد 

  سبق أن أُتيح للجنة الفرعية إبَّان دورهتا الثانية واخلمسني؛
اقتراح بشأن استعراض وحبـث     "د الروسي عنواهنا    ورقة عمل مقدَّمة من االحتا      )ج(  

ي االحتياجـات املـشتركة يف جمـال مجـع وتبـادل      فكرة إنشاء منصَّة معلومات لألمم املتحـدة تلبِّـ       
املعلومات عن رصد الفضاء القريب مـن األرض، ضـمانا ألمـان العمليـات الفـضائية وجوانبـها                  

 سبق أن أُتيحـت للجنـة الفرعيـة إبَّـان دورهتـا             ،)A/AC.105/L.293الوثيقة  " (اهليكلية والربناجمية 
  الثانية واخلمسني؛

التوصُّل إىل تفسري موحَّد للحـق      "ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنا          )د(  
يف الــدفاع عــن الــنفس وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة، مــن حيــث تطبيقــه علــى الفــضاء اخلــارجي،   
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زاعـات ولتعزيـز       الفضاء اخلارجي بيئةً آمنةً وخاليـةً مـن الـن          باعتبار ذلك وسيلةً للحفاظ على بقاء     
 سـبق أن أُتيحـت      ،)A/AC.105/L.294الوثيقة  " (استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد      
  للجنة الفرعية إبَّان دورهتا الثانية واخلمسني؛

ــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا      ) ه(   ــة عمــل مقدَّم ــق بط "ورق ــارات تتعل ــق اعتب رائ
توحيد فهم قضايا حتسني املمارسـات املتَّبعـة يف تـسجيل األجـسام الفـضائية بـالنظر إىل احلاجـة                 

، ســبق أن أُتيحــت للجنــة )A/AC.105/L.295الوثيقــة " (إىل ضــمان أمــان العمليــات يف الفــضاء
  الفرعية إبَّان دورهتا الثانية واخلمسني؛

اعتبـارات واقتراحـات إضـافية      "ا  ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنـ         )و(  
لترسيخ فهم اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف              

" األمد البعيد واملمارسات املتَّبعة يف هذا الصدد، وفهم املعـىن الـشامل لـذلك املفهـوم ووظائفـه                 
  ة إبَّان دورهتا الثانية واخلمسني؛، سبق أن أُتيحت للجنة الفرعي)A/AC.105/L.296الوثيقة (

ــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا       )ز(   ــة اجتمــاع مقدَّم ــرِّر  "ورق آن األوان لكــي يق
اجملتمع الدويل ما إذا كان سيدعم جمموعة حلـول فعالـة بـشأن تعزيـز أمـان العمليـات الفـضائية                    

وظيفـي وهامـشية    أو سينهي عمله بشأن هذا املوضوع بنتائج غري حامسة خاليـة مـن أي حممـل                 
  ؛)A/AC.105/2015/CRP.15الوثيقة " (من حيث فائدهتا العملية

مقتــرح مــن الواليــات "ورقــة اجتمــاع مقدَّمــة مــن الواليــات املتحــدة عنواهنــا    )ح(  
الوثيقــة " (املتحــدة مــن أجــل إنــشاء فريــق خــرباء بــشأن التوعيــة التعاونيــة بــأحوال الفــضاء          

A/AC.105/2015/CRP.17(؛  
ــة اج  )ط(   ــا     ورق ــات املتحــدة عنواهن ــن الوالي ــة م ــاع مقدَّم ــن   "تم ــر م ــات نظ وجه

الواليات املتحدة خبصوص مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي               
  ؛)A/AC.105/2015/CPR.18الوثيقة " (يف األمد البعيد

ادرة التقيــيم الروســي ملبــ"ورقــة اجتمــاع مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا    )ي(  
الوثيقــة  " (وإجــراءات االحتــاد األورويب للتقــدُّم مبــشروع مدونتــه لقواعــد الــسلوك الفــضائي       

