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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 رابعة واخلمسونالدورة ال
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠- ١فيينا، 

     
   عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني العلمية والتقنية الفرعيةتقرير اللجنة    

      ٢٠١١فرباير / شباط١٨ إىل ٧املعقودة يف فيينا من 
    مةمقّد -أوال 

ــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    عقــدت الل  -١ ــة العلميــة والتقني جنــة الفرعي
 ١٨ىل  إ٧ب األمــم املتحــدة يف فيينــا مــن األغــراض الــسلمية دورهتــا الثامنــة واألربعــني، يف مكتــ 

 ).أملانيا(، برئاسة أولريخ هوت ٢٠١١فرباير /شباط

 . جلسة٢٠ وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
    

   احلضور -ألف 
االحتاد الروسي، األرجنـتني،     : التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٧ الدورة ممثلو الدول الـ    حضر  -٣

، إيطاليـا،   )اإلسـالمية -مجهوريـة (إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيـا، إيـران          
ــا     ــدا، بوليفيـ ــو، بولنـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــال، بلجيكـ ــل، الربتغـ ــة(باكـــستان، الربازيـ ــّد-دولـ  دةاملتعـ

، بـــريو، تايلنـــد، تركيـــا، تـــونس، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، اجلمهوريـــة  )القوميـــات
التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،                   

ـــزويال     ــة(الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فن -مجهوري
، فييت نـام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، ماليزيـا، املغـرب،              )يفاريةالبول
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ــشمالية،       ــدا ال ــا العظمــى وإيرلن ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، اململكــة العربي
 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــ  -٤ فربايــر، أن تــدعو أذربيجــان  / شــباط٧، املعقــودة يف ٧٣٨رت اللجنــة يف جلــستها رَّوق
وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية الدومينيكيـة وزمبـابوي وكوسـتاريكا وناميبيـا،             

 على طلبها، حلضور الدورة بصفة مراقب وملخاطبة اللجنة الفرعية، حـسب االقتـضاء، علـى                ًءبنا
 ينطـوي ذلـك علـى أي قـرار مـن         ك مساس بطلبات أخرى مـن هـذا القبيـل وأالّ           يكون يف ذل   أالّ

 .جانب اللجنة الفرعية بشأن صفة تلك الدول

وحضر الدورة مراقبون عن الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت                  -٥
 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

مـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة              وحضر الدورة أيضا مراقبـون عـن املنظ         -٦
منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة              :مراقب دائم لـدى اللجنـة     

، واملنظمـة   )اإليسا(لألحباث الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبية           
  . عد لدول مشال أفريقياُبإلقليمي لالستشعار عن األوروبية لسواتل االتصاالت، واملركز ا

وحضر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقـب                -٧
، واملعهــد )كوســبار(رابطــة مستكــشفي الفــضاء، وجلنــة أحبــاث الفــضاء      : دائــم لــدى اللجنــة  

مة الفـضاء، واالحتـاد الـدويل للمالحـة         األورويب لسياسات الفضاء، والرابطة الدوليـة لتعزيـز سـال         
عـد،  ُبالفضائية، واالحتاد الفلكي الدويل، واجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن            

واجلامعة الدولية للفضاء، وجائزة األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ومؤسـسة العـامل                  
 .اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء

ــرَّ  -٨ ــستها   وق ــة يف جل ــة الفرعي ــودة يف ٧٤٥رت اللجن ــباط١٠، املعق ــدعو  / ش ــر أن ت فرباي
   علــى طلبــه، إىل إيفــاد مــراقبني حلــضور دورهتــا الثامنــة واألربعــني، علــى   ًءاالحتــاد األورويب، بنــا

 يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك علـى أي قـرار مـن                      أالّ
 .شأن صفة االحتاد األورويبجانب اللجنة الفرعية ب

 ًءعـد يف الـوطن العـريب، بنـا    ُبن وحضر الـدورة مراقـب عـن رابطـة مراكـز االستـشعار عـ             -٩
هتـها اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني إىل الرابطـة للمـشاركة يف دورهتـا                   على الدعوة اليت وجّ   

رضت على اللجنة الفرعيـة      وعُ )١(.٢٠١١الرابعة واخلمسني ويف دوريت جلنتيها الفرعيتني يف عام         
───────────────── 

  .٣١٠، الفقرة )A/65/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم انظر  )1(  
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نان طلـب الرابطـة احلـصول علـى         ، اللتان تتـضمّ   Add.1 و A/AC.105/C.1/2011/CRP.18الوثيقتان  
 .مركز مراقب دائم لدى اللجنة

قائمة بأمساء من حضر الـدورة مـن ممثلـي         A/AC.105/C.1/2011/INF/40وترد يف الوثيقة      -١٠
 .مات الدوليةالدول وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظ

    
    جدول األعمالإقرار -باء 

فربايـــر، جـــدول / شـــباط٧، املعقـــودة يف ٧٣٨أقـــرَّت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلـــستها    -١١
 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .كلمة الرئيس  -٢ 
 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٣ 

 .األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  -٤ 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي             -٥ 
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــ -٦  ــشعار األرض عــن  امل ــصلة باست ــك    ُبسائل املت ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ع
 .مية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النا

 .احلطام الفضائي  -٧ 

 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٨ 

 .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ 

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١٠ 

 .األجسام القريبة من األرض -١١ 

 .شأن طقس الفضاءاملبادرة الدولية ب -١٢ 

 .يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  -١٣ 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٤ 
وتطبيقاته، مبا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة سـائر             
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ت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات       املسائل املتصلة بتطّورات االتصاال   
 .البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

ــة   قّــمــشروع جــدول األعمــال املؤ  -١٥  ت للــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعي
 .العلمية والتقنية

 .غراض السلميةالتقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ -١٦ 
    

   الكلمات العامة  - جيم  
االحتــاد الروســي،  : َتكلَّــم أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو الــدول األعــضاء التاليــة          -١٢

ــران     ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــتني، إكــوادور، أملاني ــة(األرجن ــا، )اإلســالمية-مجهوري ، إيطالي
 تـونس، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،       باكستان، الربتغال، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند،     

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية الـسورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،                
، كنــدا، كوبــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  سويــسرا، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فــن  
لعربيــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة، النمــسا،   كولومبيــا، كينيــا، ماليزيــا، املكــسيك، اململكــة ا  
وتكلّم أيضاً ممثل مجهورية إيـران اإلسـالمية   . نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان    

 والــصني، وممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة   ٧٧نيابــة عــن جمموعــة الـــ 
كمـا ألقـى املراقبـان عـن االحتـاد          . يـضا كلمـة عامـة     وألقـى املراقـب عـن زمبـابوي أ        . ي  والكاريب

كمــا ألقــى . واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة كلمــتني عــامتني ) اآليتيــو(الــدويل لالتــصاالت 
كلمات عامة املراقبـون عـن منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واملعهـد األورويب                   

ــض      ــة الف ــدويل للمالح ــاد ال ــضاء واالحت ــسياسات الف ــاف(ائية ل ــدويل   ) اإلي ــاد الفلكــي ال واالحت
واجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن ُبعـد واجلامعـة الدوليـة للفـضاء واجمللـس                    

وألقـى كلمـة عامـة أيـضا املراقـب عـن رابطـة              . االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن     
  .مراكز االستشعار عن ُبعد يف الوطن العريب

جنة علمـا بالكلمـة الـيت ألقاهـا ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية نيابـة عـن                     وأحاطت الل   -١٣
 والصني، اليت أعرب فيها عن آرائه بشأن مسائل االستشعار عـن بعـد، واحلطـام                ٧٧جمموعة الـ 

اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف         ، و دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفـضائية      الفضائي، و 
 اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف        و،  رة الدولية بشأن طقس الفضاء    املبادو،  الفضاء اخلارجي 

  .ملدار الثابت بالنسبة لألرض وااألمد البعيد
  .ورحَّبت اللجنةُ الفرعية بتونس، بصفتها العضو السبعني يف جلنة الفضاء اخلارجي  -١٤
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ها أحــدث ورحَّبــت اللجنــةُ الفرعيــة بالرابطــة الدوليــة لتعزيــز األمــان الفــضائي، بــصفت    -١٥
  .مراقب دائم لدى جلنة الفضاء اخلارجي

وأعربــت اللجنــةُ الفرعيــة عــن تعازيهــا لــشعوب االحتــاد الروســي وأســتراليا وباكــستان   -١٦
وكولومبيا واملكـسيك وهـاييت     ) البوليفارية-مجهورية(زويال    والربازيل وسري النكا وشيلي وفن    

 جـّراء الكـوارث الطبيعيـة الـيت حـدثت يف         ملا تكّبدته من خسائر يف األرواح والبىن التحتيـة مـن          
ــدان  ــن اخلــسائر يف األرواح       . تلــك البل ــه كــان ميكــن احلــّد م ــة إىل أن ــةُ الفرعي وأشــارت اللجن

واملمتلكــات لــو أتيحــت معلومــاٌت أفــضل لتحــسني عمليــات تقيــيم املخــاطر واإلنــذار املبكــر     
ن دور بـالغ األمهيـة يف       ورصد الكوارث، وشدَّدت على مـا ميكـن أن تؤّديـه الـنظم الفـضائية مـ                

  .دعم إدارة الكوارث، بتوفريها معلومات دقيقة وموقوتة ودعماً يف جمال االتصاالت
، ألقى الرئيُس كلمـةً تـضمَّنت عرضـاً مـوجزاً لعمـل اللجنـة الفرعيـة                 ٧٣٨ويف اجللسة     -١٧

ــة، واستعراضــاً لألنــشطة الفــضائية املــضطَلع هبــا علــى نطــاق العــامل يف     ــسنة يف الــدورة احلالي  ال
وشـدَّد الـرئيُس علـى      . املاضية، مبا فيها أوجه التقّدم اهلامـة الـيت حتقّقـت نتيجـة للتعـاون الـدويل                

  .ضرورة حتسني التنسيق بني األوساط املعنية بالفضاء واألوساط املعنية بإدارة الكوارث
  أيضا، ألقت مديرةُ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي باألمانـة العامـة          ٧٣٨ويف اجللسة     -١٨

