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270618    270618    V.18-04372 (A) 

*1804372*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 
    

     مشروع التقرير    
  إضافة

    
  الفصل الثالث  

    
  التوصيات والقرارات  

    
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني  -جيم  

    
أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية العملية والتقنية عن أعمال دورهتا   -١

)، الذي يتضمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشأن A/AC.105/1167اخلامسة واخلمسني (الوثيقة 
  .٧٢/٧٧البنود اليت نظرت فيها وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

ملا أبدته  ،كرئيسة ،للسيدة بونتشو ماروبينغ (جنوب أفريقيا)وأعربت اللجنة عن تقديرها   -٢
  من قيادة مقتدرة أثناء دورة اللجنة الفرعية اخلامسة واخلمسني.

وأســـتراليا وتكلَّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي واألرجنتني   -٣
سيا وباكستان وجنوب أفريقيا والصني والنمسا والواليات املتحدة واليابان. وأدىل  وأملانيا وإندوني

والصـــني وممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات  ٧٧ بكلمة أيضـــًا ممثل إكوادور نيابة عن جمموعة ال
كاريب ية وال كا الالتين عة دول أمري بًة عن جممو يا عام لن بادل ال ناء الت آلراء، أدىل ممثِّلو دول ي. وأث

  .أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند
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  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٤
"االســـتشـــعار الســـاتلي عن بعد للحد من خماطر اجلفاف على الصـــعيد   (أ)  

  الوطين"، قدمه ممثل أملانيا؛
  ثِّل الصني؛"إنشاء وتطوير نظام سواتل املالحة (بايدو)"، قدَّمه مم  (ب)  
يف ضـــــمان أمان العمليات الفضـــــائية  ASPOS OKP"اســـــتخدام نظام   (ج)  

  املدارات املرتفعة"، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛يف الة احلوالتوعية بشأن 
لجرعات اإلشعاعية"، ولالنعكاسات ي لالسلبلقياس لانوي ث"بعثة ساتل   (د)  

  قدمه ممثل النمسا.
  

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  (أ)  

اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بأنشـــطة اليت أجرهتا ناقشـــات املأحاطت اللجنة علمًا ب  -٥
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــــــائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

A/AC.105/1167 ٦٩-٤٩، الفقرات.(  
 على اللجنة: الوثيقتان التاليتان معروضتنيوكانت   -٦

املتحدة وجنوب أفريقيا بشــــأن تكنولوجيا تقرير عن الندوة املشــــتركة بني األمم   (أ)  
ــتيلنبوش،  ــواتل الصــغرية ألغراض التقدُّم العلمي والتكنولوجي (س ــية: بعثات الس ــاس الفضــاء األس

  )؛A/AC.105/1180) (٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥- ١١جنوب أفريقيا، 
ات ملخص عن حلقة العمل املشــــتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني حول تطبيق  (ب)  

كارمن، األرجنتني،  يل  لدا د فا تل املالحة ( ــــــوا ية لس عامل مارس  ٢٣- ١٩النظم ال  ٢٠١٨آذار/
)A/AC.105/2018/CRP.3.(  
والحظت اللجنة أنَّ جماالت الربنامج ذات األولوية هي: الرصـــــــد البيئي، وإدارة املوارد   -٧

ُبعد والتطبيب عن ُبعد، الطبيعية، واالســـــتفادة من االتصـــــاالت الســـــاتلية يف تطبيقات التعليم عن 
واحلد من خماطر الكوارث، واســــــتخدام النظم العاملية لســــــواتل املالحة، ومبادرة علوم الفضــــــاء 

سية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإل سية، وتغري املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األسا سان األسا ن
  والنظم اإليكولوجية. للفضاء، والتنوُّع األحيائي

وأنشــطته املخطط هلا  ٢٠١٧اللجنة علمًا بأنشــطة الربنامج املضــطلع هبا يف عام وأحاطت   -٨
  ). ٦٥-٦٣، الفقرات A/AC.105/1167، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية (٢٠١٨يف عام 

ــــــو للتكنولوجياوالحظت اللجنة   -٩  أنَّ حكومة اليابان واصــــــلت، من خالل معهد كيوش
ومعهــد البوليتكنيــك يف تورينو ومعهــد مــاريو بويال العــايل، بــالتعــاون مع املعهــد الوطين لبحوث 

ــــــية طويلة األمد للطالب من البلدان النامية يف إطار القياس واملعايرة ، توفري فرص زماالت دراس
يف جمال الربنامج املشــــــترك بني األمم املتحدة واليابان بشــــــأن الزماالت الدراســــــية الطويلة األمد 
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تكنولوجيات الســـــواتل النانوية، والربنامج املشـــــترك بني األمم املتحدة وإيطاليا للزماالت الطويلة 
  املالحة والتطبيقات املتصلة هبا، على التوايل.األمد يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل 

كتب تابع ملزماالت برنامج  اليت هيأيضًا سلسلة جتارب برج اإلسقاط، واللجنة والحظت   -١٠
شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، ُيضــــطلع به بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــــائية التطبيقية واجلاذبية 
الصـــغرية واملركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اجلوي، حيث ميكن أن يدرس الطالب اجلاذبية الصـــغرى 

ُمنح فريق من جامعة وارســـو بإجراء جتارب يف برج إســـقاط. ويف الدورة الرابعة لربنامج الزماالت، 
  للتكنولوجيا زمالة من خالل االختيار التنافسي. وجيري اآلن تنفيذ دورة خامسة جديدة.

