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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
     يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية واخلمسون 

        ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ٣فيينا، 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا السادسة واألربعني  تقرير    

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ إىل ٩املعقودة يف فيينا من 
    مقّدمة  -أوال  

 الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف نةاللج عقدت  - ١
    إىل٩فيينا من بواألربعني يف مكتب األمم املتحدة السادسة  دورهتا السلميةاألغراض 

  ).اجلزائر( ِصّديق كيجار بكرأبو  برئاسة ٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠
  . جلسة٢٠  الفرعيةاللجنة وعقدت  - ٢
    

    احلضور  -ألف  
االحتاد الروسي، :  اللجنةيف التالية األعضاء ٥٤ الدورة ممثّلو الدول الـحضر  - ٣

- مجهورية(األرجنتني، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران 
بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بلجيكا، ، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، )اإلسالمية
، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، بوليفيا

اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، 
، )البوليفارية-مجهورية( الصني، فرنسا، الفلبني، فنـزويال  شيلي،سويسرا، سرياليون،

، كوبا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية نام، كندا  فييت



 

2  
 

 A/AC.105/933

السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، 
  .هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

 بتلقي الرئيس اللجنة الفرعية لغأبفرباير، / شباط٩، املعقودة يف ٦٩٨ اجللسة ويف  - ٤
حلضور وكرواتيا  الدومينيكية اجلمهوريةتونس ووأنغوال أذربيجان وإسرائيل وطلبات من 

عيت تلك الدول إىل إرسال وفود وعمال باملمارسة املتبعة يف املاضي ُد.  مراقببصفةالدورة 
ن املساس بطلبات  الدورة احلالية للجنة الفرعية وخماطبتها، حسب االقتضاء، دوحلضور
 صفة من هذا القبيل؛ ومل ينطو ذلك اإلجراء على أي قرار من اللجنة الفرعية بشأن الحقة

  .تلك الوفود وإمنا كان جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفود
االحتاد الدويل لالتصاالت، : تني األمم املتحدة التالييت هيئان عن مراقبوحضر الدورة  - ٥
  .للطاقة الذرية الدولية الوكالةو
املنظمة األفريقية لرسم اخلرائط :  حضر الدورة مراقبون عن اهليئات التاليةكما  - ٦

واالستشعار عن ُبعد ورابطة مستكشفي الفضاء والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء 
واملنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصف الكرة ) اإليسا(ووكالة الفضاء األوروبية 

رضية اجلنويب واملعهد األورويب لسياسات الفضاء وأمانة الفريق املختص برصد األرض األ
واالحتاد ) اإلياف(واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية 

الفلكي الدويل واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية 
واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد واجلامعة الدولية ) اإلميسو(تنقلة امل

واجمللس االستشاري جليل الفضاء وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز ) اإليسو(للفضاء 
  .العاملية للمياه والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

  من حضر الدورة منبأمساء قائمة A/AC.105/C.1/2009/INF/38 يف الوثيقة وترد  - ٧
  . املتحدة واملنظمات الدولية األخرىاألممممثلي الدول وهيئات 

    
     جدول األعمالإقرار  - باء  

، جدول ٢٠٠٩فرباير / شباط٩ يف املعقودة ٦٩٨ اللجنة الفرعية، يف جلستها أقّرت  - ٨
  :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  - ١  

  .كلمة الرئيس  - ٢  
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  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  - ٣  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ٤  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين   - ٥  

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
  .)اليونيسبيس الثالث(السلمية 

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة   - ٦  
السواتل، مبا يف ذلك 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  
  .خدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياست  - ١٠  
  .األجسام القريبة من األرض  - ١١  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت   - ١٢  

بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت 
الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سائر املسائل املتصلة 

تصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص بتطّورات اال
  .الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

  .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - ١٣  
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني   - ١٤  

  .للجنة الفرعية العلمية والتقنية
 يف التقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  - ١٥  

  .األغراض السلمية
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     العامةالكلمات  - جيم  
املنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصف الكرة األرضية ب اللجنة الفرعية رّحبت  - ٩

جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية و املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت واجلنويب
  .ئات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنةبصفتها أحدث اهلي ،مؤسسة العامل اآلمنو للمياه
االحتاد الروسي، : ممثلو الدول األعضاء التالية آلراءل تبادل العامال أثناء وتكلّم  - ١٠

، إيطاليا، )اإلسالمية- مجهورية(األرجنتني، إسبانيا، أوكرانيا، أملانيا، إندونيسيا، إيران 
اجلمهورية ، زائر، اجلماهريية العربية الليبيةباكستان، الربازيل، الربتغال، بولندا، تايلند، اجل

التشيكية اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سويسرا، 
، كندا، كوبا، ماليزيا، املكسيك، )البوليفارية- مجهورية(زويال ـالصني، فرنسا، فنشيلي، 

وتكلّم أيضا ممثل . د، الواليات املتحدة، اليابانالنمسا، نيجرييا، اهلناململكة العربية السعودية، 
اجلمهورية التشيكية  وممثل بوليفيا بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي،

كما ألقي كلمات عامة  . عامةةكلمكرواتيا  املراقب عن وألقى. بالنيابة عن االحتاد األورويب
االحتاد و األكادميية الدولية للمالحة الفضائيةلفضاء وممثّلو كل من املعهد األورويب لسياسات ا

جائزة جليل الفضاء و  واجمللس االستشارياالحتاد الفلكي الدويل والدويل للمالحة الفضائية
  . ومؤسسة العامل اآلمناألمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه

 اللجنةلعامة لعمل ، ألقى الرئيس كلمة أوضح فيها املالمح ا٦٩٨ اجللسة ويف  - ١١
 املضطلع هبا على الصعيد العاملي واستعرض فيها األنشطة الفضائية ،الفرعية يف دورهتا احلالية

  . الدويلللتعاونقت نتيجة م اهلامة اليت حتقّيف السنة السابقة، مبا يف ذلك أوجه التقّد
انة العامة يف األم، ألقى مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  أيضا٦٩٨ اجللسة ويف  - ١٢

، وختفيضات امليزانية املتوقّعة يف فترة السنتني كلمة استعرض فيها برنامج عمل املكتب
٢٠١١-٢٠١٠.  

بناء على االتفاق اللجنة الفرعية أنه، مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأبلغ   - ١٣
 بني الذي توصلت إليه اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني بأن يقّدم االجتماع املشترك

تقاريره مباشرة إىل اللجنة، دعت اجلمعية العامة يف  املعين بأنشطة الفضاء اخلارجيالوكاالت 
 االجتماع املشترك بني الوكاالت إىل تقدمي تقرير إىل اللجنة عن األعمال ٦٣/٩٠قرارها 

ومن املزمع أن يعقد االجتماع املشترك بني الوكاالت . اليت يضطلع هبا يف دوراته السنوية
 وأن تقّدم تقريرا ٢٠٠٩مارس / آذار٦ إىل ٤دورته التاسعة والعشرين يف فيينا يف الفترة من 
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إىل اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني يف إطار بند جديد من جدول األعمال بعنوان 
  ".استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة"

رعية أن تنظر يف ما إذا كان ينبغي للدول عرب عن رأي مفاده أن على اللجنة الفوأُ  - ١٤
اليت مل تنضم إىل معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام 

أن تشارك يف الدورات  )١(،الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
 غري احلكومية اليت هلا صفة  وارتئي أيضا أنه ينبغي استعراض وضعية املنظمات.بصفة مراقب

 .مراقب دائم لدى اللجنة

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   - ١٥

تسخري الفضاء من أجل دوام : املؤمتر الدويل الستون للمالحة الفضائية" )أ(  
  ؛كوريامجهورية ل ، قّدمه ممثّ"السالم والتقدم

وإسهامه يف حتسني فهمنا " إيبوكي "زات االحتباس احلراريساتل رصد غا" )ب(  
  ؛ل اليابان، قّدمه ممثّ"لالحترار العاملي

تقرير موجز عن األنشطة احلالية والتوجهات  :الربنامج الفضائي الكندي" )ج(  
  ؛ل كندا، قّدمه ممثّ"املستقبلية
  ؛ل الواليات املتحدةممثّ، قّدمه "ملريخا يف يةقطبنطقة الفينيكس، أول بعثة إىل امل" )د(  
مجهورية ل ، قّدمه ممثّ")VENESAT-1( "فينسات "زويليـبرنامج الساتل الفن" )ه(  

   البوليفارية؛زويالـفن
  ؛ل تايلند، قّدمه ممثّ"فاحتة عهد جديد يف جمال البعثات الفضائية التايلندية :ثيوس" )و(  
  ؛ل اهلند قّدمه ممثّ،"ىل القمربعثة هندية إأول : )Chandrayaan-1 (١-ياناشاندر" )ز(  
   اإلسالمية؛إيرانمجهورية ل ، قّدمه ممثّ"ساتل أميدال إطالق تقرير عن" )ح(  
 بشأن النقل الفضائي االحتاديةدارة الطريان لوائح إ: بدايات جديدة"  )ط(  
  .، قّدمه ممثّل الواليات املتحدة"التجاري

    

                                                           
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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    التقارير الوطنية - دال 
فرعية علما مع التقدير بالتقارير اليت قّدمتها الدول األعضاء أحاطت اللجنة ال  - ١٦

لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف ) A/AC.105/C.1/2009/CRP.3و A/AC.105/923 تانالوثيق(
تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير " من جدول األعمال، املعنون ٣إطار البند 

اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول وأوصت  ".املقّدمة عن األنشطة الوطنية
 .األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

    
    الندوة - هاء 

عمال بقرار اجلمعية ،  االحتاد الدويل للمالحة الفضائية نظّم٢٠٠٩فرباير / شباط٩ يف  - ١٧
زيز فهم شواغل دور سواتل رصد األرض يف تع"، ندوة علمية حول موضوع ٦٣/٩٠العامة 

، أحدمها حول موضوع وتضمنت الندوة اجتماعي مائدة مستديرة". تغري املناخ ومعاجلتها
إسهام النظم "اآلخر حول موضوع ، و"النظم الفضائية بواسطة  تغري املناخ ومراقبةرصد"

الدويل  االحتاد منوتوىل تنسيق الندوة جريار براكي،  ". املناخ والتنبؤ بهتغّيرالفضائية يف فهم 
إىل فهوم االنتقال من امل ":اليت ألقيت يف الندوة ما يليعروض ال تضمنت و.الفضائيةللمالحة 
  ومراقبةرصد"والفريق املختص برصد األرض؛ أمانة فاالناتان مونسامي، من ، قّدمه "الواقع

رصاد اجلوية؛ ملنظمة العاملية لألاباربارا ريان، من ، قّدمته "النظم الفضائية بواسطة تغري املناخ
راداكريشنان، من . ك، قّدمه "املبادرات اهلندية: رصد الفضاء ومراقبة تغريات املناخ"و

، قّدمه "تغري املناخ وارتفاع مستوى احمليطات والبحار"واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء؛ 
؛ ة بالواليات املتحدإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلويمن استان ويلسون، 

كلري ، قّدمته "االقتصادي- من املنظور االجتماعي :تكنولوجيات الفضاء وتغري املناخ"و
 .جويل، من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

    
    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية - واو 

 املعقودة يف ٧١٧ بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضة عليها، يف جلستها  -١٨
، اعتمدت تقريرها املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠

 .األغراض السلمية، الذي يتضّمن آراءها وتوصياهتا على النحو املبّين يف الفقرات الواردة أدناه
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    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -ثانيا 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف ٦٣/٩٠عية العامة وفقا لقرار اجلم  - ١٩

 ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية" من جدول األعمال، املعنون ٤البند 

عن ، ألقى خبري التطبيقات الفضائية كلمة قّدم فيها عرضا موجزا ٧٠٣ويف اجللسة   - ٢٠
 .طار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةألنشطة املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إا

لو االحتاد الروسي واهلند والواليات املتحدة واليابان واليونان كلمات يف وألقى ممثّ  - ٢١
 . من جدول األعمال٤إطار البند 

 عقد ٧٠٣، عاودت اللجنة الفرعية يف جلستها ٦٣/٩٠ووفقا لقرار اجلمعية العامة   -٢٢
 جلسات من ٩وعقد الفريق العامل اجلامع  ).اهلند(راداكريشنان .  برئاسة كالفريق العامل اجلامع

  املعقودة يف  ٧١٧وأقّرت اللجنة الفرعية يف جلستها . ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ إىل ١١
  .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هلذا التقرير/ شباط٢٠
احلالة الراهنة : التطبيب عن ُبعد"إىل عرض حول موضع واستمعت اللجنة الفرعية   - ٢٣

  .، قّدمه ممثّل أملانيا"واآلفاق املستقبلية
    

    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية - ألف 
م عرضا كان معروضا على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية الذي يقّد  - ٢٤

 من ٨ إىل ٢الفقرات (األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ه برنامج موجزا عن والية وتوّج
 قد ُنفّذ على حنو ٢٠٠٨والحظت اللجنة الفرعية أنّ الربنامج لعام  ).A/AC.105/925الوثيقة 
 .، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار هذا الربنامجمرضٍ

مات خمتلفة قد وفّرت، والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنّ دوال أعضاء ومنظ  - ٢٥
 يف تقرير حسبما ورد التنويه به، ٢٠٠٨منذ دورهتا السابقة، موارد إضافية ألنشطة عام 

 ).A/AC.105/925 من الوثيقة ٤٧ و٤٦الفقرتان (اخلبري 

ربنامج ال تزال الوأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها من أن املوارد املالية املتاحة لتنفيذ   - ٢٦
امليزانية املخّصصة من وارد املللجنة الفرعية أن االخنفاض املتوقع يف والحظت ا .حمدودة
قدرة على تنفيذ مدى الر على  سيؤث٢٠١١ّ- ٢٠١٠لفترة السنتني لألمم املتحدة العادية 

الدول األعضاء اللجنة الفرعية وناشدت . املدرجة يف الربنامج ةنشطاأل الكاملة من موعةاجمل
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 تركيز ما لدى يضرورأن من الورأت اللجنة الفرعية  .ربعاتأن تواصل دعم الربنامج بالت
 .األمم املتحدة من موارد حمدودة على األنشطة ذات األولوية العليا

والحظت اللجنة الفرعية أنه، إىل جانب املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات   - ٢٧
انظر  (٢٠٠٩ها يف عام  تنظيماليت ُتزمع األمم املتحدةالعمل واحللقات الدراسية والندوات 

 تركّز على اجملاالت ٢٠٠٩ذ أنشطة أخرى يف إطار الربنامج يف عام ، ستنفّ) أدناه٣٢الفقرة 
 :التالية

توفري الدعم ألنشطة التعليم والتدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان  )أ(  
سبة إىل األمم النامية عن طريق املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنت

 لتدريب؛من أجل االطويلة األمد الدراسية املتحدة، ومن خالل مواصلة برامج الزماالت 

تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية وتيسري سبل الوصول  )ب( 
عد، عن ُبوالرعاية الصحية إليها يف ميادين تغّير املناخ، واملناطق اجلبلية، والبحث واإلنقاذ، 