كلمة استعرضت فيها برنامج عمـل املكتـب وأبـرزت حاجتـه إىل مـوارد إضـافية لكـي يـتمكن              
  . بنجاح٢٠١٣-٢٠١٢من أداء املسؤوليات املقّررة لفترة السنتني 

 مـن مناسـبات بـارزة يف جمــال    ٢٠١١وأشـارت اللجنـةُ الفرعيـة إىل مـا سيــشهده عـام        -١٩
نـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف الفـــضاء، ومنـــها الـــذكرى الـــسنوية اخلمـــسون إلنـــشاء جل

األغراض السلمية والذكرى السنوية اخلمسون لتحليق اإلنسان يف الفضاء، ورّحبت مبـا تتيحـه              
ــها يف حتــسني       ــوعي جبــدوى التطبيقــات الفــضائية وأمهيت ــادة ال ــان املناســبتان مــن فــرص لزي هات

كتـب شـؤون الفـضاء      ونّوهت اللجنـة الفرعيـة يف هـذا الـصدد مبـا وفّـره م              . ظروف حياة البشر  
اخلارجي من معلومات عن اعتزامه تنظيم عدد من األنـشطة، باالشـتراك مـع الـدول األعـضاء،                  

  .لالحتفال هباتني املناسبتني اهلامتني
وأعربت اللجنة الفرعية عـن هتانيهـا حلكـوميت جنـوب أفريقيـا واملكـسيك علـى إنـشاء                     -٢٠

ناسـبة الـذكرى الـسنوية اخلمـسني إلنـشاء          وكاليت الفضاء الوطنيتني فيهمـا، وحلكومـة فرنـسا مب         
املركز الوطين للدراسـات الفـضائية، وحلكومـة رومانيـا مبناسـبة انـضمام ذلـك البلـد إىل اتفاقيـة                 

  )٢(.إنشاء وكالة الفضاء األوروبية
───────────────── 

 .٥١٥٢٤، الرقم ١٢٩٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(  
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ــداهنا باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف        -٢١ ــزام بل ــَد الت ــوٌد تأكي وأعــادت وف
إتاحة سـبل الوصـول إىل الفـضاء        : تلك الوفود على املبادئ التالية    األغراض السلمية، وشّددت    

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

ادة أو بواســطة االســتخدام أو االحــتالل أو بــأي  واألجــرام الــسماوية األخــرى، بــدعوى الــسي 
وسيلة أخرى؛ وعدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالّ ألغـراض حتـسني ظـروف                  
العيش وتعزيز السلم على كوكـب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية         

  .حسبما أقّرته اجلمعية العامة وسائر احملافل الدولية
عن رأي مفاده أنَّ تـأثري األنـشطة الفـضائية علـى حيـاة اإلنـسان وعلـى                   ربت وفودٌ وأع  -٢٢

البيئــة يــستلزم زيــادة التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة    
القانونيــة مــن أجــل العمــل علــى إرســاء قواعــد دوليــة ملزمــة تتنــاول مــسائل مــن قبيــل احلطــام    

ام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وهـي مـسائل بالغـة األمهيـة                   الفضائي، واستخد 
  .يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه

وأعربـت وفــوٌد عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تــستفيد البلــدانُ الناميــة مــن تكنولوجيــا    -٢٣
وري تعزيـز التعـاون     الفضاء، خصوصاً يف دعم تنميتها االجتماعية واالقتصادية، وأنَّ مـن الـضر           

بني الـشمال واجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب تـسهيالً لنقـل التكنولوجيـا بـني الـدول، وأنَّ                  
تدريب العلماء يف البلدان النامية هو أمر بالغ األمهية مـن أجـل حريـة تـدفق املعلومـات العلميـة                     

  .وتبادل البيانات
  :لعلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية ا  -٢٤

عرض ملّخص للملتقى اإلقليمي السابع عشر لوكاالت الفضاء يف آسيا واحملـيط            "  )أ(  
  ، قّدمه ممثل اليابان؛"ر املناخدور تكنولوجيا الفضاء والصناعة الفضائية يف معاجلة تغّي: اهلادئ

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

  ، قّدمه ممثل تونس؛"٢٠١٠أنشطة تونس الفضائية يف عام "  )ج(  
  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"أنشطة مؤسسة الفضاء"  )د(  
، قّدمـه   "املنافع األرضية للبحوث املتعلقة باإلنشاءات خارج كوكب األرض       "  )ه(  

  ممثل تركيا؛
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 يف يف ميـدان الفـضاء   األخرية املنجزة   رات  ّوتطال يف   TÜBITAKدور مؤسسة   "  )و(  
  مه ممثل تركيا؛، قّد"تركيا

   ممثل الصني؛قّدمه، "الربنامج الصيين الستكشاف القمر"  )ز(  
 ســنة مــن ١٠٠: اجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن ُبعــد"  )ح(  

  .ة، قّدمه املراقب عن اجلمعي"خدمة اجملتمع مبعلومات مستمّدة من الصور
والحظت اللجنةُ الفرعية عرض أشرطة فيـديو علـى هـامش الـدورة احلاليـة، عنوانامهـا                   -٢٥

ــادئ       " ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــضاء يف آسـ ــاالت الفـ ــي لوكـ ــى اإلقليمـ ــن امللتقـ ــات عـ ــة "و" معلومـ بعثـ
‘Hayabusa’"       ،قّدمـه املراقـب عـن    "مـن سـبوتنيك إىل اليـوم وإىل الغـد         "، قّدمهما وفـد اليابـان ،

  .ي جليل الفضاءاجمللس االستشار
ــان وللمعهــد األورويب        -٢٦ ــا والياب ــا حلكــوميت إيطالي ــة عــن امتناهن ــةُ الفرعي وأعربــت اللجن

لــسياسات الفــضاء، وكــذلك لالحتــاد األورويب، لتنظيمهــا أنــشطة علميــة وتقنيــة علــى هــامش   
  .الدورة احلالية للجنة الفرعية

    
   التقارير الوطنية -دال  

متــها الــدول األعــضاء   ّد مــع التقــدير بالتقــارير الــيت ق   اًمــلأحاطــت اللجنــة الفرعيــة ع    -٢٧
)A/AC.105/977و Add.1و A/AC.105/C.1/2011/CRP.8 (   يف اللجنــة الفرعيــة  لكــي تنظــر فيهــا

تبــادل عـام لــآلراء وعـرض اســتهاليل للتقـارير املقّدمــة عــن    " مـن جــدول األعمـال   ٣إطـار البنــد  
تواصل األمانـة دعـوة الـدول األعـضاء إىل تقـدمي            وأوصت اللجنة الفرعية بأن      ".األنشطة الوطنية 

 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
    

   الندوة -هاء 
محايـة  " عـن موضـوع       نـدوةً  )كوسبار(جلنة أحباث الفضاء    فرباير، نظَّمت   / شباط ١٤يف    -٢٨

وتـضّمنت   . تنـسيق الـدورة جـون روميـل مـن كوسـبار            وتـولّى ،  "الكواكب واستكشاف الفضاء  
دور جلنــة  :نظــرة عامــة عــن محايــة الكواكــب" :يــضاحية املقدَّمــة يف النــدوة مــا يلــيالعــروض اإل

هــل مــن حيــاة علــى "، قدَّمــه جــون روميــل مــن كوســبار؛ و"أحبــاث الفــضاء يف البعثــات الدوليــة
، قدَّمه تشارلز كوكيـل مـن اجلامعـة املفتوحـة؛           "املريخ؟ كوكب يستحق احلماية يف كلتا احلالتني      

، قدَّمــه جــريارد  " الستكــشاف املــريخ والتــدابري احلاليــة حلمايــة الكواكــب     الربنــامج الــدويل "و
أقمـار الكواكـب اخلارجيـة باعتبارهـا بوتقـات حمتملـة            "؛ و وكالة الفـضاء األوروبيـة    كمينيك من   
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لوكالـة الفـضاء   ، قدَّمه كيفني هاند من خمترب الدفع النفثـي التـابع         "األرضية وغري األرضية  : للحياة
ــات املتحــدة؛ و  يف ال)لناســاا( ــامل احلــي  "والي ــة الكواكــب فيمــا وراء الع ــة أحبــاث  : محاي دور جلن

، قدَّمتــه باســكال "الفــضاء يف البعثــات االستكــشافية املــستقبلية ويف صــون العلــوم والنــهوض هبــا  
اخلطــوات  هــل فقــدنا كوكــب بلوتــو؟"إيهرينفرونــد مــن كوســبار وجامعــة جــورج واشــنطن؛ و 

املنظومـــة ام الـــصغرية املوجـــودة يف ر واألجـــوأقمارهـــالكواكـــب املـــستقبلية الراميـــة إىل صـــون ا
  .، قدَّمه جون روميل من كوسبار"ةالشمسي

    
   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -واو  

 املعقـودة يف    ٧٥٧بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضـة عليهـا، يف جلـستها                 -٢٩
ــر / شــباط١٨ ــضاء اخلــارجي يف    ، اعتمــدت٢٠١١فرباي ــة اســتخدام الف ــّدم إىل جلن ــا املق  تقريره

 .األغراض السلمية، الذي يتضّمن آراءها وتوصياهتا على النحو املبّين يف الفقرات الواردة أدناه
    

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
 ٤ة والتقنيـة يف البنـد       ، نظرت اللجنة الفرعيـة العلميـ      ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامة    ب عمال  -٣٠

 ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"من جدول األعمال، 

ــسة   -٣١ ــوجزا       ٧٣٩ويف اجلل ــا عرضــا م ــّدم فيه ــة ق ــضائية كلم ــات الف ــى خــبري التطبيق ، ألق
 .لألنشطة املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

 مـن جـدول     ٤ليابان والواليات املتحدة األمريكية بكلمتني يف إطار البنـد          وأدىل ممثال ا    -٣٢
هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال       بـشأن وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، أدىل بكلمـات            . األعمال

 جمموعـة دول أمريكـا      نيابة عـن  أيضا ممثلو دول أعضاء أخرى، منها ممثل كولومبيا الذي تكلّم           
 .ي والكاريبالالتينية 

، )اهلنـد (شـيفاكومار   . ك. وعاد الفريق العامل اجلامع إىل االنعقاد جمدداً برئاسـة الـسيد س             -٣٣
جلـسات، يف  ست  وقد عقد الفريق العامل اجلامع   . ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٧وفقا للفقرة   