كذلك اســتمرار التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة اللجنة والحظت   -١١
شترك اليابان يف تنفيذ برناجمهما التعاوين  ساتامل سواتل كيوب شأن إطالق  حدة االختبارات من و ب

، وذلك بالتعاون مع الوكالة يف حمطة الفضـــاء الدولية املعروفة باســـم "كيبوكيوب" اليابانية "كيبو"
. وبعد ٢٠١٥اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي. وكان هذا الربنامج قد اسُتهل يف أيلول/سبتمرب 

جام لة األوىل، انتقي فريق من  عة نريويب للجو جام قاء فريق  لة انت ماال للجو له يف غواتي فا عة ِدل 
ــــــراف وزارة التكنولوجيــا  ،الثــانيــة، وانتقي جملس موريشــــــيوس للبحوث الــذي يعمــل حتــت إش

عن فتح باب تقدمي  ٢٠٢٠للجولة الثالثة؛ وسيعلن يف فترة الحقة من عام  ،واالتصاالت واالبتكار
ستعقد يف عامي الرابعةلجولة لطلبات ال برنامج التعاون إىل تعزيز  . ويهدف٢٠٢٠و ٢٠١٩، اليت 

التعاون الدويل وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا يف إطار مبادرة تكنولوجيا 
ارتياد اإلنســـان للفضـــاء، وذلك بإتاحة فرص ملؤســـســـات تعليمية وحبثية يف البلدان النامية إلطالق 

  كيبو".من وحدة االختبارات اليابانية " (كيوبسات)سواتل صغرية 
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي لألســـلوب الذي ُنفِّذت به   -١٢

أنشــــــطة الربنامج باألموال املحدودة املتاحة. وأعربت اللجنة أيضـــــــًا عن تقديرها للحكومات 
واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت تولت رعاية تلك األنشــــــطة. والحظت اللجنة 

  .٢٠١٨ياح أنه جيري إحراز تقدُّم يف تنفيذ أنشطة الربنامج لعام بارت
وأعربت اللجنة جمددا عن قلقها ألنَّ املوارد املالية املتاحة لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات   -١٣

  الفضائية ال تزال حمدودة، وناشدت اجلهات املاحنة أن تدعم الربنامج بتقدمي تربعات. 
ــــــأن املكتب أن يواصــــــل العمل مع اللجنة الفرعية العلمية والتقن وطلبت اللجنة إىل  -١٤ ية بش

  حتديد أولويات الربنامج.
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واصل التركيز على   -١٥

وتعزيزه  التعاون مع الدول األعضــاء على الصــعيدين اإلقليمي والعاملي وعلى الترويج لذلك التعاون
  اء، املنتسبة إىل األمم املتحدة.من أجل دعم املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض

واصــــل التعاون الوثيق مع يوالحظت اللجنة أيضــــًا أن مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي   -١٦
ركز اإلقليمي امل يأاملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، 

بــاللغــة اإلنكليزيــة؛ واملركز اإلقليمي األفريقي  -األفريقي لتــدريس علوم وتكنولوجيــا الفضـــــــاء 
باللغة الفرنسية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف  -لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
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ــــــيا واملحيط اهلادئ؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف أمريكا الالتينية  آس
ي؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف غرب آســـيا؛ واملركز اإلقليمي والكاريب

لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســيا واملحيط اهلادئ (الصــني). ويف هذا الصــدد، الحظت 
وم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة اللجنة مع التقدير أنَّ البلدان املضيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس عل

  عينيًّا هامًّا إىل تلك املراكز.إىل األمم املتحدة، تقدِّم دعمًا ماليًّا و
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ال بد من مضــاعفة اجلهود لتوســيع نطاق الفوائد   -١٧

يز التعاون الدويل يف املستمدة من أنشطة الفضاء اخلارجي لتشمل مجيع الدول، وأنه، متاشيًا مع تعز
توســـيع نطاق مشـــاركة البلدان النامية من خالل العمل على أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي، ال بد من 

املســاعدة النشــطة من جانب الدول املتمرســة يف ارتياد الفضــاء ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي. 
أن بناء القدرات واملســاعدة التقنية عامالن رئيســيان يف  ويف هذا الصــدد، رأت تلك الوفود أيضــًا

ذات امليدان، فهما يتيحان هلم اكتســـاب اخلربة واملعرفة من الدول هذا توســـيع قدرات العاملني يف 
  يف تنفيذ أنشطة الفضاء اخلارجي.اخلربة 
جما  -١٨ قدرات يف  ناء ال يه الربنامج يف دعم ب لذي يؤد لدور ا بأمهية ا ل علوم ونوهت اللجنة 

  وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، وخباصة يف البلدان النامية.
  

    النظام الساتلي الدويل للبحث واالنقاذ  (ب)  
دولة  ٤٠الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الســـاتلي الدويل للبحث واإلنقاذ يضـــمُّ حاليًّا   -١٩

باالنتســـاب إىل الربنامج يف عضـــوًا ومنظمتني مشـــاركتني، وأنَّ هناك هيئات أخرى مهتمة أيضـــًا 
عاملية ألجهزة اإلرشــاد يف حاالت التغطية الاملســتقبل. والحظت اللجنة مع التقدير أنَّه أمكن حتقيق 

فنالطوارئ، املحمولة على  وطائرات ولدى مســـــتخدمني أفراد يف مجيع أحناء العامل، بفضـــــل  ســـــُ
ــال حممولة  ــتقبال وإرس ــواتل يف مدار قطيب، و ٥على العنصــر الفضــائي املؤلَّف من أجهزة اس  ٥س

(إضافة ُأضيف مؤخرًا ساتًال يف مدار أرضي متوسط  ٣٠سواتل يف مدار ثابت بالنسبة لألرض، و
ســـواتل قادمة) وفَّرها االحتاد الروســـي وفرنســـا وكندا واهلند والواليات املتحدة إىل جانب  ٤إىل 

بفضل مسامهات يف العنصر األرضي  املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية، وكذلك
ساعدت يف  ٢٩قدَّمها  صادرة عن النظام قد  ضًا أنَّ بيانات التنبيه ال بلدًا آخر. والحظت اللجنة أي

  عملية حبث وإنقاذ يف خمتلف أحناء العامل. ٨٧٦شخص يف  ٢ ٠٠٠على إنقاذ حياة  ٢٠١٧عام 
  

    االجتماعية واالقتصادية املستدامةتسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية   -٢  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بتســــخري تكنولوجيا   -٢٠

الفضـــــاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصـــــادية املســـــتدامة، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة 
  ).٩٦-٧٦، الفقرات A/AC.105/1167الفرعية العلمية والتقنية (الوثيقة 

وأقرَّت اللجنة ما صـــدر عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع من توصـــيات وقرارات   -٢١
  ).٩٦، الفقرة A/AC.105/1167بشأن هذا البند (الوثيقة 
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، ضــــــرورة ٧٢/٧٧وأشــــــارت اللجنة إىل أنَّ اجلمعية العامة قد أكَّدت جمدَّدًا، يف قرارها   -٢٢
ولوجيا الفضـــــاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيســـــية ومؤمترات القمة اليت تعقدها الترويج لفوائد تكن

األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصـــادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتَّصـــلة هبا، وســـلَّمت 
املستدامة  بضرورة الترويج لألمهية اجلوهرية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف عمليات التنمية

على الصــعيد العاملي واإلقليمي والوطين واملحلي لدى صــوغ الســياســات وبرامج العمل وتنفيذها، 
ية  يذ خطة التنم لدى تنف لك املؤمترات، وكذلك  هداف ت بذل جهود لتحقيق أ ها  ئل من بوســـــــا

  .٢٠٣٠املستدامة لعام 
كنولوجيا الفضاء يف جمال والحظت اللجنة الدور احلاسم الذي تؤديه البيانات الفضائية وت  -٢٣

بند جديد يف جدول أعمال اللجنة الفرعية، عنوانه "الفضــــــاء  بإدراجالصــــــحة العامة، ورحبت 
والصـــحة العاملية"، يف إطار خطة عمل متعددة الســـنوات، وإنشـــاء فريق عامل يف إطار هذا البند، 

  برئاسة أنطوان غايسبولر (سويسرا). 
  

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

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باملسائل املتَّصلة باستشعار   -٢٤
بيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تط
  ).١١١-٩٧، الفقرات A/AC.105/1167اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

تعزيز بيانات االستشعار هبدف والحظت اللجنة ما اضُطِلع به من مبادرات دولية وإقليمية   -٢٥
االقتصادية والتنمية املستدامة، وخصوصًا لصاحل -تماعيةعن ُبْعد واستخدامها يف دعم التنمية االج

  البلدان النامية.
وأثناء املناقشات، استعرضت الوفود برامج التعاون الوطنية والدولية يف عدد من املجاالت   -٢٦

الرئيسية اليت تعترب فيها بيانات االستشعار عن بعد بالغة األمهية من أجل اختاذ قرارات مستنرية. 
مثلة على ذلك رصد انبعاثات غازات الدفيئة من الفضاء؛ وخمتلف منصات الرصد واملعاجلة ومشلت األ

فيما يتعلق باحلالالت اهلوائية (اإليروسوالت) وامللوِّثات؛ االفتراضية للبيانات؛ ورصد نوعية اهلواء 
اخية األساسية؛ ورصد عمليات الغالف اجلوي؛ ورصد تغري املناخ مبا يف ذلك رصد املتغريات املن

وإدارة املوارد الطبيعية، وإدارة  األوزون؛ فقدانتقييمات أوجه الضعف؛ وإجراء وإدارة الكوارث و
؛ الشديدةواألرصاد اجلوية والتنبؤ بأحوال الطقس  ؛يدرولوجيااهلوالنظم اإليكولوجية؛ والغابات؛ 

رصد سطح البحار و ورصد استخدام األراضي ومدى تغري الغطاء األرضي؛ ورصد درجة حرارة
الرياح؛ والتغري البيئي؛ ورسم خرائط األهنار اجلليدية وإعداد دراسات بشأهنا؛ ورصد املحاصيل 

واآلثار الصحية؛  ؛طقس الفضاءووالتربة؛ وعمليات الري؛ والزراعة الدقيقة؛ وكشف املياه اجلوفية؛ 
  احلضرية.رائط املعادن؛ والتنمية القانون؛ ورسم خ إنفاذو ؛منواأل
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن من املهم تزويد مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي   -٢٧

ـــــــاعــدة عــدد أكرب من البلــدان يف احلصــــــول على منــافع علوم  بــاملوارد الالزمــة ليتمكن من مس
وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا، وأن عدم إدماج املكتب يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يضــعف 
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ن قدرته على احلصــــــول على األموال الالزمة لدعم برامج التعاون، على الرغم من األنشــــــطة م
يف إطار برنامج التطبيقات الفضـــــائية بالتعاون مع الدول  ٢٠١٧الناجحة اليت اضـــــطلع هبا يف عام 

  األعضاء واملنظمات الدولية األخرى. 
ند إىل االستشعار عن بعد وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تطوير تطبيقات تست  -٢٨
للتنمية املستدامة، ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  ٢٠٣٠سهم كثريًا يف حتقيق خطة ي

حيث  ،وخصوصًا يف التصدي للتحديات الثالثة املتمثلة يف الفقر وانعدام املساواة والبطالة يف أفريقيا
عوامل  ،ل الزراعة الدقيقة أو إدارة املياهمثاملستخدمة يف جماالت مثل احللول تعد احللول الفضائية 

  غي تطبيقها والترويج الستخدامها.هامة جدًا ينب
جدوى تكنولوجيا االستشعار عن بعد وغريها من تطبيقات  تزايدوالحظت اللجنة أنه مع   -٢٩

 بناء القدرات، وخباصــة يف البلداناملزيد من علوم وتكنولوجيا الفضــاء واســتخدامها، مثة حاجة إىل 
النامية، من أجل إدماج وتطبيق هذه التكنولوجيات واحللول بفعالية يف عمليات التخطيط واختاذ 

عدد حلقات العمل وفرص التدريب املتاحة يف هذا املجال تزايد القرارات بشــأن التنمية. واعتربت 
  أمرا مفيدا.

واللجنة املعنية ونوَّهت اللجنة بالدور اهلام الذي يؤديه الفريق املختص برصـــــــد األرض   -٣٠
بسواتل رصد األرض يف حتسني التشارك يف بيانات االستشعار عن ُبعد وحتسني الوصول إىل تلك 
البيانات يف مجيع أحناء العامل، كما نوَّهت بااللتزامات القوية اليت أعربت عنها الدول األعضــــــاء 

  بشأن دعم تلك املبادرات. 
اهلامة مثل إنشاء كوكبة سواتل االستشعار عن بعد  وأحاطت اللجنة علما باجلهود التعاونية  -٣١

التابعة ملجموعة الربيكس بغية تعزيز التعاون يف جمال تبادل بيانات االستشعار عن بعد والتشارك 
فيها ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية أمام التنمية املستدامة، وبالتعاون بني مكتب شؤون الفضاء 

سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه فيما يتعلق بالنهوض بعلوم وتكنولوجيا اخلارجي وجائزة األمري 
  شح املياه يف مجيع أحناء العامل.الفضاء من أجل معاجلة املشكلة املتنامية املتمثلة يف 