A/AC.105/2015/CRP.19(؛  
وجنـوب أفريقيــا  الربازيــل واالحتــاد الروسـي  ورقـة اجتمــاع مقدَّمـة مــن وفـود      )ك(  

بيـــان مـــشترك مـــن وفـــود دول جمموعـــة  "عنواهنـــا ) دول جمموعـــة بـــريكس(والـــصني واهلنـــد 
صــادر خــالل الــدورة الثامنــة واخلمــسني للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف          " يكسبــر "
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األغراض السلمية، بشأن مسائل تتعلق بوضع املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء            
  ).A/AC.105/2015/CPR.20الوثيقة " (اخلارجي يف األمد البعيد

اجتماعـــاً أثنـــاء الـــدورة احلاليـــة للجنـــة، والحظـــت اللجنـــة أنَّ الفريـــق العامـــل َعقَـــَد   -١٠٠
مــن خــدمات الترمجــة الــشفوية، وأنَّ رئــيس الفريــق العامــل َعقَــَد   لــه باســتخدام مــا هــو متــاح  

وأثنـاء تلـك املـشاورات، جـرت        . مشاورات غري رمسية مع الوفود املهتمـة أثنـاء الـدورة احلاليـة            
  ).A/AC.105/L.298الوثيقة (مفاوضات بشأن اجملموعة احملدَّثة من املبادئ التوجيهية 

. وأبرزت اللجنة أمهيـة العمـل الـذي يـضطلع بـه الفريـق العامـل والتقـدُّم الـذي أحـرزه             -١٠١
  .وأثنت على رئيس الفريق ملا بذله من جهود بال كَلل

ــة   -١٠٢ ــة،    مــع الوالحظــت اللجن ــادئ التوجيهي ــة مــن مــشاريع املب تقــدير أنَّ اجملموعــة احملدَّث
تقـارير أفرقـة اخلـرباء األربعـة        إىل  اسـتندت   قـد   ،  A/AC.105/L.298 الوثيقـة    بصيغتها الـواردة يف   

والحظــت اللجنــة أنَّ . وتــضمَّنت مبــادئ توجيهيــة إضــافية وتعــديالت، أدخلتــها دول أعــضاء 
اجملموعة احملدَّثة توفِّر أساساً جيِّداً إلجراء املزيد من املناقشات ولوضع الصيغة النهائية للمبـادئ              

  .التوجيهية
والحظــت اللجنــة أنَّ عــدَّة توصــيات واردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين     -١٠٣

تتعلـق مباشـرةً   ) A/68/189انظر الوثيقة (بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي  
بعمــل الفريــق العامــل، وهــو مــا يــربز علــى حنــو إضــايف أيــضاً أمهيــة االنتــهاء مــن إعــداد املبــادئ 

  . التوجيهية يف الوقت املناسب
املبـادئ التوجيهيـة، لـدى وضـعها يف صـيغتها النهائيـة، مـن             أنَّ  والحظت اللجنة أيـضا       -١٠٤

شـــأهنا أن تـــسهم يف تعزيـــز الـــشفافية، ويف بنـــاء الثقـــة، ويف أمـــان أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي  
عزيــز اســتخدام واســتدامتها، ومــن شــأهنا أيــضاً أن تــشكِّل جــزءاً مــن إطــار أوســع يرمــي إىل ت   

  .الفضاء اخلارجي على حنو مستدام
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه على الرغم من أن جمموعة املبادئ التوجيهيـة                  -١٠٥

احملدَّثة توفِّر أساسـاً سـليماً لوضـعها يف صـيغتها النهائيـة، فـإنَّ ترابطهـا واتِّـساقها علـى اإلمجـال                       
ومشلـت االقتراحـات املقدَّمـة إعـادة هيكلـة املبـادئ يف         . زاال حباجـة إىل املزيـد مـن التحـسني          ما

أربعــة فــصول مــن أجــل حتــسني الوضــوح والتــوازن العــام فيهــا؛ وصــياغة أحكامهــا علــى حنــو    
متَّسق؛ وتوضيح عالقة الترابط بينها وبني اإلطـار القـانوين احلـايل؛ وحتقيـق املزيـد مـن التوطيـد                    