  املعقـودة يف ٧٥٤أقـرَّت اللجنـة الفرعيـة يف جلـستها     و. ٢٠١١فربايـر  / شـباط ١٧ إىل   ٧الفترة من   
 .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير/ شباط١٧

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -٣٤

 ةلزمـاالت الطويلـ  بـشأن ا اليابـان   وألمم املتحدةا املشترك بنيربنامج التعريف ب "  )أ( 
 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"لنانويةتكنولوجيات السواتل ايف جمال مد األ
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 . وكالة الفضاء األوروبية، قدَّمه املراقب عن"التطبيقات الفضائية املتكاملة"  )ب( 
    

   أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -ألف 
حملـة وجيـزة عـن      ُعرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّم             -٣٥

، A/AC.105/980(دة إىل برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفـــضائية وَتوجُّهـــه  الواليـــة املـــسَن
 قـد ُنفِّـذت علـى      ٢٠١٠أن أنـشطة الربنـامج لعـام        إىل   اللجنة الفرعية    وأشارت). ٨-٢الفقرات  

 .حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج

 قـد قـدَّمت، منـذ       شـّتى اللجنة الفرعية مع التقدير أن دوال أعضاء ومنظمـات          والحظت    -٣٦
، حـسبما ُنـوِّه بـه يف تقريـر خـبري التطبيقـات          ٢٠١٠دورهتا السابقة، موارد إضافية ألنـشطة عـام         

 ).٥٧ و٥٦، الفقرتان A/AC.105/980(الفضائية 

تاحـة لتنفيـذ الربنـامج ال تـزال         وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها من أن املـوارد املاليـة امل             -٣٧
أن تواصـل دعـم الربنـامج       واملنظّمـات الدوليـة     وناشدت اللجنة الفرعية الدول األعـضاء       . حمدودة

ورأت اللجنة الفرعية أنه ينبغي تركيز ما لدى األمم املتحدة مـن مـوارد حمـدودة        .بتقدمي تربعات 
  .على األنشطة ذات األولوية العليا

)  أدنـاه  ٤٥ة  انظـر الفقـر    (٢٠١١أن أنـشطة الربنـامج يف عـام         رعية  الفاللجنة  الحظت  و  -٣٨
من األنـشطة الفـضائية،     املتأّتية  االقتصادية  -املنافع االجتماعية  :ستركز على جماالت، منها ما يلي     

وتكنولوجيـا الفـضاء البـشرية،      وتسخري تكنولوجيا السواتل الصغرية ألغراض التنميـة املـستدامة،          
ــر املنــاخ، وصــحة البــشر   العامليــة لــسواتل املالحــة، و وطقــس الفــضاء، والــنظم   ــاه، وتغّي إدارة املي

  .عدُبدراسة األوبئة عن وأمنهم، و
وأحاطت اللجنة الفرعية علمـا مـع التقـدير بتقـدمي أرمينيـا والربازيـل وسويـسرا وفرنـسا                     -٣٩

ة الدوليـة   والواليات املتحدة واليابان أجهزة أرضية خاصة بطقس الفضاء مـن أجـل تنفيـذ املبـادر               
  .بشأن طقس الفضاء

بعني التقدير مـشاركة الـشركاء يف حمطـة الفـضاء الدوليـة يف              الفرعية  والحظت اللجنة     -٤٠
ندوة التوعية مبحطة الفضاء الدوليـة، الـيت نظَّمهـا املكتـب يف إطـار مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء                     

 .فرباير/ شباط٨البشرية يف 
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   ٢٠١٠عام   - ١  
 الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العملاالجتماعات واحللقات 

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية يف عـام                    -٤١
ــف        ٢٠١٠ ــة خمتل ــشاركتها يف رعاي ــة مل ــات التالي ــديرها للجه ــن تق ــة ع ــة الفرعي ــت اللجن ، أعرب

 ضـمن إطـار الربنـامج واملـشار إليهـا يف            حلقات العمل والندوات ودورات التدريب اليت ُعقـدت       
 ): واملرفق األول٥٣، الفقرة A/AC.105/980(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

ــا   )أ(  ــات بوليفي ــة(حكوم ــّد-دول ــاتاملتع ــة   ) دة القومي ــا واجلمهوري ــد وتركي وتايلن
 التشيكية ومجهورية مولدوفا ومصر والنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة؛

 التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، مركـز البحـوث واخلـدمات يف           منظمة )ب( 
 عن ُبعد التابع جلامعة سان سيمون الكربى يف دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات،                االستشعارجمال  

ــوزارة      ــا التابعــة ل ــوم والتكنولوجي ــوزارة املكلَّفــة بــشؤون العل ــة والزراعــة وال ــة الريفي وزارة التنمي
، وكالـة تطـوير اإلعالميـات       وكالـة الفـضاء األوروبيـة     لة بوليفيا املتعددة القوميات،     التعليم يف دو  

مـن خـالل مركزهـا املعـين        (اجلغرافية والتكنولوجيا الفـضائية يف تايلنـد، جامعـة حلـوان يف مـصر               
، األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية، االحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة،           )مبراقبة طقـس الفـضاء    

، جامعــة )مــن خــالل أمانتــها التنفيذيــة(ة الدوليــة املعنيــة بالــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــة  اللجنــ
ــة للبحــث          ــصر، الوكالــة الوطني ــي يف م ــايل والبحــث العلم ــة، وزارة التعلــيم الع ــو الياباني كيوش
والتطوير يف جمال الفضاء وجامعة أوبافيمي أوولوو يف نيجرييـا، املركـز اإلقليمـي للتـدريب علـى                  

سح الفضائي اجلوي يف نيجرييا، الوكالة اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي، اإلدارة الوطنيـة               امل
 .يف الواليات املتحدة) الناسا(للمالحة اجلوية والفضاء 

  
 الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمِّق

صـلت، مــن خــالل معهــد  أعربـت اللجنــة الفرعيــة عــن تقـديرها حلكومــة إيطاليــا الــيت وا    -٤٢
البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العـايل وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين                    

 شـهرا، إلجـراء دراسـات       ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربـع زمـاالت دراسـية مـدة كـل منـها                
 .عليا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة هبا

 لوضـع وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليابان وملعهد كيوشو للتكنولوجيا             -٤٣
تكنولوجيـات  يف جمال   لزماالت الطويلة األمد    بشأن ا اليابان   و األمم املتحدة املشترك بني   ربنامج  ال

 وستـسهم هـذه    . التابعـة للربنـامج     األساسـية  ءالسواتل النانوية يف إطـار مبـادرة تكنولوجيـا الفـضا          
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ن قــدرات أساســية يف جمــال تطــوير ي يف بنــاء القــدرات يف البلــدان الــيت تــسعى إىل تكــوتالزمــاال
 .التكنولوجيا الفضائية

    
    اخلدمات االستشارية التقنية    

الحظت اللجنة الفرعية مع التقـدير مـا قُـدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات                       -٤٤
دعمــا لألنــشطة واملــشاريع الــيت تعــزز التعــاون اإلقليمــي الفــضائية مــن خــدمات استــشارية تقنيــة 

والدويل يف جمال التطبيقات الفضائية، على النحو املشار إليه يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية             
)A/AC.105/980 ٥٢-٤٣، الفقرات.( 
    

   ٢٠١١عام   - ٢  
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل

ــية      -٤٥ ــايل لالجتماعـــات واحللقـــات الدراسـ ــامج التـ ــإقرار الربنـ ــة بـ ــة الفرعيـ أوصـــت اللجنـ
 :٢٠١١والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعام 

حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلمــارات العربيــة املتحــدة بــشأن     )أ( 
 الواليـات املتحـدة، مـن خـالل          يف رعايتـها   شاركتتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت       

ُعقدت يف ديب باإلمارات العربيـة املتحـدة،        واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة،        
 يناير؛/ كانون الثاين٢٠ إىل ١٦من 

املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني بشأن استخدام تكنولوجيـا      )ب( 
اه، الذي تشارك يف رعايته وكالة الفضاء األوروبية وجائزة األمري سلطان بن            الفضاء يف إدارة املي   

 مارس؛/سُيعقد يف بوينس آيرس باألرجنتني يف آذارالذي عبد العزيز العاملية للمياه، 

حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واجلمهوريـة العربيـة الـسورية بـشأن                    )ج( 
ــا الفــضاء املتكا  تقــدمي الــدعم لرصــد تغيُّــر املنــاخ وتــأثريه علــى املــوارد   : ملــةتطبيقــات تكنولوجي

 مايو؛/الطبيعية، اليت سُتعقد يف دمشق يف أيار

 األوبئـة  حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وكنـدا بـشأن إسـهام دراسـة                  )د( 
خ، الــيت ُبعــد يف اختــاذ اإلجــراءات املتعلقــة بالــصحة العامــة يف ســياق التكيُّــف مــع تغيُّــر املنــا  عــن

 يونيه؛/سُتعقد يف مونتريال بكندا يف حزيرانواليت ، وكالة الفضاء األوروبيةتشارك يف رعايتها 
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حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وفييـت نـام بـشأن تـسخري تطبيقـات                     )هـ( 
وكالـة  تكنولوجيات الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية، اليت تـشارك يف رعايتـها               

 أكتوبر؛/سُتعقد يف هانوي يف تشرين األولواليت ، لفضاء األوروبيةا

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية                 )و( 
 يوليه؛/بشأن تسخري تكنولوجيا الفضاء لتحسني الصحة البشرية، اليت سُتعقد يف طهران يف متوز

 حـول  ووكالـة الفـضاء األوروبيـة    املتحـدة والنمـسا   الندوة املـشتركة بـني األمـم       )ز( 
تسخري برامج السواتل الـصغرية ألغـراض التنميـة املـستدامة، الـيت سـُتعقد يف غـراتس بالنمـسا يف                     

 سبتمرب؛/أيلول

حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية  )ح( 
ري والبيئي، اليت سُتعقد يف كيب تاون جبنـوب أفريقيـا            األمن البش  من أجل بشأن تسخري الفضاء    

