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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  ة الفرعية العلمية والتقنيةناللج
  الدورة الثامنة واألربعون

       ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
     مشروع التقرير    
      إضافة    

     مقدِّمة  -أوال  
   الكلمات العامة  - جيم  

االحتــاد الروســي،  : األعــضاء التاليــة م أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو الــدول      كلَّــَت  -١
ــران     ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــتني، إكــوادور، أملاني ــة(األرجن ــا، )اإلســالمية-مجهوري ، إيطالي

باكستان، الربتغال، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، تـونس، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،            
، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،           اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية الـسورية     
، كنــدا، كوبــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  سويــسرا، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فــن  

، النمــسا،  املتحــدةملكــة العربيــة الــسعودية، اململكــة املاملكــسيك، كولومبيــا، كينيــا، ماليزيــا،  
وتكلّم أيضاً ممثل مجهورية إيـران اإلسـالمية   . بان، اليالواليات املتحدة نيجرييا، اهلند، هنغاريا، ا   

. ي  والصني، وممثل كولومبيا باسم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب       ٧٧باسم جمموعة الـ  
ــة     ــة عام ــضا كلم ــابوي أي ــى املراقــب عــن زمب ــدويل     . وألق ــان عــن االحتــاد ال ــى املراقب ــا ألق كم

كمــا ألقــى كلمــات .  اجلويــة كلمــتني عــامتنيواملنظمــة العامليــة لألرصــاد) اآليتيــو(لالتــصاالت 
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عامة املراقبون عن منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واملعهـد األورويب لـسياسات                
واالحتـاد الفلكـي الـدويل واجلمعيـة الدوليـة      ) اإلياف(ضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية    فال

ضاء واجمللـس االستـشاري جليـل    الدوليـة للفـ  عار عـن ُبعـد واجلامعـة    للمسح التصويري واالستش 
وألقى كلمة عامة أيـضا املراقـب عـن رابطـة مراكـز االستـشعار               . الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن   

  .عن ُبعد يف الوطن العريب
  . الفرعية بتونس، بصفتها العضو السبعني يف اللجنةبت اللجنةُورحَّ  -٢
تعزيــز األمــان الفــضائي، بــصفتها أحــدث   الفرعيــة بالرابطــة الدوليــة لبــت اللجنــةُورحَّ  -٣

  .مراقب دائم لدى اللجنة
ســتراليا وباكــستان  تعازيهــا لــشعوب االحتــاد الروســي وأ الفرعيــة عــنوأعربــت اللجنــةُ  -٤

وكولومبيا واملكـسيك وهـاييت     ) البوليفارية-مجهورية(زويال    والربازيل وسري النكا وشيلي وفن    
 الكـوارث الطبيعيـة الـيت حـدثت يف         مـن جـّراء   تحتيـة   ال والبىنرواح  األ  خسائر يف   من تكّبدتهملا  

ــدان  ــةُوأشــارت. تلــك البل ــه كــان ميكــن احلــدّ    اللجن ــة إىل أن ــن  الفرعي  األرواح اخلــسائر يف م
 أفــضل لتحــسني عمليــات تقيــيم املخــاطر واإلنــذار املبكــر   واملمتلكــات لــو أتيحــت معلومــاتٌ 

م الفـضائية مـن دور بـالغ األمهيـة يف           يـه الـنظ   دت على مـا ميكـن أن تؤدّ       ورصد الكوارث، وشدَّ  
  . ودعماً يف جمال االتصاالتة وموقوتةدعم إدارة الكوارث، بتوفريها معلومات دقيق

نت عرضـاً مـوجزاً لعمـل اللجنـة الفرعيـة            تـضمَّ   كلمـةً  ، ألقى الرئيسُ  ٧٣٨ويف اجللسة     -٥
ــة، واستعراضــاً لألنــشطة الفــضائية املــضطَ   ــسنة لع هبــا علــى نطــا يف الــدورة احلالي ق العــامل يف ال

 علـى   د الـرئيسُ  وشـدَّ . قـت نتيجـة للتعـاون الـدويل       م اهلامـة الـيت حتقّ     املاضية، مبا فيها أوجه التقدّ    
  .بإدارة الكوارثاملعنية ضرورة حتسني التنسيق بني األوساط املعنية بالفضاء واألوساط 

انـة العامـة    مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي باألم      أيضا، ألقت مديرةُ   ٧٣٨ويف اجللسة     -٦
كلمة استعرضت فيها برنامج عمـل املكتـب وأبـرزت حاجتـه إىل مـوارد إضـافية لكـي يـتمكن              

  . بنجاح٢٠١٣-٢٠١٢من أداء املسؤوليات املرتآة لفترة السنتني 
 أحداث بارزة، منـها الـذكرى        من ٢٠١١ىل ما سيشهده عام     إ الفرعية    اللجنةُ وأشارت  -٧

ــة اســتخدا   ــشاء جلن ــسنوية اخلمــسون إلن ــذكرى   ال ــسلمية وال م الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال
السنوية اخلمـسون لتحليـق اإلنـسان يف الفـضاء، ورّحبـت مبـا تتيحـه هاتـان املناسـبتان مـن فـرص                    

ونّوهت اللجنة . لزيادة الوعي جبدوى التطبيقات الفضائية وأمهيتها يف حتسني ظروف حياة البشر         
لفضاء اخلارجي من معلومات عن اعتزامـه تنظـيم         الفرعية يف هذا الصدد مبا وفّره مكتب شؤون ا        

  . األعضاء، لالحتفال هباتني املناسبتني اهلامتنيلعدد من األحداث، باالشتراك مع الدو



 

V.11-80780 3 
 

A/AC.105/C.1/L.309/Add.1 

وأعربت اللجنة الفرعية عـن هتانيهـا حلكـوميت جنـوب أفريقيـا واملكـسيك علـى إنـشاء                     -٨
رى الـسنوية اخلمـسني إلنـشاء       وكاليت الفضاء الوطنيتني فيهمـا، وحلكومـة فرنـسا مبناسـبة الـذك            

املركز الوطين للدراسـات الفـضائية، وحلكومـة رومانيـا مبناسـبة انـضمام ذلـك البلـد إىل اتفاقيـة                 
  )١(.إنشاء وكالة الفضاء األوروبية

ــَد وفــوٌدتوعــاود  -٩  واســتخدامه يف  اخلــارجيباستكــشاف الفــضاء  التــزام بلــداهنا تأكي
إتاحة سـبل الوصـول إىل الفـضاء        : لى املبادئ التالية  وشّددت تلك الوفود ع   . األغراض السلمية 