  .ن إجراءات ذات توجُّه عمليوالتبسيط واالختصار؛ وضمان صوغها بلغٍة تتضمَّ
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تكـون قـادرةً علـى                -١٠٦
استكمال املهمة املسَندة إليها يف إحكام صوغ جمموعة املبادئ التوجيهيـة، حيـث إنَّ مـن شـأن       

يف تعزيــز مــصاحل الــدول  هــذه املبــادئ التوجيهيــة أن تثبــت يف األمــد البعيــد أهنــا وســيلة هامــة    
واجملتمع الدويل يف احلفاظ على الفضاء اخلارجي باعتباره بيئةً عملياتيـة آمنـةً ومـستقرَّةً وخاليـةً                 

ودعت تلك الوفود الـدول األعـضاء إىل احلـرص علـى اتِّبـاع هنـج بنَّـاء وتعـاوين            . من النـزاعات 
سـريعة، علـى النحـو املتَّفـق        بغية ضمان تواصل مسار توطيد مشروع املبادئ التوجيهيـة خبطـى            

  .عليه بتوافق اآلراء
أنَّ وضع الـصيغة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة يف           مفاده  وأعرب بعض الوفود عن رأي        -١٠٧

الوقت املناسـب أمـر يتَّـسم بأمهيـة قـصوى بـالنظر إىل انتـشار احلطـام الفـضائي وازديـاد خمـاطر                        
خطرياً ألمان العمليات الفضائية واسـتدامة أنـشطة        تصادم األجسام الفضائية، ممَّا يشكِّل هتديداً       

  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي احلفــاظ علــى املبــادئ التاليــة عنــد وضــع الــصيغة      -١٠٨

جيب أن ُتفهم االستدامة يف األمد البعيد بأنَّها شرط مـسبق           : النهائية ملشروع املبادئ التوجيهية   
ــؤثِّ     ضــروري لال ــع أيَّ عمــل ميكــن أن ي ــا مين ــضائية مب ــشطة الف ــى األجــسام  ضــطالع باألن ر عل

ــه، أو يُ    ق هبــا ضــررا أو أذى أو لِحــالفــضائية املوجــودة يف املــدار أو الــيت تكــون يف طريقهــا إلي
رها؛ وينبغي احليلولة دون أن يصبح الفضاء اخلارجي منطقة نزاع فيمـا بـني البلـدان أو مـع                   يدمِّ

يف  وضـع أسـلحة   أنَّلقطاعني اخلاص أو العام؛ وينبغي أن يعترب على حنو واضـح        املنظمات من ا  
مــع االســتخدام املــستدام للفــضاء ن تنافيــاي هأو القيــام بــأي أعمــال عدائيــة فيــالفــضاء اخلــارجي 

، جيب مراعاة املـسؤوليات      وإزالته احلطام الفضائي من  تخفيف  للاخلارجي؛ وعند اعتماد تدابري     
 ظـرف، أن ُتلـَزم الـدول الناشـئة يف جمـال         املرتادة للفضاء، وال ينبغي، حتـت أيِّ      التارخيية للدول   

  . ل عبء إزالة احلطام الفضائي أو تقاسم تكاليفهارتياد الفضاء بتحمُّ
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ال ينبغـي أن تتـضمن املبـادئ التوجيهيـة أيَّ                       -١٠٩

ل إىل الفــضاء أمــام الــدول ذات القــدرات الفــضائية أحكــام ميكــن أن حتــدَّ مــن إمكانيــة الوصــو
  . الناشئة، أو تعيقها عن ذلك

ــشطة         -١١٠ ــة باســتدامة أن ــسائل املتعلق ــد امل ــاده أن تعق ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ومنها مـثالً اإلزالـة الفعليـة للحطـام الفـضائي، يتطلـب النظـر                 