 سبتمرب؛/يف أيلول

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية              )ط( 
عقد يف كيـب تـاون جبنـوب أفريقيـا          ُتبشأن تسخري السواتل الصغرية خلدمة البلدان النامية، اليت س        

 ؛أكتوبر/يف تشرين األول

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا حـول املبـادرة الدوليـة بـشأن                )ي( 
طقــس الفــضاء، الــيت تــشارك يف تنظيمهــا الناســا والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  

سـُتعقد يف أبوجـا يف   الـيت  الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة،   وجامعة كيوشو واللجنة   
 أكتوبر؛/شرين األولت

اجتماع خرباء األمم املتحدة بشأن مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء البـشرية، الـذي                )ك( 
 ؛٢٠١١سُيعقد يف ُبترا جايا مباليزيا يف النصف الثاين من عام 

ــة لــسواتل املالحــة، الــذي      )ل(  ــنظم العاملي اجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل بــشأن ال
حـدة األمريكيـة، مـن خـالل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة          تشارك يف رعايته الواليات املت  

 .ديسمرب/سُيعقد يف فيينا يف كانون األولوالذي لسواتل املالحة، 
    

    املعلومات الفضائية الدوليةخدمة -باء 
، ”Highlights in Space 2010“ة بارتياح صـدور النـشرة املعنونـة    الحظت اللجنة الفرعي  -٤٦
جلنـة أحبـاث    عـّد بالتعـاون مـع       أُاسـتنادا إىل تقريـر      ) CD-ROM(عت يف أقراص مضغوطة     مُِّجاليت  
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وأعربـت اللجنـة الفرعيـة       . واملعهد الدويل لقانون الفـضاء     ويةواالحتاد الدويل للمالحة اجل   الفضاء  
 .عن تقديرها ملا قام به املسامهون من أعمال

ــة و    و  -٤٧ ــدير أن األمان ــع التق ــة م ــة الفرعي ــات    الحظــت اللجن ــة املعلوم ــز خدم اصــلت تعزي
  .(www.unoosa.org) الفضائية الدولية واملوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

    
   التعاون اإلقليمي واألقاليمي - جيم  

الحظــت اللجنــة الفرعيــة أن اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات الُعليــا الــيت تــستغرق   -٤٨
ها املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم     ، والـــيت تقـــّدم  ٢٠١٢-٢٠٠٩تـــسعة أشـــهر للفتـــرة   

وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، قـد أُدرج يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية                  
)A/AC.105/980املرفق الثالث ،.( 

ــة شــدَّدت يف قرارهــا      -٤٩ ــة العام ــة أن اجلمعي ــة الفرعي ــى أن ٦٥/٩٧واســتذكرت اللجن  عل
 يف ميــدان األنــشطة الفــضائية ضــروري لتــدعيم اســتخدام الفــضاء   التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي

اخلارجي يف األغراض السلمية وملساعدة الدول على تنمية قدراهتا الفـضائية ولإلسـهام يف حتقيـق                
وحتقيقـاً هلـذه الغايـة شـجَّعت علـى           )٣(األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة،             

 . األعضاء بشأن مسائل الفضاءاحلوار األقاليمي بني الدول

اللجنة الفرعية أن حكومة كينيا ستستضيف املؤمتر الرابع للقيـادات األفريقيـة            والحظت    -٥٠
ــة     ــضاء ألغــراض التنمي ــا الف ــوم وتكنولوجي ــسخري عل ــشأن ت ــستدامة عــن موضــوع   ب   تكــوين "امل

  / أيلـــول٢٨ إىل ٢٦، الـــذي ســـُيعقد يف الفتـــرة مـــن "رؤيـــة مـــشتركة عـــن الفـــضاء يف أفريقيـــا 
اللجنــة الفرعيــة علمــا باملناقــشات اجلاريــة بــني املكتــب واحلكومــة   أحاطــت و .٢٠١١ســبتمرب 

  .املؤمترذلك الكينية بشأن ما ميكن تنظيمه من أنشطة فيما يتصل ب
والحظت اللجنة الفرعية أيـضا أن الـدورة الـسابعة عـشرة للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت                    -٥١

/  تــشرين الثــاين٢٦ إىل ٢٣ قــد عقــد يف ملبــورن بأســتراليا مــن الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ
دور تكنولوجيــا الفــضاء والــصناعات الفــضائية يف    "وكــان موضــوع الــدورة   . ٢٠١٠نــوفمرب 

فورة وحكومة اليابان يف تنظيم الـدورة الثامنـة         ا تشترك حكومة سنغ   وسوف". معاجلة تغّير املناخ  
 .٢٠١١ديسمرب /األول كانون فورة يفاعشرة للملتقى، اليت ستستضيفها سنغ

───────────────── 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )3(  
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اهلـادئ قـد     واحملـيط  آلسـيا  الفـضائي  التعـاون  اللجنة الفرعيـة أيـضا أن منظمـة       والحظت    -٥٢
ت ، وأقـرّ  ٢٠١١ينـاير   /عقدت االجتماع الرابع جمللسها يف باتايا يف تايلند يف هنايـة كـانون الثـاين              

 اختيــاري، وإعمــال نظــام  االســتبانة كمــشروع خاللــه إعمــال النظــام الــساتلي التطبيقــي العــايل  
ذ وسـينفّ . الرصد البصري األرضي لألجسام الفـضائية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ كنـشاط أساسـي                

 التعـاون  ذه منظمـة ق خدمات تبـادل البيانـات الـذي تنفّـ    ِفرَمهذان املشروعان إضافة إىل مشروع    
 .اهلادئ واحمليط آلسيا الفضائي

ر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء، الـذي        اللجنة الفرعية أيضا أن مؤمت    والحظت    -٥٣
ــن       ــشوكا م ــد يف بات ــد ُعق ــة املكــسيك، ق ــضافته حكوم ــاين ١٩ إىل ١٥است ــشرين الث ــوفمرب / ت ن

ــة أمــور إىل إنــشاء فريــق     . ٢٠١٠ ــتم املــؤمتر باعتمــاد إعــالن باتــشوكا، الــذي دعــا يف مجل واخُت
أو الوكـاالت احلكوميـة     /الفـضائية و  ف مـن ممثلـي الوكـاالت        لّـ عين بالفضاء، مؤ  استشاري تقين م  

ضطلع هبـا   يـ املسؤولة عن شؤون الفضاء يف بلدان القارة، ليسدي املشورة يف سياق األعمال اليت              
  .ين بالفضاء وأماناته املؤقتةمؤمتر القارة األمريكية املع

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  

    )اليونيسبيس الثالث(استخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي و
ــة      -٥٤ ــال بقــرار اجلمعيــة العام ــة يف البنــد    ٦٥/٩٧عم تنفيــذ "، ٥، نظــرت اللجنــة الفرعي

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

ــم يف   -٥٥ ــد  وتكلَّ ــات املتحــدة   ٥إطــار البن ــا والوالي ــان ونيجريي ــدا والياب ــو كن ــاء .  ممثل وأثن
  .التبادل العام لآلراء، تكلّم بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى

توصـيات صـادرة   "واستمعت اللجنةُ الفرعية إىل عرض إيضاحي علمـي وتقـين عنوانـه            -٥٦
القــادم مــن القيــادات يف قطــاع  مــسامهات مــن اجليــل  : ٢٠١٠عــن مــؤمتر جيــل الفــضاء لعــام  
  .، قّدمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء"الفضاء بشأن التطّور الفضائي

ــذ توصــيات         -٥٧ ــاع هنــج مــرن يف تنفي ــديرها التب ــة جمــّددا عــن تق ــةُ الفرعي وأعربــت اللجن
فرقـة عمـل،    وذُكر أنَّ اللجنة، باستعانتها خبطط عمل متعددة السنوات وبأ        . اليونيسبيس الثالث 

  .استطاعت معاجلة طائفة واسعة من املسائل، مما أتاح تنفيذ أكرب قدر من تلك التوصيات



 

V.11-81086 15 
 

A/AC.105/987 

ــذ        -٥٨ ــسهم يف تنفي ــدولَ األعــضاء مــا برِحــت ت ــاح أنَّ ال ــة بارتي ــةُ الفرعي والحظــت اللجن
توصيات اليونيسبيس الثالث من خالل أنشطة وطنية وإقليمية ومن خالل دعم الربامج املنـشأة              

  .بة لتلك التوصيات واملشاركة فيهااستجا
فريـق  والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ فريـَق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض و                -٥٩

  .عقدا اجتماعات أثناء دورهتا الثامنة واألربعنيالعمل املعين بالصحة العامة 
ــةُونّوهــت   -٦٠ ــةاللجن ــصادرة عــن   الفرعي ــق العامــل املعــين  بالتوصــيات ال  باألجــسام الفري

 مـن تقريـر الفريـق العامـل، املـدرج           ١٢ إىل   ٩، اليت وردت يف الفقرات مـن        القريبة من األرض  
  .يف املرفق الثالث هلذا التقرير

، الــذي امــةفريــق العمــل املعــين بالــصحة العمــع التقــدير أنَّ  الفرعيــة والحظــت اللجنــةُ  -٦١
لكـي تنظـر فيـه      ) A/AC.105/C.1/L.305(تشترك يف رئاسته كنـدا واهلنـد، قـّدم تقريـره النـهائي              

 إىل  ٥ وأحاط علمـا بالتوصـيات املـذكورة يف الفقـرات مـن              اللجنة الفرعية أثناء دورهتا احلالية،    
  .قريَر الفريق العامل اجلامع، الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير من ت٩

رجي يف األغـراض    واتفقت اللجنةُ الفرعية على أنَّ إسـهام جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـا                -٦٢
دي جـانريو بالربازيـل،    السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي سـُيعقد يف ريـو           

، ينبغــي أن تركِّــز علــى تــسخري البيانــات اجلغرافيــة الفــضائية ألغــراض التنميــة         ٢٠١٢عــام 
  .املستدامة، وأن ُتقيِّم صلة هذا املوضوع جبدول األعمال الرئيسي للمؤمتر

، ٦٥/٩٧قـرار اجلمعيـة العامـة       ل وفقا العامل اجلامع، الذي عاود االنعقاد       وكان الفريقُ   -٦٣
تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين  "املعنـــون ، ٥قـــد نظـــر أيـــضاً يف البنـــد 