  تكنولوجيا الفضائية األساسية؛وال
إذكاء الوعي باملواضيع املعرفية، مبا يف ذلك يف جماالت علوم الفضاء  )ج( 

  األساسية وقانون الفضاء، واالضطالع بأنشطة تثقيفية لتوعية الشباب؛
تقدمي خدمات املشورة التقنية، بناء على الطلب، إىل الدول األعضاء،   )د(  

نظومة األمم املتحدة، واملنظمات الوطنية والدولية ملصصة التابعة واهليئات والوكاالت املتخ
  .ذات الصلة هبذا امليدان

    
    ٢٠٠٨عام  -١ 

  االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل
م فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عا  - ٢٨

، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للجهات التالية على مشاركتها يف رعاية خمتلف ٢٠٠٨
حلقات العمل والندوات والدورات التدريبية اليت عقدت يف إطار الربنامج، واملشار إليها يف 

 :)A/AC.105/925 واملرفق األول من الوثيقة ٤٣الفقرة (تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

ومات إندونيسيا وبلغاريا وبوركينا فاسو وكولومبيا وكينيا واململكة حك )أ( 
  .العربية السعودية واململكة املتحدة والنمسا واهلند واليابان
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ؤ وكالة الفضاء األوروبية ومركز التنّبوبوركينا فاسو يف  الصحة ارةوز )ب( 
املؤسسة اهلندية ألحباث  وميةلهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتن التابع لباملناخ وتطبيقاته

والوكالة  االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةو األكادميية الدولية للمالحة الفضائية والفضاء
ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واإلدارة الوطنية  اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

وطين للمالحة اجلوية والفضاء يف للمالحة اجلوية والفضاء يف الواليات املتحدة واملعهد ال
إندونيسيا وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه ومعهد ساجناي غاندي 

األرضية التابع لألكادميية - للدراسات العليا يف العلوم الطبية وخمترب دراسة اآلثار الشمسية
نمساوية للعلوم وهيئة يوانيوم البلغارية للعلوم ومعهد البحوث الفضائية التابع لألكادميية ال

  .نائب رئيس كولومبيا وجلنة الفضاء الكولومبيةمكتب للبحوث، وجامعة غالسغو و
    

    الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعّمق    
أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها حلكومة إيطاليا اليت واصلت، عن طريق معهد   - ٢٩

ينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مع معهد غاليليو فرياريس الوطين البوليتكنيك يف تور
 شهرا، إلجراء دراسات عليا يف ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربع زماالت، مدة كل منها 

 .جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات الصلة هبا

لألنشطة األرجنتينية امج واللجنة الوطنية بارتياح أن الربنالفرعية والحظت اللجنة   - ٣٠
 ستة أسابيع مدهتا، حلقة تدريبية سنوية ثانية ٢٠٠٨أكتوبر /الفضائية عقدا، يف تشرين األول

األرجنتني حكومة  األمم املتحدة واشتركت يف إنشائهلزماالت الدراسية ليف إطار برنامج 
، يف معهد ماريو غوليتش للدراسات للتدريب املتقدم يف جمال إيكولوجيا االنتشار الوبائي

 .الفضائية العليا يف قرطبة باألرجنتني
    

    اخلدمات االستشارية التقنية    
أحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير باخلدمات االستشارية التقنية املقّدمة يف   - ٣١

عّزز التعاون إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لألنشطة واملشاريع اليت ت
اإلقليمي يف جمال التطبيقات الفضائية، على النحو املشار إليه يف تقرير خبري التطبيقات 

 .)A/AC.105/925 من الوثيقة ٤٢-٣٥الفقرات (الفضائية 
    

    ٢٠٠٩عام  -٢ 
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل    
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ية باملوافقة على الربنامج التايل لالجتماعات واحللقات الدراسية أوصت اللجنة الفرع  - ٣٢
 :٢٠٠٩عام لوالندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 

األمريكية الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة  )أ( 
   إىل ١٩من حول البحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل، ميامي، الواليات املتحدة، 

  يناير؛/ كانون الثاين٢٣
والواليات املتحدة  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وأذربيجان )ب( 

األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، باكو، من 
  مايو؛/ أيار١٥ إىل ١١

سا ووكالة الفضاء األوروبية حول الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنم )ج( 
   إىل ٨، غراتس، النمسا، من تسخري تكنولوجيات السواتل الصغرية ملنفعة البلدان النامية

  سبتمرب؛/ أيلول١١
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبريو ووكالة الفضاء األوروبية   )د( 

ربية والعلم والثقافة حول تسخري وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للت
 التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية يف بلدان ألغراضتطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة 

  سبتمرب؛/ أيلول١٩ إىل ١٤اآلنديز، ليما، من 
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة   )ه( 

وية والفضاء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حول السنة الوطنية للمالحة اجل
  سبتمرب؛/ أيلول٢٥ إىل ٢٢كوريا، من مجهورية ، جيجو، ٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية 

 حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية )و( 
ملتكاملة واملعلومات الفضائية يف حتليل تغّير املناخ حول استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ا

  أكتوبر؛/ تشرين األول١١ إىل ٩كوريا، من مجهورية والتنبؤ به، داجيون، 
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة   )ز( 

، يف كوريا مجهوريةالفضائية بشأن تسخري السواتل الصغرية خلدمة البلدان النامية، داجيون، 
  أكتوبر؛/ تشرين األول١٣

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية حول  )ح( 
  ؛٢٠٠٩ يف أواخر عام ،قانون الفضاء، طهران
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الدورة التدريبية حول املالحة الساتلية وخدمات حتديد املواقع بالسواتل يف  )طـ( 
/ أيلول ٢٩باللغة الفرنسية، الرباط، من - م وتكنولوجيا الفضاءاملركز األفريقي لتعليم علو

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٤إىل سبتمرب 
الدورة التدريبية حول املالحة الساتلية وخدمات حتديد املواقع بالسواتل يف ) ي(  

، بويبال ،يبـاملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاري
  .٢٠٠٩املكسيك، 

  
    خدمة املعلومات الفضائية الدولية - باء 

 )٢(،"Highlights in Space 2008"الحظت اللجنة الفرعية بارتياح صدور النشرة املعنونة   -٣٣
استنادا إىل تقرير أعّد بالتعاون مع االحتاد الدويل ) CD-ROM(اليت مجِّعت يف أقراص مضغوطة 

وأعربت اللجنة الفرعية  .اث الفضاء واملعهد الدويل لقانون الفضاءللمالحة الفضائية وجلنة أحب
 .عن تقديرها ملن أسهموا يف ذلك العمل

كما الحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن األمانة واصلت تعزيز خدمة املعلومات   - ٣٤
 ).http://www.unoosa.org(الفضائية الدولية واملوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

    
    التعاون اإلقليمي واألقاليمي - جيم 

الحظت اللجنة الفرعية أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية يتضّمن أبرز أنشطة   - ٣٥
املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، واليت تلقّت 

، واألنشطة املزمع ٢٠٠٨ة لعام دعما يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي
 ).، املرفق الثالثA/AC.105/925 (٢٠١٠ و٢٠٠٩تنفيذها يف عامي 

التعاون املتعدد  وأمانة الصينيةإدارة الفضاء الوطنية والحظت اللجنة الفرعية أن   - ٣٦
 قّدمتا منحا آسيا واحمليط اهلادئ يف ميدان التكنولوجيا والتطبيقات الفضائيةيف األطراف 

ية كاملة وجزئية للمشاركني من البلدان النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ الذين دراس
حيضرون دورات دراسية عليا يف جمال تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جامعة بيهانغ يف 

  .بيجني، استنادا إىل املناهج التعليمية اليت وضعتها األمم املتحدة

                                                           
  .E.09.I.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2) 
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 اخلامسة عشرة للملتقى اإلقليمي لوكاالت والحظت اللجنة الفرعية أن الدورة  - ٣٧
   إىل ٩لونغ، فييت نام، من  الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ قد ُعقد يف هانوي وخليج ها

تسخري الفضاء ألغراض "وكان موضوع الدورة هو . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
شروع رصد آسيا،  الدورة األنشطة املتصلة مب املشاركون يف وتناول."التنمية املستدامة

وبرنامج تكنولوجيا السواتل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ املنبثق عن امللتقى اإلقليمي 
 ، ملنفعة البيئةساتليةتسخري التطبيقات البرنامج و، لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ

 .بيئة الفضائية، واستخدام الوالتثقيف والتوعية يف جمال الفضاءوتطبيقات سواتل االتصاالت، 

والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، اليت   - ٣٨
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦يوجد مقرها يف بيجني، بدأت أعماهلا رمسيا يف 

 علوم حولأن أعمال مؤمتر القيادات األفريقية الثاين كذلك والحظت اللجنة الفرعية  -٣٩
، قد ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ٢ الذي ُعقد يف بريتوريا من ،وجيا الفضاءوتكنول

، وأن مؤمتر القيادات األفريقية African Skies/Cieux Africains من جملة ١٢نشرت يف العدد 
يف اجلزائر يف سُيعقد  تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة حولالثالث 

لألكادميية الدولية أشارت اللجنة الفرعية أيضا إىل أن املؤمتر اإلقليمي األفريقي و. ٢٠٠٩عام 
 .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤ سيعقد يف أبوجا من ٢٠٠٩لعام للمالحة الفضائية 

مؤمتر القارة التحضريية اجلارية لعقد عمال األ إىل كذلكوأشارت اللجنة الفرعية  - ٤٠
 اجتماع ثان مع ممثلي األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة عقدفضاء، وإىل الحول األمريكية السادس 

يف  وفريق اخلرباء الدويل ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي الفضاءامس حول األمريكية اخل
، على إثر حلقة دراسية ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ و٢٨إكوادور، يومي  ،جزر غاالباغوس

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ و٢٦ي  قانون الفضاء، عقدت يف كيتو يومحولإقليمية 
    

املعين باستكشاف الفضاء  تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث  -اثالث  
     )اليونيسبيس الثالث( يف األغراض السلمية هواستخدام

 يف هانظر ، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية٦٣/٩٠وفقا لقرار اجلمعية العامة   - ٤١
 املعين لثمؤمتر األمم املتحدة الثا بشأن تنفيذ توصيات  من جدول األعمال،٥البند 

عمال و .) الثالثاليونيسبيس( السلميةباستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
العامل اجلامع،  ، طلبت اللجنة الفرعية إىل الفريق٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ١٣بالفقرة 

  .يف املسألة نظرأن يفرباير، / شباط١١، يف ٧٠٣ جلستها يف الذي عاودت عقده
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فرباير، توصيات /شباط ٢٠املعقودة يف ، ٧١٧اللجنة الفرعية يف جلستها  تّرأقو  - ٤٢
 يف تقرير ة الواردبصيغتهاالفريق العامل اجلامع بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، 

  ).انظر املرفق األول(الفريق العامل 

 نيجرييا واهلند والواليات املتحدةومن كندا  ثلو كلبند ّمم هذا البشأنوألقى كلمة   - ٤٣
  . والياباناألمريكية

 : إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية   - ٤٤

مواءمة : التعليم يف املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي أنشطة"  )أ(  
  مه ممثل أملانيا؛ ، قّد"افؤ الفرصحتقيق تكمن أجل  االستراتيجيات والقدرات

مه املراقب عن ، قّد"فضاء الكوييتالبرنامج   مستقبلحول شبايبمنظور "  )ب(  
   جليل الفضاء؛اجمللس االستشاري

مؤمتر القيادات األفريقية حول تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض "  )ج(  
  ّدمه ممثل جنوب أفريقيا؛، ق"استعراض نتائج املؤمتر الثاين: التنمية املستدامة

  .، قّدمه ممثل تركيا"أنشطة تركيا: ٢٠٠٨األسبوع العاملي للفضاء لعام "  )د(  
 اللجنة الفرعية أمهية تنفيذ خطة العمل الواردة يف تقرير جلنة استخدام واستذكرت  - ٤٥

 عينيف األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املاخلارجي الفضاء 
باء من - سادساالفرع (يف األغراض السلمية  هاستخداموباستكشاف الفضاء اخلارجي 

 تشرين ٢٠ املؤرخ ٥٩/٢العامة يف قرارها   اجلمعيةا أقرهتيت البصيغتها) A/59/174الوثيقة 
 من قرار اجلمعية ١٨ه، وفقا للفقرة  إىل أنت اللجنة الفرعية، وأشار٢٠٠٤أكتوبر /األول

تنفيذ توصيات  يف  تواصل اللجنة، يف دوراهتا املقبلة، النظرنبغي أني ،٥٩/٢العامة 
 .أنه مت حتقيق نتائج ملموسة إىل أن ترى ،اليونيسبيس الثالث

 يف خطة نةتوصيات املبّي املزيد من المت تنفيذ هوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن  - ٤٦
  .وصياتمزيد من التقدم يف تنفيذ بقية الت أُحرزالعمل، وأنه 

الحتفال بالذكرى السنوية با من الفريق العامل اجلامع ات اللجنة الفرعية اقتراحّروأق  - ٤٧
، اليت ستعقد  نقاش يف الدورة الثانية واخلمسني للجنةبتنظيم حلقة  الثالثلليونيسبيسالعاشرة 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ٣من 

العاشرة إلعالن األسبوع العاملي الفرعية أن الذكرى السنوية  والحظت اللجنة  - ٤٨
 . ٢٠٠٩ يف عامهبا حتفل للفضاء سُي
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توصيات  تنفيذيف مد  اعُتالذيلنهج املرن لاللجنة الفرعية عن ارتياحها وأعربت   - ٤٩
 من خالل االستفادة من خطط العمل يتسىن هلا،اللجنة وأشارت إىل أن . اليونيسبيس الثالث

 األمر الذي أتاح جمموعة واسعة من القضايا، أن تعاجلعمل، أفرقة ال املتعددة السنوات وإنشاء
  .ممكن  حدإىل أقصىتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

املتحدة  التقدير أن الدول األعضاء وهيئات األمم والحظت اللجنة الفرعية مع  - ٥٠
بقة هبدف عدد من األنشطة واملبادرات يف السنة السابلجنة قامت ال لدىوغريها من املراقبني 
  .تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث املسامهة يف مواصلة

، )١١فريق العمل (املعين بالتنمية املستدامة  والحظت اللجنة الفرعية أن فريق العمل  - ٥١
 أثناء اتعااجتمعقدا ) ١٤فريق العمل (األرض  األجسام القريبة منب املعينوفريق العمل 

التقدم احملرز يف أيضا اللجنة الفرعية  الحظتو. الفرعية للجنة السادسة واألربعنيالدورة 
 قّرر أن جيتمع ١١ وأن فريق العمل )٦العمل  فريق(أعمال فريق العمل املعين بالصحة العامة 

 من الوثيقة ٣١- ٢٩انظر الفقرات (مرة أخرى أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة 
A/59/174 واملرفق اخلامس لتلك الوثيقة(.  