اخلارجي جلميع الدول علـى قـدم املـساواة ودون متييـز وبـشروط متكافئـة، بـصرف النظـر عـن                      
 متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر          ممستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتـصادي؛ وعـد          

ة االســتخدام أو االحــتالل أو بــأي واألجــرام الــسماوية األخــرى، بــدعوى الــسيادة أو بواســط 
وســيلة أخــرى؛ وعــدم عــسكرة الفــضاء وعــدم اســتغالله إالّ ألغــراض حتــسني ظــروف العــيش   
وتعزيز السلم على كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيـز األنـشطة الفـضائية حـسبما                

  .أقّرته اجلمعية العامة وسائر احملافل الدولية
ة اإلنـسان وعلـى     طة الفـضائية علـى حيـا      تـأثري األنـش    أنَّ   ده عن رأي مفا    وفودٌ توأعرب  -١٠

البيئــة يــستلزم زيــادة التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة    
جمـال  القانونية من أجل العمل على إرساء قواعد دولية ملزمة تتناول املـسائل البالغـة األمهيـة يف     

  .استكشافهاستخدام الفضاء اخلارجي و
ــ  -١١  الناميــة مــن تكنولوجيــا الفــضاء،   عــن رأي مفــاده أن تــستفيد البلــدانُ  وفــوٌدتوأعرب

مــن الــضروري تعزيــز التعــاون بــني  وأنَّ خــصوصاً يف دعــم تطورهــا االجتمــاعي واالقتــصادي، 
تـدريب  وأنَّ الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب تسهيالً لنقـل التكنولوجيـا بـني الـدول،         

ء يف البلدان النامية هو أمر بالغ األمهية مـن أجـل حريـة تـدفق املعلومـات العلميـة وتبـادل                      العلما
  .البيانات

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٢
عرض ملّخص للملتقى اإلقليمي السابع عشر لوكاالت الفضاء يف آسيا واحملـيط            "  )أ(  
  ، قّدمه ممثل اليابان؛"ر املناخنولوجيا الفضاء والصناعة الفضائية يف معاجلة تغّيدور تك: اهلادئ

، "تعزيــز التعــاون العــاملي يف جمــال رســم خــرائط الطــوارئ بواســطة الــسواتل "  )ب(  
  قّدمه ممثل أملانيا؛

───────────────── 
  .٥١٥٢٤، الرقم ١٢٩٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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  ، قّدمه ممثل تونس؛"٢٠١٠أنشطة تونس الفضائية يف عام "  )ج(  
  مه ممثل الواليات املتحدة؛، قّد"أنشطة مؤسسة الفضاء"  )د(  
، قّدمـه   "املنافع األرضية للبحوث املتعلقة باإلنشاءات خارج كوكب األرض       "  )ه(  

  ممثل تركيا؛
 ســنة مــن ١٠٠: اجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن ُبعــد"  )و(  

  .، قّدمه املراقب عن اجلمعية"ة من الصورخدمة اجملتمع مبعلومات مستمّد
ــةُوشــاهدت  -١٣ ــة  اللجن ــضا الفرعي ــاء اســتراحة الغــداء عرضــني  أي  إيــضاحيني بواســطة   أثن

" معلومات عن امللتقى اإلقليمي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ              "امها  الفيديو، عنوان 
من سـبوتنيك إىل اليـوم      "، قّدمهما ممثل اليابان، وعرضا مماثال آخر عنوانه         "’Hayabusa‘بعثة  "و

  .ه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء، قّدم"وإىل الغد
ــةُ   -١٤ ــان وللمعهــد األورويب     وأعربــت اللجن ــا والياب ــا حلكــوميت إيطالي ــة عــن امتناهن  الفرعي

 علميــة وتقنيــة علــى هــامش  اًلــسياسات الفــضاء، وكــذلك لالحتــاد األورويب، لتنظيمهــا أحــداث 
  .الدورة احلالية للجنة الفرعية

    
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء تنفيذ توصيات   -ثالثا  

    )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
تنفيـــذ "، ٥، نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة يف البنـــد ٦٥/٩٧وفقـــاً لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -١٥

امه يف توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخد     
  )".اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

ــ  -١٦ ــد  وتكلَّ ــات املتحــدة   ٥م يف إطــار البن ــا والوالي ــان ونيجريي ــدا والياب ــو كن ــاء .  ممثل وأثن
  .التبادل العام لآلراء، تكلّم بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى

ــةُواســتمعت  -١٧ ــه    اللجن ــضاحي عنوان ــة إىل عــرض إي ــل توصــيات مــن مــؤ " الفرعي متر جي
ر مــسامهات مــن اجليــل القــادم مــن قيــادات قطــاع الفــضاء بــشأن التطــوّ : ٢٠١٠الفــضاء لعــام 

  .، قّدمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء"الفضائي
ــةُ   -١٨ ــاودت اللجن ــذ        وع ــرن يف تنفي ــن هنــج م ــع م ــا اتُّب ــديرها مل ــراب عــن تق ــة اإلع  الفرعي

اللجنــة، باســتعانتها خبطــط عمــل متعــددة الــسنوات   أنَّ وذُكــر. توصــيات اليونيــسبيس الثالــث
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نت من معاجلـة طائفـة واسـعة مـن املـسائل، ممـا أتـاح أقـصى قـدر مـن تنفيـذ                        وبأفرقة عمل، متكّ  
  .تلك التوصيات

 األعــضاء تواصــل اإلســهام يف تنفيــذ    الــدولَ أنَّ  الفرعيــة بارتيــاح والحظــت اللجنــةُ   -١٩
طنية وإقليمية وبدعم الـربامج املنـشأة اسـتجابة        توصيات اليونيسبيس الثالث من خالل أنشطة و      

  .لتلك التوصيات واملشاركة فيها
 العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض عقــد فريــَق أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٢٠

  .اجتماعات أثناء دورهتا الثامنة واألربعني
لــصحة العموميــة، الــذي فريــق العمــل املعــين با أنَّ  الفرعيــة بارتيــاحوالحظــت اللجنــةُ  -٢١

لكـي تنظـر فيـه      ) A/AC.105/C.1/L.305(تشترك يف رئاسته كنـدا واهلنـد، قـّدم تقريـره النـهائي              
دة بـشأن اسـتخدام     ذلك التقرير يتضّمن استنتاجات حمدّ    وأنَّ   الفرعية أثناء دورهتا احلالية،    اللجنة

 األرض يف سـياق     االتصاالت يف سياق الرعايـة الـصحية عـن ُبعـد، واسـتخدام تطبيقـات رصـد                
دراسـة األوبئــة عــن ُبعــد، مـع التركيــز علــى حتــسني الـصحة العموميــة وإدارة شــؤون األمــراض    