ت رَّوأقـ )". اليونيسبيس الثالـث  (باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية        
ــةُ ــة، يف جلــستها   الاللجن ــر، توصــيات الفريــق العامــل   / شــباط١٧، املعقــودة يف ٧٥٤فرعي فرباي

  .اجلامع املتعلقة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، والواردة يف املرفق األول هلذا التقرير
وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــا بالطلــب الــذي تقــّدمت بــه الــدول العربيــة الــيت هــي      -٦٤

خلارجي، والداعي إىل إنشاء مركز إقليمي لتدريس علـوم وتكنولوجيـا           أعضاء يف جلنة الفضاء ا    
والحظـت اللجنـة    .  باللغـة العربيـة، يكـون منتـسبا إىل األمـم املتحـدة             - الفضاء يف غـرب آسـيا     

الفرعية أيضا أن تلك الدول قد أوصت بأن تستضيف اجلمهورية العربية السورية ذلك املركـز               
عريب للتأهيل والتدريب يف علوم الفـضاء باللغـة العربيـة التـابع             اإلقليمي ألهنا تستضيف املركز ال    

  .لرابطة مراكز االستشعار عن ُبعد يف الوطن العريب
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 باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك صلةاملسائل املت  -رابعا  
   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 مــن ٦، واصــلت اللجنــة الفرعيــة النظــر يف البنــد  ٦٥/٩٧ العامــة عمــالً بقــرار اجلمعيــة   -٦٥
املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  "جــدول األعمــال، 
 ".ان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلد

اهلنـد  وأملانيا  ولصني  وتكلّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثّلو النمسا وكندا وا             -٦٦
ممثلــو دول  وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ألقــى  .وأوكرانيــا والواليــات املتحــدة وإيطاليــا واليابــان
 .أيضا كلمات ذات صلة هبذا البند أعضاء أخرى

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -٦٧

 ، قّدمه ممثل اجلزائر؛"فأل-٢-ألساتالساتل "  )أ( 

 ، قدَّمه ممثل كازاخستان؛"شركة كازاخستان غاريش ساباري الوطنية"  )ب( 

  ، قّدمه ممثِّل اهلند؛"تطبيقات التصوير العايل االستبانة يف اهلند"  )ج( 
، قدَّمـه   "األمسـاك غـري القـانوين     تطبيق التكنولوجيات الفـضائية يف مراقبـة صـيد          "  )د(  

 .ة الدولية للفضاءاملراقب عن اجلامع

ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار        -٦٨
وقُدِّمت أمثلة عن الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية الراميـة إىل تعزيـز التنميـة               . عن ُبعد 

الزراعـــة وصـــيد  :جملـــاالت التاليـــةســـيما يف ا االقتـــصادية والتنميـــة املـــستدامة، وال-االجتماعيـــة
األمساك؛ ورصد تغّير املناخ؛ وإدارة الكـوارث؛ واهليـدرولوجيا؛ وإدارة املنظومـات اإليكولوجيـة              

ع األحيـائي واملنـاطق   واملوارد الطبيعية؛ ورصد نوعيـة اهلـواء وامليـاه؛ ورسـم خـرائط مـوارد التنـوّ               
اضي الرطبة؛ ودراسة احمليطات؛ والتنميـة      الساحلية، واستخدام األراضي، واألراضي البور، واألر     

 .الريفية وختطيط املدن؛ والسالمة؛ وجهود البحث واإلنقاذ

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن النظم الـشاملة واملنـسقة واملـستدامة لرصـد األرض                 -٦٩
يف ضرورية لتحقيق مصلحة اإلنسان؛ وأنه جيري بذل جهود كبرية لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة       

 . االجتماعية واالقتصاديةاستخدام أرصاد األرض ليتسىن هلا حتسني نوعية احلياة وتعزيز تنميتها

ونّوهت اللجنة الفرعية بتزايد توفُّر البيانات املُستـشعرة مـن الفـضاء بتكلفـة ال ُتـذكر أو              -٧٠
راسـة مـوارد األرض     الربازيلـي لد  -اليت يوفّرها الساتل الصيين   فضائية  بيانات ال المبا يف ذلك    جمانا،  

 . يف القارة األفريقيةعملنيجمانا للمست
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وأحاطت اللجنة الفرعية علمـا بعـدد عمليـات اإلطـالق املـستمر لـسواتل رصـد األرض                    -٧١
ــات        ــيت ميكــن اســتخدام البيان ــسواتل، ال ــة الــيت أُجريــت باســتخدام هــذه ال ــالبحوث االبتكاري وب

 .عامليعلى الصعيد المتكاملة  تكون رضيةمة للمنظومة األاملستمدة منها لوضع مناذج متقّد

وسلّمت اللجنة الفرعية بأمهية الدور الذي تضطلع به منظمـات مثـل امللتقـى اإلقليمـي           -٧٢
ــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ و    ــسخري  مــشروع رصــد آســيا و لوكــاالت الف ــشأن ت ــه ب مبادرت

رض ومبادرهتــا بــشأن   البيئــة؛ واللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األ    لــصاحلالتطبيقــات الــساتلية  
ــق املخــتص برصــد        ــق املخــتص برصــد األرض؛ والفري ــات االفتراضــية مــن أجــل الفري الكوكب

ــاون    ــز التع ــصعيد  األرض، مــن أجــل تعزي ــى ال ــا   عل ــدويل واإلقليمــي يف اســتخدام تكنولوجي ال
  .االستشعار عن بعد، وال سّيما لصاحل البلدان النامية

م الـذي أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف             ّدوأحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقـ       -٧٣
كــذلك أن الفريــق املخــتص والحظــت ، )جيــوس(إعمــال املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض  

 / تـشرين الثـاين  ٤ و ٣برصد األرض اعتمد، يف دورتـه العامـة الـسابعة املعقـودة يف بـيجني يـومي                  
 بادئ بشأن تبادل البيانـات    املل تنفيذ   ، خطة العمل املتعلقة بتبادل البيانات من أج       ٢٠١٠نوفمرب  

، واسـتهل املبـادرة العامليـة ملراقبـة الغابـات، هبـدف مـساعدة الـدول                املستمّدة من منظومة جيـوس    
عـن الغطـاء احلرجـي والتغيُّـرات الـيت تطـرأ             متـسقة وقابلـة للمقارنـة     و موثوقـة على إعـداد تقـارير      

 .ات واالجتاهات ذات الصلةعليه، ووضع تقديرات بشأن خمزونات الكربون يف الغاب

والحظت اللجنـة الفرعيـة أن االجتمـاع العـام املقبـل للجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض                       -٧٤
ــا يف تــشرين الثــاين   ــا، الــيت اســتلمت  ٢٠١١نــوفمرب /ســُيعقد يف لوكــا بإيطالي ، وستستــضيفه إيطالي

اء يف الربازيـل يف تـشرين       رئاسة اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض من املعهد الوطين لبحوث الفض          
ــوبر /األول ــة       . ٢٠١٠أكت ــة املعني ــد ســتتوىل رئاســة اللجن ــضا أن اهلن ــة أي ــة الفرعي والحظــت اللجن

 . ذاهتاالسنة ، وستستضيف االجتماع العام لتلك اللجنة يف٢٠١٢بسواتل رصد األرض يف عام 

ــادرة     -٧٥ ــة مبب ــة الفرعي ــا تكنو  ورحَّبــت اللجن ــيت توفّره ــول ال ــضاء  اســتعراض احلل ــا الف لوجي
محاية الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة والـساحلية واسـتخدامها           للتصدي للتحديات املتنامية يف جمال      

ويف هــذا الــسياق، أحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــا مــع  . ، وخــصوصا يف املنــاطق الناميــةاملــستدام
 للجنـة  على هامش الـدورة الرابعـة واخلمـسني   حول هذا املوضوع  اجتماععقد التقدير باحتمال  

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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    احلطام الفضائي  -خامسا  
 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧قـرار اجلمعيـة العامـة       ب عمال  -٧٦

  ".احلطام الفضائي"األعمال، 
يا  مــن جــدول األعمــال ممثلــو الــصني وفرنــسا واهلنــد وإندونيــس٧م يف إطــار البنــد وتكلّــ  -٧٧

 وألقـى . )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فنواليابان واالحتاد الروسي وأوكرانيا والواليات املتحدة و      
العـام لـآلراء،    م بشأن هذا البند أيضاً، أثناء التبادلوتكلّ. ممثال األرجنتني وإيطاليا كلمة مشتركة    

  .ي تينية والكاريبممثلو دول أعضاء أخرى وممثل كولومبيا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الال
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٧٨

حتليــل طرائــق خفــض مــستوى تلــوث الفــضاء أثنــاء تنفيــذ البعثــات الفــضائية  "  )أ(  
  ل االحتاد الروسي؛مه ممثّ، قّد"وتقدير تكاليف ذلك اخلفض

 بيئــة احلطــام الفــضائيعلقــة بت املتمعلومــات حمدثــة عــن العمليــات والــسياسا"  )ب(  
  مه ممثل الواليات املتحدة؛، قّد"لواليات املتحدةالتابع ل

 فرنــسا بــشأن احلطــام الفــضائي يف عــام  نفــذهتا عــن األنــشطة الــيت عامــةحملــة "  )ج(  
  ، قدمه ممثل فرنسا؛"٢٠١٠

 مـه ممثـل االحتـاد     ، قدّ "أنشطة االحتـاد الروسـي بـشأن مـشكلة احلطـام الفـضائي            "  )د(  
  الروسي؛
ــن األرض      "  )ه(   ــب م ــضاء القري النظــام املؤمتــت لكــشف احلــاالت اخلطــرة يف الف

  ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛" تطورهاوآفاقراهنة الة الاحل: واإلنذار بوجودها
استعراض األحداث اليت وقعت يف منطقـة املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يف                "  )و(  

الـشبكة الدوليـة لألرصـاد البـصرية         حـصلت عليهـا       استنادا إىل البيانـات الـيت      ٢٠١٠عام  
  ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛"العلمية

مــه ، قّد" يف جمــال ختفيــف احلطــام الفــضائيوكالــة الفــضاء األوروبيــةأنــشطة "  )ز(  
  ؛وكالة الفضاء األوروبيةاملراقب عن 