الدول األعضاء يف   اللجنة الفرعية دعت،وفقا لتوصية من الفريق العامل اجلامعو  - ٥٢
 مسامهات، )oosa@unvienna.org( ةلكترونيإ رسائل بواسطة ،إىل األمانة قدمتأن إىل اللجنة 

املواضيعية ل جلنة التنمية املستدامة يف إطار اجملموعة اعمأ يف إسهامها عنيف تقرير اللجنة 
 ذلك اللجنة وستضع .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠، يف موعد أقصاه ٢٠١١- ٢٠١٠ للفترة

  .يف صيغته النهائية يف دورهتا الثانية واخلمسنيالتقرير 

 ، من خاللأن يقومينبغي  مكتب شؤون الفضاء اخلارجيعرب عن رأي مفاده أن وأُ  - ٥٣
  جلنة التنميةبأعمال إدماج األنشطة ذات الصلةبلتطبيقات الفضائية، األمم املتحدة لبرنامج 

 النقل اليت تشمل مواضيع، ٢٠١١- ٢٠١٠املستدامة يف إطار اجملموعة املواضيعية للفترة 
 تتعلق  سنوات لربامج١٠مدته كذلك إطارا واملواد الكيميائية وإدارة النفايات والتعدين، و

  األعضاء،  ل اجلهود الراهنة للدواالستفادة منأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، مع ب
 تبادل اخلربات وأفضلالنمو على  املتقدمة البلدانسيما البلدان النامية، وتشجيع  وال

  .بتلك املواضيع التصدي للتحديات املرتبطة من أجل بناء القدرات واملسامهة يفاملمارسات 
    

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك   -رابعا  
    قاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبي
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 من ٦الفرعية نظرها يف البند  اللجنة واصلت، ٦٣/٩٠اجلمعية العامة  قراروفقا ل  - ٥٤
  ."بواسطة السواتل  ُبعدعنباستشعار األرض سائل املتصلة امل"جدول األعمال املعنون 

ة والتعاونية يف جمال ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطني  - ٥٥
وتكلّم يف . وذُكرت أمثلة لربامج وطنية وتعاون ثنائي وإقليمي ودويل.  ُبعدعناالستشعار 

إطار هذا البند من جدول األعمال ممثّلو الربازيل وجنوب أفريقيا والصني وكندا وماليزيا 
  .ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

  :ة إىل العروض العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعي  - ٥٦
  ل أملانيا؛، قّدمه ممثّ"البحرينيمن  واألسالمةالعد ألغراض  ُبعنستشعار الا"  )أ(  
، قّدمه املراقب " املنظومة العاملية لنظم رصد األرضتطبيقالتقدم احملرز يف "  )ب(  

   برصد األرض؛ختصعن أمانة الفريق امل
 املراقب عن، قّدمه "عد ُبعنح التصويري واالستشعار اجلمعية الدولية للمس"  )ج(  

  .هذه اجلمعية
دت اللجنة الفرعية على أمهية سواتل رصد األرض لتحقيق التنمية املستدامة وشّد  - ٥٧

 تشارك بنشاط يف تطوير ونشر ضحتوالحظت بارتياح أن عددا متزايدا من البلدان النامية أ
عد ويف استخدام البيانات الفضائية لتحسني  ُبعن سواتل االستشعار اخلاصة منشبكاهتا 

  .االقتصادية- التنمية االجتماعية
والحظت اللجنة الفرعية أن التقارب املتزايد بني نظم البيانات الفضائية ونظم   - ٥٨

ر معلومات قّيمة املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيات الشبكة العاملية لسواتل املالحة يوفّ
أيضا ما للتعاون الفرعية والحظت اللجنة .  واختاذ القراراتوضع السياساتلمعنيني بل

وأشارت إىل ضرورة تقاسم البيانات . والشراكات اإلقليمية والدولية من أمهية جلميع البلدان
  .ر نظاما كامالواملعلومات، إذ ال تستطيع دولة مبفردها أن تطّو

ظمات مثل اللجنة املعنية وسلّمت اللجنة الفرعية بأمهية الدور الذي تضطلع به من  - ٥٩
بسواتل رصد األرض واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واجلمعية الدولية للمسح التصويري 
واالستشعار عن ُبعد ومبادرات دولية مثل شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة، يف 

 لصاحلال سيما تعزيز التعاون الدويل يف جمال استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد، و
  .البلدان النامية
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كلفة قليلة أو بدون تكلفة، توالحظت اللجنة الفرعية زيادة توافر البيانات الفضائية ب  - ٦٠
 والبيانات ، توفره اليابانذيمبا يف ذلك منوذج االرتفاعات الرقمي العاملي العايل االستبانة ال

ا الربازيل والصني فرهألرضية، اليت توالربازيلي لدراسة املوارد ا- الواردة من الساتل الصيين
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أيضا . عرب اإلنترنت، لمستعملني يف أمريكا الالتينيةلجمانا، 

، عن جدول زمين ٢٠٠٨أغسطس /أن وزير الداخلية يف الواليات املتحدة أعلن، يف آب
عد تشعار األراضي عن ُب ساتل اسبواسطةلصور الساتلية اجملّمعة الكامل لرشيف األجلعل 

 أرشيف الندسات سجال لصور سطح ويعّد. اإلنترنتشبكة  لى جمانا عامتاح) الندسات(
عة من االستخدامات بدءا من تغري املناخ إىل إدارة األرض ذات أمهية قيمة لطائفة متنّو
  .الغابات ومواجهة حاالت الطوارئ

ا وضع البيانات اليت سترد من بعثات  علما أيضا باعتزام كندفرعيةوأحاطت اللجنة ال  - ٦١
  .تشريعها الوطينوفقا لاملقبلة يف متناول املستعلمني على الصعيد الدويل، " رادارسات"الساتل 

 نشر البيانات، اليت كانت فيما مضى عقبة سألةوالحظت اللجنة الفرعية أيضا أن م  - ٦٢
ج حاليا من  تعالَ،استخدامهاداء حتول دون احلصول على البيانات الواردة من السواتل وكأْ

  خالل نظم منخفضة التكلفة لنشر البيانات مثل الشبكة العاملية لنظم نشر البيانات الساتلية
)GEONETCast (ومبادرات إقليمية مثل مشروع رصد آسيا.  

 الذي أحرزه الفريق املختص برصد األرض يف بالتقّدمهت اللجنة الفرعية ونّو  - ٦٣
وخالل الدورة العامة اخلامسة اليت عقدها . املية لنظم رصد األرضاستخدام املنظومة الع

، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩الفريق املختص برصد األرض يف بوخاريست يومي 
. ٢٠١١- ٢٠٠٩استعرض أعضاء الفريق واملنظمات املشاركة خطة عمل الفريق للفترة 

 اللجنة وهيئات منظومة األمم املتحدة مته الدول األعضاء يفوالحظت اللجنة الفرعية ما قّد
 إىل املنظومة ملحوظةوسائر املنظمات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة من إسهامات 

أن اليابان، يف إطار إسهامها يف أيضا  والحظت اللجنة الفرعية .العاملية لنظم رصد األرض
رصد غازات ة من بعثة ساتل ، ستتيح املعلومات الوارداملنظومة العاملية لنظم رصد األرض

  .اليت أطلقتها يف اآلونة األخرية) ساتل إيبوكي (االحتباس احلراري
    

    احلطام الفضائي  -خامسا  
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف ٦٣/٩٠وفقا لقرار اجلمعية العامة   - ٦٤

 ."احلطام الفضائي" من جدول األعمال، املعنون ٧البند 
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 الربازيل وإيطاليا وإندونيسيا وأملانيا وهذا البند ممثلو االحتاد الروسيبشأن م لّتكو  - ٦٥
 اهلند وكندا و)البوليفارية- مجهورية(فنـزويال  وفرنسا والصني واجلمهورية التشيكيةو
 .اليونان واليابانوالواليات املتحدة و

 :نية التاليةالعلمية والتقاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   - ٦٦

يف الواليات لية ياجلوانب التشغ وبيئة احلطام الفضائيعن معلومات حمّدثة " )أ(  
  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة األمريكية؛"املتحدة

، "٢٠٠٨األنشطة املتعلقة باحلطام الفضائي املضطلع هبا يف فرنسا يف عام " )ب(  
  قّدمه ممثل فرنسا؛

مدار الثابت بالنسبة لألرض استنادا إىل نتائج تقييم الوضع الراهن لل" )ج(  
، قّدمه " املنجزة يف إطار املشروع الدويل للشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلميةالبحوث

  ممثل االحتاد الروسي؛
، "االحتاد الروسي بشأن مشكلة احلطام الفضائياليت اضطلع هبا نشطة األ" )د(  

  قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛
، قّدمه املراقب عن مؤسسة "حبالة الفضاءتوعية ألنشطة املدنية الدولية للا" )ه(  

  العامل اآلمن؛
  ، قّدمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن؛"ر أمن الفضاءمؤّش" )و(  
، "أنشطة وكالة الفضاء األوروبية يف جمال التخفيف من احلطام الفضائي" )ز( 

  قّدمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛
مها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام احلمالت اليت تنظّ" )ح( 

  .، قّدمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية"العودة إىل الغالف اجلويالتنّبؤ بالفضائي بشأن 
وكان معروضا على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة وورقة غرفة اجتماعات بشأن   - ٦٧

صادر قدرة املزّودة مبطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية البحوث الو
نووية ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي، تتضمنان الردود الواردة من الدول األعضاء 

 ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.11 وAdd.1 وA/AC.105/931(هبذا الشأن 
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بادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من احلطام واتفقت اللجنة الفرعية على أن تنفيذ امل  - ٦٨
الفضائي على الصعيد الوطين من شأنه أن يزيد من التفاهم على األنشطة املقبولة يف الفضاء، 

 .ا يعّزز االستقرار يف الفضاء ويقلّل من احتماالت االحتكاك والتنازعّمم

للتخفيف من احلطام والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن بعض الدول تنفّذ تدابري   -٦٩
الفضائي تّتسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام 

بشأن التخفيف من احلطام أو املبادئ التوجيهية /الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية و
 ئي، وأن دوالًاليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضاالفضائي 

أخرى وضعت معايري خاصة هبا بشأن التخفيف من احلطام الفضائي استنادا إىل تلك املبادئ 
كما الحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول األخرى تستند إىل املبادئ التوجيهية  .التوجيهية

يف من الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة، واملدونة األوروبية لقواعد السلوك بشأن التخف
 .احلطام الفضائي، كمرجع يف اإلطار الرقايب التنظيمي املقّرر ألنشطتها الفضائية الوطنية

جلنة التنسيق املشتركة بني باملعلومات اليت قّدمها رئيس اللجنة الفرعية رّحبت و  - ٧٠
 وطلبت العودة إىل الغالف اجلويالتنّبؤ بالوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي بشأن محالت 

 بأي تنقيحات ُتجرى على املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام تبلغهالجنة أن  هذه الإىل
يف ضوء ما يستجد من تكنولوجيات وممارسات يف جمال ختفيف الصادرة عنها الفضائي 

ن تعديل املبادئ التوجيهية لتخفيف والحظت اللجنة الفرعية أنه قد يتعّي. احلطام الفضائي
 . عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي، وفقا لتلك التنقيحاتاحلطام الفضائي الصادرة

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير اعتماد الدول لعدد من النهوج واإلجراءات   - ٧١
امللموسة من أجل التخفيف من احلطام الفضائي، ومنها عمليات حتويل السواتل إىل مدارات 

 واستحداث براجميات ومناذج خمصصة أخرى، والتخميل، وعمليات إهناء العمر التشغيلي،
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنه جيري االضطالع ببحوث  .للتخفيف من احلطام الفضائي

يف جماالت تكنولوجيا رصد احلطام الفضائي، ومنذجة بيئات احلطام الفضائي، 
ن مزيد والتكنولوجيات اهلادفة إىل محاية النظم الفضائية من احلطام الفضائي واحلد من تكّو

  .من احلطام الفضائي
 / شباط١٠والحظت اللجنة الفرعية أن اصطداما قد وقع يف مدار أرضي منخفض يف   -٧٢

.  غري العامل٢٢٥١التجاري العامل والساتل كومسوس  ٣٣بني الساتل إريديوم  ٢٠٠٩فرباير 
ات املتحدة ويف هذا الصدد، أُبلغت اللجنة الفرعية أن شبكة الرصد الفضائي التابعة للوالي

 من احلطام الفضائي الناجم عن ذلك االصطدام يف قطعة ٧٠٠ ما يناهز تعقّباألمريكية بصدد 
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تكوُّن مزيد احتمال وأُبلغت اللجنة الفرعية أيضا أن معلومات إضافية عن . سحابتني منفصلتني
  ).http://www.space-track.org(على اإلنترنت سُتنشر االصطدام بسبب من احلطام 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن هذا االصطدام، وهو األول من نوعه، أبان   - ٧٣
 .عن ضرورة بذل جهود مشتركة لتنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي

اتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للدول األعضاء، وخصوصا ويف ذلك السياق،   - ٧٤
ن االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، مبا البلدان املرتادة للفضاء، أن تويل مزيدا م

فيها األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفضائي، 
والحظت أن  .وللجوانب األخرى املتصلة باحلطام الفضائي، ومنها عودته إىل الغالف اجلوي

حوث الوطنية بشأن تلك املسألة، ، إىل مواصلة الب٦٣/٩٠اجلمعية العامة دعت، يف قرارها 
الستحداث تكنولوجيا حمّسنة لرصد احلطام الفضائي، ومجع البيانات املتعلقة باحلطام 
الفضائي ونشرها، واتفقت اجلمعية على أن التعاون الدويل ضروري للتوّسع يف 

عثات االستراتيجيات املناسبة وامليسورة التكلفة للتقليل من أثر احلطام الفضائي على الب
وقد اتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي مواصلة  .الفضائية يف املستقبل إىل احلد األدىن

البحوث بشأن احلطام الفضائي، وعلى أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتيح لكل األطراف 
املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا يف ذلك املعلومات عن املمارسات اليت ثبتت فعاليتها يف 

 .فضائيالطام احل تكّون من  حدإىل أدىنالتقليل 

دا واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمّد  - ٧٥
إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي وأمان األجسام الفضائية اليت حتمل 

 .لك األجسام باحلطام الفضائيعلى متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة باصطدام ت

 تشجيع من أجل الدويل نسيقوذهب أحد الوفود إىل أن من الضروري زيادة الت  - ٧٦
  ويرى ذلك الوفد . وضع نظام طوعي لإلنذار املبكر من خالل إنشاء قاعدة بيانات دولية

هذا إنشاء أنه ينبغي إعادة إنشاء الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي ليتوىل مهمة دراسة 
 .النظام الطوعي

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول املسؤولة أكثر من غريها عن   - ٧٧
 احلطام الفضائي والدول اليت هلا القدرة على اختاذ إجراءات بشأن التخفيف من احلطام تكّون

 . الفضائي أن تسهم أكثر من الدول األخرى يف جهود التخفيف من احلطام الفضائي

، "يف احلدود املمكنة"وأُعرب عن رأي مفاده أن بعض الدول تستخدم مفاهيم مثل   - ٧٨
لالستفادة من املوارد التكنولوجية دون ضوابط، ّمما يفضي إىل زيادة تكّون احلطام الفضائي، 
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يف حني تشترط على الدول املتطلّعة إىل ارتياد الفضاء تقدمي تقارير عن الضوابط والقيود 
  . يف إطار براجمهااملفروضة