إطار نظام الرصد الساتلي يف والحظت اللجنة أن "منصة خدمة تشارك البيانات"، العاملة   -٣٢
 ٩يا واملحيط اهلادئ، قد قدمت بيانات اســـتشـــعار عن بعد مســـتمدة من البصـــري األرضـــي آلســـ

صينية لرصد األرض، مما وفر أكثر من  صورة  ٠٠٠ ٨ساتلية وحوايل صورة  ٠٠٠ ٤٠٠سواتل 
من املقرر أن توســــع املرحلة الثانية من أن وإدارة الكوارث، كما  أعمال البحوثاســــتخدمت يف 

  ارد املنصة.صة خدمة تشارك البيانات" مومن"
رصــد األرض لأن عددا من الدول األعضــاء يواصــل تنفيذ برامج  والحظت اللجنة أيضــًا  -٣٣

 للبلدانتســــتند إىل احتياجات املســــتخدم وهتدف يف املقام األول إىل ســــد االحتياجات املجتمعية 
راوح أطلق العديد من ســواتل رصــد األرض يف املدار ويعتزم إطالق ســواتل أخرى تتحيث املعنية، 

سواتل الرادارات ذات الفتحة االصطناعية أو سواتل  وأبني سواتل الصور البصرية العالية االستبانة 
شــــــديدة األمهية مثل الزراعة وجرد الاألرصــــــاد اجلوية، وذلك هبدف معاجلة األولويات الوطنية 

  املحاصيل أو حتسني التنبؤ بأحوال الطقس.
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    احلطام الفضائي  -٤  
ضائي، اليت   -٣٤ شات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطام الف أحاطت اللجنة علمًا مبناق

  ).١٤٦-١١٢، الفقرات A/AC.105/1167يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
وأقرَّت اللجنة ما صدر عن اللجنة الفرعية من قرارات وتوصيات بشأن هذا البند (الوثيقة   -٣٥

A/AC.105/1167 ١٤٦و ١٤٥، الفقرتان.(  
ــة العــامــة، يف قرارهــا   -٣٦ ــارتيــاح أنَّ إقرار اجلمعي ــة ب ــادئ ٦٢/٢١٧والحظــت اللجن ، للمب

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 
لدان على أن تنظر يف ســـاهم على حنو حاســـم يف التخفيف من ذلك احلطام، وحثَّت البيالســـلمية، 

  التطبيق الطوعي هلذه املبادئ التوجيهية إذا كانت مل تفعل ذلك بعد.
بالفعل والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ العديد من الدول واملنظمات احلكومية الدولية تنفِّذ   -٣٧

صادرة عن تدابري لتخفيف احلطام الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي ال
اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي الصــادرة عن جلنة التنســيق املشــتركة بني 
ة هبا لتخفيف احلطام  الوكاالت واملعنية باحلطام الفضـــائي، وأنَّ دوًال أخرى وضـــعت معايَري خاصـــَّ

  الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.
للجنة أنَّ بعض الدول تســــتخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف الحظت اوعالوة على ذلك،   -٣٨

احلطام الفضـــائي الصـــادرة عن اللجنة و/أو الصـــادرة عن جلنة التنســـيق املشـــتركة بني الوكاالت 
واملعنية باحلطام الفضــائي، واملدونة األوروبية لقواعد الســلوك اخلاصــة بتخفيف احلطام الفضــائي، 

ــــــي  ومعيار املنظمة الدولية للتوحيد (النُُّظم الفضــــــائية: متطلبات ختفيف  ٢٠١١:٢٤١١٣القياس
محاية بيئة املدار الســــاتلي الثابت بالنســــبة بشــــأن ( ITU-R S.1003والتوصــــية احلطام الفضــــائي)، 

الصــــــادرة عن االحتاد الدويل لالتصــــــاالت كمراجع يف أطرها اخلاصــــــة بالتنظيم الرقايب  )لألرض
ضائية الوطنية. والحظ شطة الف ت اللجنة كذلك أنَّ بعض الدول تعاونت يف إطار برنامج دعم لألن

الرصــد والتعقُّب الفضــائيني املمول من االحتاد األورويب، ويف إطار برنامج التوعية بأحوال الفضــاء 
  التابع لوكالة الفضاء األوروبية.

ائي، والحظت اللجنة ازدياد عدد الدول اليت تتخذ تدابري ملموســة لتخفيف احلطام الفضــ  -٣٩
منها حتسني تصميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية، وإنزال السواتل من املدار، وختميلها، و

ومتديد عمرها التشـــــغيلي، والعمليات املرتبطة بانتهاء عمرها التشـــــغيلي، واســـــتحداث براجميات 
  ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي.

 احلطام الفضـــــائي واحلد من تكوينه التخفيف منوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن   -٤٠
  .تنيها الفرعييتمن أولويات عمل اللجنة وهيئ أن يكونينبغي 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تسجيل األجسام الفضائية وأجزائها، مبا فيها تلك   -٤١

ى اخلدمات ، أمر بالغ األمهية لضـــــمان ســـــالمة البعثات يف املدار واحلصـــــول علعاملةاليت مل تعد 
  األساسية واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي ألمد بعيد. 
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك حاجة إىل كشـــف احلطام الفضـــائي وتتبعه   -٤٢
  . إزالتهورصده والتخفيف منه و

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن هناك حاجة إىل حتميل الدول األعضاء مسؤوليات   -٤٣
  عن إزالة احلطام الفضائي تبعًا لألنشطة الفضائية اليت تنفذها كل منها.  متفاوتة
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي معاجلة مســـــألة احلطام الفضـــــائي على حنو   -٤٤
  ُيلِحق ضررًا بتنمية القدرات الفضائية للبلدان النامية.   ال
املتخذة ملعاجلة مســـــألة احلطام الفضـــــائي وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ التدابري   -٤٥

  ينبغي أال تفرض أعباء ال لزوم هلا على الربامج الفضائية للبلدان النامية. 
وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي معاجلة مسألة احلطام الفضائي بطريقة تضمن عدم حتميل   -٤٦

  البلدان ذات القدرات الفضائية الناشئة تكاليف عملية إزالة احلطام. 
وُأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تدارس معايري وإجراءات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد   -٤٧

لضــمان فعالية  ،لألجســام الفضــائية، العاملة منها واملعطلة، تدارســًا دقيقًا حتت رعاية األمم املتحدة
  تلك التدابري وضمان قبوهلا لدى اجلهات صاحبة املصلحة. 

