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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثامنة واألربعون

        ٢٠١١فرباير / شباط١٨-٧فيينا، 
      تقريرالمشروع     
      إضافة    
راسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض د  -ثاين عشر

ه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت واستخدام
الفضائية، وكذلك سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، 

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

اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد      ، نظـرت  ٦٥/٩٧عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١
دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنـسبة                " من جدول األعمـال،      ١٤

لـــألرض واســـتخدامه وتطبيقاتـــه، مبـــا يف ذلـــك اســـتخدامه يف ميـــدان االتـــصاالت الفـــضائية،  
 مــع إيــالء اعتبــار خــاص    وكــذلك ســائر املــسائل املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت الفــضائية،      

، "الحتياجــات البلـــدان الناميـــة ومـــصاحلها، دون مـــساس بـــدور االحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت 
 .بند منفرد للمناقشة/كموضوع
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واملراقب عـن أذربيجـان بكلمـات       ) البوليفارية-مجهورية (زويال  وفن إكوادور   وأدىل ممثال   -٢
العـام لـآلراء، أدىل بكلمـات تتعلـق هبـذا           وخالل التبـادل    .  من جدول األعمال   ١٤يف إطار البند    

 .يـأمريكا الالتينية والكاريبدول البند ممثلو دول أعضاء أخرى، وممثل كولومبيا باسم جمموعة 

 املقّدم مـن    ٢٠١٠ورّحبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام            -٣
لالتـصاالت، عـن اسـتخدام املـدار الـساتلي          مكتب االتصاالت الراديوية، التابع لالحتاد الـدويل        

، وكـذلك   )www.itu.int/itu-R/space/snl/report(الثابت بالنسبة لـألرض وغـريه مـن املـدارات           
 A/AC.105/C.1/2011/CRP.13يف الوثــائق األخــرى املــشار إليهــا يف ورقــة غرفــة االجتماعــات 

  .قدمي تقارير إليهااالحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تالفرعية ودعت اللجنة 

ورأى بعض الوفود أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمـدود ُيخـشى أن              -٤
 وأن استغالله ينبغـي أن      ؛ البيئة تلكُيصبح يف حالة تشبُّع، ّمما يهّدد استدامة األنشطة الفضائية يف           

نظـر عـن قـدراهتا التقنيـة       ُيتـاح جلميـع الـدول، بـشروط منـصفة، بـصرف ال             ه ينبغـي أن    وأن ؛ُيرشَّد
 .احلالية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان

احتياجـات البلـدان الناميـة      عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن ُتراعـى             بعض الوفود    أعربو  -٥
فـضائية الـيت ميكـن      ألنـشطة ال  األولويـة ل   ، وأن ُتعطـى    استخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض      يف

  . األهداف اإلمنائية لأللفيةبلوغالتنمية املستدامة وحتقيق هم يف سأن ُت

وذَهب بعض الوفـود إىل أن املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـدة لتيـسري                       -٦
سبل االتصال واحلصول على املعلومات، وخصوصا ملساعدة البلـدان الناميـة علـى تنفيـذ الـربامج             

 تلك الوفود أن مـن املهـم أن         تورأ .تماعية واملشاريع التعليمية وعلى تقدمي املساعدة الطبية      االج
ُيستخَدم املدار الثابت بالنسبة لألرض مبا يتوافق مع القانون الدويل ومـع قـرارات االحتـاد الـدويل         

  .لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملّدد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة

قـــد والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أن نيجرييـــا واألكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة الفـــضائية   -٧
ــام       ــة يف خريــف ع ــيم نــدوة دولي ــتركتا يف تنظ ــن موضــوع  ٢٠١٠اش  ومســات خــصائص" ع

، وأن تلــك النــدوة تناولــت الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــصائص التقنيــة للمــدار "االســتوائي املــستوى
 . وتطبيقاتهالثابت بالنسبة لألرض واستخدامه

ورأى بعــض الوفــود أن هــذا البنــد ينبغــي أن يظــل مــدرجا يف جــدول أعمــال اللجنــة      -٨
الفرعيــة، وأن دراســته ميكــن أن جتــري يف أفرقــة عاملــة أو حلقــات نقــاش، حــسب االقتــضاء،    

  .ضمانا الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقا للقانون الدويل
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ال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة مشروع جدول األعم  -ثالث عشر
    الفرعية العلمية والتقنية

 ١٥، نظرت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٥/٩٧وفقا لقرار اجلمعية العامة       -٩
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنـة الفرعيـة           "من جدول األعمال،    

