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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧- ٨فيينا، 

      
  مشروع التقرير

  
    إضافة    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    ة واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثالث  -باء  
اللجنـة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال            أحاطت   -١

)، الــذي يتضــمَّن نتــائج مــداوالت اللجنــة الفرعيــة A/AC.105/1109واخلمســني ( الثالثــةدورهتــا 
  .٧٠/٨٢بشأن البنود اليت نظرت فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

ملا أبداه من قيـادة مقتـدرة    دادوال (اهلند)ك.  ف.وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد   -٢
  واخلمسني. الثالثةأثناء دورة اللجنة الفرعية 

 وإيطاليـا  وإندونيسـيا  وأملانيـا  وأسـتراليا  ياالحتـاد الروسـ  وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو   -٣
 - مجهوريـة ( زويال وفـن  وفرنسـا  مـان ُعو والصـني  كوريـا  ومجهورية واجلزائر وتركيا وباكستان

 والنمسـا  ةيرلنـدا الشـمالي  آاملتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    واململكـة  واملكسيك وكندا البوليفارية)
ممثِّـل األرجنـتني نيابـة عـن جمموعـة      . وتكلَّـم أيضـاً   نواليابـا  األمريكية املتحدة والواليات واهلند
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ـــ تينيـــة نيابـــة عـــن جمموعـــة دول أمريكـــا الال ل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ممثِّـــو ،والصـــني ٧٧الـ
املراقبــان عــن رابطــة مستكشــفي الفضــاء والرابطــة أيضــاً هــذا البنــد بشــأن وتكلــم ي.  والكــاريب

أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثِّلـو      كمـا تكلـم بشـأن هـذا البنـد      الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء. 
  دول أعضاء أخرى.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٤
  ؛"، قدَّمه ممثِّل إيطالياة الكون املفتوح"مبادر  )أ(  
ــية       "  )ب(   ــاالت الدراس ــان بشــأن الزم ــم املتحــدة والياب ــني األم ــامج املشــترك ب الربن

  "، قدَّمه ممثِّل اليابان؛الطويلة األمد يف جمال تكنولوجيات السواتل النانوية
قدَّمـه ممثِّـل    "،التدريس يف إطار الربنامج املشترك بني األمـم املتحـدة واليابـان   "  )ج(  
  .السودان

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١  

    ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة برنامج ا  (أ)  
برنـامج  بأنشـطة  أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق        -٥

يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة   هلــا عــرضالــيت يــرد واملتحــدة للتطبيقــات الفضــائية،  األمــم
A/AC.105/1109 ٥٦-٤٦، الفقرات.(  

ــامج هــي       -٦ ــدى الربن ــة ل ــة أنَّ جمــاالت األولوي ــي، وإدارة   :والحظــت اللجن الرصــد البيئ
املوارد الطبيعية، واالستفادة من االتصاالت السـاتلية يف تطبيقـات التعلـيم والتطبيـب عـن ُبْعـد،       

واسـتخدام الـنُّظُم العامليـة لسـواتل املالحـة، ومبـادرة علـوم الفضـاء         واحلدُّ من خماطر الكوارث، 
ــادرة      ــا الفضــاء األساســية، ومب ــادرة تكنولوجي ــاخ، ومب ــانون الفضــاء، وتغيُّــر املن األساســية، وق

  .اإليكولوجيةاملنظومات و ،التنوُّع األحيائيو ،تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء
ــة علمــاً باألنشــطة   و  -٧ ــامج يف عــام   أحاطــت اللجن ــذها الربن ــيت، ٢٠١٥الــيت نفَّ ــرد  وال ي

) ويف تقريـر  ٥٥-٥٢، الفقـرات  A/AC.105/1109يف تقرير اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة     هلا عرض
  ، املرفق األول).A/AC.105/1107خبري التطبيقات الفضائية (الوثيقة 

حمــدودة، وناشــدت والحظــت اللجنــة بقلــق أنَّ املــوارد املاليــة املتاحــة لتنفيــذ الربنــامج    -٨
  الدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التربُّعات.
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    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
مـن عـام    الفترة املتبقيةلقات العمل والندوات املزمع عقدها يف حب علماًاللجنة  أحاطت  -٩

اإلسـالمية) وجنـوب أفريقيـا وكوسـتاريكا     -ن تقـديرها إليـران (مجهوريـة   وأعربت عـ  .٢٠١٦
ــطة (      ــك األنشـ ــافتها تلـ ــد، الستضـ ــا واهلنـ ــال والنمسـ ــيك ونيبـ ــا واملكسـ ــر وكينيـ ــة اانظـ لوثيقـ

A/AC.105/1107املرفق الثاين ،.(  
    

    الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمِّق  ‘٢‘  
، من خالل معهـد كيوشـو للتكنولوجيـا،    واصلتمة اليابان حكو إىل أنَّاللجنة  تأشار  -١٠

بشــأن تكنولوجيــا الفضــاء األساســية بتــوفري فــرص زمــاالت    إســهامها يف مبــادرة األمــم املتحــدة 
املتحـدة   الربنـامج املشـترك بـني األمـم     دراسية طويلة األمد لطلبة مـن البلـدان الناميـة ضـمن إطـار     

  .ال تكنولوجيات السواتل النانويةلة األمد يف جمواليابان بشأن الزماالت الدراسية الطوي
الوكالــة اليابانيــة مــع تعــاون مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   إىل أنَّاللجنــة  تأشــارو  -١١

لنشـر سـواتل مصـغَّرة مكعَّبـة انطالقـاً مـن        فرصـاً  أتـاح الستكشاف الفضاء اخلـارجي (جاكسـا)   
ضـمن إطـار الـدعوة املوجَّهـة مـن      لدوليـة،  اليابانيـة (كيبـو) يف حمطـة الفضـاء ا     الختبـارات اوحدة 

  .وحدة "كيبوكيوب" إىل تقدمي اقتراحات
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  
املتحدة للتطبيقـات الفضـائية    يف إطار برنامج األمم ما قُدِّمالحظت اللجنة مع التقدير   -١٢