 احلطـام   التغلب على حتديات  :  يف األمد البعيد   ألنشطة الفضائية ا استدامة   حنو"  )ح(  
  مه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛، قّد"الفضائي
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ــسواتل يف األمــد   : مــسألتان تتعلقــان باحلطــام الفــضائي  "  )ط(   تكــاليف عمليــات ال
مــه املراقــب عــن ، قّد"إىل الغــالف اجلــويتــصلة بــالعودة مخــاطر امللل حديــد الــدقيقالبعيــد، والت

  .مان يف الفضاءالرابطة الدولية لتعزيز األ
  :على اللجنة الفرعيةة  معروضت الوثائق التاليةوكان  -٧٩

مــذكرة مــن األمانــة عــن البحــوث الوطنيــة املتعلقــة باحلطــام الفــضائي وأمــان      )أ(  
األجسام الفـضائية الـيت توجـد علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة ومـشاكل اصـطدامها باحلطـام                       

  ؛)Add.1 وA/AC.105/978(الفضائي 
يف "ير املؤمتر الدويل املتعدد التخصصات املعين باحلطـام الفـضائي، املعنـون             تقر  )ب(  
، "التغلــب علــى حتــديات احلطــام الفــضائي:  يف األمــد البعيــدألنــشطة الفــضائيةا اســتدامة ســبيل

  .A/AC.105/C.1/2011/CRP.14الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات 
ذ تدابري لتخفيف احلطـام الفـضائي        تنفّ والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن بعض الدول        -٨٠

تتسق مع املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء                    
أو املبادئ التوجيهية للحد من احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن             /اخلارجي يف األغراض السلمية، و    

الفـضائي، وأن دوالً أخـرى قـد وضـعت          جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام            
  .معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهيةلنفسها 

وطلبــت اللجنــة الفرعيــة إىل جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام      -٨١
 احلطــام بــادئ التوجيهيــة بــشأن احلــد مــناملعلــى  الــيت ُتجــرى تنقيحــاتبالأن تبلغهــا  الفــضائي
مارسـات  امل، علـى ضـوء تطـور التكنولوجيـات و         املذكورة جلنة التنسيق    ، الصادرة عن  الفضائي
  .ختفيف احلطام الفضائييف جمال 

 قد اعتمدت عدداً مـن النـهوج والتـدابري          والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن دوال        -٨٢
ــصميم مركبــات ا       ــضائي، منــها حتــسني ت ــف احلطــام الف ــة لتخفي إلطــالق واملركبــات  امللموس

،  التــشغيليبانتــهاء العمــرتعلقــة مــدارات الــسواتل، والتخميــد، والعمليــات املتغــيري الفــضائية، و
والحظــت اللجنــة الفرعيــة . واســتحداث براجميــات ومنــاذج خاصــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي 

لفـضائي  أيضاً أن هنـاك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت اسـتحداث تكنولوجيـا ملراقبـة احلطـام ا                    
ــنظم       ــة ال ــات حلماي ــة احلطــام الفــضائي، واســتحداث تكنولوجي ورصــده املــستمر، ومنذجــة بيئ

  .الفضائية من احلطام الفضائي وللحد من تكوين املزيد من احلطام الفضائي



 

20 V.11-81086 
 

A/AC.105/987

ــة الحظــتو  -٨٣ ــة الفرعي ــة   تنفّــذبعــض الــدول أن  اللجن ــة الفعلي ــدان اإلزال مــشاريع يف مي
 تطـور   عـن دراسـات شـاملة     أن دوال ُتجـري      هـذا الـصدد       يف الحظـت للحطام الفضائي، كمـا     

  .بيئة احلطام الفضائي يف األمد البعيد
ونّوهت اللجنة الفرعية مبا تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة تعـاون تقـين يف جمـال                         -٨٤

 التـدريب واالسـتخدام املــشترك للمراصـد مــن    أنــشطة ، ومنـها رصـد احلطـام الفــضائي وختفيفـه   
  .ت الرصدأجل تقاسم بيانا

كان مستقبل استكشاف الفضاء يتوقـف إىل حـد بعيـد علـى     ملّا وأبدي رأي مفاده أنه      -٨٥
فعالية ممارسات ختفيف احلطام الفـضائي، فينبغـي جلميـع الـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد          

  .الفضاء، أن تويل اهتماماً هلذه املسألة
 ختفيف احلطام الفـضائي بالتـساوي       تكاليف تدابري تقاسم   ينبغي   هوأبدي رأي مفاده أن     -٨٦

زاهة ـنــبــني مجيــع مــستعملي الفــضاء، وأن مــن شــأن تقاســم هــذه التكــاليف أن حيــافظ علــى ال   
  .التجارية ألنشطة الفضائيةايف  التنافسروح و

وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للـدول الـيت ليـست لـديها قـدرات وخـربات فنيـة متكنـها                       -٨٧
 لتخفيف من احلطام الفضائي الـصادرة عـن اللجنـة تنفيـذاً تامـاً أن              من تنفيذ املبادئ التوجيهية ل    

 يف هـذا امليـدان وممـا تـوفره تلـك            خـربة لدول اليت هلا    املّتبعة يف ا  تستفيد من املمارسات الفضلى     
  .الدول من أنشطة تدريبية

واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                    -٨٨
تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                    أن  

على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـسائر جوانـب احلطـام الفـضائي،                  
والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا       . مبا فيها إرجاعه إىل الغـالف اجلـوي   

دعــت إىل مواصــلة البحــوث الوطنيــة املتعلقــة هبــذه املــسألة، وإىل اســتحداث          قــد ، ٦٥/٩٧
 التعــاون الــدويل مــن أجــل ضــرورةنة لرصــد احلطــام الفــضائي، واتفقــت علــى تكنولوجيــا حمــسَّ

التوسـع يف وضــع اســتراتيجيات مناسـبة وميــسورة التكــاليف للحــد مـن تــأثري احلطــام الفــضائي    
تفقت اللجنة الفرعيـة علـى ضـرورة مواصـلة البحـوث املتعلقـة              وا. على البعثات الفضائية املقبلة   

باحلطـام الفــضائي، وأنــه ينبغــي للــدول األعــضاء أن تتـيح جلميــع األطــراف املهتمــة نتــائج تلــك   
البحوث، مبا فيها معلومات عن املمارسـات الـيت أثبتـت جناعتـها يف التقليـل مـن تكـوُّن احلطـام                  

  .الفضائي إىل أدىن حد ممكن
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 إىل مرة أخرى دعى الدول األعضاء ووكاالت الفضاء       اللجنة الفرعية على أن تُ     واتفقت  -٨٩
حتمل على  تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي، وعن أمان األجسام الفضائية اليت    

  .متنها مصادر قدرة نووية، وعن املشاكل املتصلة باصطدام تلك األجسام باحلطام الفضائي
لوفود عن رأي مفاده أن التقارير عـن البحـوث الوطنيـة املتعلقـة باحلطـام            وأعرب بعض ا    -٩٠

 الفضائي وأمان األجسام الفضائية اليت حتمل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة واملـشاكل املتـصلة                   
 على ردود من الدول اليت هي مسؤولة إىل حد بعيد عن            تشتملباصطدامها باحلطام الفضائي ال     

  .مبا فيه احلطام الناشئ عن املنصات اليت حتمل مصادر قدرة نوويةتكوين احلطام الفضائي، 
ــة لتخفيــف        -٩١ ــادئ التوجيهي ــضروري مواصــلة حتــسني املب ــاده أن مــن ال ــدي رأي مف وأب

قــدر " عــدم وجــود اشــتراطات واضــحة واســتخدام عبــارات مثــل   ذلــك أن. احلطــام الفــضائي
ت استخدام التكنولوجيا بـدون أي قيـود        يوفران شكالً من احلماية للبلدان اليت اعتاد      " اإلمكان

  .أو ضوابط، بل ودون مراعاة حلياة اإلنسان أو سالمة البيئة يف بعض احلاالت
وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للدول، فيمـا يتـصل مبـشكلة احلطـام الفـضائي، أن تأخـذ                     -٩٢

  .بعني االعتبار أن البيئة الفضائية لألرض هي مورد حمدود
احلطـام الفـضائي يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض             مفاده أن حركة    وأُعرب عن رأي      -٩٣

وبسبب هذه اخلاصـية، فـإن احلطـام    . مة خاصة ترتبط بالتطور الدوري للميل املداري يّتسم بسِ 
الفضائي املوجود يف املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض والـذي مل ُيـودع يف مقـربة مداريـة بـصورة                      

ولـذا فـإن    . عمـل فيهـا الـسواتل الثابتـة املـدار بالنـسبة إىل األرض             دورية يعـود إىل املنطقـة الـيت ت        
  .بة لألرض مدعاة لقلق كبريزيادة كمية احلطام الفضائي يف املدار الثابت بالنس

وأبدي رأي مفـاده أن تـوافر مزيـد مـن الـشفافية يف املعلومـات عـن احلطـام الفـضائي،                     -٩٤
صوصاً األنـشطة الـيت تنطـوي علـى خمـاطر           ا تقوم به الدول من أنشطة فضائية، وخ       وكذلك عمّ 

وعـي الـدول وقـدرهتا يف جمـال       نمِّـي   إيذاء، هو أمـر ذو أمهيـة لـدى الـدول، وأن مـن شـأنه أن ي                 
  .رصد احلطام الفضائي

املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام   تطــويره ينبغــي زيــادةوأبــدي رأي مفــاده أنــ  -٩٥
نــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة  الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة، وأنــه ينبغــي للج 

  .القانونية أن تتعاونا على وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائي
ــه ال     -٩٦ ــاده أن ــدي رأي مف ــام     ل موجــبوأب ــف احلط ــاً لتخفي ــة قانوني ــدابري ملزم وجــود ت

نة مـن الـدول بـأن       الفضائي، وأنه ينبغي للدول أن تلتمس اعترافاً من جانب أوسع جمموعة ممك           
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ــذ ممارســات ختفيــف احلطــام الفــضائي       ــه، وأن تنفي ــسيطرة علي علــى احلطــام الفــضائي ميكــن ال
  .اليف التكحتقيق الكفاءة مع االقتصاد يفيتوافق مع أهداف البعثات ومع مبدأ لوطين االصعيد 