وارتئي أن اللجنة الفرعية القانونية ينبغي أن تبحث أيضا بالتفصيل مشكلة احلطام   - ٧٩
 .الفضائي بغية إعداد إطار قانوين دويل بشأن هذه املسألة

 جدول األعمال يفبند اقتراح فرنسا إدراج وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن   - ٨٠
العلمية والتقنية يتيح للجنة الفرعية س،، "على املدى الطويلاستدامة أنشطة الفضاء "معنون 

فرصة مهمة لكي تنظر يف سالمة حركة املرور الفضائية يف املستقبل، مبا يشمل مسألة 
 .التخفيف من احلطام الفضائي

التعاون الدويل بني احلكومات والصناعة توثيق  أن تعزيز التوعية حبالة الفضاء ووُرئي  - ٨١
 .الفضاءبيئة  تزايد اكتظاظاألمهية يف املستقبل، نظرا إىل سيكون بالغ 

وأشارت اللجنة الفرعية إىل مشروع االحتاد األورويب القاضي باعتماد مدونة لقواعد   - ٨٢
وتضّمن مشروع النص الذي وافق عليه جملس  .السلوك يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي

 تدابري حتقيق الشفافية وبناء الثقة وأقّر ،٢٠٠٨ديسمرب /االحتاد األورويب يف كانون األول
 اخلارجي يسترشد اءالفضأمن وسالمة األجسام الفضائية يف باتباع هنج شامل للتعامل مع 

إتاحة حرية الوصول إىل الفضاء للجميع لألغراض السلمية واحلفاظ على أمن : باملبادئ التالية
ء االعتبار الواجب ملصاحل الدول املتعلقة وسالمة األجسام الفضائية املوجودة يف املدار، وإيال

 دول أن هناك مشاورات جارية مع ال أيضاوالحظت اللجنة الفرعية. بالدفاع املشروع
. بشأن نص يقبله أكرب عدد ممكن من الدولاملرتادة للفضاء بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء 

 تقومص مؤمتر خمّصملشاورات والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنه سيُنظّم عقب اختتام تلك ا
 .الدول خالله باالنضمام إىل املدونة

    
     النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   -سادسا  

   اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ت، نظر٦٣/٩٠وفقا لقرار اجلمعية العامة   - ٨٣
  . " النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث " من جدول األعمال، ٨

فرباير تقرير الفريق /شباط ٢٠املعقودة يف  ٧١٧ت اللجنة الفرعية يف جلستها ّرأقو  - ٨٤
دعم إدارة ب وتوصياته بشأن البند املتعلق متضمِّنا مداوالته، )املرفق األولانظر (العامل اجلامع 

 . النظم الفضائيةبواسطة الكوارث 
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ممثلو أملانيا وأوكرانيا ومجهورية وألقى كلمة يف إطار هذا البند من جدول األعمال   - ٨٥
إيران اإلسالمية وإيطاليا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا ورومانيا وسويسرا والصني وكندا 

 . النمسا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان وواململكة املتحدة

 : يةالعلمية والتقنية التالإىل العروض اإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية   - ٨٦

دعم اختاذ يف  باعتبارها عنصر إسهام الواردة من السواتلعلومات امل"  )أ(  
مه ممثل ، قّد"يف تقدمي اخلدمات الصحيةباالستفادة من الدعم اللوجسيت الكامل  اتالقرار

  أملانيا؛ 
، " تعزيز القدرة على دعم إدارة الكوارث من الفضاء: آسيامشروع رصد"  )ب(  

 مه ممثل اليابان؛ ّدق

مه ، قّد"التجربة اهلندية - دعم إدارة الكوارث بواسطة تكنولوجيا الفضاء "  )ج(  
  ممثل اهلند؛
، " يف إدارة الكوارث٨الساتلني كيزونا وكيكو رقم  تعريف بإسهامات"  )د(  

  مه ممثل اليابان؛ ّدق
مه قّد، "من أجل اإلغاثة على إثر زلزال وينتشوانتكنولوجيا الفضاء تطبيق "  )ه(  
  ؛لصنيممثل ا

تقرير عن الدورة اخلامسة عشرة للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف "  )و(  
  .، قّدمه ممثل اليابان"آسيا واحمليط اهلادئ

األنشطة املضطلع هبا يف عام ب املتعلقتقرير الفرعية الوكان معروضا على اللجنة   - ٨٧
 إدارة الكوارث يفية ملعلومات الفضائستخدام ا يف إطار برنامج األمم املتحدة ال٢٠٠٨

عن من األمانة وكذلك تقرير ) A/AC.105/929الوثيقة (واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
 يف إطار برنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية ٢٠٠٨ يف عام املنفّذة الَوُصولةنشطة األ

  ).A/AC.105/927الوثيقة (من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
برنامج األمم املتحدة للمعلومات ألقى منّسق ،  للجنة الفرعية٧٠٦ويف اجللسة   - ٨٨

 كلمة) سبايدربرنامج (الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
 املقترحة ، وعن خطة العمل سبايدربرنامج إطار يف ٢٠٠٨ يف عام املضطلع هباعن األنشطة 

  ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.8الوثيقة  (٢٠١١-٢٠١٠ة السنتني ربنامج سبايدر لفترل
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ضطلع هبا املاألنشطة يما يتعلق بم احملرز فرتياح التقّدمع االوالحظت اللجنة الفرعية   - ٨٩
 ، أملانيا، بون يف، مبا يف ذلك إنشاء مكتب سبايدر٢٠٠٨يف إطار برنامج سبايدر يف عام 

 . ٢٠٠٩ يف عام يف بيجنيء مكتب سبايدر إنشاحتقيق هدف  احملرز صوبم ّدوالتق

 الدول األعضاء قّدمتها اليت التربعاترتياح مستوى مع االوالحظت اللجنة الفرعية   - ٩٠
 وأملانيا إسبانيامن املقّدمة نقدية السامهات امل  ذلك، مبا يف٢٠٠٨خارج امليزانية يف عام من 
 من مجهورية إيران اإلسالمية قّدمة املالنمسا، واملسامهات العينيةو يةمهورية التشيكاجلو
من املقّدمة عينية السامهة امل وأُشري إىل أن. اجلزائر ومجهورية كوريا والصني وفرنسا ونيجريياو

 . املقبل يف بيجني "سبايدر" إىل مكتب املسندة األنشطة  تنفيذدعمل ُخّصصتالصني 

 ستقّدموكرواتيا والنمسا الصني ووالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن أملانيا   - ٩١
 . ٢٠٠٩ربنامج سبايدر يف عام لمسامهات نقدية 

ق مع مجهورية إيران نّسيوالحظت اللجنة الفرعية أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   - ٩٢
) نيابة عن غرب أفريقيا(ونيجرييا ) نيابة عن مشال أفريقيا(اجلزائر و) نيابة عن آسيا(اإلسالمية 

إسهاما كبريا يف بالفعل  تهذه أسهمأن مكاتب الدعم اإلقليمي  و،يةإنشاء مكاتب دعم إقليم
جنوب ووكرانيا ألأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها و . سبايدرعدد من أنشطة برنامج

 مدير ت منربنامج سبايدر، وطلبلاستضافة مكاتب دعم إقليمية عرضها أفريقيا ورومانيا ل
لمبادئ ل مع إيالء االعتبار، العروض هذه  منأن يستفيد  شؤون الفضاء اخلارجيمكتب

اختيار مكاتب الدعم اإلقليمية  بشأن ٦٣/٩٠ ها اجلمعية العامة يف قراراليت وضعتهاالتوجيهية 
 .هذه وإنشائها

أنشطة من مبادرات والدول األعضاء علما مبا تقوم به  اللجنة الفرعية وأحاطت  - ٩٣
نظام : مبا يف ذلك ،دعم إدارة الكوارثيف  ئيةتسهم يف زيادة توافر واستخدام احللول الفضا

ات اجملاعبشبكة نظم اإلنذار املبكر و؛ )سريفري ( اإلقليمي ألمريكا الوسطىالرؤية والرصد
عاملي؛ الشبه لتعميم البيانات، ذو النطاق  الساتلي GEONETCastنظام و ؛)نيت- فيوز(

لفضائية يف حال وقوع كوارث ق للمرافق اوميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسَّ
 .طبيعية أو تكنولوجية

 ومبادرات أنشطةمن الدول األعضاء علما أيضا مبا تقوم به  اللجنة الفرعية وأحاطت  - ٩٤
 مبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنيةيف إطار التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك 

 رصد"؛ ومشروع )كوسباس سارسات (اإلنقاذوالنظام الساتلي الدويل للبحث و؛ )غميس(
 آسيا واحمليط  يف الفضاءتوكاالل اإلقليمي امللتقى يف إطار املضطلع هبااملشاريع و ؛"آسيا
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صة لرصد حوض البحر األبيض املتوسط تشكيلة السواتل الصغرية املخّص برنامجواهلادئ؛ 
  ).ديميسكا- موزكو(

ول أعضاء تساهم يف اجلهود الدولية كذلك أن عدة د اللجنة الفرعية والحظت  - ٩٥
العاملية لنظم رصد األرض  املنظومة  مبادرة، مبا يف ذلكإدارة الكوارثالتالية املتصلة ب

  .)سيوس( واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض ؛)جيوس(
    التطّورات املستجّدة مؤّخرا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعا  

  ، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٦٣/٩٠جلمعية العامة وفقاً لقرار ا  - ٩٦
التطّورات املستجّدة مؤّخرا يف جمال النظم العاملية لسواتل " من جدول األعمال، املعنون ٩

واستعرضت اللجنة الفرعية املسائل ذات الصلة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ". املالحة
حة، وآخر التطّورات املستجّدة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، لسواتل املال

  .والتطبيقات اجلديدة هلذه النظم
وألقى كلمة يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وإيطاليا   - ٩٧

  . والصني وكندا واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان
  : الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة   - ٩٨

  ، قّدمه ممثل اهلند؛"أحدث املعلومات عن برنامج املالحة الساتلية اهلندي"  )أ(  
تفاضلي العاملي اللنظام البنية التحتية ل :)يوبوس(النظام األورويب لتحديد املواقع "  )ب(  

  ، قّدمه ممثل أملانيا؛"أوروبا الوسطى والشرقيةيف ، والتعاون يف هذا اجملال، لسواتل املالحة
: ترويج الشباب للتعاون والتعليم يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"  )ج(  

، قّدمه املراقب عن " وبفوائدهاالشبكة العاملية لسواتل املالحةضرورة التعريف باستخدام 
  .اجمللس االستشاري جليل الفضاء

 ٢٠٠٨عن األنشطة املنفّذة يف عام األمانة تقرير الفرعية اللجنة وكان معروضا على   - ٩٩
  .A/AC.105/922) (خطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف إطار
 العاملية لسواتل بالنظماللجنة الدولية املعنية والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن   - ١٠٠

 تعزيز التعاون، حسب االقتضاء، ملتقى يتوىلأساس طوعي بوصفها نشئت على املالحة قد أُ
 باخلدمات املدنية لتحديد املواقع املتبادل فيما يتعلق املسائل اليت حتظى باهتمام أعضائها يف

 نظم كذلك بتوافق و، وخدمات القيمة املضافة بواسطة السواتلوقتالقياس واملالحة و
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دعم يف استخدامها ، مع زيادة  للتشغيل املشتركابليتهاوقالشبكة العاملية لسواتل املالحة 
 .التنمية املستدامة، وخباصة يف البلدان النامية

  يفاجتماعها الثالثاللجنة الدولية عقدت تلك  أن بارتياحوالحظت اللجنة الفرعية   - ١٠١
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨باسادينا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة، من 

 .A/AC.105/928)لوثيقة ا(
عقد يف سانت يسللجنة الدولية والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن االجتماع الرابع   -١٠٢

ستستضيف، يطاليا وأن إ ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٨ إىل ١٤بطرسبورغ، االحتاد الروسي، من 
 .٢٠١٠ُيعقد يف عام ، االجتماع اخلامس للجنة الدولية، الذي سضية األوروبيةبالتعاون مع املفّو

 من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، املقدَّمأثنت اللجنة الفرعية على الدعم و  - ١٠٣
 مقدِّمي منتدىللجنة الدولية املذكورة وواتفقت على أن تواصل القيام بدور األمانة التنفيذية 

 .اخلدمات التابع هلا

مت الواليات املتحدة ّد، ق٢٠٠١ منذ عام ،والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنه  - ١٠٤
،  شؤون الفضاء اخلارجيمن دوالرات الواليات املتحدة إىل مكتبدوالر أكثر من مليون 

، حلقات العمل اإلقليميةذلك ، مبا يف بالشبكة العاملية لسواتل املالحةدعما لألنشطة املتعلقة 
 .للجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات اودعم

، أدىل رئيس اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي ٦٢/٢١٧معية العامة وعمال بقرار اجل  - ١٠٥
 . اخلدمات التابع هلا ببيان عن مداوالت اللجنة واملنتدى

والحظت اللجنة الفرعية أن كل فريق من األفرقة العاملة األربعة للجنة الدولية ركّز   - ١٠٦
ك؛ وتعزيز أداء خدمات الشبكة  للتشغيل املشتروالقابليةتوافق ال: على إحدى املسائل التالية

العاملية لسواتل املالحة؛ ونشر املعلومات وبناء القدرات؛ والتفاعل مع السلطات الوطنية 
التقّدم الكبري أيضا الفرعية والحظت اللجنة . املنظمات الدولية ذات الصلةمع واإلقليمية و

  . اللجنة الدولية واختصاصاهتاخطة عملوضع  أحرز يف الذي
الحظت اللجنة الفرعية أن منتدى مقدِّمي اخلدمات، الذي أُنشئ لتعزيز التوافق و  - ١٠٧

العاملية لسواتل املالحة يف الوقت الراهن ويف و للنظم اإلقليمية املشتركوقابلية التشغيل 
 االحتاد الروسي والصني واهلند والواليات املتحدة عضويته حالياًاملستقبل، والذي يضم يف 

الثالث بالتزامن مع االجتماع الثالث ك اجلماعة األوروبية، عقد اجتماعه واليابان، وكذل
كما أحاطت اللجنة الفرعية علما بأن منتدى مقدمي اخلدمات قد اعتمد . للجنة الدولية

 . اختصاصاته وخطة عمله
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قابلية إىل تشري املشترك أن قابلية التشغيل الحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد، و  - ١٠٨
عزيز ت أجل من معا ُتستخدم، ألن  واخلدمات اليت تقدمهاوتعزيزاهتا ، العاملية واإلقليميةالنظم
ات املفتوحة شار اإلعلى داعتمني، الذين كانوا لوال ذلك سيضطرون إىل االاملستعِمل قدرات

 النظم العاملية قابلية إىل يشري أيضا أن التوافقالفرعية والحظت اللجنة . فحسبلنظام واحد 
 مستويات غري مقبولة حدوث دون، جمتمعة أو لةّصمنف، ُتستخدمقليمية وتعزيزاهتا ألن واإل
 .نفردةأو أي ضرر آخر للنظم املنفردة أو اخلدمات امل/ وتداخلمن ال

والحظت اللجنة الفرعية أن منتدى مقدِّمي اخلدمات وافق، متاشيا مع مبدأ الشفافية   - ١٠٩
ن يسعى كل مقّدم خدمات إىل نشر وتوزيع كل ما يلزم يف تقدمي اخلدمات املفتوحة، على أ