 ٧ى الفريق العامل اجلامع، الذي ُدعي إىل االنعقـاد جمـّدداً، عمـال بـالفقرة                تولّو ".العلمية والتقنية 
 .من ذلك القرار، النظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني

ــن        -١٠ ــرة م ــة حــّددت الفت ــة أن األمان ــة الفرعي ــباط١٧ إىل ٦والحظــت اللجن ــر / ش فرباي
 .عة واألربعني للجنة الفرعية موعدا النعقاد الدورة التاس٢٠١٢

 لقرار اجلمعية  وفقاً،   سوف تقّدم إىل جلنة الفضاء اخلارجي      اوالحظت اللجنة الفرعية أهن     -١١
هــا بــشأن مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة واألربعــني  ، اقتراَح٦٥/٩٧العامــة 

  : املؤقت جدول األعمالوأوصت بإدراج البنود املواضيعية التالية يف مشروع، للجنة الفرعية

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية -١ 
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 
تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء  -٣ 

 ). الثالثاليونيسبيس(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
عــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  ُبسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن  املــ  -٤ 

 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 .احلطام الفضائي -٥ 
 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -٦ 
 .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٧ 
 :النظر فيها ضمن إطار خطط العملاملزمع البنود  -٨ 
 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )أ(  
ما هــو مبــيَّن يف خطــة العمــل     حــسب٢٠١٢العمــل املتــوّخى لعــام   (   

 مـن املرفـق الثـاين لتقريـر     ٩ و٨دة السنوات الواردة يف الفقرتني    دِّاملتع
ــا الـــسابعة واألربعـــني   ــة عـــن دورهتـ ــة العلميـــة والتقنيـ  اللجنـــة الفرعيـ

)A/AC.105/958((  
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 األجسام القريبة من األرض؛ )ب(  
ما هــو مبــيَّن يف خطــة العمــل     حــسب٢٠١٢العمــل املتــوّخى لعــام   (   

 لتقريــر ][... مــن املرفــق ][...الفقــرة دة الــسنوات الــواردة يف دِّاملتعــ
 )اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني

 املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء؛ )ج(  
 يف خطة العمـل املتعـّددة       مبيَّن كما هو    ٢٠١٢العمل املتوّخى لسنة    (   

ــرة    ــواردة يف الفق ــسنوات، ال ــر   ١٦ال ــق األول لتقري ــن املرف ــة  م اللجن
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة عــن أعمــال دورهتــا الــسادسة واألربعــني         

)(A/AC.105/933(  
 .يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  )د(  
 حــسبما هــو مبــيَّن يف اختــصاصات    ٢٠١٢العمــل املتــوّخى لعــام   (    

ــق ــشطة باســتدامة املعــين العامــل الفري ــد  اخلــارجي الفــضاء أن يف األم
 مــن تقريــر ][...تــذييل املرفــق   مــن][... الــوارد يف الفقــرة ،البعيــد

 )اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار       : بند منفرد للمناقشة  /موضوع  -٩ 

امه يف ميـدان    الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخد         
االتــصاالت الفــضائية، وكــذلك ســائر املــسائل املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت    
الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومـصاحلها، دون               

 .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة العلميــة      -١٠ 

بنـود منفـردة    / اليت ُيعتزم تناوهلا كمواضيع    املواضيعتقنية، مبا يف ذلك حتديد      وال
 .للمناقشة أو ضمن إطار خطط عمل متعّددة السنوات

  أن يعقــدها مكتــبزمــع النــدوة املموضــوعللجنــة الفرعيــة علــى أن يكــون  واتفقــت ا  -١٢
دورهتا الرابعة واألربعـني     اللجنة الفرعية يف     الذي أبرمته اخلارجي، وفقا لالتفاق     الفضاء شؤون

صـناعة خـدمات رصـد      " ، هـو  ) من املرفـق األول    ٢٤، الفقرة   A/AC.105/890 (٢٠٠٧يف عام   
يف مـؤمتر  الفـضاء اخلـارجي   جلنـة   وينبغـي أن تـستهدف النـدوة إسـهام           ".فرص السوق : األرض

 إلطـالق   نياألربعبالذكرى السنوية   تشمل االحتفال   األمم املتحدة للتنمية املستدامة وينبغي أن       
 .Landsat-1عد ُب عن األرضساتل استشعار 
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مـشاورات غـري رمسيـة مفتوحـة املـشاركة خـالل       إجـراء  والحظت اللجنـة مـع التقـدير        -١٣
 للتوصية الصادرة عن جلنـة الفـضاء اخلـارجي يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،                 اًالدورة احلالية وفق  