تعـاون اإلقليمـي يف جمـال    دعمـاً لألنشـطة واملشـاريع الـيت تعـزِّز ال     من خـدمات استشـارية تقنيـة    
ــة         ــر خــبري التطبيقــات الفضــائية (الوثيق ــه يف تقري التطبيقــات الفضــائية، حســبما هــو مشــار إلي

A/AC.105/1107 ٣٧-٣٢، الفقرات.(  
    

     املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة  ‘٤‘  
األمم املتحدة للتطبيقـات الفضـائية واصـل التركيـز      الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج  -١٣

علــى التعــاون مــع الــدول األعضــاء علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي وعلــى التــرويج لــذلك    
التعاون وتعزيزه من أجل دعم املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة        

، A/AC.105/1107ت الفضـــائية (الوثيقـــة يف تقريـــر خـــبري التطبيقـــاويـــرد املتحـــدة.  إىل األمـــم
يف  ،الربنـامج  املدعومـة مـن  املراكـز اإلقليميـة   ملـا وفَّرتـه   ، عـرض للجـدول الـزمين    الثالث) املرفق
  ، من دورات دراسات عليا، مدة كل منها تسعة أشهر.٢٠١٦-٢٠١٤الفترة 
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 عـــن تقـــديرها ملكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي لتنفيـــذه برنـــامج اللجنـــة  وأعربـــت  -١٤
املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية، ونوَّهــت بأمهيــة دور الربنــامج يف دعــم بنــاء القــدرات يف    األمــم
  .تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، خصوصاً يف البلدان الناميةوعلوم جمال 
وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ األرجنتني سوف تستضيف النـدوة الدوليـة السـابعة عشـرة       -١٥

تنظمهـا مجعيـة أمريكـا الالتينيـة     د ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة، الـيت     عـ ُبيف جمال االستشعار عـن  
 ١١إىل  ٧، مــن يغــوازويف بويرتــو إ لشــؤون االستشــعار عــن ُبعــد ونظــم املعلومــات الفضــائية  

  .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  (ب)  
 سارسـات) - ي الدويل للبحث واإلنقـاذ (كوسـباس  الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الساتل  - ١٦

ــا  ــة    ٤٠يضـــمُّ حاليـ ــواً ومنظمـــتني مشـــاركتني، وأنَّ هنـــاك جهـــات أخـــرى مهتمـ ــة عضـ دولـ
باالنتساب إىل الربنامج. والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة بـأجهزة          

سـواتل يف مـدار قطـيب     مخسـة  اإلرشاد يف حاالت الطوارئ بفضل العنصر الفضائي املؤلَّف من
وكنـدا واهلنـد    االحتـاد الروسـي وفرنسـا   واتل يف مدار ثابـت بالنسـبة لـألرض، وفَّرهـا     س وسبعة

إىل جانــــب املنظمــــة األوروبيــــة الســــتغالل ســــواتل األرصــــاد اجلويــــة   والواليــــات املتحــــدة
ظـت  بلـداً آخـر. والح   ٢٦ قـدَّمها مسامهات يف العنصر األرضي (يومتسات)، وكذلك بفضل 

على إنقـاذ حيـاة    ٢٠١٥يف عام  تقد ساعدبيانات التنبيه الصادرة عن النظام اللجنة أيضاً أنَّ 
    يف خمتلف أحناء العامل. عملية حبث وإنقاذ ٨٥٠شخص يف  ٢ ٤٠٠

    
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر   - ٢  

    ٢٠١٥دامة وخطة التنمية ملا بعد عام األمم املتحدة للتنمية املست
أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بتســـخري     -١٧

تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة   
يف تقريــر اللجنــة  هلــا عــرض، الــيت يــرد ٢٠١٥للتنميــة املســتدامة وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   

  ).٨٠-٦٤، الفقرات A/AC.105/1109الفرعية (الوثيقة 
ــة    - ١٨ ــرَّت اللجن ــا صــدر وأق ــة وفريقهــا العامــل اجلــامع     م ــة الفرعي مــن توصــيات  عــن اللجن

  ).٨٠، الفقرة A/AC.105/1109بشأن هذا البند (الوثيقة وقرارات 
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 ضـرورة ، ٧٠/٨٢دَّداً، يف قرارهـا  واستذكرت اللجنة أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد أكَّـدت جمـ       -١٩
الترويج لفوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها     
األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتَّصـلة هبـا، وسـلَّمت    

التنميــة  يف عمليــاتوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا  بضــرورة التــرويج لألمهيــة اجلوهريــة لعلــ 
السياسات وبـرامج العمـل   ، لدى صوغ عاملي واإلقليمي والوطين واحمللياملستدامة على الصعيد ال
تنفيـذ خطـة   لـدى   وكـذلك ، تحقيق أهداف تلـك املـؤمترات  لجهود بذل وتنفيذها، بوسائل منها 

  .٢٠٣٠عام املستدامة لالتنمية 
ض الوفود عن رأي مفاده أنَّ الدراسة املستمرة للسبل اليت ميكـن هبـا لعلـوم    وأعرب بع  -٢٠

ينبغـي   ٢٠٣٠وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا أن تسـهم يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       
  أن تظل جزءاً من عمل اللجنة.