  .املُعدية
 جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض          مسامهةَ أنَّ    الفرعية على  واتفقت اللجنةُ   -٢٢

، الربازيـل،   وي جـانري  عقد يف ريـود   السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الـذي سـيُ          
ز علـى تـسخري بيانـات احلّيـز األرضـي ألغـراض التنميـة املـستدامة،                 ، ينبغي أن تركِّ   ٢٠١٢عام  

  .وأن ُتقيِّم صلة هذا املوضوع جبدول األعمال الرئيسي للمؤمتر
ــقُ   -٢٣ ــان الفري ــة العامــة        وك ــضى قــرار اجلمعي ــاد مبقت ــذي عــاود االنعق ــامع، ال  العامــل اجل
ــد نظــر أيــ  ٦٥/٩٧ ــد ، ق ــم املتحــدة الثالــث املعــين       "، ٥ضاً يف البن تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األم

ت رَّوأقـ )". اليونيسبيس الثالـث  (باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية        
فربايــر، توصــيات الفريــق العامــل /شـباط [...] ، املعقــودة يف [...] الفرعيــة، يف جلــستها اللجنـةُ 

  .توصيات اليونيسبيس الثالث، والواردة يف املرفق األول هلذا التقريراجلامع املتعلقة بتنفيذ 
ــةُ ونوَّ  -٢٤ ــة   هــت اللجن ــاخلطط الرامي ــة ب ــوم     إىل الفرعي ــدريس عل ــي لت ــز إقليم ــشاء مرك  إن

 املؤســسة العامــة وتستــضيفهوتكنولوجيــا الفــضاء يف غــرب آســيا، منتــسب إىل األمــم املتحــدة، 
ربية الـسورية، كجـزء مـن رابطـة مراكـز االستـشعار عـن               لالستشعار عن ُبعد يف اجلمهورية الع     

  .ُبعد يف الوطن العريب
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    ضائيةرة الكوارث املستند إىل النظم الفدعم إدا  -سادسا  
 مــن جــدول ٨، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٢/٩٧وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٢٥

  ".ضائيةرة الكوارث املستند إىل النظم الفدعم إدا"األعمال، 
ــ  -٢٦ ــد  وتكلَّ ــو النمــسا وفرنــ   ٨م يف إطــار البن ــد   مــن جــدول األعمــال ممثل ــا واهلن سا وأملاني

ــدة    يـــسيا وإنوإندو ــا والواليـــات املتحـ ــاد الروســـي وأوكرانيـ ــا واالحتـ ــان ونيجرييـ ــا واليابـ يطاليـ
. وتكلّــم أيــضا املراقــب عــن اجمللــس االستــشاري جليــل الفــضاء. زويال البوليفاريــة ومجهوريــة فــن

ــاء  ــادل العــام لــآلراء، تكلّــم أيــضا بــشأن هــذا البنــد ممثلــو دو    وأثن  أعــضاء أخــرى وممثــل  لالتب
  .ي كولومبيا باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

  :ةي الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالواستمعت اللجنةُ  -٢٧
  ، قّدمـــه " الـــصني مـــن الكـــوارث يف تطبيقـــات تكنولوجيـــا الفـــضاء يف احلـــدّ   "  )أ(  

  ممثل الصني؛
 UN-SPIDERاها برنـامج  قّتلية اليت تل  استغالل الصور السا  واستقبال وتفسري   "  )ب(  

  ، قّدمه ممثل شيلي؛"٢٠١٠فرباير / شباط٢٧أثناء الزلزال والتسونامي اللذين أصابا شيلي يف 
ــوارث      "  )ج(   ــضاء والكـ ــشأن الفـ ــدويل بـ ــاق الـ ــرة للميثـ ــسنوية العاشـ ــذكرى الـ الـ

  ، قّدمه ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛"كربىال
  ، قّدمه ممثل رومانيا؛"الفضاء والزمن: رصد األرض الرباعي األبعاد"  )د(  
اســـتخدام املعلومـــات الـــساتلية املتعلقـــة برطوبـــة التربـــة يف تقيـــيم خمـــاطر        "  )ه(  

  ، قّدمه ممثل النمسا؛"٢٠١٠حالة فيضانات باكستان يف عام : الفيضانات
  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"يثاق الدويلامل"  )و(  
اإلطـــار املؤســـسي ملـــشروع منظومـــة الرصـــد العـــاملي الدوليـــة مـــن الفـــضاء  "  )ز(  
  ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛"اجلوي

 ٢٠١٠تــدّبر مــشاكل الفيــضانات واألمطــار الــيت شــهدهتا باكــستان يف عــام "  )ح(  
  .اكستان، قّدمه ممثل ب"بواسطة التكنولوجيا الساتلية

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -٢٨
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 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٠ذة يف عــام تقريــر عــن األنــشطة املنفّــ   )أ(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ

)A/AC.105/981(؛  
 ٢٠١٠ذة يف عـام     شطة الدعم االستشاري التقين املنفّـ      أن تقرير من األمانة عن     )ب(  

يف إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة          
  ؛)A/AC.105/985(يف حاالت الطوارئ 

مذكّرة من األمانة عن برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية           )ج(  
ــسنتني    : وارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يف إدارة الكــ ــرة ال خطــة العمــل املقترحــة لفت

٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/C.1/2011/CRP.15(؛  
ــضاء اخلــارجي          )د(   ــب شــؤون الف ــا مكت ــام هب ــيت ق ــسيق ال ــشطة التن ــر عــن أن تقري

بواسطة اآلليات واملبادرات املوجودة اليت تدعم أنشطة االستجابة للطـوارئ مبعلومـات فـضائية              
)A/AC.105/C.1/2011/CRP.16(؛  

، ألقى منسق برنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف             ٧٤٦ويف اجللسة     -٢٩
كلمــة تنــاول فيهــا األنــشطة  ) UN-SPIDER(إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  

الربنامج املقترحة  ، وخطة عمل    ٢٠١١، وتنفيذ األنشطة املزمعة لعام      ٢٠١٠املضطلع هبا يف عام     
  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.15انظر الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

املـضطلع هبـا يف     والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما أحـرز مـن تقـّدم بـشأن األنـشطة                  -٣٠
م مــن خــالل الربنــامج ّد، مبــا يف ذلــك الــدعم املقــ ٢٠١٠ يف عــام UN-SPIDERإطــار برنــامج 

  . ُبذلت على نطاق العامل ملواجهة الكوارث الكربىجلهود الطوارئ اليت
 يف بـيجني رمسيـا      UN-SPIDERوالحظت اللجنة الفرعية أيضا بارتياح تدشني مكتـب           -٣١
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف 
مه الدول األعـضاء حاليـا مـن تربعـات، منـها            ظت اللجنة الفرعية بارتياح ما تقدّ     والح  -٣٢