  
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٥  

اقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدعم إدارة الكوارث أحاطت اللجنة علمًا مبن  -٤٨
، A/AC.105/1167بواســـــطة النُُّظم الفضـــــائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

  ).١٦٧-١٤٧الفقرات 
ـــــتخدام املعلومات الفضـــــائية يف   -٤٩ إدارة ورحَّبت اللجنة مبا نظَّمه برنامج األمم املتحدة الس

الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (سبايدر) من أنشطة هتدف إىل زيادة فهم البلدان لسبل 
الوصـــول إىل مجيع أنواع املعلومات املســـتمدة من الفضـــاء وتطوير قدرهتا على اســـتخدامها دعمًا 

سبل والتزامها هبا. و يف ذلك الصدد، لكامل دورة إدارة الكوارث، وإىل زيادة تقبُّل البلدان لتلك ال
أحاطت اللجنة علمًا بإنشــــاء بوابة اخلدمات االســــتشــــارية التقنية واملعارف التابعة لربنامج األمم 
ــــــتجابة يف حاالت الطوارئ  ــــــتخدام املعلومات الفضــــــائية يف إدارة الكوارث واالس املتحدة الس

والعمليات )، وهي منصـــة شـــبكية لدعم املعلومات واالتصـــاالت www.un-spider.org(ســـبايدر) (
  تساعد على تبادل املعلومات واخلربات وبناء القدرات وتقدمي الدعم االستشاري التقين. 

ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي إىل أن يعمل، من خالل برنامج   -٥٠ ودعا بعض الوفود مكتب ش
ســبايدر، على تكثيف أنشــطته يف جمال بناء القدرات، بإيفاد بعثات اســتشــارية تقنية وتنظيم برامج 

بية، خصــوصــًا يف البلدان النامية، لتدعيم التأهُّب ملواجهة خماطر الكوارث والتصــدي للطوارئ تدري
  على الصعيد الوطين.

وأعربت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي يف كلمتها عن شــكرها حلكومات أملانيا   -٥١
دعم تنفيذ أنشطة والصني والنمسا اللتزامها بربنامج سبايدر ودعمها له منذ إنشائه، بوسائل منها 

  برنامج سبايدر اليت تنسقها مكاتبه الكائنة يف بون بأملانيا وبيجني وفيينا.
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والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ تلك املكاتب متثل دعامة قوية لربنامج ســبايدر وتســهم يف   -٥٢
  أنشطة الربنامج يف جماالت بناء القدرات وتدعيم املؤسسات وإدارة املعارف.

سبايدر سيشارك يف املؤمتر الوزاري اآلسيوي بشأن احلد من والحظت ا  -٥٣ للجنة أنَّ برنامج 
، كما أنه ســـيعقد مؤمتره الســـنوي ٢٠١٨خماطر الكوارث الذي ســـيعقد يف منغوليا يف متوز/يوليه 

ــــــؤون ٢٠١٨الثامن يف بيجني يف تشــــــرين األول/أكتوبر  ، باعتبار ذلك أحد التزامات مكتب ش
  .٢٠٣٠-٢٠١٥نفيذ إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفترة الفضاء اخلارجي بدعم ت

والحظت اللجنة أيضـــًا ما تقدِّمه الدول األعضـــاء من خالل أنشـــطتها اجلارية من مســـامهة   -٥٤
 ذلك قيِّمة يف زيادة توافر احللول املســـتمدة من الفضـــاء واســـتخدامها يف دعم إدارة الكوارث، مبا يف

آسيا وما يقوم به من تنسيق لطلبات رصد الطوارئ من خالل املركز اآلسيوي للحد  مشروع سنتينل
من الكوارث، وخدمة رسم خرائط الطوارئ التابعة للربنامج األورويب لرصد األرض (كوبرنيكوس)، 
ق للمرافق الفضـــائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو  وميثاق التعاون على حتقيق االســـتخدام املنســـَّ

  ية (الذي ُيشار إليه أيضًا باسم امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى).تكنولوج
  

    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٦  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتطورات األخرية يف   -٥٥

، A/AC.105/1167املالحة، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية ( جمال النُُّظم العاملية لســــواتل
  ).١٩٣-١٦٨الفقرات 

والحظت اللجنة أن اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســــــواتل املالحة واصــــــلت عقد   -٥٦
ملالحة اجتماعاهتا السنوية الناجحة اليت هتدف إىل اجلمع بني مقدمي خدمات النظم العاملية لسواتل ا

  ومستخدميها من أجل ترويج استخدامها ودجمها يف البىن التحتية، وخصوصًا يف البلدان النامية. 
والحظت اللجنة أن الواليات املتحدة ال تزال منخرطة يف األنشــــــطة اليت تكفل التوافق   -٥٧

  وقابلية التشغيل املتبادل بني اخلدمات املختلفة. 
الحتاد لع أن يصــــبح نظام غاليليو للمالحة الســــاتلية التابع وأشــــري أيضــــا إىل أن من املتوق  -٥٨

، وأن الغرض من هذا النظام هو حتســــني اخلدمات ٢٠٢٠األورويب جاهزًا متامًا للتشــــغيل يف عام 
سعة من التطبيقات يف العديد من قطاع صاد على وتوفري فرص جتارية جديدة يف جمموعة وا ات االقت

  .صعيد العامل
سواتل املالحة، دأبت  والحظت اللجنة  -٥٩ أن الصني، بتطويرها ونشرها لنظام بايدو العاملي ل

على املشـــاركة بنشـــاط يف تنفيذ أهداف اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســـواتل املالحة، وأهنا 
  ).BDS-3(الثالث لنظام بايدو العاملي لسواتل املالحة ساتل بنموذج للمكتب تربعت 

حلقة العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني بشـــأن تطبيقات أن  والحظت اللجنة  -٦٠
ــــــواتل املالحة قد عقدت يف فالدا ديل كارمن، األرجنتني، يف الفترة من  إىل  ١٩النظم العاملية لس

ستضافت حلقَة٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣ الوطنية لألنشطة الفضائية الوطنية يف  العمل اللجنُة . وقد ا
األرجنتني نيابة عن حكومة األرجنتني. ومتثل اهلدف الرئيســـي حللقة العمل يف تيســـري التعاون على 
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دان املنطقة تطبيق احللول اليت توفرها النظم العاملية لسواتل املالحة من خالل تبادل املعلومات بني بل
  واالرتقاء بقدراهتا.