    
  تطبيقاته  املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  - ٣  

    لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باملسـائل املتَّصـلة         -٢١

ــة        ــدان النامي ــه لصــاحل البل ــا يف ذلــك تطبيقات ــد بواســطة الســواتل، مب باستشــعار األرض عــن ُبْع
ــد بيئــــة األرض،   ويف يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة (الوثيقــــة     هلــــا عــــرضالــــيت يــــرد  ورصــ

A/AC.105/1109٩١-٨١ ، الفقرات.(  
أحاطــت اللجنــة علمــاً بعــدد مــن املبــادرات اإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز كمــا   -٢٢

التنميـة  االقتصـادية و -التنميـة االجتماعيـة   دعـم استخدام بيانات االستشعار عـن ُبْعـد مـن أجـل     
  البلدان النامية. نفعةملاملستدامة، وخصوصاً 

املعنيـة باسـتخدام    والدوليةالوطنية التعاون ، استعرضت الوفود برامج ةاملناقش سياقويف   -٢٣
بيانات االستشعار عن ُبْعد. وأُبـرِز عـدد مـن اجملـاالت الـيت تسـتمرُّ فيهـا األمهيـة احلامسـة لبيانـات           

 رصـد تغيُّـر املنـاخ   مـا يلـي:   األمثلـة   . ومشلتمستنريةاالستشعار عن ُبْعد من أجل اتِّخاذ قرارات 
، وإدارة الكــوارث، وإدارة املــوارد الطبيعيــة، ورصــد احملاصــيل غــري      وغــازات الغــالف اجلــوي  

ورصـد الشـواطئ ومناسـيب    احمليطـات،   ودراسـة املشروعة، والتنبُّـؤ حبـاالت اجلفـاف والتصـحُّر،     
ــة، واســتخدام األراضــي وإدارة املســاقط      ــة الريفي ــة،البحــار، والتنمي ــة، و املائي تخطــيط الوالزراع

 رصـد لخصوصـاً  و، واألمن الغذائي، والصـحة العموميـة، واملعونـة اإلنسـانية والتنمويـة،      احلضري
  واملوارد الطبيعية يف خميَّمات الالجئني واملهجَّرين داخليا. أعداد األفراد
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ا مـن تطبيقـات   تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعـد وغريهـ  استخدام زدياد أمهية ال وإدراكاً  -٢٤
اجلهـات   لصـاحل علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعا بعـض الوفـود إىل زيـادة أنشـطة بنـاء القـدرات       

الفاعلــة املعنيــة علــى الصــعيد الــوطين، وخصوصــاً يف البلــدان الناميــة، عنــد اتِّخــاذ تــدابري وقائيــة 
يــدها الوفــود أيضــاً عــن تأي  تلــكأخطــار. وأعربــت بــه مــن  يــرتبطلتــدهور البيئــي ومــا  لــدرء ا

للمبادرات اليت تـروِّج إلتاحـة البيانـات املسـتمدَّة مـن الفضـاء للبلـدان الناميـة وتعميمهـا عليهـا           
  دومنا تكلفة.

ــات إطــالق ســواتل      -٢٥ ــة عــدد عملي كمــا الحظــت أنَّ  رصــد األرض، لوالحظــت اللجن
ــة اضــطلعت   ــدان النامي ــة إلطــالق ســواتل    ب البل ــادرات التعاوني ــن املب ــدد م ــل   ع ــذا القبي ــن ه  .م

اســتخدام  يف جمــالعلــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة       اللجنــة شــدَّدت و
  تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعد.

    
    احلطام الفضائي  - ٤  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطـام الفضـائي،     -٢٦
  ).١١٣-٩٢، الفقرات A/AC.105/1109الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية (هلا واليت يرد عرض 

بشــأن هــذا البنــد مــن قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة مــا أصــدرته اللجنــة  وأقــرَّت  -٢٧
  ).١١٣و ٩٧، الفقرتان A/AC.105/1109(الوثيقة 

والحظت اللجنة مع التقـدير أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ تـدابري لتخفيـف احلطـام الفضـائي           -٢٨
ــاد  ــادئ     تتَّســق مــع املب ــة و/أو املب ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اللجن ئ التوجيهي

الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة   لتخفيف احلطام الفضائي التوجيهية 
، وأنَّ دوالً أخـرى قـد وضـعت معـايَري خاصَّـة هبـا لتخفيـف احلطـام         (اليـادك)  باحلطام الفضائي

ــة. و الفضــائي تســتند إىل تلــ   ــادئ التوجيهي ــك،  ك املب ــة أنَّ دوالً  إىل جانــب ذل الحظــت اللجن
ــد الســلوك اخلاصــة         ــة لقواع ــة األوروبي ــذكورة واملدوَّن ــة امل ــادئ التوجيهي أخــرى تســتخدم املب
بتخفيــف احلطــام الفضــائي، باعتبارمهــا مــرجعني يف أطرهــا للتنظــيم الرقــايب اخلاصــة باألنشــطة   

إطــار برنــامج  قــد تعاونــت، ضــمنأنَّ دوالً أخــرى  يضــاًأالفضــائية الوطنيــة. والحظــت اللجنــة 
  وكالة الفضاء األوروبية اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء، على معاجلة مسألة احلطام الفضائي.

وحثَّت اللجنة البلدان الـيت مل تنفِّـذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي           -٢٩
 تلـك ، علـى النظـر يف تنفيـذ    اليـادك وجيهيـة الصـادرة عـن    اليت وضعتها اللجنة، و/أو املبـادئ الت 

  املبادئ طواعيةً.
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ــة   -٣٠ ــاد والحظــت اللجن ــدابري ملموســة لتخفيــف احلطــام    عــدد ازدي الــدول الــيت تتخــذ ت
 مـن الفضائي، منـها حتسـني تصـميم مركبـات اإلطـالق واملركبـات الفضـائية، وإنـزال السـواتل          

تبطــة بانتــهاء العمــر التشــغيلي، واســتحداث براجميــات املــدار، والتخميــل، وتنفيــذ العمليــات املر
  .ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مستقبل األنشـطة الفضـائية يتوقَّـف كـثرياً علـى        - ٣١
التخفيف من احلطـام الفضـائي وإزالتـه، وأنَّـه ينبغـي مواصـلة التعامـل مـع مسـألة ختفيـف احلطـام            

  .مسألة ذات أولويةك الفضائي
الفضــائي علــى حنــو  احلطــاموأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن ُتعــالَج مســألة     -٣٢
  بتنمية القدرات الفضائية للبلدان النامية. يلحق ضرراً  ال

النظـر يف مسـألة   إنعـام  أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري مواصلة و  -٣٣
شـكلة احلطـام الفضـائي املتـأتِّي     ملأكـرب   بإيالء اهتمامصوصاً التخفيف من احلطام الفضائي، وخ