 أجهزة وتطوير تصميم من نوملصّنعمن معلومات تتعلق باإلشارات والنظم كي يتمكن ا
 .متييزي غري أساس على املالحة لسواتل العاملية النظم استقبال

اكز  املرتقومرت أن ّرقوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن اللجنة الدولية   - ١١٠
 إعالمية بدور مراكزاإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، 

على إنشاء فرقة عمل معنية باملراجع اجليوديسية الدولية اتفقت اللجنة  الدولية، وأن للجنة
 . يف خطة عملهاحفز إحراز تقّدموفرقة عمل معنية باملراجع الزمنية بغية 

  موقع اللجنة الدولية على شبكة اإلنترنت  اللجنة الفرعية أن والحظت  - ١١١
(http://www.icgsecretariat.org)  عن أنشطة اللجنة الدولية ومنتدى قّيمة معلومات يوفّر

 .مقدِّمي اخلدمات
النظام العاملي الواليات املتحدة ملتزمة باالحتفاظ بوالحظت اللجنة الفرعية أن   - ١١٢

يف الشبكة العاملية لسواتل تباره ركيزة أساسية يف أي نظام دويل ناشئ لتحديد املواقع باع
كما الحظت اللجنة الفرعية أن تطبيقات جديدة للنظام العاملي لتحديد املواقع جيري . املالحة

استحداثها باستمرار، وأن هذا النظام تطور حىت أصبح خدمة عاملية تقدم حلوال فضائية يف 
 . والتوقيت ملالحةوا املوقع حتديدجماالت 

النظام العاملي عدد السواتل العاملة اليت يتألف منها والحظت اللجنة الفرعية أن   - ١١٣
 ساتالً ٢٤ إىل ١٩سيزداد من ، الذي ُيشغِّله االحتاد الروسي، )غلوناس(لسواتل املالحة 
 GLONASS-K، وأن من املقرر إطالق جيل جديد من سواتل نظام ٢٠١٠عامالً يف عام 

تعدد االستخدام بتقسيم تلك السواتل إشارات حتمل ولن . يادة الدقة والقدرات التشغيليةزل
 تعدد قنوات االستعمال بتقسيم شاراتإ  فحسب بل ستحمل أيضاالقائمة (FDMA) التردد

 .ديدة اجل(CDMA)الشفرة 
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ي النظام البوصلي لسواتل املالحة، الذ/والحظت اللجنة الفرعية أن نظام كومباس  - ١١٤
 ساتال يف ٣٠ُتشغِّله الصني، يتألف من مخسة سواتل يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض و

اللجنة الفرعية كذلك الحظت و. نظاما عامليا لسواتل املالحة، وأنه سيصبح مدارات أخرى
 لسواتل املالحة يف CNSS، ألول ساتل من نظام ٢٠٠٧أبريل /اإلطالق الناجح، يف نيسان

، وأن من املقرر إطالق ثالثة سواتل COMPASSS-M1وسط، وهو الساتل مدار أرضي مت
 .٢٠٠٩أخرى خالل عام 

مشاريع سواتل املالحة من ختطط لسلسلة يطاليا إأن أيضاً الحظت اللجنة الفرعية و  - ١١٥
إدخال خدمات مراقبة احلركة اجلوية السالمة يف قطاع النقل، مبا يف ذلك أن تعّزز من شأهنا 

والنظام ) إغنوس (دمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرضاخلمن خالل 
 ).غاليليو(األورويب للمالحة الساتلية 

نظام املالحة املعّزز من املدار الثابت أنه مع التنفيذ اجلاري لوالحظت اللجنة الفرعية   - ١١٦
النظام اإلقليمي اهلندي ، سيكون بالنسبة لألرض مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع

 مثلى مستخدما بدقةقادرا على حتديد املواقع   حمليا،سُيبىنلسواتل املالحة، وهو نظام إقليمي 
ثالثة منها يف املدار الثابت بالنسبة إىل : من سبعة سواتل، وسيتألّف نظاما ساتليا مستقال

 .األرض وأربعة يف مدار متزامن مع األرض
رعية أن اليابان تعمل على ترويج النظام الساتلي شبه السميت ونظام والحظت اللجنة الف  -١١٧

التعزيز الساتلي لسواتل النقل املتعددة الوظائف، وكالمها نظامان لتعزيز النظام العاملي لتحديد 
 يتألف من سواتل ذات مدارات مائلة جدا ومتزامنة الذيأما النظام الساتلي شبه السميت، . املواقع

و يستطيع إرسال إشارات دون عقبات يف املناطق احلضرية واجلبلية، وهو إذا ما مع األرض، فه
 ويوّسع نطاق املساحة اليت ،اسُتعمل مع النظام العاملي لتحديد املواقع، يزيد من توافر اإلشارات

 . ويكفل معلومات أدق فيما يتعلق بتحديد املواقع،ُيسَتخدم فيها النظام العاملي لتحديد املواقع
-كوسباس"التايل من نظام والحظت اللجنة الفرعية أنه جيري بناء واختبار اجليل   - ١١٨

 وسوف ).ميوسار(باسم نظام البحث واإلنقاذ يف املدار األرضي املتوسط ، املعروف "سارسات
ُتستخدم يف هذا النظام أجهزة للبحث واإلنقاذ على منت سواتل مالحة عاملية ستوضع يف مدار 

ونظام " غلوناس"ملستقبل، مثل النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام أرضي متوسط يف ا
 اليت تعمل على ،الطوارئاخلاصة حباالت أجهزة اإلرشاد نطاق تغطية ، بغية حتسني "غاليليو"

  .مستوى العامل علىمواقعها وحتديد عنها  وسرعة الكشف ، ميغاهرتز٤٠٦التردد 
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    ة يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووي -ثامنا  

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف ٦٣/٩٠وفقا لقرار اجلمعية العامة   - ١١٩
استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء " من جدول األعمال، املعنون ١٠البند 

 يف ، اليت اعُتِمدت٢٠١٠- ٢٠٠٧، يف إطار خطة العمل املتعددة السنوات للفترة "اخلارجي
 ).A/AC.105/890 من الوثيقة ، واملرفق الثاين١١٣ و١١٢الفقرتان (دورهتا الرابعة واألربعني 

ونيجرييا والواليات ) البوليفارية- مجهورية(زويال ـجنوب أفريقيا وفنلو وألقى ممث  - ١٢٠
 . من جدول األعمالاملتحدة كلمة يف إطار هذا البند

تقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ال  - ١٢١
الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أُنشئ خالل الدورة الرابعة 
واألربعني للجنة الفرعية، يف وضع إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان 

  .خلارجي املخطط هلا واملرتقبة حالياتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء ا

وُرئي أن التقّدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املشترك يربهن على قيمة اجلمع بني خربة   - ١٢٢
اللجنة الفرعية يف جمال استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وخربة الوكالة 

  .الدولية للطاقة الذرية يف تصميم إطار أمان نووي

املقترن باستخدام مصادر القدرة النووية الرقايب ورأى أحد الوفود أن نشاط التنظيم   - ١٢٣
يف الفضاء اخلارجي هو واجب الدول وحدها، بصرف النظر عن املستوى الذي بلغته من 
 .التنمية االجتماعية أو االقتصادية أو العلمية أو التقنية، وأن هذه املسألة هتم اإلنسانية مجعاء

الوفد إىل أن احلكومات تتحمل مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية اليت وذهب ذلك 
ُتستخدم فيها مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وتضطلع هبا منظمات حكومية أو 

 .غري حكومية، وأنّ هذه األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية ال ضارة هلا

تطبيق مصادر القدرة النووية على كان من األمهية مبوأُعرب عن رأي مفاده أن   - ١٢٤
 . ميكن أن يساعد الدول على تعزيز أهداف استكشاف الفضاء ذلكالبعثات الفضائية، ألن

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن احتمال إصابة مركبة فضائية مزّودة   - ١٢٥
 ألن البيئة  القلق،بعث علىمبفاعالت نووية بضرر ناجم عن االصطدام باحلطام املداري أمر ي

 .املدارية لألرض ميكن أن تتلّوث حبطام مشع قد يهّدد احمليط احليوي لألرض
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لتفكري يف استخدام مصادر القدرة النووية يف يسّوغ اأنه ال يوجد أي مربر وُرئي   -١٢٦
 .تة الكفاءةثَبمدارات األرض، يف حني تتوافر هلذا الغرض مصادر أخرى للطاقة أكثر أمنا وُم

 تستخدم الدول األعضاء يف تشغيل بعثات فضائية يضظت اللجنة الفرعية ُموالح  - ١٢٧
أوبريتونيت "و" نيوهوريزنز"وهيغنس، وطوَّايف - مصادر القدرة النووية مثل بعثيت كاسيين

وأشارت أيضا إىل اخلطط الرامية إىل استخدام مصادر . الستكشاف املّريخ" آندسبريت
 .٢٠١١علمي اخلاص باملريخ املزمع إرساهلا إىل املريخ يف عام القدرة النووية يف بعثة املخترب ال

 ٧٠٤، دعت اللجنة الفرعية، يف جلستها ٦٣/٩٠وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ١٢٨
فرباير، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء / شباط١٢املعقودة يف 

وقد عقد الفريق ). اململكة املتحدة(هاربسون . سام أاخلارجي إىل االنعقاد من جديد برئاسة 
 . جلساتسبع

والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق العامل وضع خالل دورته احلالية الصيغة النهائية   - ١٢٩
 . إلطار األمان وأقّره

  فرباير، / شباط١٩ املعقودة يف ٧١٥ جلستها يف ،اعتمدت اللجنة الفرعيةو  - ١٣٠
الوثيقة  (تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياإلطار اخلاص بأمان 

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.4.(  
والحظت اللجنة الفرعية التحفّظات اليت أعرب عنها ممثّل مجهورية فنـزويال   - ١٣١

وقد عّبر املمثّل عن التحفّظات احملّددة اليت أبدهتا . البوليفارية بشأن مشروع إطار األمان
 :النحو التايلحكومته على 

عدم إمكانية قبول استخدام مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضية،   )أ(  
وذلك استنادا إىل الفرضية القائلة بأن أي نشاط ُيضطلع به يف الفضاء اخلارجي جيب أن 

  يكون حمكوما مببادئ صيانة احلياة واحملافظة على السلم؛
 اليت تضطلع هبا وكاالت حكومية أو مسؤولية الدول عن األنشطة الوطنية  )ب(  

منظمات غري حكومية تستخدم مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي؛ ينبغي للدول أن 
تضمن تنظيم هذه األنشطة والترخيص هلا ورصدها، وال جيوز بأي حال من األحوال 

   .تفويض هذه السلطة إىل جهة أخرى
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ن جانب اللجنة الفرعية ينبغي أن مان ماألعرب عن رأي مفاده أن اعتماد إطار وأُ  - ١٣٢
 العديد شواغل تساعد على التخفيف من ميكن أن ،تقنيةو مفّصلةمبادئ توجيهية وضع يتبعه 

 .  األمان فعالية إطاربشأنمن البلدان النامية 

من الالزم تشجيع عملية تفضي إىل وضع معايري دولية وتغيري بعض الوفود أن ورأى   - ١٣٣
استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي دة بالفعل من أجل تنظيم املعايري املوجو

 . وأنه ينبغي تعزيز اللجنة لكي تؤدي دورها يف دفع عجلة تطوير قانون الفضاء

تطبيقات اآلمنة ال تقدما هاما يف تطوير األمان ميثّلبعض الوفود أن إطار ورأى   - ١٣٤
من جانب الدول األعضاء واملنظمات األمان ار تنفيذ إطأن  و،صادر القدرة النوويةمل

تطبيقات مصادر القدرة النووية بأن العامل طمأنة عموم الناس يف احلكومية الدولية من شأنه 
 . ستخدم بطريقة مأمونةُتو سُتطلقيف الفضاء 

فرباير، تقرير الفريق /شباط ١٩، املعقودة يف ٧١٥ جلستهات اللجنة الفرعية يف أقّرو  - ١٣٥
 ). الثاينانظر املرفق(مل العا
    

    األجسام القريبة من األرض  -اتاسع  
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ت، نظر٦٣/٩٠وفقا لقرار اجلمعية العامة   - ١٣٦
 خطة العمل إطار، يف "األجسام القريبة من األرض " املعنون من جدول األعمال،١١

املرفق (هتا اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واألربعني اليت اعتمداملعدَّلة املتعددة السنوات 
نظمات امل ٢٠٠٨طة العمل، ُدعيت يف عام خب وعمال). A/AC.105/911 للوثيقة الثالث

األجسام القريبة ب املتعلقة اجلهات الناشطة يف ميدان البحوث وسائرقليمية اإليئات اهلدولية وال
  .  إىل اللجنة الفرعيةمن األرض إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها

كندا وممثلو االحتاد الروسي وبولندا ورومانيا وفرنسا   البندوتكلَّم حول هذا  - ١٣٧
 . واليابانوالواليات املتحدةوالنمسا واملكسيك 

 :العلمية والتقنية التاليةإىل العروض اإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية   - ١٣٨

، "رات األخرية يف روسياالتطّو: بذّنأو مكويكب خطر االرتطام بمشكلة "  )أ(  
  قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛ 

  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛" األجسام القريبة من األرضرصدبرنامج "  )ب(  
  ، قّدمه ممثل كندا؛"مراقبة األجسام القريبة من األرضساتل : نيوسات"  )ج(  
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  قّدمه ممثل فرنسا؛ ، "بوفيسبالكويكب أ املتعلقةاألنشطة الفرنسية "  )د(  
  ، قّدمه ممثل املكسيك؛ "كبريال ي املليمتراملقراب"  )ه(  
، قّدمه املراقب "د األرضالذي يهّد بات خطر الكويكبات واملذّنمواجهة"  )و(  

  عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛ 
، قّدمه "عامليال التصدي هلا على الصعيددعوة إىل و ات الكويكبأخطار"  )ز(  

  ملراقب عن رابطة مستكشفي الفضاء؛ ا
الدويل املعين باحلد من خطر الكويكبات فريق التقييم االقتراح الذي قّدمه "  )ح(  
التصدي هلا دعوة إىل و ات الكويكبأخطار" حول موضوعرابطة مستكشفي الفضاء التابع ل

 .، قّدمه املراقب عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية"عامليال على الصعيد

  :اللجنة معروضة على  الوثائق التاليةتوكان  - ١٣٩
مذكّرة من األمانة تتضمن معلومات عن البحوث اليت أجرهتا الدول   )أ(  

الوثيقة (األعضاء واملنظمات الدولية وهيئات أخرى يف جمال األجسام القريبة من األرض 
A/AC.105/926(؛  

- ٢٠٠٨( القريبة من األرض فريق العمل املعين باألجساممن التقرير املؤقت   )ب(  
  ).A/AC.105/C.1/L.298الوثيقة ) (٢٠٠٩
بات والحظت اللجنة الفرعية أن األجسام القريبة من األرض هي كويكبات ومذّن  - ١٤٠

حفز أن اللجنة الفرعية كما الحظت .  مدار كوكب األرضاهتا معتقاطع مدارتميكن أن 
  منا متبقّياحطامباعتبارها  قيمتها العلمية إىل يرجع يف جانب كبري منهالكويكبات باالهتمام 