لجنة عن تقديرها ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي ملا يقدِّمه من دعم مســـتمر وأعربت ال  -٦١
بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنُُّظم العاملية لسواتل املالحة ومنتدى مقدِّمي اخلدمات 

ست تركزالتابع هلا، وملا ينظِّمه من حلقات عمل ودورات تدريبية  عمال على بناء القدرات يف جمال ا
  التكنولوجيات املرتبطة بالنُُّظم العاملية لسواتل املالحة يف خمتلف ميادين العلوم والصناعة.

  
    طقس الفضاء  -٧  

أحاطت اللجنة علما باملناقشـــــــة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بطقس   -٦٢
  ).٢١٠-١٩٤، الفقرات A/AC.105/1167الفضاء، الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

(اإلطار الدويل خلدمات طقس  ٥٠لليونيسبيس+ ٤والحظت اللجنة أنَّ األولوية املواضيعية   -٦٣
)، والحظت مع التقدير ما يضطلع به فريق A/AC.105/1171الفضاء) تتناول طقس الفضاء (الوثيقة 

تنفيذ تلك  والتقنية من عمل باعتباره آليةاخلرباء املعين بطقس الفضاء التابع للجنة الفرعية العلمية 
  األولوية املواضيعية.

والحظت اللجنة أنَّ فريق اخلرباء عقد اجتماعات على هامش الدورة اخلامســة واخلمســني   -٦٤
غراض منها ، وكذلك يف فترة ما بني الدورات، أل٢٠١٨للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 

 يعززميكن أن  احلاجة إىل فريق تنســـــيقي دويل جديدتأكيد و، ٤ضـــــيعية تأكيد أمهية األولوية املوا
ضاء، وأن  سيق والتعاون الدوليني هبدف حتسني خدمات طقس الف يف هناية املطاف القدرة  يزيدالتن

  العاملية على الصمود أمام اآلثار السلبية لطقس الفضاء.
  .٢٠٢١ورحبت اللجنة بتمديد والية فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء إىل عام   -٦٥
والحظت اللجنة أنَّ مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي واءم أنشــطته املتعلقة بطقس الفضــاء   -٦٦

اليت ينفذها من خالل جهوده الرامية إىل بناء القدرات واألنشــــطة اليت يضــــطلع هبا بصــــفته األمانة 
  ة الدولية املعنية بالنُُّظم العاملية لسواتل املالحة.التنفيذية للجن

اء املعين ولوية لفريق اخلرباأل اتذأحد األنشــــــطة أنه، فيما يتعلق بوُأعِرب عن رأي مفاده   -٦٧
، بالتعاون الوثيق مع جلنة فريق تنســــيق دويل معين بطقس الفضــــاءتشــــكيل  وهو ،بطقس الفضــــاء
واملرفق البيئي الدويل ومنظمة الطريان املدين الدويل  لألرصــاد اجلويةاملنظمة العاملية وأحباث الفضــاء 

صيل هيكل هذا الفريق وآلية عمله إال أثناء تنفي سىن وضع تفا ضاء، لن يت شاركة للف ذ الكيانات امل
  ملشاريع مشتركة حمددة الطابع.

  
    األجسام القريبة من األرض  -٨  

أحاطت اللجنة علمًا باملناقشــــة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باألجســــام   -٦٨
، A/AC.105/1167القريبــة من األرض، واليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة 

  ).٢٣٣-٢١١ الفقرات
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نذار خبطر الكويكبات والحظت اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الشبكة الدولية لإل  -٦٩
عمًال  ٢٠١٤ُأنشـــــئا يف عام  اللذانوالفريق االســـــتشـــــاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضـــــائية، 

بالتوصــــيات املتعلقة باختاذ تدابري دولية للتصــــدِّي خلطر ارتطام األجســــام القريبة من األرض، اليت 
ية يف دورهتا السادسة واخلمسني ورحَّبت أقرَّهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم

ــــــبكة الدولية والفريق ٦٨/٧٥هبا اجلمعية العامة يف قرارها  . والحظت اللجنة حالة أنشــــــطة الش
االســــــتشــــــاري منذ تقدمي آخر تقاريرمها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية (على النحو الوارد يف 

  )A/AC.105/1167من الوثيقة  ،٢٣٣و ،٢٣٠-٢٢٠و ،٢١٦-٢١٣الفقرات 
والحظت اللجنة أيضا أمهية العمل الذي يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين باملسائل   -٧٠

 ٢٠١٦القانونية التابع للفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية، والذي أنشئ يف عام 
يواصــل النظر يف املســائل القانونية لذي اوينســق أنشــطته املركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، و

ذات الصلة بعمل الفريق االستشاري يف سياق املعاهدات الدولية القائمة اليت حتكم األنشطة املنفذة 
  يف الفضاء اخلارجي.

ــــــبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات عقدت   -٧١ والحظت اللجنة أن اللجنة التوجيهية للش
ــــــة واخلمســــــني ٢٠١٨ون الثاين/يناير كان ٣٠اجتماعها اخلامس يف  ، على هامش الدورة اخلامس

للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وأن هناك مخس دول وقعت حديثا على إعالن النوايا للمشاركة يف 
ــــــبكة الدولية، حبيث ارتفع العدد اإلمجايل  دولة. وميثل هؤالء املوقعون  ١٣لدول املوقعة إىل لالش

من االحتاد الروســي ومجهورية كوريا والصــني وكولومبيا واملكســيك مراصــد ومؤســســات فضــائية 
والواليات املتحدة، باإلضــافة إىل أوروبا، وكذلك أحد هواة الرصــد من اململكة املتحدة. وأطلقت 
الشـــــبكة الدولية موقعا جديدا تســـــتضـــــيفه جامعة مرييالند (بالواليات املتحدة)، وهو متاح على 

  .http://iawn.net العنوان التايل
للجنة الفرعية العلمية والتقنية عقد  أيضًا أنَّه منذ الدورة الرابعة واخلمسنيوالحظت اللجنة   -٧٢

الفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية اجتماعني ومها: اجتماعه التاسع الذي عقد 
واستضافه املركز الوطين الفرنسي للدراسات  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١يف تولوز، فرنسا، يف 