م طوعيـا كـل   عت الدول األعضاء على أن تقّديا والصني والنمسا، وشّجة من أملان تربعات نقدي 
ن مـن تنفيـذ خطـة عملـه         ، مبا فيه الدعم املايل، لكـي يـتمكّ        UN-SPIDERالدعم الالزم لربنامج    
  .٢٠١١-٢٠١٠احلالية لفترة السنتني 

 مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي أبـرم يف عـام           أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير      -٣٣
ــة إلنــشاء مكتــب دعــم إقليمــي،      ٢٠١٠ ــة وإقليمي  اتفاقــات تعــاون مــع مخــس منظمــات وطني
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ويف الوقت احلاضـر، توجـد      .  مراكز ١٠وبذلك يصبح جمموع مكاتب الدعم اإلقليمية املنشأة        
هـي  ( يف ضـيافة سـت منظمـات وطنيـة           UN-SPIDERمكاتب الدعم اإلقليميـة التابعـة لربنـامج         

 ووكالـــة الفـــضاء اإليرانيــة والوكالـــة الوطنيــة النيجرييـــة للبحـــث   الوكالــة الفـــضائية اجلزائريــة  
والتطوير يف جمال الفضاء واللجنة الباكستانية لبحوث الفضاء والغالف اجلوي األعلى ووكالـة             

هـي املركـز    (، وأربـع منظمـات إقليميـة        )الفضاء الرومانية، ووكالة الفـضاء الوطنيـة األوكرانيـة        
ائن يف كــويب، اليابــان؛ واملركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط  اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، الكــ 

املوارد ألغراض التنمية، الكائن يف نريويب؛ وجامعة وست إنديز، الكائنة يف سـانت أوغـستني،               
يب، ـترينيداد وتوباغو؛ ومركز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة والكاريـ               

  ).الكائن يف بنما سييت
 الستـضافة مة من كولومبيا وإندونيـسيا وتركيـا   بت اللجنة الفرعية بالعروض املقدَّ   رّحو  -٣٤

  .UN-SPIDERمراكز دعم إقليمية لربنامج 
 الفرعية مبـا تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة تـسهم يف زيـادة تـوافر           ونّوهت اللجنةُ   -٣٥

تــشكيلة : ومنــها مــا يلــياحللــول املــستمدة مــن الفــضاء واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــوارث،   
، الـيت  )COSMO-SKYMED(صد حوض البحـر األبـيض املتوسـط     رالسواتل الصغرية املخصصة ل   

تشغِّلها إيطاليا؛ ومشروع سنتينل آسيا، وساتل االختبار اهلندسي والعـرض اإليـضاحي للتـشبيك              
دام املنـسق   ذي النطاق الترددي الواسع، املرتبط باملشروع؛ وميثاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخ              

امليثــاق "ى أيــضا الــذي ُيــسّم( كــوارث طبيعيــة أو تكنولوجيــة وقــوعللمرافــق الفــضائية يف حــال 
؛ ونظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي ألمريكـا الوسـطى       ")الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى    

)SERVIR(        ؛ وشبكة نظم اإلنذار املبكر باجملاعات؛ ونظامGEONETCOST       وهـو نظـام سـاتلي ،
ملي لتعميم البيانات؛ واألنشطة اليت تندرج ضمن إطـار امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف                  عا

م إنـذارات   ، الـيت تعمّـ    )GEAS(آسيا واحمليط اهلـادئ؛ وخدمـة التنبيـه إىل الـتغريات البيئيـة العامليـة                
لطـوارئ  رة باألخطار البيئية؛ ومشروع التطبيقات واخلدمات الالزمة لالستجابة يف حاالت ا          مبكّ

)SAFER(   الــذي جيــري تنفيــذه ضــمن إطــار معــاودة الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة ،
)GMES (يف أوروبا.  

مكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون الفـضاء اخلـارجي، وفقـا               أنَّ    الفرعيـة  والحظت اللجنـةُ    -٣٦
بع لربنـامج  التـا " Space Aid"، يكفـل تنـسيق إطـار    ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة ١٦للفقرة 

UN-SPIDER      مـــع اآلليـــات واملبــــادرات الـــيت جتعــــل املعلومـــات الفــــضائية متاحـــة لــــدعم ،
  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.16انظر الوثيقة (االستجابات لألحداث الطارئة 
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املكتــب نظَّــم اجتمــاع خــرباء بــشأن التكنولوجيــات       أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ   -٣٧
، وحــضره ممثلــو ٢٠١١فربايــر / شــباط٩ الطــوارئ، ُعقــد يف الفــضائية واالســتجابة يف حــاالت

امليثاق الدويل بشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى وسـنتينل آسـيا             : اآلليات القائدة األربع، وهي   
ــو عــدد مــن مقــدِّ  SERVIR ونظــام SAFERومــشروع  مي اخلــدمات ومكاتــب  ، وكــذلك ممثل

ــامج    ــة لربن ــة التابع ــدعم اإلقليمي ــضا  والحظــت ال. UN-SPIDERال ــة أي ــة الفرعي هــؤالء  أنَّ لجن
 مكتـب شـؤون   يلهتـسه املمثلني اتفقوا على مواصلة النظر يف إمكانية إنشاء فريق عامـل، يتـوىل       

الفضاء اخلارجي، من أجل أمثلة التعاون واالتصاالت اخلاصة بـذلك أثنـاء الكـوارث الكـربى،                
خلـدمات تأكيـدا رمسيـا      م ا  من تلـك اآلليـات واجلهـات الـيت تقـدّ           وطلبت إىل املكتب أن يلتمس    

  .بأهنا ستشارك يف الفريق العامل املقترح، وأن يدعوها إىل تسمية ممثليها يف الفريق
فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باالتــصاالت يف حــاالت  أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٣٨

االت الطــوارئ ســوف يــدرس يف اجتماعــه القــادم إمكانيــة وضــع ميثــاق بــشأن االتــصاالت يف حــ  
ــوع        ــال وقـ ــتجابة يف حـ ــدعم االسـ ــصاالت لـ ــق االتـ ــول إىل مرافـ ــسُّر الوصـ ــل تيـ ــوارئ، يكفـ   الطـ

  .أحداث طارئة
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــدي جلنــةُ مفــاده أن ُتبــدي رأٌيوأُ  -٣٩
  .ها ملشروع منظومة الرصد العاملي الدولية من الفضاء اجلويدعَم
 إنـشاء فريـق عامـل ُيعـىن بتعزيـز التعـاون الـدويل يف                ميكـن  أنـه    عرب عن رأي مفـاده    وأُ  -٤٠