ــة يف الفضــاء اخلــارجي     ــدرة نووي ــزوَّدة مبصــادر ق ــات امل شــكلة حــاالت تصــادم  ملو ،مــن املنصَّ
األجسام الفضائية باحلطام الفضائي ومشتقَّاته، وكذلك إىل طرائق حتسني التكنولوجيا الالزمـة  

  للتخفيف من احلطام الفضائي.
أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للدول، وخباصٍَّة الدول املسـؤولة بقـدرٍ   و  -٣٤

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

  احلدِّ من تولُّد املزيد من احلطام الفضائي. أجل
ناشئ عن عمليـات ماضـية   من احلطام الفضائي  اجلزء األكربوأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ   -٣٥

قامت هبا كربى البلـدان املرتـادة للفضـاء، ومـن مث تقـع علـى عـاتق تلـك الـدول مسـؤولية دوليـة            
ــة يف مســاعدة البلــدان املســتجدة يف جمــال ارتيــ   ــة   أخالقي ــادئ التوجيهي اد الفضــاء علــى تنفيــذ املب

لتخفيف احلطام الفضائي مـن خـالل توعيتـها بـأحوال الفضـاء وتزويـدها بـنظم لتحليـل املخـاطر          
تقدمي تربعات مالية من أجـل اسـتيعاب مـا تتكبـده     بكذلك و التقارب،تقييم حاالت القائم على 

 تصاميم املركبات الفضائية.البلدان النامية من تكاليف إضافية يف إدخال تعديالت على 

وأُعرب عن رأي مفاده أن يطبَّق مبدأ املسؤولية املشتركة ولكن املتفاضلة على مسـألة    -٣٦
تسببت يف تكوُّن احلطام الفضائي تتحمَّل املسؤولية احلصـرية  اليت احلطام الفضائي، وأنَّ الدول 

  عن إزالته.
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ود دوليـة إلزالـة احلطـام الفضـائي،     وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ مـن الضـروري بـذل جهـ      -٣٧
وأنه ال ينبغي اختاذ جهود منفردة إلزالة احلطام الفضائي نظراً ملا قد يترتب علـى ذلـك مـن تـأثري     

  املدار الثابت بالنسبة لألرض ومن نزاعات بني الدول ومن عسكرة للفضاء اخلارجي. علىسليب 
احتمـال   للحـدِّ تل تـدابري مناسـبة   وأُعرب عن رأي مفاده أن يتخذ مجيع مشغِّلي السـوا   -٣٨

  تكوُّن حطام فضائي.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري حتليل اآلثار احملتملة لنشـر تشـكيالت كـبرية      -٣٩

مـــن الســـواتل يف مـــدار قريـــب مـــن األرض، وتقصـــي إمكانيـــة الـــتخلص مـــن ســـواتل تلـــك    
  التشكيالت عند انتهاء عمرها التشغيلي.

الفضاء اخلارجي قيـادة جهـود ملعاجلـة    شؤون اده أن يتوىل مكتب وأُعرب عن رأي مف  -٤٠
مســألة ختفيــف احلطــام الفضــائي بإنشــاء برنــامج شــامل عــاملي حيــدد املبــادئ التوجيهيــة ويضــع  

  لألنشطة ويصدر تقارير دورية.برناجماً زمنياً 
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النُّظُم الفضائية  - ٥  
ــة علمــاً مب   -٤١ ــدعم إدارة    أحاطــت اللجن ــد املتعلــق ب ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ناقشــات اللجن

يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة   عــرض هلــاالــيت يــرد والكــوارث بواســطة الــنُّظُم الفضــائية،  
A/AC.105/1109 ١٣٤-١١٤، الفقرات.(  

والحظــت اللجنــة مــع التقــدير حلــول الــذكرى العاشــرة إلنشــاء برنــامج األمــم املتحــدة    -٤٢
ــامج    الســتخد ام املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برن

سبايدر)، وهـو برنـامج تـابع ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أنشـأته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            
 واإلقليميـة ذات الصـلة  البلدان ومجيع املنظمات الدولية مجيع ، إلتاحة إمكانية وصول ٦١/١١٠
دورة  لكامـل املعلومات واخلدمات الفضائية املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، دعماً أنواع  كلإىل 

  إدارة الكوارث.
رحَّبت اللجنة مبا نظَّمه برنامج سبايدر من أنشطة هتدف إىل زيادة فهم البلـدان لسـبل   و  -٤٣

عمـاً  د هاالوصول إىل مجيع أنواع املعلومات املستمدة من الفضاء وتطـوير قـدرهتا علـى اسـتخدام    
ــدان لتلــك الســبل والتزامهــا هبــا.      لكامــل ــادة تقبُّــل البل ويف هــذا دورة إدارة الكــوارث، وإىل زي

، )www.un-spider.orgنوَّهــت اللجنــة بإنشــاء بوابــة املعــارف التابعــة لربنــامج ســبايدر (  الصــدد، 
ــادل املعلومــا     وهــي ــايت تســاعد علــى تب ت منصــة شــبكية للــدعم املعلومــايت واالتصــااليت والعملي

  الدعم االستشاري التقين. وتقدميألغراض تقاسم التجارب وبناء القدرات 
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برنــامج  أن يعمــل، مــن خــالل دعــا بعــض الوفــود مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي و  -٤٤
تكثيف أنشـطته يف جمـال بنـاء القـدرات، بإيفـاد بعثـات استشـارية تقنيـة وتنظـيم           على ،سبايدر

خمـــاطر الكـــوارث ملواجهـــة ميـــة، لتـــدعيم التأهُّـــب بـــرامج تدريبيـــة، خصوصـــاً يف البلـــدان النا
  والتصدي للطوارئ على الصعيد الوطين.