على هامش الدورة اخلامسة  ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ٣١الفضائية؛ واجتماعه العاشر الذي عقد يف 
واخلمسني للجنة الفرعية. وقد حظي االجتماعان بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف إطار 

. وأحاطت اللجنة علما ٧١/٩٠رار اجلمعية العامة دوره بصفته أمانة الفريق االستشاري، عمًال بق
على النحو الوارد يف تقريري االجتماعني مبا أحرز من تقدم يف إطار خطة عمل الفريق االستشاري، 

  .http://smpag.netعلى املوقع الشبكي  املتاحنياملذكورين، 
دارة الفضــاء الوطنية الصــينية قد والحظت اللجنة أن الوكالة النمســاوية لتعزيز البحوث وإ  -٧٣

انضمتا إىل عضوية الفريق االستشاري، وأن املرصد األورويب اجلنويب أصبح املراقب الدائم اخلامس 
ــتشــاري حاليًّا  ــتشــاري. ويضــم الفريق االس عضــوًا (من وكاالت الفضــاء)  ١٨لدى الفريق االس

  ومخسة مراقبني دائمني (من الكيانات األخرى).
اللجنة أنَّ وكالة الفضــاء األوروبية، اليت ترأس حاليًّا الفريق االســتشــاري، أعيد  والحظت  -٧٤

  ).٢٠١٨-٢٠٢٠ية أخرى ملدة سنتني (انتخاهبا لفترة رئاس
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والحظت اللجنة أن الشــــبكة الدولية والفريق االســــتشــــاري يواصــــالن العمل مع مكتب   -٧٥
التواصــل العام مع اجلمهور بشــأن األجســام شــؤون الفضــاء اخلارجي على معاجلة املســائل املتعلقة ب

القريبة من األرض، والتواصـــل مع الدول األعضـــاء يف حالة اإلنذار باالرتطامات، وإمكانية إدراج 
األجســــام القريبة من األرض يف إطار البعثات االســــتشــــارية التقنية بشــــأن التأهب ب خاصــــةمنيطة 

تحدة الســتخدام املعلومات الفضــائية يف إدارة للتصــدي للكوارث، اليت يضــطلع هبا برنامج األمم امل
الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســبايدر) التابع للمكتب. وتتصــل هذه النميطة 

توفري املعلومات لألطراف املعنية، مثل الوكاالت املعنية بالتصدي الرامي إىل بنشاط الشبكة الدولية 
  حلاالت الطوارئ. 

للشــــبكة الدولية والفريق االســــتشــــاري ســــوف  ني املقبلنينة أن االجتماعوالحظت اللج  -٧٦
 ،٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر  ١٩و ١٨يف يف كنوكســفيل، تينيســي، الواليات املتحدة،  انعقدي

ــــــعبة علوم الكواكب التابعة للجمعية الفلكية األمريكية، املقرر عقده يف  باالقتران مع اجتماع ش
  .٢٠١٨ن األول/أكتوبر تشري ٢٦إىل  ٢١الفترة من 

األرض وأحاطت اللجنة علما مع التقدير مبنشور األمم املتحدة املعنون "األجسام القريبة من   -٧٧
االســتشــاري )، الصــادر بالتشــارك بني الشــبكة الدولية والفريق ST/SPACE/73ي" (والدفاع الكوكب

التعاون الدويل يف التخفيف من ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، والذي يبني العمل يف جمال تعزيز 
  اخلطر املحتمل لألجسام القريبة من األرض، والذي أتيح يف الدورة احلادية والستني للجنة.

  
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -٩  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باســــتخدام مصــــادر   -٧٨
ــة  ــة (الوثيق ــة الفرعي ــة يف الفضــــــــاء اخلــارجي، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجن ــدرة النووي الق

A/AC.105/1167 ٢٥١-٢٣٤، الفقرات.(  
لعامل املعين باســـتخدام مصـــادر وأيَّدت اللجنة تقرير وتوصـــيات اللجنة الفرعية والفريق ا  -٧٩

القدرة النووية يف الفضـــــاء اخلارجي، الذي عاود االنعقاد برئاســـــة ســـــام أ. هاربيســـــون (اململكة 
  ، واملرفق الثاين).٢٥١، الفقرة A/AC.105/1167املتحدة) (الوثيقة 

ليا بأنَّ بعض الدول وإحدى املنظمات احلكومية الدولية تقوم حاعلمًا اللجنة أحاطت و  -٨٠
ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،  شأن أمان ا صكوك قانونية وتنظيمية ب بإعداد 
ــتخدام مصــادر  أو تنظر يف إعدادها، آخذة بعني االعتبار حمتويات ومقتضــيات املبادئ املتصــلة باس

وية يف الفضاء القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النو
  اخلارجي.

ــــــدَّدت   -٨١ على قيمة وأمهية تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــــادر القدرة اللجنة وش
ــــــتراك مع الوكالة الدولية للطاقة  ــــــاء اخلارجي، الذي أعدَّته اللجنة الفرعية باالش النووية يف الفض

  الذرية، والذي هو إطار طوعي.
بني األجســـــــام املحتملة عن رأي مفاده أنَّ خطر االصــــــطدامات وأعرب بعض الوفود   -٨٢

الفضــائية املزوَّدة مبصــادر قدرة نووية يف املدار واحلوادث أو الطوارئ اليت ميكن أن تنشــأ عن عودة 
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هذه األجســـــام َعَرضـــــًا إىل الغالف اجلوي لألرض، وكذلك أثرها على النظام اإليكولوجي، هي 
صـــــدد، رأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي أيضـــــًا أنه ينبغي إيالء أمور تثري القلق. ويف هذا ال

ــــــتراتيجيات مالئمة وختطيط طويل األمد ولوائح  مزيد من االهتمام هلذه املســــــائل من خالل اس
  تنظيمية، مبا يشمل إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

  
    اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء   -١٠  

٨٣-  [...]  
  