ام تلك  اصطداليت قد تنجم عنرة دّماملعواقب ال، ويةداخلالاملنظومة الشمسية تكوُّن عملية 
  . واحتوائها على طائفة واسعة من املوارد الطبيعية باألرض، األجسام
أكثر األدوات فعالية والحظت اللجنة الفرعية أن الكشف املبكّر والتعقّب الدقيق مها   - ١٤١

 الحظت الصدد، ذلكويف .  الناشئة عن األجسام القريبة من األرضللتهديداتيف التصدي 
 األجسام عن حاليا تبحث الدولية يف بلدان خمتلفة األفرقةارتياح أن عددا من باللجنة الفرعية 

 وكاالت يف الظهور بنيآخذة  شراكات جديدة وتصّنفها، وأن وتدرسهاالقريبة من األرض 
 .  اجلهودتلكالفضاء ومؤسسات البحوث الوطنية من أجل تعزيز 

 احلد مندرس إمكانيات يؤسسات املرتياح أن عددا من باوالحظت اللجنة الفرعية   - ١٤٢
 أن أي تدابري اللجنة أيضاوالحظت .  األجسام القريبة من األرضالناشئة عن التهديدات
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عن قة، وكذلك زيادة املعارف ولية منّستتطلب جهودا دس التهديدات تلك للحد من
 .خصائص األجسام القريبة من األرض

 ات الكويكبباحلّد من خطر الدويل املعينارتياح أن الفريق بوالحظت اللجنة الفرعية   - ١٤٣
دعوة إىل و ات الكويكبأخطار "ا حول موضوعرابطة مستكشفي الفضاء أعد تقريرالتابع ل

 ". يعاملال التصدي هلا على الصعيد

 أو تعتزم تنفيذ بعثات نفّذتوالحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول األعضاء   - ١٤٤
 أيضاالحظت و.  تلك األجساماستكشافو األجسام القريبة من األرض  منقريبالتحليق لل
 ‘داون‘فضاء ال مركبات ومنهااألجسام القريبة من األرض، لدراسة لبعثات السابقة واملقبلة ا
 وساتل مراقبة األجسام القريبة من ؛لواليات املتحدةل التابعة ‘ستاردست‘و ‘ديب إمباكت‘و

اليت  وبعثة ماركوبولو للعودة بعينات من األجسام القريبة من األرض، ؛األرض التابع لكندا
للعودة بعينات من األجسام القريبة من هايابوسا  وبعثة وكالة الفضاء األوروبية؛ اضطلعت هبا

 أن عددا من املشاريع واملبادرات اللجنة أيضاوالحظت . اليابانت هبا اليت اضطلعاألرض، 
 ،)Pan-STARRS (الدولية، مثل مقراب الرصد الشامل الرؤيا ونظام االستجابة السريعة

ت ، استغلّبولكوفسكايامرصد و،  للمسح الشاملالكبريواملقراب  الكبري، ي املليمترواملقراب
 .وحتديد اخلصائصتعزيز القدرة على الكشف من أجل املزدوج  االستخدام نيةاملرافق ذات إمكا

 الذي حقّقته الواليات املتحدة يف بلوغ هدفها الكبري اللجنة الفرعية التقّدم والحظت  - ١٤٥
 يف املائة من مجيع األجسام القريبة من األرض اليت يزيد قطر كل منها ٩٠يف كشف املتمثل 

 جسما من ١٥٠أقل من لواليات املتحدة أن ل  تبّينهأناللجنة  والحظت. عن كيلومتر واحد
 جسما ٨٢٥ اليت يزيد قطرها عن كيلومتر واحد والبالغ عددها  من األرضاألجسام القريبة

أن الواليات الحظت كذلك  و.األرضب خطر االصطدام تنطوي علىهي اليت ميكن أن 
 يف املائة من ٩٠كشف  يف املتمثّل هدفها ٢٠٢٠ عام حبلول أن حتقّقاملتحدة تسعى إىل 
  . خصائصهاوتصنيفها وحتديد وتعقّبها مترا ١٤٠طر كل منها عن األجسام اليت يزيد قُ

فقت اللجنة الفرعية على أن اجلهود املبذولة لكشف األجسام القريبة من األرض توا  - ١٤٦
 . الصعيدين الوطين والدويل علىعوّس وُتأن ُتواصل ينبغي ها وحتديد خصائصوتعقبها

 اللجنة الفرعية، يف دعت، ٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ١٥عمال بالفقرة و  - ١٤٧
فرباير، فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من / شباط١٦ املعقودة يف ٧٠٩جلستها 
عقد الفريق و). اململكة املتحدة(ر ثواإىل االنعقاد من جديد، برئاسة ريتشارد كر األرض

 .جلسات أربع القريبة من األرض العامل املعين باألجسام
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 تقرير الفريق ،فرباير/شباط ٢٠املعقودة يف  ٧١٦ ا يف جلسته،ت اللجنة الفرعيةأقّرو  - ١٤٨
  ).الثالثانظر املرفق (العامل املعين باألجسام القريبة من األرض 

 بالنسبة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت دراسة  - عاشرا 
تخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان لألرض واس

  من امليادين، وكذلك سائر املسائل املتصلةوغريهاالتصاالت الفضائية 
  اعتبار خاص الحتياجاتإيالءبتطورات االتصاالت الفضائية، مع 

    البلدان النامية ومصاحلها
 والتقنية يف البند علميةال، نظرت اللجنة الفرعية ٦٣/٩٠ لقرار اجلمعية العامة وفقا  - ١٤٩
 واخلواص التقنية للمدار الثابت الفيزيائية الطبيعة دراسة" من جدول األعمال، املعنون ١٢

 ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية يفبالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا 
لفضائية، مع إيالء  املتصلة بتطورات االتصاالت ااملسائلوغريه من امليادين، وكذلك سائر 

  .بند منفرد للمناقشة/كموضوع"  النامية ومصاحلهاالبلداناعتبار خاص الحتياجات 
) البوليفارية- مجهورية( وفنـزويال اجلمهورية التشيكية بشأن هذا البند ممثّلو وتكلّم  - ١٥٠

  . وتكلم أيضا املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت.وكولومبيا واليونان
 اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي ملكتب االتصاالت ورّحبت  - ١٥١

بالنسبة  عن استخدام املدار الثابت ٢٠٠٨الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت لعام 
ودعت اللجنةُ . (http://www.itu.int/itu-R/space/snl/report)لألرض وغريه من املدارات 

  .دويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليهاالفرعيةُ االحتاَد ال
 هو مورد لألرض أن املدار الثابت بالنسبة  عن رأي مفاده بعض الوفود جمدداوأعرب  - ١٥٢

 ينبغي أن املدارورأت تلك الوفود أن استغالل ذلك . يتهّدده خطر التشّبعوطبيعي حمدود 
 االنتفاعا يتيح هلا فرصة التقنية احلالية، ّمم عن قدراهتا النظر، بصرف الدول جلميع وُيتاحيرشَّد 

  . مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان الناميةمنصفة،ذلك املدار بشروط ب
وأُبدي رأي مفاده أن ُيقام توازن بني االستخدام التجاري للمدار الثابت بالنسبة   - ١٥٣

  .ملورد على حنو منصفلألرض واحلاجة إىل متكني البلدان النامية من االنتفاع بذلك ا
وأُعرب عن رأي مؤداه أن مشغلي السواتل التجارية الذين يفرطون يف استغالل مورد   -١٥٤

حمدود ذي أمهية استراتيجية، حتت محاية عدد من احلكومات، يشكلون خطرا شديدا على إمكانية 
 . بالنسبة لألرضانتفاع مجيع الدول على حنو منصف باملوارد الطيفية املتاحة يف املدار الثابت
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وأبدى أحد الوفود رأيا مفاده أن الثغرات املوجودة يف اإلطار التنظيمي للمدار   - ١٥٥
الثابت بالنسبة لألرض جيعل من الصعب على البلدان النامية االنتفاع على حنو منصف 

ان ورأى ذلك الوفد أن اللجنة ميكن أن تساعد البلد. باملوارد الطيفية املتاحة يف ذلك املدار
النامية على التمكن من االنتفاع بتلك املوارد على حنو منصف، بأن ُتعد مسامهة تقدم إىل 

، واقترح إنشاء فريق ٢٠١١املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي سيعقد يف جنيف، عام 
 .عامل إلعداد وثيقة من هذا القبيل

هو الوكالة املتخصصة الوحيدة االحتاد الدويل لالتصاالت وأُعرب عن رأي مفاده أن   - ١٥٦
 الترددات ختصيص يف ذلك االتصاالت، مبا تنظيميف منظومة األمم املتحدة اليت هلا صالحية 

،  لألرض وغريه من املداراتبالنسبة هبا من مواقع مدارية يف املدار الثابت يرتبط وما ،الراديوية
 هبدف إعداد وثيقة تتداخل مع على الصعيد الدويل، وأنه ليس من املناسب إنشاء فريق عامل

 .االحتاد الدويل لالتصاالتعمل 
    

    ٢٠٠٧ السنة الدولية للفيزياء الشمسية -حادي عشر 
 ١٣، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٦٣/٩٠وفقاً لقرار اجلمعية العامة   -١٥٧

  .بند منفرد للمناقشة/ضوع، كمو"٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية "من جدول األعمال، 
  .وتكلّم بشأن هذا البند ممثلو الصني وكندا ونيجرييا والواليات املتحدة واليابان  - ١٥٨
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  - ١٥٩

، قّدمه (CoRoT)بعثة دراسة احلَْمل احلراري والدوران والعبور الكوكبـي "  )أ(  
  ثل فرنسا؛مم

  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"٢٠٠٧منجزات السنة الدولية للفيزياء الشمسية "  )ب(  
  ، قّدمه ممثل فرنسا؛"(PICARD)بعثة بيكار "  )ج(  
عمله على مدى سنة ونتائجه : (KAGUYA)املستكشف القمري كاغويا "  )د(  
  .، قّدمه ممثل اليابان"املبكرة
  :نة الفرعية ما يليوكان معروضا على اللج  - ١٦٠

 (IHY 2007 Final report) ٢٠٠٧التقرير اخلتامي للسنة الدولية للفيزياء الشمسية   )أ(  
(ST/SPACE/43)نشره مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛   
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تقرير عن حلقة العمل الرابعة املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء "  )ب(  
جلوية والفضاء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة ا

 وعلوم الفضاء األساسية، اليت عقدت يف ٢٠٠٧اجلوي حول السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
  .(A/AC.105/919)" ٢٠٠٨يونيه / حزيران٤ إىل ٢سوزوبول، بلغاريا، من 

  : هي٢٠٠٧شمسية والحظت اللجنة الفرعية أن أهداف السنة الدولية للفيزياء ال  - ١٦١
توفري قياسات مرجعية الستجابة الغالف املغنطيسي والغالف اإليوين   )أ(  

والغالف اجلوي األدىن وسطح األرض، من أجل تبيُّن العمليات والعوامل العاملية املؤثرة يف 
  بيئة األرض ومناخها؛

د  الغالف الشمسي إىل غاية حدو-تعزيز الدراسة الشاملة ملنظومة الشمس   )ب(  
  املنظومة الشمسية، من أجل فهم العوامل اخلارجية والتارخيية املتسببة يف تغيُّر فيزياء األرض؛

  تعزيز التعاون العلمي الدويل يف دراسة الظواهر اهلليوفيزيائية احلالية واملقبلة؛  )ج(  
تبليغ النتائج العلمية الفريدة اليت متخضت عنها السنة الدولية للفيزياء   )د(  
  . إىل املهتمني هبذا األمر يف األوساط العلمية وإىل عامة الناسالشمسية
ورّحبت اللجنة الفرعية بالتقرير املقّدم من أمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية عن   - ١٦٢

  .٢٠٠٨األنشطة ذات الصلة املضطلع هبا يف عام 
اء الشمسية وملكتب وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ألمانة السنة الدولية للفيزي  - ١٦٣

، هبدف ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٥شؤون الفضاء اخلارجي لقيامهما بتنظيم محلة دولية، من عام 
استكشاف التفاعل بني الشمس واألرض ونشر صفائف أجهزة أرضية يف خمتلف أحناء العامل، 

 وكان من أثر هذه احلملة أن ما. وخصوصا يف البلدان النامية، من أجل دراسة طقس الفضاء
 بلداً نامياً، أصبحت ناشطة يف مجع بيانات سوف ٧٠ دولة، منها أكثر من ٩٠يزيد على 

ُتستخدم يف فهم الكيفية اليت ميكن هبا لطقس الفضاء، الناجم عن التغيُّرات الشمسية، أن يؤثر 
على النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفضاء؛ ونقل الطاقة الكهربائية؛ واالتصاالت 

 العالية التردُّد؛ وإشارات الشبكة العاملية لسواتل املالحة؛ والرادار الطويل املدى؛ الراديوية
  .ورفاه ركاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات عالية

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ألمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية وملكتب   - ١٦٤
منشورات وملصقات وكّراسات عديدة وما شؤون الفضاء اخلارجي ملا نشراه وعّمماه من 
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نظّماه من معارض لترويج السنة الدولية للفيزياء الشمسية بني األوساط املعنية بعلوم 
  .وتكنولوجيا الفضاء وبني عامة الناس، خصوصاً يف البلدان النامية

 والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن التقرير اخلتامي للسنة الدولية للفيزياء  - ١٦٥
 يف خمتلف ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ يقّدم حملة عامة شاملة عما اضطُلع به بني عامي ٢٠٠٧الشمسية 

  .٢٠٠٧أحناء العامل من أنشطة واسعة النطاق لتنفيذ أهداف السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن الصني وكندا ونيجرييا والواليات املتحدة   - ١٦٦

 من أنشطة يف إطار ٢٠٠٨أبلغت عّما حققته من إجنازات وما قامت به يف عام واليابان قد 
  .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

استكشاف اهلالة : واتفقت اللجنة الفرعية على أن من املهم مواصلة ما يلي  - ١٦٧
ات الشمسية؛ وتعميق فهم وظيفة الشمس وما ميكن أن حيِدثه تغيُّر أحوال الشمس من تأثري

على غالف األرض املغنطيسي وبيئتها ومناخها؛ واستكشاف البيئات املتأيِّنة للكواكب؛ 
  .وحتديد حدود الغالف الشمسي وتعميق فهم تفاعله مع الفضاء الواقع ما بني النجوم

واتفقت اللجنة الفرعية على أن تنظر، ابتداء من دورهتا السابعة واألربعني، يف بند جديد   -١٦٨
، يف إطار خطة عمل مدهتا "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"ألعمال، عنوانه من جدول ا

  . من جناح٢٠٠٧ثالث سنوات من أجل البناء على ما حقّقته السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
    
 للجنة واألربعني السابعة جدول األعمال املؤقّت للدورة مشروع - ثاين عشر

    الفرعية العلمية والتقنية
 والتقنية يف العلمية، نظرت اللجنة الفرعية ٦٣/٩٠ لقرار اجلمعية العامة وفقا  - ١٦٩