جمال رسم خرائط الطوارئ بواسطة السواتل، ضمن إطار جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف               
  .األغراض السلمية

ــقُ   -٤١ ــة       وكــان الفري ــة العام ــرار اجلمعي ــضى ق ــاد مبقت ــاود االنعق ــذي ع ــل اجلــامع، ال  العام
دعــم إدارة الكــوارث املــستند إىل " مــن جــدول األعمــال، ٨نــد ، قــد نظــر أيــضا يف الب٦٥/٩٧

 ت اللجنـــةُفربايـــر، أقـــّر/شـــباط] ١٨[، املعقـــودة يف ]٧٣٦[ويف جلـــستها ". الـــنظم الفـــضائية
  . الفريق العامل اجلامع، الوارد يف املرفق األول هلذا التقريرالفرعية تقريَر

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعا  

 مــن جــدول ٩، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٥/٩٧وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤٢
  ".التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"األعمال، 

طاليـا واليابـان ونيجرييـا واالحتـاد      ممثلو كنـدا وأملانيـا واهلنـد وإي    ٩م يف إطار البند     وتكلّ  -٤٣
م كمـا تكلّـ   . وتكلم أيـضا املراقـب عـن اإلمـارات العربيـة املتحـدة            . الروسي والواليات املتحدة  
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موا بشأن هذا البنـد أثنـاء      وكان ممثلو دول أعضاء أخرى قد تكلّ      . املراقب عن االحتاد األورويب   
  .التبادل العام لآلراء

  :  العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية الفرعية إىلواستمعت اللجنةُ  -٤٤
النتـائج  : عـد بواسـطة سـواتل املالحـة       استشعار الغالف اجلوي لـألرض عـن بُ       "  )أ(  
  مه ممثل أملانيا؛، قّد)" البحوث اجلغرافية األملاينمن مركز(األخرية 
ــة     "  )ب(   ــسواتل املالح ــاملي ل ــام الع ــاق تطــور النظ ــة وآف ــاد   ، قّد"حال ــل االحت ــه ممث م
  الروسي؛
ــسواتل املالحــة       "  )ج(   ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــاع اخلــامس للجن االجتم

  .مه ممثل إيطاليا، قّد"املنجزات والنتائج): ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-١٨تورينو، (
  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند الوثائق التالية  -٤٥

 املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية مولـدوفا والواليـات          تقرير حلقة العمل    )أ(  
  ؛)A/AC.105/974(املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة 

رة من األمانة عن االجتماع اخلامس للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة              مذكّ  )ب(  
  ؛)A/AC.105/982(لسواتل املالحة 

ة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة    تقريــر حلقــ  )ج(  
الفضائية حول تسخري تطبيقات النظم العامليـة لـسواتل املالحـة ملنفعـة البـشر وألغـراض التنميـة                   

)A/AC.105/984.(  
حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلمــارات   أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٤٦

ــة املتحــدة  ــها      العربي ــيت اشــتركت يف رعايت ــسواتل املالحــة، ال ــة ل ــنظم العاملي  حــول تطبيقــات ال
ــة املتحــدة، مــن      كــانون ٢٠ إىل ١٦الواليــات املتحــدة، قــد ُعقــدت يف ديب، اإلمــارات العربي

مـة، نيابـة عـن حكومـة         مؤسسة اإلمـارات للعلـم والتقنيـة املتقدّ        واستضافتها ٢٠١١يناير  /الثاين
  .اإلمارات العربية املتحدة

 شـؤون الفـضاء اخلـارجي يقـوم حاليـا بتطـوير برناجمـه                مكتـبَ   الفرعية بـأنَّ   وأُبلغت اللجنةُ   -٤٧
لمبــادرة ل النظــام العــاملي لــسواتل املالحــة، مبــا يف ذلــك نــشر أجهــزة قيــاس تابعــة  تاملتعلــق بتطبيقــا

غيـة   بـشأن طقـس الفـضاء وإعـداد منـهاج دراسـي خـاص بالنظـام العـاملي لـسواتل املالحـة ب                       ةالدولي
إدماجه يف الربامج التعليمية للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمـم              

  .املتحدة، واليت تعمل أيضا كمراكز معلومات للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
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 املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل    املتعلقة باللجنة الدولية الفرعية املسائلَ واستعرضت اللجنةُ   -٤٨
  .رات األخرية يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتااملالحة، والتطّو

االجتماع اخلامس للجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة     أنَّ    الفرعية بارتياح  والحظت اللجنةُ   -٤٩
 واشـتركت يف    ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢   إىل ١٨لسواتل املالحة قـد ُعقـد يف تورينـو مـن            

االجتمــاع الــسادس وأنَّ تنظيمــه حكومــة إيطاليــا واملفوضــية األوروبيــة نيابــة عــن االحتــاد األورويب، 
 والحظت اللجنة الفرعية أيـضا    . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٥لتلك اللجنة سُيعقد يف طوكيو من       

  .٢٠١٢لك اللجنة يف عام  السابع لت االجتماَعتستضيُفالصني سوف أنَّ 
 مــن األفرقــة العاملــة األربعــة التابعــة للجنــة الدوليــة الًّكُــ أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٥٠

التوافـق وقابليـة التـشغيل      : ز علـى أحـد املـسائل التاليـة        لنظم العاملية لسواتل املالحة يركّ    املعنية با 
ملالحـــة؛ وتعمـــيم املعلومـــات وبنـــاء املتبـــادل؛ وتعزيـــز أداء خـــدمات النظـــام العـــاملي لـــسواتل ا

م بـشأن   والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا مـا أُحـرز مـن تقـدّ               . القدرات؛ والتوقيت والتطبيقـات   
مي اخلدمات التابع هلا، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بتطبيـق            طط عمل اللجنة الدولية وملتقى مقدِّ     خ

. بـدأ يف الـسنة القادمـة    تعزيز هـذا امل    زيادةمبدأ الشفافية من أجل خدمات منفتحة، ودعت إىل         
مي اخلــدمات قــد عقــد اجتماعــه الــسادس يف  ملتقــى مقــدِّ أنَّ اللجنــة الفرعيــة أيــضاوالحظــت 

  .سياق االجتماع اخلامس للجنة الدولية
 الفرعية علـى مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بـصفته األمانـة التنفيذيـة                  وأثنت اللجنةُ   -٥١

مي اخلــدمات، ولــسعيه إىل  وملتقــى مقــدِّسواتل املالحــةللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــ
  .إجياد تضافر بني خمتلف اجلهات العاملة يف جمال املالحة الساتلية على نطاق العامل

 الفرعيـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ملـا يبذلـه مـن                 وأعربت اللجنـةُ    -٥٢
يف كل مبادراته املتعلقـة ببنـاء القـدرات         جهود لترويج استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة        

  .يف البلدان النامية
 مبواصــلة حتــسني دقــة النظــام   الواليــات املتحــدة ملتزمــةٌ  الفرعيــة بــأنَّهــت اللجنــةُوَّون  -٥٣

توقيــت وتوســيع العــاملي لتحديــد املواقــع وتــوافره، مــن خــالل حتــسني أداء الــسواتل وأجهــزة ال 
رعيـة أيـضا بـالتزام الواليـات املتحـدة بـصون ذلـك النظـام         هت اللجنـة الف   ونّو. أنساق التشكيلة 

  .بصفته دعامة مركزية لنشوء منظومة دولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة
 لواليـات املتحـدة مـن تربعـات ماليـة          الفرعيـة مـع التقـدير مـا قدمتـه ا           والحظت اللجنةُ   -٥٤

ة املتعلقـة بالـشبكة العامليـة       مكّنت مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من القيـام بعـدد مـن األنـشط             
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لسواتل املالحة واللجنة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة وملتقى مقدمي اخلـدمات، مبـا يف               
  .ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية

ــةُ  -٥٥ ــابع )GLONASS(النظــام العــاملي لــسواتل املالحــة   أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجن ، الت
ــدا   ــه يف امل ــسواتل وأنَّ ،GLONASS-M ســاتال عــامال مــن طــراز   ٢٢ر لالحتــاد الروســي، لدي ال

والحظت اللجنة الفرعية أيـضا أنـه ُيعتـزم إجـراء التحليـق             . األربعة األخرى هي يف حالة صيانة     
  .٢٠١١ يف عام GLONASS-K للجيل اجلديد من سواتل ي التجريب
لنظــام غــاليليو أملانيــا، بــصفتها إحــدى الــدول املؤســسة   أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٥٦

واصـل تـرويج وتطـوير مـشاريع تطبيقيـة وطنيـة هتـدف إىل تعزيـز          األورويب للمالحة الـساتلية، تُ    
القـصد   أنَّ   وذُكـر . استخدام املالحة الساتلية، مع مناسقة تلك املشاريع مع املشاريع األوروبيـة          

 لــتمكني مــن ذلــك علــى املــدى الطويــل هــو جعــل تــشغيل نظــام غــاليليو مبثابــة نقطــة االنطــالق
  .جمموعة من الشركات الصغرية واملتوسطة االبتكارية من املنافسة يف األسواق الدولية

ز مبــساعدة اهلنــد تقــوم حاليــا بتنفيــذ نظــام املالحــة املعــزَّ  أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٥٧
يقـات  النظام العاملي لتحديد املواقع، وهو نظام تعزيز فـضائي لتـوفري مزيـد مـن دقـة املواقـع لتطب         

النظـام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل املالحـة، الـذي لـه سـبعة سـواتل يف                    أنَّ   وذُكر. الطريان املدين 
املدار الثابت بالنسبة لألرض واملدار فوق االستوائي املتـزامن مـع األرض، هـو يف طـور التنفيـذ                   

  .٢٠١٤وُيتوقع إجناز التشكيلة بكاملها يف عام 
ــةُ   -٥٨ ــةوالحظــت اللجن ــروِّ  أنَّ  الفرعي ــان ت ــسميت   الياب ــساتلي شــبه ال ) QZSS(ج للنظــام ال

دة التــابع ملنظومــة ســواتل النقــل املتعــدّ    ) MSAS(د الوظــائف ونظــام التعزيــز الــساتلي املتعــدّ   
، بنجـاح  "Michibiki"ى ، واملـسمّ  QZSSطلق الساتل األول لنظـام      وقد أُ ). MTSAT(الوظائف  
ز النظــام العــاملي لتحديــد ّمــل ويعــّز أن يكQZSSومــن شــأن نظــام . ٢٠١٠ســبتمرب /يف أيلــول

م عـرض وجيـز     دِّوقُـ . أوقيانوسـيا - وإشاراته حبيث يتسىن اسـتقباهلا يف منطقـة آسـيا          GPSقع  ااملو
دة من الشبكة العاملية لسواتل املالحـة مـن أجـل           لدور اليابان يف إنشاء شبكة تضم سواتل متعدّ       

  .خدمة تلك املنطقة
م يف إنــشاء احملطــات املرجعيــة تــه نيجرييــا مــن تقــّد الفرعيــة مــا أحرزوالحظــت اللجنــةُ  -٥٩

 ُينــشأ مــستقبال خلدمــة فــضائيالعاملــة باســتمرار ضــمن إطــار اجلــزء األرضــي مــن نظــام تعزيــز  
 حمطــة هبــدف تــوفري تغطيــة ٥٠وســوف تــضم الــشبكة النيجرييــة الدائمــة مــا جمموعــه  . أفريقيــا
  .اً عصرياً مرجعياًدة على الصعيد الوطين، مما حيفظ للبلد إطارموّح
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ــةُ   -٦٠ ــةوالحظــت اللجن ــدويل للب     أنَّ  الفرعي ــساتلي ال ــام ال ــار النظ ــدا، ضــمن إط حــث كن
مي خـدمات الـشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة           دِّق مـع مقـ    ، تنـسّ  )سارسات-كوسباس(واإلنقاذ  

من أجل إدماج أجهزة عاملة للبحث واإلنقاذ على منت الـسواتل املالحيـة العامليـة املقبلـة، مثـل                   
وغلوناس وغاليليو، من أجل حتـسني نطـاق تغطيـة          ) GPS(تل النظام العاملي لتحديد املواقع      سوا

 ميغــاهرتز، وســرعة ٤٠٦أجهـزة اإلرشــاد اخلاصــة حبــاالت الطــوارئ، الــيت تعمــل علــى التــردد  
  .كشفها وحتديد مواقعها على نطاق العامل

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثامنا  

 مـن جـدول     ١٠ الفرعيـة يف البنـد       ، نظـرت اللجنـةُ    ٦٥/٩٧وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -٦١
  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي "،األعمال

ــ  -٦٢ ــة   ١٠م يف إطــار البنــد وتكلَّ   مــن جــدول األعمــال ممــثال الواليــات املتحــدة ومجهوري
 تكلّم أيضا بـشأن هـذا البنـد، باسـم جمموعـة دول              وكان ممثل كولومبيا قد   . زويال البوليفارية   فن

  .ي، أثناء التبادل العام لآلراء أمريكا الالتينية والكاريب
 الفرعية الدول واملنظمات الدولية احلكومية على بدء أو مواصلة تنفيـذ            عت اللجنةُ وشجَّ  -٦٣