يف  أمـام اللجنـة   الكلمة اليت ألقتـها مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف  وأعربت  -٤٥
 شكرها حلكومـات أملانيـا والصـني   عن ، ٢٠١٦ حزيران/يونيه ١٠املعقودة يف  ،٧٠٦ تهاجلس

نــامج ســبايدر ودعمهــا لــه منــذ إنشــائه، مبــا يف ذلــك دعــم تنفيــذ أنشــطة  والنمســا اللتزامهــا برب
الكائنـة يف بـون وبـيجني وفيينـا. وشـدَّدت املـديرة علـى أنَّ         هبرنامج سبايدر اليت تنسقها مكاتبـ 

وللنظـر يف   ،أهـداف برنـامج سـبايدر وشـراكاته     الذكرى السنوية العاشـرة متثـل فرصـة ملراجعـة    
حيسِّـن دعمـه للـدول األعضـاء يف جمـال تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة           الكيفية اليت ميكنه هبا أن

  .٢٠٣٠لعام 
ــة مــع التقــدير أنَّ مــؤمتر الــذكرى العاشــرة إلنشــاء       -٤٦ ويف هــذا الســياق، الحظــت اللجن

برنامج سبايدر، املعنون "تعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الكوارث باسـتخدام املعلومـات   
واشترك يف تنظيمـه   ٢٠١٦زيران/يونيه ح ٨و ٧فيينا يومي يف قد عقد املستمدة من الفضاء"، 

  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وشركاء برنامج سبايدر وماحنوه.
ــة مــع التقــدير أنَّ االجتمــاع الســنوي الســابع للتنســيق بــني مكاتــب       -٤٧ والحظــت اللجن

، والتقـى  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٦الدعم اإلقليمية التابع لربنامج سبايدر قد عقـد يف فيينـا يـوم    
مكتبـاً). وذُكـر أنَّ تلـك املكاتـب      ٢٠ممثالً ملكاتب الـدعم اإلقليميـة (البـالغ جمموعهـا      ١٣فيه 

امة قوية لربنامج سبايدر وتسهم يف أنشطة الربنامج يف جمـاالت بنـاء القـدرات وتـدعيم     متثل دع
  املؤسسات وإدارة املعارف.

ــيجني،      والحظــت  -٤٨ ــؤمتره الســنوي الســادس يف ب ــامج ســبايدر ســيعقد م ــة أنَّ برن اللجن
باعتباره أحد التزامات مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي بـدعم تنفيـذ إطـار سـينداي للحـد مـن         

  .٢٠٣٠-٢٠١٥اطر الكوارث للفترة خم
اللجنة أيضاً ما تقدِّمه أنشطة الدول األعضـاء اجلاريـة مـن مسـامهة قيِّمـة يف       والحظت  -٤٩

ــا        ــا فيه ــول املســتمدة مــن الفضــاء واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــوارث، مب ــوافر احلل ــادة ت زي
الل املركــز نل آســيا ومــا يقــوم بــه مــن تنســيق لطلبــات رصــد الطــوارئ مــن خــ  يمشــروع ســنت

اآلسيوي للحد من الكوارث، وخدمة رسم خرائط الطوارئ التابعة للربنـامج األورويب لرصـد   
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األرض (كوبرنيكوس)، وميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنسـق للمرافـق الفضـائية يف         
  حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية.

    
    واتل املالحةالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لس  - ٦  

ــالتطورات         -٥٠ ــق ب ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن
األخرية يف جمال النظم العاملية لسـواتل املالحـة، والـيت يـرد عـرض هلـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة          

)A/AC.105/1109 ١٦١-١٣٥، الفقرات.(  
اع العاشر للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة     والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ االجتم  -٥١

لسواتل املالحة واالجتمـاع اخلـامس عشـر ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات، اللـذين نظمتـهما وزارة         
اخلارجية واحتاد اجلامعات املعين ببحوث الغالف اجلوي نيابةً عـن حكومـة الواليـات املتحـدة،     

. ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦إىل  ١يـة، مـن   قد ُعقدا يف بولدر، بواليـة كولـورادو األمريك  
ي عشـر للجنـة   وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ االحتـاد الروسـي سـوف يستضـيف االجتمـاع احلـاد      

  .٢٠١٦الدولية يف عام 
ــع واملالحــة          -٥٢ ــد املواق ــدِّمو خــدمات حتدي ــه مق ــا حقق ــدير م ــع التق ــة م والحظــت اللجن

للنظم العاملية لسـواتل املالحـة. وذكـر أنَّ تلـك     والتوقيت ومستعملوها من إجنازات يف الترويج 
الــنظم أصــبحت عنصــراً جوهريــا يف االقتصــاد العصــري، إذ يــوفِّر خــدمات يف جمــاالت حتديــد  

اللجنـة أيضـاً أنَّ اهلـدف النـهائي للجنـة       والحظـت املواقع واملالحـة والتوقيـت وإضـافة القيمـة.     
ة هـو حتقيـق توافُـق تلـك الـنظم وقابليتـها للتشـغيل        الدولية املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـ   

التباديل، وأنَّ اللجنة الدولية، بصفتها هيئة طوعية غري رمسية، هي مثـال نـاجح للتعـاون الـدويل     
  يف جمال الفضاء.

وأشارت اللجنة إىل االقتراح املقدَّم من اللجنة الدولية بـأن تستكشـف اللجنـة الفرعيـة       -٥٣
، إمكانية إجراء استعراض مركَّز للمسائل املتعلقـة حبمايـة   ٢٠١٧يف عام  يف دورهتا اليت سُتعقد

أطياف الترددات اليت تستخدمها تلك الـنظم وكشـف التـداخل معهـا والتخفيـف منـه، وذلـك        
ضــمن إطــار بنــد جــدول األعمــال احلــايل املتعلــق بــالتطورات األخــرية يف جمــال الــنظم العامليــة    

يضـاً إىل أنَّ املقصـود مـن هـذا االقتـراح هـو إذكـاء الـوعي         لسواتل املالحـة. وأشـارت اللجنـة أ   
هبذه املسألة لدى الدول األعضاء يف اللجنة ضمن إطار اجلهود الراميـة إىل حتقيـق اهلـدف العـام     
املتمثــل يف تعزيــز فعاليــة اســتعمال اجملتمــع العــاملي ملــا تــوفِّره الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة مــن 