 ُيعرض على جلنة واألربعني، السابعةاقتراحات بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت لدورهتا 
 من ذلك القرار، طلبت ١١ بالفقرةوعمال . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، املعقودة يف ٧٠٣ االنعقاد يف جلستها عاودفريق العامل اجلامع الذي اللجنة الفرعية إىل ال
  . واألربعنيالسابعة املؤقت لدورهتا األعمالفرباير، أن ينظر يف مشروع جدول / شباط١١

فرباير، توصيات / شباط٢٠، املعقودة يف ٧١٧ جلستها يف، أقّرت اللجنة الفرعيةو  - ١٧٠
 واألربعني، السابعةدول األعمال املؤقت لدورهتا  بشأن مشروع جاجلامعالفريق العامل 

 ).انظر املرفق األول( يف تقرير ذلك الفريق الواردةبصيغتها 
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فرباير / شباط١٩ إىل ٨ من الفترةدت دََّح اللجنة الفرعية علما بأنّ األمانة وأحاطت  - ١٧١
  . للجنة الفرعيةني واألربعالسابعة موعدا النعقاد الدورة ٢٠١٠



 

 37 
 

A/AC.105/933  

    ولاملرفق األ
      تقرير الفريق العامل اجلامع    

    مةمقّد  -أوال  
عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا السادسة واألربعني، عقد الفريق   - ١

/  كانون األول٥ املؤّرخ ٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ١٣العامل اجلامع وفقا للفقرة 
فرباير / شباط١٣ إىل ١١ات، يف الفترة من وَعقَد الفريق العامل أربع جلس. ٢٠٠٨ديسمرب 
   إىل ١٦، ومخس جلسات، يف الفترة من )اهلند(راداكريشنان .  برئاسة، ك٢٠٠٩

ونظر الفريق العامل يف ). اهلند(راماتشاندران . فرباير، بقيادة الرئيسة باإلنابة، ر/ شباط٢٠
ر األمم املتحدة الثالث املعين برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وتنفيذ توصيات مؤمت
، ودعم )اليونيسبيس الثالث(باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، ومشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة 
مل هذا التقرير يف واعتمد الفريق العا. ٢٠١٠واألربعني للجنة الفرعية، اليت سُتعقد يف عام 

  .فرباير/ شباط٢٠جلسته التاسعة، املعقودة يف 
  نظر فيها ال ُيراد منه على الفريق العامل قائمة باملسائل اليت من بني ما ُعرضوكان   - ٢
)A/AC.105/C.1/2009/CRP.7.(  
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
للنظر يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات ُعرض على الفريق العامل اجلامع،   - ٣

ولوحظ أن اخلبري استكمل ). A/AC.105/925(الفضائية، تقرير خبري التطبيقات الفضائية 
  .تقريره ببيان

مبا اقترحه خبري التطبيقات الفضائية يف تقريره من وأحاط الفريق العامل اجلامع علما   - ٤
طويلة األمد دراسية ريبية وزماالت حلقات عمل وحلقات دراسية وندوات ودورات تد

املرفق الثاين للوثيقة (مات استشارية تقنية خدوكذلك من  ،ألغراض التدريب املتعّمق
A/AC.105/925.(  
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  
    اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 العامل اجلامع، للنظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، ُعرضت على الفريق  - ٥
  :الوثائق التالية

  ؛)Corr.1 وA/AC.105/C.1/2009/CRP.4(حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث   )أ(  
  تشجيع زيادة مشاركة الشباب يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء   )ب(  

)A/AC.105/C.1/2009/CRP.5(؛  
ة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عمل جلنة التنمية مسامهة جلن  )ج(  

  ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.6 (٢٠١١-٢٠١٠املستدامة املتعلق باجملموعة املواضيعية لفترة السنتني 
رة األمانة عن حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس ورّحب الفريق العامل اجلامع مبذكّ  - ٦

وأبدى الفريق العامل موافقته على التقييم ). Corr.1 وA/AC.105/C.1/2009/CRP.4(الثالث 
  .الذي قّدمته األمانة يف تلك املذكّرة

إىل الدول األعضاء يف طلبها واتفق الفريق العامل اجلامع على أن تواصل األمانة   -٧
اللجنة، وإىل هيئات منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى 

، على أال ُتطلَب تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثل ةأنشطعّما تقوم به من اللجنة، أن تبلغ 
وسوف تؤخذ الردود املتلقاة، وكذلك . سوى املعلومات املتعلقة بالتوصيات اليت مل تنفّذ بعد

ىل هبا يف سائر املعلومات املتعلقة بأنشطة التنفيذ، مبا فيها املعلومات املذكورة يف البيانات املُد
دورات اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، بعني االعتبار عند 
إعداد تقرير منقّح عن حالة التنفيذ، لكي ينظر فيه الفريق العامل أثناء الدورة السابعة واألربعني 

ر، سوف ينظر الفريق واستنادا إىل ذلك التقري. ٢٠١٠للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 
  .العامل يف السبيل الذي سيّتبعه مستقبالً يف النظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

الشباب يف زيادة مشاركة ورّحب الفريق العامل اجلامع بتقرير األمانة عن تشجيع   -٨
أن وأوصى الفريق العامل ب). A/AC.105/C.1/2009/CRP.5(علوم وتكنولوجيا الفضاء ميدان 

تواصل الدول األعضاء يف اللجنة، وهيئات منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات اليت هلا 
صفة مراقب دائم لدى اللجنة، اإلبالغ عن جهودها الرامية إىل تعزيز األنشطة التثقيفية 

  .والفرص املتاحة لزيادة مشاركة الشباب يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء
اجلامع علما باملخطط األويل املقترح ملسامهة اللجنة يف عمل وأحاط الفريق العامل   - ٩

، ٢٠١١- ٢٠١٠جلنة التنمية املستدامة املتعلق باجملموعة املواضيعية لفترة السنتني 
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A/AC.105/C.1/2009/CRP.6)( والحظ أن ذلك املخطط يستهدف مساعدة اللجنة، يف ،
ة النهائية لتقريرها املقّدم إىل جلنة ، على إعداد الصيغ٢٠٠٩دورهتا الثانية واخلمسني، عام 

 تتناول ٢٠١١- ٢٠١٠والحظ الفريق العامل أن اجملموعة املواضيعية للفترة . التنمية املستدامة
مواضيع النقل والكيمياويات وإدارة النفايات والتعدين، كما تتناول إطارا لربامج تتعلق 

 ونظرا لتشابك تلك املواضيع . سنوات١٠بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، مدته 
وغريها من املواضيع اليت تناولتها جلنة التنمية املستدامة ضمن جمموعات مواضيعية سابقة، 

-٢٠١٠اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي للجنة أن تسهم يف اجملموعة املواضيعية للفترة 
خدام تكنولوجيات دور الفضاء يف النقل؛ واست:  باستهداف املسائل العامة التالية٢٠١١

الفضاء يف اإلدارة املستدامة للموارد؛ واحللول الفضائية للمسائل املتعلقة بأمناط االستهالك 
واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي للدول األعضاء اليت توّد إدراج أي . واإلنتاج املستدامة

  لربيد اإللكتروين مسامهة يف تقرير اللجنة أن تقّدم تلك املسامهة إىل األمانة بواسطة ا
)oosa@unvienna.org ( ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠يف موعد أقصاه.  

بأن ُيحتفَل بالذكرى السنوية العاشرة لليونيسبيس الثالث اجلامع وأوصى الفريق العامل   -١٠
كما . األمانة أثناء األسبوع األول من الدورة الثانية واخلمسني للجنةحلقة نقاش تنظمها  بعقد

لليونيسبيس الثالث ق العامل بأن تستعرض حلقة النقاش اجلوانب التنظيمية الفريدة أوصى الفري
  .وجممل إجنازاته

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -رابعا  

، للنظر يف دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، ُعرضت على الفريق العامل اجلامع  -١١
ة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف خطة عمل برنامج األمم املتحد

  ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.8( ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني ") سبايدر("حاالت الطوارئ 
املضطلع األنشطة من حيث م والحظ الفريق العامل اجلامع بارتياح ما أحرز من تقّد  - ١٢
  ).A/AC.105/929 وA/AC.105/927( ٢٠٠٨ يف عام "سبايدر"يف إطار برنامج هبا 
، واتفق على ٢٠١١- ٢٠١٠  الفريق العامل اجلامع خطة العمل لفترة السنتنيّروأق  - ١٣
  . ينبغي إتاحتها جبميع لغات األمم املتحدة الرمسيةهأن

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة  الفريق العامل اجلامع أن والحظ  - ١٤
 ، لدعم"سبايدر"لصاحل برنامج ) نقدية وعينية( إضافية تربعاتمجع  على سيواصل العمل

  .٢٠١١- ٢٠١٠ ولفترة السنتني ،٢٠٠٩ لعام املقّررةاألنشطة مجيع تنفيذ 
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  العلمية والتقنيةالفرعية للجنةا لدورة املؤقت جدول األعمال مشروع  -خامسا  
     واألربعنيالسابعة

، سوف تقّدم ٦٣/٩٠ا لقرار اجلمعية العامة  العامل اجلامع أنه، وفقالفريق الحظ  - ١٥
 لدورة العلمية والتقنية إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت الفرعيةاللجنة 

  .٢٠١٠ يف عام اليت ستعقد واألربعني،  السابعةللجنة الفرعيةا
ة يف مشروع واتفق الفريق العامل اجلامع على أن تدرج اللجنة الفرعية العلمية والتقني  - ١٦

، يف إطار "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"جدول أعماهلا املؤقت بندا جديدا عنوانه 
  :خطة العمل التالية ملدة ثالث سنوات

. النظر يف التقارير املتعلقة باخلطط اإلقليمية والدولية  ٢٠١٠  
تشجيع مواصلة تشغيل صفائف األجهزة املوجودة، 

  وتشجيع نشر أجهزة جديدة؛
. النظر يف التقارير املتعلقة باخلطط اإلقليمية والدولية  ٢٠١١  

. حتديد الثغرات وأوجه التضافر يف األنشطة اجلارية
تشجيع مواصلة تشغيل صفائف األجهزة املوجودة، 

  وتشجيع نشر أجهزة جديدة؛
وضع الصيغة النهائية لتقرير عن اخلطط اإلقليمية   ٢٠١٢  

فائف األجهزة تشجيع مواصلة تشغيل ص. والدولية
  .املوجودة، وتشجيع نشر أجهزة جديدة

 يف بند جدول األعمال نظرها الفريق العامل اجلامع بأن تواصل اللجنة الفرعية وأوصى  -١٧
 الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه للمداراملتعلق بدراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية 

 املتعلقة الفضائية، وكذلك سائر املسائل االتصاالت وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان
 اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، إيالءبتطورات االتصاالت الفضائية، مع 

  .، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتبند منفرد للمناقشة/كموضوع
للجنة ا لدورة التايلت  الفريق العامل اجلامع مبشروع جدول األعمال املؤقوأوصى  - ١٨

  :٢٠١٠ واألربعني، يف عام  السابعةالفرعية العلمية والتقنية
 . وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية، عام لآلراءتبادل  - ١  

  . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  - ٢  
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 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين توصيات تنفيذ  - ٣  
 األغراضف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف باستكشا
  ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 

 باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، املتعلقة املسائل  - ٤  
 النامية ويف رصد بيئة البلدانمبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل 

  .األرض
  . الفضائياحلطام  - ٥  
  . النظم الفضائيةبواسطة إدارة الكوارث دعم  - ٦  
  .املالحة يف النظم العاملية لسواتل األخرية التطورات  - ٧  
  :نظر فيها ضمن إطار خطط عمل اليت ُيالبنود  - ٨  
   القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛مصادر استخدام  )أ(    
 يف خطة على النحو املبّين هو ٢٠١٠ لسنة املزمعالعمل (    

رفق  من امل٧ الفقرة الواردة يف ،العمل املتعّددة السنوات
 عن أعمال تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةل الثاين

  ))A/AC.105/890 (دورهتا الرابعة واألربعني
   من األرض؛القريبة األجسام  )ب(    
 يف خطة العمل املتعّددة مبّين ٢٠١٠ لسنة املزمعالعمل (    

  لتقريرالثالث من املرفق ١١ الفقرةالواردة يف ، السنوات
 العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة اللجنة الفرعية

  )(A/AC.105/911)واألربعني 
  .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  )ج(    
 كما هو مبّين يف خطة العمل ٢٠١٠العمل املزمع لسنة (    

 من املرفق األول ١٦املتعّددة السنوات، الواردة يف الفقرة 
  )هلذا التقرير

 الفيزيائيةدراسة الطبيعة  :شةبند منفرد للمناق/موضوع  - ٩  
واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه 
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 ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت يفوتطبيقاته، مبا 
رات الفضائية، وكذلك سائر املسائل املتصلة بتطّو

 الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات االتصاالت
ون مساس بدور االحتاد الدويل د، البلدان النامية ومصاحلها

  .لالتصاالت
للجنة الفرعية ا األعمال املؤقت لدورة جدول مشروع  - ١٠  

 يف ذلك حتديد مبا واألربعني،  الثامنةالعلمية والتقنية
بنود منفردة للمناقشة /املواضيع اليت يعتزم تناوهلا كمواضيع

  . إطار خطط عمل متعّددة السنواتضمنأو 
هو " تعزيز تطور تكنولوجيا الفضاء"لعامل اجلامع على أن يكون واتفق الفريق ا  - ١٩

، واليت سينظّمها )ندوة الصناعة(موضوع الندوة اهلادفة إىل تدعيم الشراكة مع الصناعة 
، وفقا لالتفاق الذي توّصلت إليه اللجنة ٢٠١٠مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف عام 
 من املرفق األول للوثيقة ٢٤انظر الفقرة  (٢٠٠٧الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام 

A/AC.105/890 .( واتفق الفريق العامل على أن ُتعقد الندوة أثناء األسبوع األول من الدورة
  .السابعة واألربعني للجنة الفرعية

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على "وسلَّم الفريق العامل اجلامع بأمهية موضوع   - ٢٠
الذي اقترحت فرنسا إدراجه كبند جديد يف جدول أعمال اللجنة الفرعية، ، "املدى الطويل

  .٢٠١٠ابتداء من دورهتا السابعة واألربعني، يف عام 
واتفق الفريق العامل اجلامع على أن ُيعرض على اللجنة اقتراح فرنسا بإدراج بند يف   - ٢١

، يف انتظار ٢٠٠٩ يف عام جدول األعمال لكي تتخذ قرارا بشأنه يف دورهتا الثانية واخلمسني
  .نتائج املشاورات غري الرمسية بني مجيع الدول األعضاء

والحظ الفريق العامل اجلامع أن االقتراح املقّدم من فرنسا يتضّمن خطة عمل مدهتا   - ٢٢
  :ثالث سنوات، على النحو التايل

إنشاء فريق عامل ملناقشة التحديات اليت تواجهها   ٢٠١٠  
 حاليا ومستقبال، ودراسة التدابري العمليات الفضائية

اليت ميكن أن تعزز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
وسيعترب الفريق العامل نتائج . على املدى الطويل
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 ملناقشاته وملا ُيعدُّه الحقا أساسااملشاورات غري الرمسية 
  من توصيات تعرض على اللجنة الفرعية؛

العامل، وتلقّي ما مواصلة تبادل اآلراء داخل الفريق   ٢٠١١  
تقّدمه الدول األعضاء وهيئات القطاع اخلاص املهتمة 
اليت تقوم بأنشطة يف الفضاء اخلارجي من تقارير بشأن 
التدابري احملتملة لتعزيز استدامة تلك األنشطة على املدى 

املمارسات "والبدء بإعداد وثيقة عنواهنا . الطويل
ارجي على الفضلى لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخل

، تستند إىل العمل املضطلع به يف عامي "املدى الطويل
 ؛٢٠١١ و٢٠١٠

املمارسات "وضع الصيغة النهائية للوثيقة املعنونة   ٢٠١٢  
الفضلى لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على 

  .، لعرضها على اللجنة"املدى الطويل
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     املرفق الثاين
  دام مصادر القدرة النوويةتقرير الفريق العامل املعين باستخ    

      يف الفضاء اخلارجي
فرباير / شباط١٢ املعقودة يف ٧٠٤دعت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف جلستها   - ١

، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل االنعقاد ٢٠٠٩
  ).تحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةاململكة امل(هاربيسون . من جديد برئاسة سام أ

فرباير، استذكر الرئيس / شباط١٢ويف اجللسة األوىل اليت عقدها الفريق العامل يف   - ٢
 اليت املهام املعروضة على الفريق العامل، على النحو الوارد يف خطة العمل املتعددة السنوات

داف والتوصيات املتعلقة بأمان لوضع إطار تقين دويل لأله، ٢٠١٠- ٢٠٠٧تشمل الفترة 
هتا ، اليت أقّر املخطط هلا واملرتقبة حاليامصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي تطبيقات

لوثيقة ل الثايناملرفق  و١١٣ و١١٢الفقرتان (األربعني الرابعة واللجنة الفرعية يف دورهتا 
A/AC.105/890(.  