ودعـت تلـك الوفـود إىل مـشاركة أكـرب مـن جانـب               . تقين والقـانوين معـا    فيها من املنظـورين الـ     
  . اللجنة الفرعية القانونية
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه لدى وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية،               - ١١١
   .تصبح اللجنة الفرعية العلمية والتقنية هي احملفل املناسب لتبادل املعلومات بشأن تنفيذها

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ال ينبغي أن يستخدم مشروع املبـادئ التوجيهيـة مـصطلح                  -١١٢
، حيث تفسر اجلهات الفاعلة يف أنشطة الفضاء هذا املـصطلح بطـرق             "التوعية بأحوال الفضاء  "

ورأى ذلــك الوفــد أيــضا أنَّــه ســيكون مــن األنــسب اســتخدام مــصطلحات حمــدَّدة         . خمتلفــة
احتمـــاالت االقتـــراب "، أو "مـــسار احلركـــة" يف مواقـــف حمـــدَّدة، مثـــل للمعلومـــات املطلوبـــة

  ". اخلصائص الفيزيائية لألجسام"، أو "اخلطري
ــة عــن األحــوال يف        وأُ  -١١٣ ــات اجملمَّع ــوافر املعلوم ــد ت ــه فقــط عن ــاده أنَّ عــرب عــن رأي مف

 شـاملة   الفضاء، واألجسام الفضائية واألحداث الفـضائية ميكـن اسـتحداث وتطبيـق آليـة دوليـة               
  . لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

والحظت اللجنة مع التقدير عقد حلقة عمل إقليمية بشأن االسـتدامة الطويلـة األجـل                 -١١٤
، نظمتــها ٢٠١٥أبريــل / نيــسان٨ و٧ألنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف ســان خوســيه، يــومي      

الوسطى للمالحة اجلوية والفـضاء، بـدعم مـن      مؤسسة العامل اآلمن، بالتعاون مع رابطة أمريكا        
وزارة خارجية كوستاريكا، وذكرت أهنا كانت حمفـالً قيِّمـاً لـدعم املناقـشات اإلقليميـة بـشأن               

  .استدامة الفضاء يف أمريكا الالتينية
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ١١  
 مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل وتطبيقاته،

رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان املتصلة بتطوُّ
    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

طـار البنـد املتعلـق بدراسـة الطبيعـة          أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إ           -١١٥
الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك                

رات االتـصاالت   استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطـوُّ          
ناميـة ومـصاحلها، دون مـساس بـدور     الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان ال        

، A/AC.105/1088الوثيقـة  (االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت يرد بياهنا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        
  ).٢٧٠-٢٦٠ الفقرات
أنَّ املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض هــو مــورد   مفــادهعــن رأي بعــض الوفــود أعــرب و  -١١٦

مما يهـدِّد اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف       طبيعي حمدود ُيخشى أن يصبح يف حالة تشبُّع،         
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 اسـتغالله؛ وأنـه ينبغـي إتاحتـه جلميـع الـدول بـشروط متكافئـة،         ه ينبغـي ترشـيد   تلك البيئة؛ وأنـ   
بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة                       

ود أيضاً أنَّ من املهم اسـتخدام املـدار الثابـت       ورأت تلك الوف  . وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان   
بالنسبة لألرض وفقاً للقـانون الـدويل، ولقـرارات االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، وضـمن اإلطـار                   

  . القانوين املنصوص عليه يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة
و جـزء مـن      بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـ                وأعرب  -١١٧

الفضاء اخلارجي، وأنَّه ال خيضع للتملُّك الوطين من خالل املطالبات بالسيادة عليـه، سـواء مـن      
، وأنَّ   مـراراً  اسـتخدامه تكـرار   خالل َشـْغِله أو بـأي وسـيلة أخـرى، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه أو                   

  . استخدامه خيضع ملعاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت
أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض    مفادهعن رأي  بعض الوفود   أعربو  -١١٨

يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقـصِّيها بإنـشاء مـا يلـزم                      
  .من أفرقة عاملة وأفرقة قانونية وتقنية حكومية دولية، حسب االقتضاء