  خدمات مفتوحة.
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ت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ملــا يقدِّمــه مــن دعــم   وأعربــ  -٥٤
مستمر بصـفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّظُم العامليـة لسـواتل املالحـة وملنتـدى            
مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، ملا ينظِّمه من حلقات عمل ودورات تدريبيـة ينصـبُّ فيهـا التركيـز     

القدرات يف جمال استعمال التكنولوجيات املرتبطة بـالنُّظُم العامليـة لسـواتل املالحـة يف     على بناء 
خمتلف ميادين العلوم والصناعة، مبـا يف ذلـك آثـار طقـس الفضـاء يف الغـالف األيـوين وتأثريهـا         

  على حتديد املواقع.
ألوروبيــة إىل والحظــت اللجنــة مــع التقــدير مــا قدَّمتــه الواليــات املتحــدة واملفوَّضــية ا    -٥٥

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مـن تربُّعـات ماليـة لـدعم األنشـطة ذات الصـلة بـالنُّظُم العامليـة         
لســواتل املالحــة، وإىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّظُم العامليــة لســواتل املالحــة ومنتــدى مقــدِّمي 

  اخلدمات التابع هلا.
دت بــني االحتــاد الروســي والصــني  والحظــت اللجنــة أنَّ اجتماعــات منتظمــة قــد ُعقــ    -٥٦

واهلند والواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب بغية مناقشة ُسبل تعزيـز قابليـة االسـتخدام    
املتبادل فيما بني مقدِّمي خدمات النُّظُم العاملية لسـواتل املالحـة وحتسـني اخلـدمات املقدَّمـة إىل      

  املستعِملني على الصعيد العاملي.
ت اللجنــة أيضــاً أنَّ النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لســواتل املالحــة قــد أُجنــز، وأنــه    والحظــ  -٥٧

  سيوفِّر خدمات آنيَّة يف جمايل حتديد املواقع والتوقيت فوق اهلند واملنطقة اجملاورة.
    

    طقس الفضاء  - ٧  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بطقـس الفضـاء،         -٥٨
ــة      ا ــة (الوثيقــ ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ــا يف تقريــ ــرض هلــ ــرد عــ ــيت يــ ــرات A/AC.105/1109لــ   ، الفقــ

١٧٤-١٦٢.(  
واســتذكرت اللجنــة واليــة فريــق اخلــرباء املعــين بطقــس الفضــاء، التــابع للجنــة الفرعيــة   -٥٩

(الوثيقـــة  ٢٠١٥العلميـــة والتقنيـــة، الـــيت أقرَّهتـــا اللجنـــة يف دورهتـــا الثامنـــة واخلمســـني، عـــام   
A/70/20،  واملتمثلة يف زيادة الوعي وتقدمي اإلرشادات والـتمكني مـن التواصـل    ١٤١الفقرة ،(

والتعاون يف األنشطة املتعلقة بطقس الفضاء بني الدول األعضاء يف اللجنـة واملنظمـات الوطنيـة    
  والدولية ذات الصلة.

ت والحظت اللجنـة مـع التقـدير مـا أُحـرز مـن تقـدُّم يف العمـل الـذي اضـطلع بـه، حتـ              -٦٠
قيادة كندا، فريُق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء، الـذي ميثـل أحـد أهـم اآلليـات العامليـة لتعزيـز            
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القــدرات يف جمــال طقــس الفضــاء، وذلــك، باالســتناد إىل املمارســات الفضــلى املتبعــة يف عمــل 
اء فريق اخلرباء جيم، املعين بطقس الفضاء، التـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـ       

اخلارجي يف األمد البعيد، وكذلك إىل العمـل املنجـز يف إطـار خارطـة الطريـق اخلاصـة بطقـس        
الفضاء اليت وضعتها جلنـة أحبـاث الفضـاء باالشـتراك مـع الربنـامج الـدويل املسـمى "العـيش مـع           
جنم". وذُكر أنَّ هلذا العمل أمهية حيويـة لتـدعيم موثوقيـة الـنظم الفضـائية بشـكل عـام، وقـدرة         

النظم على التصدِّي آلثار ظواهر طقس الفضاء السـلبية، الـذي ميثـل شـاغالً مشـتركاً بـني        تلك
  .٥٠+س سبيوأحد أولويات عملية اليونيالدول 
ــدورة         -٦١ ــامش الـ ــى هـ ــاين علـ ــه الثـ ــد اجتماعـ ــرباء عقـ ــق اخلـ ــة أنَّ فريـ ــت اللجنـ والحظـ
واصـل االجتمـاع سـنوياً علـى     واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، واتفق على أن ي الثالثة

هامش دورات تلك اللجنة الفرعيـة وعلـى اسـتخدام املـؤمترات البعديـة أو غريهـا مـن الوسـائل         
  للتواصل بني أعضائه يف فترات ما بني الدورات.

والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ فريق اخلرباء املعـين بطقـس الفضـاء قـدَّم تقريـراً كتابيـاً         -٦٢
ىل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني. وتضـمن         مفصالً عن أعمالـه إ 

  ).A/AC.105/C.1/2016/CRP.17الوثيقة ذلك التقرير أيضاً استعراضاً خلطة عمله (
    

    األجسام القريبة من األرض  - ٨  
يبـة  اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باألجسـام القر       ةأحاطت اللجنة علمـاً مبناقشـ    -٦٣

، الفقـرات  A/AC.105/1109من األرض، واليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعيـة (الوثيقـة   
١٩٤-١٧٥.(  
والفريـق  طـر الكويكيبـات   والحظت اللجنة مع التقـدير أنَّ الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خب      -٦٤

التوصـيات  عمـالً ب  ٢٠١٤االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية، اللذين أُنشئا يف عام 
تدابري دولية للتصدِّي خلطـر ارتطـام األجسـام القريبـة مـن األرض، الـيت أقرَّهتـا         الداعية إىل اختاذ

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية يف دورهتـا السادسـة واخلمسـني ورحَّبـت      
نــة الفرعيــة ، قــدَّموا تقريــرين عــن أنشــطتهما إىل اللج ٦٨/٧٥فيهــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  