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -سادسا  

 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧امـة   عمال بقـرار اجلمعيـة الع       -٩٧
  ".دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية"األعمال، 

ــد    -٩٨ ــد     ٨وتكلَّــم يف إطــار البن ــا واهلن ــسا وأملاني ــو النمــسا وفرن  مــن جــدول األعمــال ممثل
زويال   فـن املتحـدة و  وإندونيسيا وإيطاليا واليابان ونيجرييا واالحتاد الروسي وأوكرانيا والواليات         

وأثنــاء . وتكلّــم أيــضا املراقــب عــن اجمللــس االستــشاري جليــل الفــضاء. )البوليفاريــة-مجهوريــة(
التبادل العام لآلراء، تكلّم أيضا بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى وممثل كولومبيـا نيابـة       

  .ي عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
  :فرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنةُ ال  -٩٩

، قّدمـه ممثّـل     "تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء يف احلـّد مـن الكـوارث يف الـصني             "  )أ(  
  الصني؛

 UN-SPIDERاستقبال وتفسري واستغالل الصور الساتلية اليت تلقّاها برنـامج        "  )ب(  
  ، قّدمه ممثل شيلي؛"٢٠١٠فرباير / شباط٢٧أثناء الزلزال والتسونامي اللذين أصابا شيلي يف 

ــوارث      "  )ج(   ــضاء والكـ ــشأن الفـ ــدويل بـ ــاق الـ ــرة للميثـ ــسنوية العاشـ ــذكرى الـ الـ
  ، قّدمه ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛"الكربى

  ، قّدمه ممثّل رومانيا؛"الفضاء والزمن: رصد األرض الرباعي األبعاد"  )د(  
قـــة برطوبـــة التربـــة يف تقيـــيم خمـــاطر     اســـتخدام املعلومـــات الـــساتلية املتعل  "  )ه(  

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

 بواسـطة التكنولوجيـا     ٢٠١٠إدارة الفيضانات اليت شهدهتا باكستان يف عام        "  )ح(  
  .، قّدمه ممثّل باكستان"الساتلية
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  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند   -١٠٠
 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٠تقريــر عــن األنــشطة املنفّــذة يف عــام    )أ(  

ــتخدا ــوارئ     الســ ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ م املعلومــ
)A/AC.105/981(؛  

 ٢٠١٠تقرير من األمانة عن أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفّـذة يف عـام                 )ب(  
يف إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة          

  ؛)A/AC.105/985(رئ يف حاالت الطوا
مذكّرة من األمانة عن برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية           )ج(  

ــسنتني    : يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   ــرة ال خطــة العمــل املقترحــة لفت
٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/C.1/2011/CRP.15(؛  

املتحدة لشؤون الفـضاء اخلـارجي   تقرير عن األنشطة اليت نفّذها مكتب األمم     )د(  
ــادرات القائمــة الــيت تــدعم أنــشطة االســتجابة يف حــاالت       يف جمــال التنــسيق مــع اآلليــات واملب

  ؛)A/AC.105/C.1/2011/CRP.16(الطوارئ بواسطة معلومات فضائية 
ق برنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف           ، ألقى منسّ  ٧٤٦ويف اجللسة     -١٠١
كلمــة تنــاول فيهــا األنــشطة  ) UN-SPIDER(ة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  إدار
، وخطـة عمـل الربنـامج املقترحـة         ٢٠١١لعـام   قـّررة   ، وتنفيـذ األنـشطة امل     ٢٠١٠يف عـام    نجزة  املُ

  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.15انظر الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
ح ما أحـرز مـن تقـّدم بـشأن األنـشطة املنفّـذة يف إطـار                 والحظت اللجنة الفرعية بارتيا     -١٠٢

، مبا يف ذلك الـدعم املقـّدم مـن خـالل الربنـامج للجهـود                ٢٠١٠ يف عام    UN-SPIDERبرنامج  
  .العاجلة اليت ُبذلت على نطاق العامل ملواجهة الكوارث الكربى

 رمسيـا    يف بـيجني   UN-SPIDERوالحظت اللجنة الفرعية أيضا بارتياح تدشني مكتـب           -١٠٣
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف 

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما تقّدمه الدول األعـضاء حاليـا مـن تربعـات، منـها                    -١٠٤
تربعات نقدية من أملانيا والصني والنمسا، وشّجعت الدول األعضاء على أن تقّدم طوعيـا كـل     

 لكــي يــتمكّن الربنــامج مــن تنفيــذ ، مبــا فيــه الــدعم املــايل،UN-SPIDERالــدعم الــالزم لربنــامج 
  .٢٠١١-٢٠١٠خطة عمله احلالية لفترة السنتني 
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والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أبـرم يف عـام              -١٠٥
 اتفاقات تعاون مع مخس منظمات وطنية وإقليمية إلنشاء مكتب دعـم إقليمـي، وبـذلك                ٢٠١٠

وهنـاك حاليـا مكاتـب دعـم إقليميـة          .  مراكـز  ١٠قليميـة املنـشأة     يصبح جمموع مكاتب الدعم اإل    
هـي الوكالـة الفـضائية اجلزائريـة        ( تستـضيفها سـّت منظمـات وطنيـة          UN-SPIDERتابعة لربنامج   

ووكالة الفضاء اإليرانية والوكالـة الوطنيـة النيجرييـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء واللجنـة                    
ف اجلوي األعلى ووكالـة الفـضاء الرومانيـة، ووكالـة الفـضاء             الباكستانية لبحوث الفضاء والغال   

هي املركز اآلسيوي للحـد مـن الكـوارث، الكـائن           (، وأربع منظمات إقليمية     )الوطنية األوكرانية 
يف كويب، اليابان؛ واملركز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة، الكـائن يف نـريويب؛                     

ســانت أوغــستني، ترينيــداد وتوبــاغو؛ ومركــز امليــاه اخلــاص   وجامعــة وســت إنــديز، الكائنــة يف  
  ).باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريـيب، الكائن يف بنما سييت

ورّحبت اللجنة الفرعية بالعروض املقدَّمة من كولومبيا وإندونيـسيا وتركيـا الستـضافة         -١٠٦
  .UN-SPIDERمراكز دعم إقليمية تابعة لربنامج 

ونّوهت اللجنةُ الفرعية مبا تقوم به الدول األعـضاء مـن أنـشطة تـسهم يف زيـادة تـوافر                      -١٠٧
تـشكيلة  : احللول املـستمدة مـن الفـضاء واسـتخدامها يف دعـم إدارة الكـوارث، ومنـها مـا يلـي                    

، الـيت   )COSMO-Skymed(السواتل الصغرية املخّصصة لرصد حوض البحـر األبـيض املتوسـط            
ختبـار  ا وي التجـريب ، وسـاتل العـرض   ) Sentinel Asia(؛ ومـشروع رصـد آسـيا    تـشغِّلها إيطاليـا  

ــرددي الواســع، املــرتبط باملــشروع؛ وميثــاق التعــاون علــى تنــسيق      الوصــالت ذات النطــاق الت
الـذي ُيـسّمى أيـضا     (استخدام املرافق الفضائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة                

؛ ونظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي ألمريكـا           ")كوارث الكـربى  امليثاق الدويل بشأن الفضاء وال    "
، وهــو GEONETCast؛ وشــبكة نظــم اإلنــذار املبكّــر باجملاعــات؛ ونظــام  )SERVIR(الوســطى 

ــدرج ضــمن إطــار امللتقــى اإلقليمــي        ــشطة الــيت تن ــات؛ واألن نظــام ســاتلي عــاملي لتعمــيم البيان
، )GEAS(تنبيه إىل التغريات البيئيـة العامليـة     لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ وخدمة ال       

الالزمـــة  الـــيت تعّمـــم إنـــذارات مبكّـــرة باألخطـــار البيئيـــة؛ ومـــشروع اخلـــدمات والتطبيقـــات  
، الذي جيري تنفيذه يف إطار مبـادرة الرصـد العـاملي      )SAFER(لالستجابة يف حاالت الطوارئ     

  .يف أوروبا) GMES(لألغراض البيئية واألمنية 
ظت اللجنـةُ الفرعيـة أنَّ مكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون الفـضاء اخلـارجي، وفقـا                    والح  -١٠٨

" سـبيس إيـد   "، يكفـل تنـسيق إطـار        ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة         ١٦للفقرة  
، مع اآلليات واملبـادرات الـيت تـوفّر املعلومـات الفـضائية ألغـراض               UN-SPIDERالتابع لربنامج   

  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.16انظر الوثيقة (لطوارئ دعم تدابري ُمواجهة ا
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والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي نظَّــم اجتمــاع خــرباء    -١٠٩
ــر / شــباط٩بــشأن التكنولوجيــات الفــضائية واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ُعقــد يف     فرباي

ق الدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث        امليثا: ، وحضره ممثلو اآلليات الرائدة األربع، وهي      ٢٠١١
حـاالت  لالسـتجابة يف  الالزمـة   التطبيقـات  واخلـدمات الكربى ومشروع رصـد آسـيا ومـشروع     

، وكــذلك )SERVIR(الرؤيـة والرصــد اإلقليمـي ألمريكــا الوسـطى    ونظــام ) SAFER( الطـوارئ 
. UN-SPIDERممثلــو عــدد مــن مقــدِّمي اخلــدمات ومكاتــب الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج    

والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنَّ هؤالء املمثِّلني اتفقوا علـى مواصـلة النظـر يف إمكانيـة إنـشاء                   
يلَ عملـه، مـن أجـل االسـتفادة املُثلـى      تـسه فريق عامل، يتولّى مكتُب شؤون الفـضاء اخلـارجي        

ــاء الكــوارث الكــربى، وطلبــت إىل املكتــب أن       ــذلك أثن ــاون واالتــصاالت املرتبطــة ب مــن التع
لتمس من تلك اآلليات واجلهات اليت تقّدم اخلدمات تأكيـدا رمسيـا بأهنـا ستـشارك يف الفريـق                   ي

  .العامل املقترح، وأن يدعوها إىل تسمية ممثّليها يف الفريق
اجمللس الفلبـيين للبحـث والتطـوير        أن حكومة الفلبني، من خالل        الفرعية والحظت اللجنةُ   -١١٠