اخلرباء املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والحظ الفريق العامل بارتياح أن فريق   - ٣
نشئ يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أُ

مصادر القدرة  الفرعية لوضع إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات
ة حاليا، قد عقد ثالثة اجتماعات يف عام  املخطط هلا واملرتقبالنووية يف الفضاء اخلارجي

ويف هذه االجتماعات، . أكتوبر/يونيه وتشرين األول/فرباير وحزيران/، يف شباط٢٠٠٨
تطبيقات مصادر القدرة لإطار أمان درس فريق اخلرباء املشترك تعليقات على نص مشروع 

 الفضاء اخلارجي يف جلنة استخدام ورَدت من الدول األعضاء يف النووية يف الفضاء اخلارجي
عايري واللجنة املعنية مب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول األعضاء يف األغراض السلمية

وقد متّخض هذا العمل عن نص حمّدث . وجلان معايري األمان التابعة هلالوكالة  يف ااألمان
، وإن A/AC.105/C.1/L.292/Rev.2جديد ملشروع إطار أمان أُتيح للجنة الفرعية يف الوثيقة 

 .كان فريق اخلرباء املشترك مل يقّره بعُد

 على عمله بشأن مشروع فريق اخلرباء املشتركوأعرب الفريق العامل عن تقديره ل  - ٤
إطار األمان، الذي خضع ملزيد من التحديث يف الدورة احلالية للجنة الفرعية وقُدِّم يف الوثيقة 

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.3ق العامل لكي ينظر فيه إىل الفري. 
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 فرباير،/ شباط١٧ اليت عقدها يف السادسة تهيف جلس بتوافق اآلراء،  الفريق العاملوأقّر  - ٥
وقد أوصيت .  قد وضعه يف صيغته النهائيةفريق اخلرباء املشتركنص إطار األمان الذي كان 

  ).A/AC.105/C.1/L.292/Rev.4(اللجنة الفرعية باعتماد نص إطار األمان الذي مت إقراره 
وقد أكّد الفريق العامل على أن إطار األمان، بوصفه وثيقة تقنية، يعتمد على مبدأ   - ٦

مسؤولية الدول ويّتسق معه حسبما تقّره املعاهدات واملبادئ الدولية، وخاصة املادة السادسة 
ارجي، مبا الفضاء اخل معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخداممن 

  : اليت تنص على ما يلي)أ(،١٩٦٧ لعام يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
 الدول األطراف يف املعاهدة مسؤولية دولية عن األنشطة تتحّمل"    

يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية  املضطلع به الوطنية
 غري  كياناتحكومية أو هيئاتاضطلعت هبذه األنشطة األخرى، سواء 
رة يف  املقّر لألحكام وفقاالوطنيةاألنشطة االضطالع ب ضمانحكومية، وعن 

اخلارجي، مبا   غري احلكومية يف الفضاءالكياناتأنشطة وتتطلّب . املعاهدة هذه
الدولة املعنية الطرف ، تصرحيا من األخرى يف ذلك القمر واألجرام السماوية

 يف بأنشطة اضطالع منظمة دولية ويف حالة .ا منهار مستمايف املعاهدة وإشراف
السماوية األخرى، تكون هذه  الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام

االمتثال  عن مسؤولة يف املعاهدة  األطرافشتركة فيها املاملنظمة مع الدول
  ."هلذه املعاهدة

هورية فنـزويال البوليفارية والحظ الفريق العامل التحفّظات اليت أعرب عنها ممثّل مج  - ٧
وقد عّبر املمثّل عن التحفّظات احملّددة اليت أبدهتا حكومته على . بشأن مشروع إطار األمان

  :النحو التايل
 يف املدارات األرضية، مصادر القدرة النوويةعدم إمكانية قبول استخدام   )أ(  

 الفضاء اخلارجي جيب أن وذلك استنادا إىل الفرضية القائلة بأن أي نشاط ُيضطلع به يف
 يكون حمكوما مببادئ صيانة احلياة واحملافظة على السلم؛

مسؤولية الدول عن األنشطة الوطنية اليت تضطلع هبا وكاالت حكومية أو   )ب(  
 يف الفضاء اخلارجي؛ ينبغي للدول أن مصادر قدرة نوويةمنظمات غري حكومية تستخدم 

                                                           
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، األمم   )أ(   
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ا ورصدها، وال جيوز بأي حال من األحوال تضمن تنظيم هذه األنشطة والترخيص هل
  .تفويض هذه السلطة إىل جهة أخرى

من الالزم تشجيع عملية تفضي إىل وضع معايري دولية وتغيري بعض الوفود أن ورأى   - ٨
استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املعايري املوجودة بالفعل من أجل تنظيم 

 . لكي تؤدي دورها يف دفع عجلة تطوير قانون الفضاءوأنه ينبغي تعزيز اللجنة 

ورأى بعض الوفود أن إطار األمان ميثّل تقّدما مهما حنو استحداث تطبيقات مأمونة   - ٩
، وأن من شأن تنفيذ الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية صادر القدرة النوويةمل

قات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  يف العامل بأن تطبيإلطار األمان طمأنة عموم الناس
  . بطريقة مأمونةُتستهل وُتستخدمسوف 
واتفق الفريق العامل على أن حتيل األمانة إطار األمان، عقب اعتماده من اللجنة   - ١٠

 اللجنة املعنية مبعايري األمان لكي تنظر فيه الوكالة الدولية للطاقة الذريةالفرعية، إىل أمانة 
/  نيسان٢٤ إىل ٢٢ وتقّره خالل اجتماعها املقّرر عقده يف فيينا يف الفترة من التابعة للوكالة

  .٢٠٠٩أبريل 
 )ب(وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تتيح يف شكل وثيقة من وثائق األمم املتحدة،  - ١١

 ماناللجنة املعنية مبعايري األدون املزيد من املراجعة التحريرية، نص إطار األمان عندما تقّره 
  .لوكالة الدولية للطاقة الذريةل التابعة
 اللجنة املعنية مبعايري األمانوالحظ الفريق العامل أن نص إطار األمان، مىت أقّرته   - ١٢

، سُينشر أيضا من جانب أمانة الوكالة نيابة عن فريق لوكالة الدولية للطاقة الذريةل التابعة
 اإللكترونية من وثيقة األمم املتحدة اليت تتضّمن اخلرباء املشترك كتقرير للوكالة، وأن النسخة

نص إطار األمان جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية، سُتتاح أيضا من جانب أمانة الوكالة يف 
  . دون مراجعة حتريريةCD-ROMشكل أقراص 

 ٤ إىل ٢واتفق الفريق العامل على عقد اجتماع غري رمسي بني الدورات يف فيينا من   - ١٣
، خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة، من أجل مناقشة اخلطوات ٢٠٠٩يونيه /نحزيرا

، يف ٢٠١٠التالية املناسبة لتيسري نظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعني يف عام 
وميكن أن تشمل املناقشات النظَر يف ُنهج لتحديد . خطة عمل جديدة ممكنة للفريق العامل

العمل اجلديد الذي ميكن ونطاق ومسات مواضيع التقنية واألهداف التقنية، املدى املمكن لل

                                                           
 .A/AC.105/934سُتنشر يف الوثيقة  )ب(   
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 مصادر القدرة النوويةللفريق العامل أن يضطلع به يف سبيل تعزيز تطوير تطبيقات 
واتفق الفريق العامل أيضا على عقد اجتماع غري رمسي آخر، . واستخدامها بطريقة مأمونة

  .٢٠٠٩أكتوبر /ن األول تشري٢١ و٢٠إذا اقتضت الضرورة، يف 
وأثىن الفريق العامل على رئيسه لتوجيهه ومسامهته املتمّيزة يف عمل فريق اخلرباء   -١٤

  .املشترك والفريق العامل
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    املرفق الثالث
     الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرضتقرير 

نة الفرعية العلمية ، عاودت اللج٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ١٥عمال بالفقرة   - ١
.  واألربعني عقد فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرضالسادسةوالتقنية يف دورهتا 

، برئاسة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨ إىل ١٦ جلسات يف الفترة من ثالثوعقد الفريق العامل 
جلسة واحدة يف ، و)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(ريتشارد كراوثر 

  .)اململكة املتحدة(، حتت إشراف الرئيسة بالنيابة، كرينا الفري ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٠
باألجسام القريبة من  ضمن إطار البند املتعلق دة السنواتّدطة العمل املتعووفقا خل  - ٢

  :، نظر الفريق العامل فيما يلي)A/AC.105/911املرفق الثالث للوثيقة  (األرض
ارير املقّدمة استجابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن التق  )أ(  

  ؛العمل املضطلع به فيما بني الدورات واألنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض
ي، على الصعيد الدويل، ّدالسياسات واإلجراءات املتعلقة بالتصاستعراض   )ب(  

  ؛للتصدي لذلك اخلطر إجراءات دولية  وصياغةللخطر الذي متثله األجسام القريبة من األرض
 من أجل ٢٠٠٩ إطار السنة الدولية لعلم الفلك األنشطة املضطلع هبا يف  )ج(  

  ؛ خبطر األجسام القريبة من األرضإذكاء الوعي
   فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضلّدث احملت قّؤاملتقرير ال  )د(  

)٢٠٠٩- ٢٠٠٨) (A/AC.105/C.1/L.298(. 

رة من األمانة عن املعلومات املتعلقة مبا كّوكان معروضا على الفريق العامل مذ  - ٣
اضطلعت به الدول األعضاء واملنظمات الدولية وهيئات أخرى من أحباث يف جمال األجسام 

 ).A/AC.105/926 (القريبة من األرض

 القريبة من والحظ الفريق العامل بارتياح ما قام به فريق العمل املعين باألجسام  - ٤
  ).A/AC.105/C.1/L.298 (تقّاألرض من أعمال، حسبما ورد يف تقريره املؤ

والحظ الفريق العامل أن العمل املنجز بشأن األجسام القريبة من األرض يف فترة ما   - ٥
 والحظ الفريق . يف التعاون الدويل يف هذا اجملالمهمةبني الدورتني متّخض عن مسامهات 

محاية : مؤمتر الدفاع الكوكيب"ؤمترات الدولية من قبيل املؤمتر املعنون العامل أيضا أن امل
أبريل / نيسان٣٠ إىل ٢٧املقّرر عقده يف غرناطة، إسبانيا، من " األرض من الكويكبات
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املقّرر عقده يف سانت " ٢٠٠٩- املذّنبات- خطر الكويكبات"، واملؤمتر املعنون ٢٠٠٩
، تتيح فرصا إلذكاء وعي ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  إىل٢١بطرسربغ، االحتاد الروسي، من 

  .له األجسام القريبة من األرض ولتعزيز التعاونكّ باخلطر الذي تشات القرارمّتخذي
 التقومي الفلكيلتعاون والتنسيق الدوليني يف جمال حتسني اوالحظ الفريق العامل أن   - ٦
كويكب أبوفيس من خطر على له الكتساب فهم أفضل ملا ميثّال مهّمان" أبوفيس"لكويكب ل

 للقيام  توفّر فرصة مثلى٢٠١٢ الفترة املقبلة حىت عام  أيضا أنالحظ الفريق العاملو. األرض
  . لالضطالع بأنشطة دولية يف هذا الصددبأعمال التحضري الالزمة

تناول  واستمع الفريق العامل إىل كلمة ألقاها املراقب عن رابطة مستكشفي الفضاء  - ٧
العمل الذي يضطلع به فريق العمل املعين باألجسام لدعم امت به الرابطة من أعمال فيها ما ق

 إطار هذا البند، وفقا خلطة عمل الفريق العامل يف فيما بني الدوراتالقريبة من األرض 
  .املتعّددة السنوات

 هو أساس جيد للمضي  رابطة مستكشفي الفضاءواتفق الفريق العامل على أن تقرير  -٨
من أجل مواصلة عملية صياغة إجراءات دولية يف تنفيذ خطة عمل الفريق العامل بشأن قدما 

 ويف .اتفاق على تلك اإلجراءاتحتقيق التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض، والسعي إىل 
 أربعة اجتماعات خالل الدورة فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضهذا السياق، عقد 

 أخطار"واألربعني للجنة الفرعية، من أجل مناقشة واستعراض تقرير الرابطة عن موضوع السادسة 
وعلى أساس هذه املناقشات، أعد فريق ". عامليال التصدي هلا على الصعيددعوة إىل و اتالكويكب

األجسام القريبة من مشروع توصيات للتخفيف من خطر "العمل ورقة غرفة اجتماعات عنواهنا 
  .لكي ينظر فيها الفريق العامل) A/AC.105/C.1/2009/CRP.13" (األرض

 عمله فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضواتفق الفريق العامل على أن يواصل   -٩
فيما بني الدورات، طبقا خلطة العمل املتعددة السنوات، من أجل مواصلة استعراض وإعداد 

 األجسام القريبة من األرضدويل خلطر ارتطام مشروع توصيات بشأن التصدي على الصعيد ال
ويف . ٢٠١٠لكي ينظر فيها الفريق العامل خالل الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية، يف عام 

هذا السياق، يشّجع الفريق العامل الدول األعضاء على املشاركة يف العمل املضطلع به فيما بني 
  . وتقدمي إسهاماهتا إىل رئيس فريق العملضاألجسام القريبة من األرالدورات بشأن 

فرباير /  شباط٢٠وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته الرابعة املعقودة يف   - ١٠
٢٠٠٩.  

 