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

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

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدراسة الطبيعة الفيزيائية   -٨٤
واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف 

ن االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء ميدا
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، 

  ).٢٨٥-٢٧٤، الفقرات A/AC.105/1167  تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقةاليت يرد عرض هلا يف
ـــــبة لألرض،  جيبوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه   -٨٥ ـــــتخدام املدار الثابت بالنس اس

الذي هو مورد طبيعي حمدود يتعرَّض بصـــورة واضـــحة خلطر التشـــبُّع، اســـتخدامًا رشـــيدًا وناجعًا 
ــــىن  واقتصــــاديًّا، وفقًا ألحكام لوائح الراديو الصــــادرة عن االحتاد الدويل لالتصــــاالت، لكي يتس
عاة  ملدارات والترددات، مع مرا هذه ا عادل من  فاع ال لدان االنت لدان أو جمموعات الب ملختلف الب
االحتياجات اخلاصــــــة للبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة. ورأت، فضــــــال عن ذلك، أنَّ 

سبة لألرض  سيادة عليه املدار الثابت بالن ستخدامه ال خيضع للتملُّك الوطين بدعوى ال سطة ا أو بوا
أو اســـتخدامه املتكرر أو احتالله أو بأيِّ وســـيلة أخرى، وأنَّ اســـتخدامه ينبغي أن خيضـــع للقانون 

حتاد الدويل لالتصــاالت الدويل املنطبق، مبا يف ذلك معاهدة الفضــاء اخلارجي وكذلك صــكوك اال
  ولوائحه.

ــــتغالل الدول  -٨٦ للمدار الثابت بالنســــبة لألرض  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اس
على أســــاس "األولوية باألســــبقية" هو أمر غري مقبول، وأنَّ على اللجنة الفرعية من مث أن تضــــع، 
باالشــتراك مع االحتاد الدويل لالتصــاالت، نظامًا يضــمن التكافؤ بني مجيع الدول يف االســتفادة من 

أيضــًا أنَّ عددًا من مشــغلي الســواتل يســيئون املواقع املدارية. ورأت الوفود اليت أبدت هذا الرأي 
استغالل النظام احلايل القائم على حجز املواقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، وأن اخلطوة األوىل 

ــــي   ٤يف معاجلة هذه املســــألة ميكن أن تتمثل يف إقامة تواصــــل بني اللجنة الفرعية والفريق الدراس
يف االحتاد الدويل لالتصــــاالت، من أجل إدراج بند يف جدول  التابع لقطاع االتصــــاالت الراديوية

ــــــتخد ٢٠١٩أعمال املؤمتر العاملي لالتصــــــاالت الراديوية يف عام  ام املدار يتعلق بزيادة كفاءة اس
  الثابت بالنسبة لألرض.
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جدول   -٨٧ ند من  هذا الب ــــــم  عديل اس ية ت نه ينبغي النظر يف إمكان وُأعرب عن رأي مفاده أ
ليشمل املدارين الثابت وغري  "، مبا يؤدي إىل توسيع نطاق البندغري الثابتوضافة عبارة "األعمال بإ

  .الثابت بالنسبة لألرض
  

    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  -١٢  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق مبشــــــروع جدول   -٨٨

واخلمســني، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة  الســادســةاألعمال املؤقت لدورهتا 
A/AC.105/1167 ٢٩٤-٢٩٠، الفقرات.(  

وقرارات بشأن هذا البند (الوثيقة  وأقرَّت اللجنة ما صدر عن اللجنة الفرعية من توصيات  -٨٩
A/AC.105/1167 ٢٩٣-٢٩١، الفقرات.(  

واســتنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامســة واخلمســني، اتَّفقت اللجنة على   -٩٠
  أن تنظر اللجنة الفرعية يف البنود التالية يف دورهتا السادسة واخلمسني:

  إقرار جدول األعمال.  -١
  الرئيس.كلمة   -٢
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٣
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.  -٥
ذلك تطبيقاته املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف  -٦

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨
  األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة. التطورات  -٩
  طقس الفضاء.  -١٠
  األجسام القريبة من األرض.  -١١
  اخلارجي يف األمد البعيد.استدامة أنشطة الفضاء   -١٢
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٣

حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠١٩(العمل املقرَّر لعام   
  ))٩، واملرفق الثاين، الفقرة ٢٣٧، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (الوثيقة 

  الفضاء والصحة العاملية.  -١٤
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ــــــنوات    ــــــُيحدد الحقًا العمل يف إطار خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة الس (س
  )) ١٤، واملرفق األول، الفقرة ٩٦، الفقرة A/AC.105/1167(الوثيقة 

بة لألرض   -١٥ ــــــ بالنس بت  ثا مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز دراســـــــة الطبي
االتصـــاالت الفضـــائية، واســـتخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اســـتخدامه يف ميدان 

ودراســة ســائر املســائل املتصــلة بتطورات االتصــاالت الفضــائية، مع إيالء اعتبار 
خاص الحتياجات البلدان النامية ومصــــاحلها، دون مســــاس بدور االحتاد الدويل 

  لالتصاالت.
  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)  

للجنة الفرعية العلمية مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني   -١٦
والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع املراد تناوهلا كمواضيع/بنود منفردة للمناقشة 

  أو يف إطار خطط عمل متعددة السنوات.
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٧

عا  -٩١ عاود الفريق ال ــــــتخدام واتَّفقت اللجنة على أن ي باس عامل املعين  جلامع والفريق ال مل ا
للجنة الفرعية مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي االنعقاد أثناء الدورة السادسة واخلمسني 

  العلمية والتقنية.
واتفقت اللجنة أيضـــــا على أن يعقد الفريق العامل املنشـــــأ يف إطار البند املتعلق بالفضـــــاء   -٩٢

برئاســة أنطوان غايســبولر (ســويســرا)، اجتماعا يف الدورة الســادســة واخلمســني والصــحة العاملية، 
ــــــأ حديثًا إىل هذا للجنة الفرعية. واتفقت اللجنة أيضــــــًا على أن يقدم رئيس  الفريق العامل املنش

، بالتعاون مع األمانة، مقترحًا بشـــأن ٢٠١٩الدورة الســـادســـة واخلمســـني للجنة الفرعية، يف عام 
السنوات لذلك الفريق العامل تأخذ يف احلسبان دور فريق اخلرباء املعين بالفضاء  خطة عمل متعددة

  والصحة العاملية.
تنظم جلنة أحباث الفضــاء، عمال باالتفاق الذي مت التوصــل إليه يف  واتفقت اللجنة على أن  -٩٣

، A/AC.105/890(الوثيقة  ٢٠٠٧الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 
)، الندوة اليت ستعقد يف الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية، يف عام ٢٤املرفق األول، الفقرة 

  ".الصغريةموضوع "طقس الفضاء والسواتل  بشأن، ٢٠١٩
  