-١٨٣، الفقـــرات A/AC.105/1109الوثيقـــة العلميـــة والتقنيـــة يف دورهتـــا الثالثـــة واخلمســـني (
). ورحَّبت اللجنة مع التقدير مبا أحرزته الشبكة الدولية والفريـق االستشـاري مـن تقـدُّم     ١٨٨

ض، يف جمال توطيـد التعـاون الـدويل علـى ختفيـف األخطـار احملتملـة لألجسـام القريبـة مـن األر          
  والذي يتطلب من اجملتمع العاملي اختاذ تدابري تعاونية حلماية سالمة الناس.
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والحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريـق االستشـاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية،         -٦٥
يف اجتماعه السادس، الذي ُعقد على هامش الـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة       

لة أمور منها إنشاء فريق عامـل خمـتص باملسـائل القانونيـة ليتـوىل، ضـمن مجلـة        والتقنية، قرَّر مج
أمور، صوغ ما يتعلـق بعمـل الفريـق االستشـاري مـن نقـاط ومسـائل قانونيـة تتطلـب إيضـاحاً           
وترتيب تلك النقـاط واملسـائل مـن حيـث األولويـة، والنظـر يف املسـائل القانونيـة ضـمن سـياق           

  عمل ملعاجلة النقاط املعلقة. املعاهدات القائمة، ووضع خطة
والحظت اللجنـة أنَّ اجتمـاعي اللجنـة التوجيهيـة للشـبكة الدوليـة واللجنـة التوجيهيـة           -٦٦

للفريق الدويل القادمني سُيعقدان على هامش اجتماع شعبة علوم الكواكـب، التابعـة للجمعيـة    
ــة، الــذي ســُيعقد يف باســادينا، الواليــات املتحــدة، مــ    ــة األمريكي تشــرين  ٢١إىل  ١٦ن الفلكي

  .٢٠١٦األول/أكتوبر 
ــرتني        تَّوا  -٦٧ ــر الفق ــة (انظ ــة الفرعي ــار رأي اللجن ــني االعتب ــة، آخــذة بع  ١٨٩فقــت اللجن
)، علــى أن يقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مبهــام A/AC.105/1109مــن الوثيقــة  ١٩٠و

ــار يف      ــذلك أي آثـ ــون لـ ــاس أال يكـ ــى أسـ ــاري علـ ــق االستشـ ــة للفريـ ــة الدائمـ ــة  األمانـ ميزانيـ
اللجنة الفرعيـة علـى أن تتـوىل األمـم املتحـدة تسـهيل        املتحدة. واستذكرت اللجنة اتفاق األمم

ــة والفريــق االستشــاري، ف   ــولِّي مكتــب شــؤون الفضــاء  أشــارعمــل الشــبكة الدولي ت إىل أنَّ ت
ــق        ــق االستشــاري ســوف يكفــل اســتمرارية عمــل الفري ــة الدائمــة للفري اخلــارجي مهــام األمان

ظــر عــن الطــابع التنــاويب لرئاســته، كمــا ســيوفِّر ذاكــرة مؤسســية تتمثــل يف حفــظ     بصــرف الن
  سجالت للوثائق وضمان اتساق التقارير السنوية املقدَّمة إىل اللجنة.

) الـيت  ١٩٣، الفقـرة  A/AC.105/1109الوثيقـة  وأقرَّت اللجنـة توصـية اللجنـة الفرعيـة (      -٦٨
ــال عا   ــاء لالحتفـــ ــفي الفضـــ ــة مستكشـــ ــها رابطـــ ــات يف  اقترحتـــ ــوم دويل للكويكبـــ ــاً بيـــ مليـــ

. فمـن شـأن   ٢٠١٦حزيران/يونيه، ُتعلنه اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسـبعني، عـام    ٣٠
 ُيعقــد يف الــذكرى الســنوية اذي ُيــراد لــه أن يكــون حــدثاً ســنوياليــوم الــدويل للكويكبــات، الــ

، أن ١٩٠٨زيران/يونيـه  ح ٣٠الرتطام الكويكب "تونغوسكا" باألرض يف منطقـة سـيبرييا يف   
غ الناس مبا سيتخذ على الصـعيد العـاملي   لِّبأخطار ارتطام الكويكبات وأن يب ُيذكي وعي الناس

من تدابري َتواُصل ملواجهة األزمة يف حال نشوء خطر واقعي مرتبط بارتطـام جسـم قريـب مـن     
ق االستشاري مـن  فرصة إلذكاء الوعي مبا تقوم به الشبكة الدولية والفرياألرض. كما سيهيئ 

ــة اســتخدام الفضــاء       هاأعمــال ُيســهِّل  ــه جلن ــا تضــطلع ب مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ومب
  اخلارجي يف األغراض السلمية والدول األعضاء فيها من أعمال.
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    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٩  
ــار       -٦٩ ــة يف إط ــة الفرعي ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم ــتخدام    أحاطــت اللجن ــق باس ــد املتعل البن

يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة  عــرض هلــاالــيت يــرد والقــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي،  مصــادر
  ).٢١٢-١٩٥، الفقرات A/AC.105/1109  (الوثيقة

وأيَّدت اللجنة تقرير اللجنة الفرعيـة والفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة          -٧٠
ي، الذي عاود االنعقاد برئاسة سام أ. هاربيسـون (اململكـة املتحـدة)    النووية يف الفضاء اخلارج

  واملرفق الثاين).، ٢١١، الفقرة A/AC.105/1109(الوثيقة 
ــة تنفيــذ إطــار األمــان الطــوعي اخلــاص بتطبيقــات       -٧١ ــة علــى فائــدة وأمهي وأكَّــدت اللجن

يـة باالشـتراك مـع الوكالـة     مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي الذي أعدَّته اللجنـة الفرع 
  الدولية للطاقة الذرية.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن يــوىل مزيــد مــن الدراســة ملســألة اســتخدام    -٧٢
مشـكلة االصـطدامات احملتملـة    مصادر القـدرة النوويـة يف املـدارات األرضـية مـن أجـل معاجلـة        
در القـدرة النوويـة عرِضـياً إىل    لألجسام احملتوية على مصادر قـدرة نوويـة، وملسـألة عـودة مصـا     
لـألرض كمـا يشـكِّل     احليـوي الغالف اجلوي لألرض، مما يشكِّل خطـراً شـديداً علـى الغـالف     

خطراً على مشولية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئـة وعلـى التـوازن اإليكولـوجي ومحايـة      
  بيئة الفضاء اخلارجي.