    
املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية مشروع جدول األعمال   - ١٢  

    والتقنية  العلمية
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبـشروع جـدول                 -١١٩

األعمال املؤقـت للـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، الـيت يـرد بياهنـا يف                        
  ). ٢٨٢-٢٧١، الفقرات A/AC.105/1088الوثيقة (ة تقرير اللجنة الفرعي

ت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة                    وأقرَّ  -١٢٠
  ).٢٧٨-٢٧٣، الفقرات A/AC.105/1088الوثيقة (

 علـى   واستناداً إىل مداوالت اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني، اتَّفقت اللجنة            -١٢١
  :أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، يف البنود التالية

  .لتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنيةاتبادل عام لآلراء وعرض   -١  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  
اق تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـي              -٣  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
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ــسواتل، مبــا يف ذلــك       -٤   ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبْع ــصلة باست املــسائل املت
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٥  
  .ائيةم الفضظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  -٦  
  . م العاملية لسواتل املالحةظُرات األخرية يف جمال النُّالتطوُّ  -٧  
  . طقس الفضاء  -٨  
  . األجسام القريبة من األرض  -٩  
  . استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٠  
 حسبما هـو مبـيَّن يف خطـة العمـل املمـدَّدة املتعـددة       ٢٠١٦ لعام  قرَّرالعمل امل (    

ــسنوا ــل  الـــ ــالفريق العامـــ ــة بـــ ــة  (ت اخلاصـــ ــر الوثيقـــ ، A/AC.105/1065انظـــ
   ))٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧ الفقرة

  . استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١١  
 حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل املتعـدِّدة الـسنوات           ٢٠١٦العمل املقرَّر لعام    (    

دهتا اللجنــة الـيت مـدَّ  ) ١٦١، الفقـرة  A/64/20الوثيقــة (اخلاصـة بـالفريق العامـل    
  ))١٩٩، الفقرة A/69/20(يف دورهتا السابعة واخلمسني 

ــألرض        -١٢   ــسبة ل ــة للمــدار الثابــت بالن ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي دراســة الطبيع
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية،             

رات االتصاالت الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار     صلة بتطوُّ ودراسة سائر املسائل املت   
ــدور االحتــاد        ــصاحلها، دون مــساس ب ــدان الناميــة وم خــاص الحتياجــات البل

 .الدويل لالتصاالت

  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(    
واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  الرابعــة مــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة    -١٣  

/ لك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع      العلمية والتقنية، مبا يف ذ 
  .بنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعددة السنوات



 

V.15-04229 25 
 

A/AC.105/L.299/Add.1 

 من الفريق العامل اجلامع والفريـق العامـل املعـين           معاودة عقد كلٍّ  واتَّفقت اللجنة على      -١٢٢
العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة     باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي والفريـق           

  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد يف الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
ــدوة الــيت ســ     -١٢٣ ــوان الن ــة علــى أن يكــون عن ينظمهــا مكتــب شــؤون  وف واتَّفقــت اللجن

ة الفرعيـة يف دورهتـا      لت إليـه اللجنـ    ، وفقاً لالتفاق الـذي توصَّـ      ٢٠١٦الفضاء اخلارجي يف عام     
، هــو )٢٤، املرفــق األول، الفقــرة A/AC.105/890الوثيقــة  (٢٠٠٧الرابعــة واألربعــني يف عــام 

 ".دور قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاء"

شـياكي  يقـوم   لت إليه دول آسيا واحمليط اهلادئ بأن        ت اللجنة االتفاق الذي توصَّ    وأقرَّ  -١٢٤
ــان(موكــاي  ــق العامــل اجلــامع يف عــام   الفمبهمــة رئاســة  ) الياب ــويل  ٢٠١٦ري ــاء ت . ك. ف، أثن
للفريــق العامــل رئاســته  دادوال. ك. فيواصــل  رئاســة اللجنــة الفرعيــة، علـى أن  )اهلنـد (دادوال 

  .٢٠١٧اجلامع يف عام 
  