  ).A/AC.105/934(إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 
إطـار األمـان ميثـل تقـّدماً هامـاً يف اسـتحداث           أنَّ    الوفود عن رأي مفاده    وأعرب بعضُ   -٦٤

من شأن تنفيذ الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة        وأنَّ  تطبيقات مأمونة ملصادر القدرة النووية،    
يقـات الفـضائية    التطباحلكومية إلطار األمان هـذا أن يطمـئن النـاس يف خمتلـف أحنـاء العـامل بـأنَّ          
  .ملصادر القدرة النووية جيري تطويرها وإطالقها واستخدامها بصورة مأمونة

تنفيـذ إطـار األمـان سـوف يتـيح تعاونـاً ثنائيـاً               أنَّ    الوفود عن رأي مفـاده     وأعرب أحدُ   -٦٥
ومتعــدد األطــراف يف ميــدان اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة مــن جانــب الــدول واملنظمــات 

تقاســم املعلومــات عــن املمارســات الوطنيــة يف جمــال  أنَّ ورأى ذلــك الوفــد. ميــةالدوليــة احلكو
مأمونية استخدام تلـك املـصادر سـوف يـشّجع الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة                    

  .على تنفيذ إطار األمان
 إيالء مزيد من الدراسة الستخدام مصادر القدرة النوويـة يف املـدار              ضرورةَ ورأت وفودٌ   -٦٦

الثابت بالنـسبة لـألرض واملـدار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة باحتمـال                  
اصــطدام األجــسام الــيت حتمــل مــصادر قــدرة نوويــة يف املــدار، وكــذلك لرجوعهــا الَعَرضــي إىل    

 أنه ينبغي إيالء هذه املـسألة مزيـداً مـن االهتمـام مـن           ورأت تلك الوفودُ  . الغالف اجلوي لألرض  
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ســتراتيجيات مناســبة وختطــيط طويــل األمــد ولــوائح تنظيميــة، مبــا يف ذلــك إطــار األمــان  خــالل ا
  .اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 الوفــود عــن رأي مفــاده أن يقــع علــى كاهــل الــدول حــصراً، بــصرف  وأعــرب بعــُض  -٦٧
 الـتقين، واجـب املـشاركة    النظر عن مستوى تطورهـا االجتمـاعي أو االقتـصادي أو العلمـي أو     

ــة يف الفــضاء اخلــارجي،      ــة باســتخدام مــصادر القــدرة النووي ــة املتعلق ــة الرقاب هــذه وأنَّ يف عملي
ا تقـوم  ل مسؤولية دولية عمّـ ّماحلكومات تتح أنَّ  ورأت تلك الوفود  . قاطبةًاملسألة هتم البشرية    

اسـتخدام مـصادر قـدرة      به املؤسسات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على           
  .تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارة هباوأنَّ نووية يف الفضاء اخلارجي،

استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن            أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٦٨
افة عـن   يكون حمدوداً قدر اإلمكان، وأنه ينبغي تزويـد الـدول األخـرى مبعلومـات شـاملة وشـفّ                 

الزمـة  بينمـا هـي   مصادر القدرة النوويـة      أنَّ   ورأت تلك الوفود  . التدابري املتخذة لضمان األمان   
غ السـتخدامها يف املـدارات األرضـية،    ت فيمـا بـني الكواكـب فلـيس هنـاك مـسوّ      لـبعض البعثـا  

  .حيث ميكن استخدام مصادر طاقة أخرى أكثر أماناً وذات جناعة مؤكّدة
اده أن تأخــذ الــدول بعــني االعتبــار، لــدى اســتخدامها مــصادر قــدرة   مفــوأُبــدي رأٌي  -٦٩

  .نووية يف الفضاء اخلارجي، حمدودية بيئة الفضاء القريب من األرض
استخدام مصادر القدرة النوويـة يف البعثـات الفـضائية ضـروري          أنَّ   بدي رأي مفاده  وأُ  -٧٠

  .تكشاف الفضاءألنه ميكن أن يساعد الدول على تعزيز األهداف املتعلقة باس
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة عقــد الفريــق العامــل ٦٥/٩٧وعمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٧١

ــضاء اخلــارجي،       ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــين باســتخدام م ــسون . رئاســة ســام أ باملع هاربي
  .جلسات[...] وعقد الفريق العامل ). اململكة املتحدة(

  عمـــل املعنيـــة باســـتخدام مـــصادر القـــدرة النوويـــة ورّحبـــت اللجنـــة الفرعيـــة حبلقـــة ال  -٧٢
ــوم       ــر يـ ــد ظهـ ــسته األوىل، بعـ ــاء جلـ ــل أثنـ ــق العامـ ــدها الفريـ ــارجي، الـــيت عقـ ــضاء اخلـ   يف الفـ

  .فرباير/ شباط٩
ــة  و  -٧٣ ــةُ الفرعي ــستها أقــرَّت اللجن ــرَ /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]يف جل ــر، تقري  فرباي

ل اليت عقدها الفريق العامل ضمن سياق الـدورة احلاليـة           الفريق العامل، مبا فيه تقرير حلقة العم      
  .هلذا التقرير[...] ويرد تقرير الفريق العامل يف املرفق . للجنة الفرعية
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    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -عاشرا  
، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد              ٦٥/٩٧وفقاً لقرار اجلمعيـة العامـة         -٧٤
، ضـمن إطـار خطـة العمـل       "املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء         "دول األعمـال،     من جـ   ١٢

  .A/AC.105/933الواردة يف مرفق الوثيقة 
 من جدول األعمال ممثلو الـصني واهلنـد واليابـان وسـلوفاكيا     ١٢م يف إطار البند    كلَّوَت  -٧٥

م بـشأن   كما تكلَّ . اد اجلوية  عن املنظمة العاملية لألرص    م أيضا املراقبُ  وتكلَّ. والواليات املتحدة 
هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى وممثل كولومبيـا نيابـة عـن جمموعـة                   

  .ي دول أمريكا الالتينية والكاريب
  : الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنةُ  -٧٦

 -‘ مــــىت‘بـــل  ‘ إذا‘لــــيس : ةة الـــشدَّ عواصـــف الطقــــس الفـــضائي الفائقــــ  "  )أ(  
  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"واالخنفاض األقصى للنشاط الشمسي

املــشاريع األوروبيــة والدوليــة اجلاريــة واملزمعــة  : مــن البحــوث إىل العمليــات"  )ب(  
  ، قّدمه ممثل أملانيا؛"بشأن طقس الفضاء