    
    د البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم  - ١٠  

  .]A/AC.105/L.306/Add.3يف الوثيقة  النص ردي[  -٧٣
    

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

ائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفض
    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بدراسـة الطبيعـة          -٧٤
قاتـه، مبـا يف ذلـك    الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبي    

استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطـوُّرات االتصـاالت   
الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون مسـاس بـدور           
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ــاالت،    ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــرد  واالحتـ ــيت يـ ــا الـ ــرض هلـ ــة (الوث   عـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــة يف تقريـ يقـ
A/AC.105/1109٢٥٧-٢٤٩  ، الفقرات.(  

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد      -٧٥
طبيعي حمدود ُيخشى أن يصبح يف حالة تشبُّع، مما يهـدِّد اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      

ميـع الـدول بشـروط متكافئـة،     تلك البيئة؛ وأنـه ينبغـي ترشـيد اسـتغالله؛ وأنـه ينبغـي إتاحتـه جل       
بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة           
وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ من املهم اسـتخدام املـدار الثابـت    

يل لالتصـاالت، وضـمن اإلطـار    بالنسبة لألرض وفقاً للقـانون الـدويل، ولقـرارات االحتـاد الـدو     
  القانوين املنصوص عليه يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.

أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده    -٧٦
ملسـاعدة   فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحلصـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً     

وتقــدمي  وتعمــيم املعــارف ميــة علــى تنفيــذ الــربامج االجتماعيــة واملشــاريع التعليميــة البلــدان النا
رأت تلك الوفود أنَّ ضـمان اسـتدامة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض        ولذلك، املساعدة الطبية.

  يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية.
    

    لرابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة ا  - ١٢  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبشـروع جـدول         -٧٧

األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة واخلمســني، والــيت يــرد عــرض هلــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة    
  ).٢٦٦-٢٥٨، الفقرات A/AC.105/1109(الوثيقة 

وأقــرَّت اللجنــة مــا أصــدرته اللجنــة الفرعيــة مــن توصــيات وقــرارات بشــأن هــذا البنــد   -٧٨
  ).٢٦٣-٢٥٩، الفقرات A/AC.105/1109(الوثيقة 

يف مـؤمتر قمـة    ٢٠٣٠فقت اللجنة، بالنظر إىل اعتماد خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    واتَّ  -٧٩
 ٢٧إىل  ٢٥ي ُعقــد مـــن  ، الـــذ٢٠١٥األمــم املتحــدة العتمـــاد خطــة التنميـــة ملــا بعـــد عــام      

ــا الفضــاء ألغــراض  اســم البنــد املعنــون " ، علــى تغــيري ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  تســخري تكنولوجي
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة       

ــام    ــد ع ــا بع ــة ليصــبح     ٢٠١٥مل ــة الفرعي ــال احلــايل للجن ــوارد يف جــدول األعم  تســخري" "، ال
  "الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. تكنولوجيا
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واستناداً إىل مداوالت اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمسني، اتفقت اللجنة علـى    -٨٠
  أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف البنود التالية:

  إقرار جدول األعمال.  - ١  
  كلمة الرئيس.  - ٢  
  مة عن األنشطة الوطنية.تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّ  - ٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  - ٤  
  .الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة تكنولوجيا تسخري  - ٥  
ــد بواســطة الســوا      - ٦   ــك  املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بع ــا يف ذل تل، مب

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  - ٧  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.    - ٨  
  التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  - ٩  
  طقس الفضاء.  - ١٠  
  األجسام القريبة من األرض.  - ١١  
  در القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.استخدام مصا  - ١٢  
ــآة(     يف خطــة عمــل الفريــق العامــل   وردتحســبما  ٢٠١٧لعــام  األعمــال املرت

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1065دة السنوات (دة املتعدِّاملمدَّ
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  - ١٣  
ــة وا   -١٤   ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض   دراســة الطبيعــة الفيزيائي خلــواص التقني

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،  
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  

ــدانخــاص الحتياجــات   ــة ومصــاحلها، دون مســاس    البل ــدورالنامي االحتــاد  ب
  تصاالت.الدويل لال
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  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
واخلمســني للجنــة الفرعيــة  اخلامســةت للــدورة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــ  - ١٥  

ــا       ــراد تناوهل ــد املواضــيع امل ــا يف ذلــك حتدي ــة، مب ــة والتقني مواضــيع/بنود كالعلمي
  منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط عمل متعددة السنوات.

ــى     -٨١ ــت اللجنــة عل ــق العامــل املعــين       واتَّفق ــل اجلــامع والفري ــد الفريــق العام معــاودة عق
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي والفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة        

  واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية. الرابعةالدورة  أثناءالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
أن ُيــدَرج البنــد املتعلــق باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف   واتَّفقــت اللجنــة علــى    -٨٢

  .٢٠١٨و ٢٠١٧األمد البعيد يف جدول أعمال دوريت اللجنة الفرعية لعامي 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تستحدث اللجنـة الفرعيـة يف جـدول أعماهلـا       -٨٣

حــة اإلرهــاب"، وأنَّ مكافحــة  بنــداً جديــداً عنوانــه "االســتعانة بــالنظم الفضــائية يف دعــم مكاف  
خطــر اإلرهــاب الــدويل تتطلــب مــن الــدول املرتــادة للفضــاء أن تتــيح الصــور الســاتلية العاليــة    

  االستبانة، جماناً، للبلدان اليت ال متتلك قدرات من هذا القبيل.
  