 . لزيادة ترشيد طرائق عمل اللجنة الفرعيةورّحبت باجلهود اليت يبذهلا رئيس اللجنة الفرعية

اختـذت تـدابري، بالتـشاور الوثيـق مـع          قـد   والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أن األمانـة           -١٤
وحتقيــق هلــا لوقــت املتــاح لللجنــة الفرعيــة ارئــيس اللجنــة الفرعيــة، مــن أجــل ترشــيد اســتخدام 

  لعقـد النـدوة وختـصيص فتـرة    اوعـد مبطـرق منـها حتديـد األسـبوع الثـاين      االستفادة املثلى منـه،   
وعـرض اسـتهاليل للتقـارير املقّدمـة عـن           لـآلراء  عـام  تبـادل " املعنـون  الدورة للبنـد   أطول خالل 

 .جلسة كل الكلمات يف إلقاء فرص عدد من ، واحلد"األنشطة الوطنية

ي أقــصى قــدر مــن املرونــة يف جدولــة البنــود،      واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى تــوخِّ      -١٥
 . فيها األفرقة العاملةاليت تنظرلبنود وخصوصا ا

الدول األعضاء عـن    قدَّمة من    التقارير امل   من ا متزايدا  اللجنة الفرعية أن عدد    الحظتو  -١٦
تجـاوز ثـالث   وال تصا لتلـك األنـشطة   ملخّـ تتـضّمن  أنشطتها الوطنية يف جمال الفضاء اخلارجي  

 . يف دورهتا الثالثة واخلمـسني     ارجيالفضاء اخل جلنة  لت إليه    وفقا لالتفاق الذي توصّ    صفحات،
بـاع هـذه املمارسـة وأنـه ينبغـي أن ُتبلـغ             ّتاواتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي االسـتمرار يف          

 .، حسب االقتضاءاملمارسة هذه باعّتا األعضاء يف حال عدم  الدولَاألمانةُ

 اخلـارجي تكـرار     وأوصت اللجنة الفرعية بأن تتجّنب الدول األعضاء يف جلنـة الفـضاء             -١٧
 يف الكلمـات    املقدَّمة املعلومات   مع يف تقاريرها عن األنشطة الوطنية       املقدَّمةلة  املعلومات املفصّ 

 .لقى خالل دورة اللجنة الفرعيةُتاليت 

 دقـائق   ١٠ تتجـاوز مـدة الكلمـات        واتفقت اللجنة الفرعية على قاعدة عامة وهـي أالّ          -١٨
 . دقيقة٢٠ية العلمية والتقنية  تتجاوز مدة العروض اإليضاحوأالَّ

وأوصت اللجنـة الفرعيـة بـأن تبلـغ الـدول األعـضاء يف جلنـة الفـضاء اخلـارجي األمانـة                        -١٩
برغبتها يف تقدمي عروض إيضاحية علمية وتقنية مع بيان البنـد الـذي سـُتلقى هـذه العـروض يف                    

وأوصـت   .الـدورة إطاره، وذلك قبل بدء الدورة حرصا على االستفادة املثلى مـن خطـة عمـل                
 تيـسريا اللجنة الفرعية أيـضا بـأن تعطـى مـذكرات بالنقـاط الـيت سـتتناوهلا العـروض اإليـضاحية                     

 .لترمجة الفوريةل

  وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها لألمانــة علــى جممــل إدارهتــا لــدورة اللجنــة            -٢٠
 .الفرعية احلالية
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ــستها      -٢١ ــة يف جل ــة الفرعي ــّرت اللجن ــود[...] وأق ــباط[...] ة يف املعق ــر  /ش ــر، تقري فرباي
  .هلذا التقرير ][...الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق 

والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق العامـل اجلـامع قـد نظـر أيـضا يف أعمـال التحـضري             -٢٢
ــاال        ــضاء اخلــارجي احتف ــة الف ــة واخلمــسني للجن ــدورة الرابع ــا يف ال ــع تنظيمه للمناســبات املزم

الفــضاء والــذكرى الــسنوية اخلمــسني للجنــة  يف اإلنــسان لتحليــق كرى الــسنوية اخلمــسنيبالــذ
فربايـر،  /شـباط [...] املعقـودة يف  [...] وأقـّرت اللجنـة الفرعيـة يف جلـستها        .الفضاء اخلارجي 

  .هلذا التقرير ][...تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق 

  