ــشأن طقــس    "  )ج(   ــة ب ــادرة الدولي ــة عــن املب ــل  " الفــضاءمعلومــات حمّدث ــه ممث ، قّدم
  الواليات املتحدة؛

  ، قّدمه ممثل اليابان؛"األنشطة اليابانية يف جمال طقس الفضاء"  )د(  
  ، قّدمه ممثل الصني؛"املشروع الصيين لرصد طقس الفضاء من األرض"  )ه(  
  .، قّدمه ممثل اهلند"األنشطة العلمية املتعلقة ببحوث طقس الفضاء يف اهلند"  )و(  

معروضاً على اللجنة الفرعية مذكّرة من األمانة حتتوي على ما ورد مـن الـدول               وكان    -٧٧
األعضاء واملراقبني من معلومات عن األنشطة اإلقليميـة والدوليـة ذات الـصلة باملبـادرة الدوليـة                 

  ).A/AC.105/979(بشأن طقس الفضاء 
قــس الفــضاء هــي  أهــداف املبــادرة الدوليــة بــشأن ط  أنَّ  الفرعيــة إىل اللجنــةُوأشــارت  -٧٨

لة يف ظـواهر الطقـس   األرضية املتأّص- ما يلزم من بصرية علمية لفهم العالقات الشمسية   تكويُن
ؤ هبـا، وتوصـيل     الفضائي، وإعـادة متثيـل ظـواهر الطقـس يف الفـضاء القريـب مـن األرض والتنبّـ                  

  .تلك املعارف إىل العلماء واملهندسني ومقّرري السياسات وعامة الناس
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 بـاب املـشاركة يف املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء                 الفرعيـة بـأنَّ    اللجنةُبت  ورحَّ  -٧٩
.  لألجهــزة أو كبلــدان مــوفّرة لتلــك األجهــزة مستــضيفةمفتــوح أمــام مجيــع البلــدان، كبلــدان  

م  عضواً، جتتمع مرة يف الـسنة لتقيـيم التقـدُّ          ١٦نة من   وحتكم أنشطة املبادرة جلنة توجيهية مكوّ     
 التوجيهيـة اجتماعهـا األول      وقد عقـدت اللجنـةُ    . لويات ألنشطة السنة القادمة   ز وحتديد أو  احملَر

 بلــداً يــساعدون علــى ٨١قون وطنيــون مــن مثــة منــّسو .٢٠١١فربايــر / شــباط٩يف فيينــا يــوم 
  .تنسيق أنشطة املبادرة على الصعيد الوطين

ف مــن ثالثــة املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء تتــألّ أنَّ  الفرعيــةوالحظــت اللجنــةُ  -٨٠
ــشر أجهــزة رصــد طقــس      : عناصــر، هــي  ــشغيل ون ــامج صــفائف األجهــزة، الــذي يتــوىل ت برن

ستخدم بيانـات املبـادرة؛     ؤ تَـ   تنبّـ   منـاذجَ  دُّالفضاء؛ وبرنامج تنـسيق البيانـات وحتليلـها، الـذي ُيعِـ           
  .وبرامج للتدريب والتعليم وتوعية الناس

من إطـار املبـادرة جيـب أن تكـون جهـداً      البحوث اليت جترى ضـ  أنَّ  مفادهبدي رأيٌ أُو  -٨١
منّسقاً على النطاق العاملي، نظراً ألهنا ستـساعد يف هنايـة املطـاف علـى فهـم الظـروف الـسائدة                     

والغــالف اإليــوين علــى ســطح الــشمس وفهــم ظــواهر الــريح الشمــسية والغــالف املغنطيــسي    
احملمولـة يف الفـضاء وتلـك       والغالف احلراري اليت ميكن أن تـؤثّر علـى أداء الـنظم التكنولوجيـة               

  .ل خطراً على حياة اإلنسان أو صحتهاملوجودة على سطح األرض وميكن أن متثّ
املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة تقـوم بـدعم             أنَّ    الفرعية مـع التقـدير     والحظت اللجنةُ   -٨٢

ن خـالل    م ٢٠٠٨اجلهود الدولية اليت تضطلع هبا املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء منذ عام             
إتاحة إمكانيـة حتليـق أجهـزة رصـد طقـس الفـضاء علـى مـنت سـواتل األرصـاد            : األنشطة التالية 

اجلوية؛ وإتاحة اسـتخدام نظـم املعلومـات التابعـة للمنظمـة يف تعزيـز تبـادل البيانـات وتوزيعهـا                     
علــى نطــاق العــامل وتبــادل اخلــربات بــني األوســاط املعنيــة بنمذجــة الغــالف اجلــوي واألوســاط 

  .عنية بطقس الفضاءامل
 الفرعية مع التقدير أنه جيري توزيع معلومات عن صـفائف األجهـزة             والحظت اللجنةُ   -٨٣

األرضــية املوجــودة يف أحنــاء العــامل بــصورة منتظمــة مــن خــالل رســالة إخباريــة ينــشرها مركــز  
 لّىتـو حبوث بيئة الفضاء جبامعة كيوشو اليابانية، ومن خالل املوقـع الـشبكي للمبـادرة، الـذي ت                

  ).www.iswi-secretariat.org(صونه أكادميية العلوم البلغارية 
واصـل دعـم    مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي يُ      أنَّ    الفرعية مع التقدير   والحظت اللجنةُ   -٨٤

دراسـة تــأثري االضـطرابات املفاجئــة علــى الغـالف اإليــوين باســتخدام جهـاز رصــد اضــطرابات     
 معـرض الفـضاء اخلـارجي الـدائم التـابع لـه يف مقـر مكتـب           الغالف اإليوين املفاجئة املركَّب يف    
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لها املكتـب   نتجها ذلـك اجلهـاز ويـسجّ      البيانات اليت يُ  جمموعات   أنَّ   وذُكر. األمم املتحدة بفيينا  
اق العـامل يف    ستخدمها العلمـاء علـى نطـ      يـ حتال إىل جامعـة سـتانفورد بالواليـات املتحـدة لكـي             

  . والشمسدة بني األرضحتليل العالقة املعقَّ
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية قـد نظّـم حلقـة              الفرعية بأنَّ  بت اللجنةُ ورحَّ  -٨٥

العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء والوكالـة اليابانيـة           
دت يف جامعـة    قـ الستكشاف الفضاء اجلوي حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، الـيت عُ           

بـت حبلقـيت العمـل      ، ورحَّ ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠ إىل   ٦حلوان مبدينـة القـاهرة، مـن        
  .٢٠١٢، وإكوادور يف عام ٢٠١١عتزم عقدمها يف نيجرييا يف عام القادمتني اللتني ُي

  