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط   ، وبالتعاون مع تقّدمةن العلوم والتكنولوجيا امل يف ميدا 
ادئ، استضافت اجتماع فريق اخلرباء بـشأن آليـات التعـاون اإلقليميـة املعنيـة بتـسخري التطبيقـات           اهل

ــومي      ــود يــ ــستدامة، املعقــ ــة املــ ــوارث والتنميــ ــراض إدارة الكــ ــضائية ألغــ ــانون ١٦ و١٥الفــ  كــ
املعنيـة بالربنـامج    الدولية  جنة االستشارية احلكومية    للّرة الرابعة عشرة    ، والدو ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 كـانون  ١٧ و١٦، املعقـودة يـومي       ألغراض التنميـة املـستدامة     ئيةتطبيقات الفضا ال لتسخري   اإلقليمي
  .٢٠١٠ديسمرب /األول
حـاالت  والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ فريق األمم املتحدة العامل املعين باالتـصاالت يف               -١١١

الطوارئ سوف يدرس يف اجتماعه املقبل إمكانيـة وضـع ميثـاق بـشأن االتـصاالت يف حـاالت               
  .الطوارئ، يكفل تيسُّر الوصول إىل مرافق االتصاالت لدعم االستجابة يف حاالت الطوارئ

وأُبــدي رأٌي مفــاده أن ُتبــدي جلنــةُ اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية    -١١٢
  .ع منظومة الرصد العاملي الدولية من الفضاء اجلويدعَمها ملشرو

وُرئي أنه ميكن إنشاء فريق عامـل ُيعـىن بتعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال رسـم خـرائط                        -١١٣
  .الطوارئ بواسطة السواتل، يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، ٦٥/٩٧نعقاد وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   وكان الفريُق العامل اجلامع، الذي عاود اال       -١١٤
". دعم إدارة الكوارث بواسطة الـنظم الفـضائية  " من جدول األعمال، ٨قد نظر أيضا يف البند      
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فرباير، تقريـَر الفريـق العامـل    / شباط١٧، املعقودة يف  ٧٥٤وأقّرت اللجنةُ الفرعية، يف جلستها      
  .اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هلذا التقرير

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعا  

 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١١٥
  ".التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"األعمال، 

 وأملانيـا واهلنـد وإيطاليـا واليابـان ونيجرييـا            ممثلو كنـدا والـصني     ٩وتكلّم يف إطار البند       -١١٦
كمـا  . وتكلم أيضا املراقب عن اإلمارات العربيـة املتحـدة  . واالحتاد الروسي والواليات املتحدة   
وكـان ممثلـو دول أعـضاء أخـرى قـد تكلّمـوا بـشأن هـذا                 . تكلّم املراقب عـن االحتـاد األورويب      

  .البند أثناء التبادل العام لآلراء
  : عت اللجنةُ الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستم  -١١٧

النتـائج  : استشعار الغالف اجلوي لـألرض عـن ُبعـد بواسـطة سـواتل املالحـة              "  )أ(  
  ، قّدمه ممثّل أملانيا؛)"من مركز البحوث اجلغرافية األملاين(األخرية 
ــاق تطــور    "  )ب(   ــسواتل املالحــة وآف ــاملي ل ــة النظــام الع ــل االحتــاد  "هحال ــه ممثّ ، قّدم
  الروسي؛
ــسواتل املالحــة       "  )ج(   ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــاع اخلــامس للجن االجتم

  .، قّدمه ممثّل إيطاليا"اإلجنازات والنتائج): ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-١٨تورينو، (
  :وُعرضت الوثائق التالية على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند  -١١٨

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

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

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

)A/AC.105/984.(  
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إلمــارات والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة أنَّ حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وا    -١١٩
ــها        ــيت اشــتركت يف رعايت ــسواتل املالحــة، ال ــة ل ــنظم العاملي ــة املتحــدة حــول تطبيقــات ال العربي

ــة املتحــدة، مــن      كــانون ٢٠ إىل ١٦الواليــات املتحــدة، قــد ُعقــدت يف ديب، اإلمــارات العربي
 واستضافتها مؤسسة اإلمـارات للعلـم والتقنيـة املتقّدمـة، نيابـة عـن حكومـة                 ٢٠١١يناير  /الثاين

  .إلمارات العربية املتحدةا
تطـوير برناجمـه   عكـف علـى    شـؤون الفـضاء اخلـارجي ي      مكتـبَ   الفرعية بأنَّ  وأُبلغت اللجنةُ   -١٢٠

 ةلمبـادرة الدوليـ  لنـشر أجهـزة تابعـة    ويـشمل ذلـك     النظام العاملي لسواتل املالحة،      تاملتعلق بتطبيقا 
سواتل املالحـة بغيـة إدماجـه يف        بشأن طقس الفضاء وإعداد منهاج دراسي خاص بالنظـام العـاملي لـ            

الربامج التعليمية للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة،           
  . الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةاللجنةلصاحل مراكز معلومات مبهمة أيضا تقوم واليت 
 املتعلقة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل   ئلَ الفرعية املسا واستعرضت اللجنةُ   -١٢١

  .رات األخرية يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتااملالحة، والتطّو
االجتمــاع اخلـامس للجنـة الدوليـة املعنيـة بــالنظم      أنَّ  الفرعيـة بارتيـاح  والحظـت اللجنـةُ    -١٢٢

 ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢ إىل ١٨حــة قــد ُعقــد يف تورينــو مــن     العامليــة لــسواتل املال 
ــة عــن االحتــاد األورويب،      ــة نياب ــا واملفوضــية األوروبي ــة إيطالي  وأنَّ واشــتركت يف تنظيمــه حكوم

. ٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول٩ إىل ٥االجتمـــاع الـــسادس لتلـــك اللجنـــة ســـُيعقد يف طوكيـــو مـــن  
 االجتمــاع الــسابع لتلــك بــدت اهتمامهــا باستــضافةأالــصني  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا

  .٢٠١٢اللجنة يف عام 
والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة أنَّ كُــالًّ مــن األفرقــة العاملــة األربعــة التابعــة للجنــة الدوليــة    -١٢٣

التوافـق وقابليـة التـشغيل      : املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يركّز علـى أحـد املـسائل التاليـة             
وتعزيـــز أداء خـــدمات النظـــام العـــاملي لـــسواتل املالحـــة؛ وتعمـــيم املعلومـــات وبنـــاء املتبـــادل؛ 

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا مـا أُحـرز مـن تقـّدم بـشأن                  . القدرات؛ والتوقيت والتطبيقـات   
خطط عمل اللجنة الدولية وملتقى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بتطبيـق                 

. خدمات مفتوحة، ودعت إىل زيادة تعزيز هذا املبـدأ يف الـسنة القادمـة         مبدأ الشفافية من أجل     
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا أنَّ ملتقــى مقــدِّمي اخلــدمات قــد عقــد اجتماعــه الــسادس يف    

  .سياق االجتماع اخلامس للجنة الدولية
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يـة  وأثنت اللجنةُ الفرعية علـى مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بـصفته األمانـة التنفيذ                   -١٢٤
للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وملتقــى مقــدِّمي اخلــدمات، ولــسعيه إىل  

  .إجياد تضافر بني خمتلف اجلهات العاملة يف جمال املالحة الساتلية على نطاق العامل
وأعربت اللجنـةُ الفرعيـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ملـا يبذلـه مـن                     -١٢٥

ويج استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة يف كل مبادراته املتعلقـة ببنـاء القـدرات               جهود لتر 
  .يف البلدان النامية

ونوَّهت اللجنـةُ الفرعيـة بـالتزام الواليـات املتحـدة مبواصـلة حتـسني دقـة النظـام العـاملي                     -١٢٦
وســيع أنــساق لتحديــد املواقــع وتــوافره، مــن خــالل حتــسني أداء الــسواتل وأجهــزة التوقيــت وت 

كمــا نّوهـت اللجنــة الفرعيــة بـالتزام الواليــات املتحــدة بـصون ذلــك النظــام    . تـشكيلة الــسواتل 
  .بصفته دعامة أساسية ألي منظومة دولية ناشئة يف إطار الشبكة العاملية لسواتل املالحة

والحظت اللجنةُ الفرعيـة مـع التقـدير مـا قدمتـه الواليـات املتحـدة مـن تربعـات ماليـة                        -١٢٧
مكّنت مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من القيـام بعـدد مـن األنـشطة املتعلقـة بالـشبكة العامليـة                    
لسواتل املالحة واللجنة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة وملتقى مقـدمي اخلـدمات، ومـن                

  .ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية
ــة أنَّ النظــام العــاملي لــسواتل امل    -١٢٨ ــةُ الفرعي ــابع )GLONASS(الحــة والحظــت اللجن ، الت

 ، إضـافة إىل   GLONASS-M ساتال عـامال يف املـدار مـن طـراز            ٢٢لالحتاد الروسي، لديه حاليا     
والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا أن مـن           . السواتل األربعـة األخـرى الـيت هـي يف طـور الـصيانة             

  .٢٠١١ يف عام GLONASS-Kي للجيل اجلديد من سواتل  املزمع إجراء التحليق التجريب
ــاليليو          -١٢٩ ــدول املؤســسة لنظــام غ ــا، وهــي إحــدى ال ــة أنَّ أملاني ــةُ الفرعي والحظــت اللجن

األورويب للمالحة الـساتلية، ُتواصـل تـرويج وتطـوير مـشاريع تطبيقيـة وطنيـة هتـدف إىل تعزيـز              
وذُكـر أنَّ القـصد     . استخدام املالحة الساتلية، مع مواءمة تلك املشاريع مع املـشاريع األوروبيـة           

من ذلك على املدى الطويل هو جعل تشغيل نظـام غـاليليو مبثابـة منطَلـق لـتمكني جمموعـة مـن         
  .الشركات الصغرية واملتوسطة املتحلِّية بروح االبتكار من املنافسة يف األسواق الدولية

ونّوهـــت اللجنـــة بالتقـــدم الـــذي حتقّـــق يف تطـــوير نظـــام املالحـــة بواســـطة ســـواتل           -١٣٠
هو نظام سواتل املالحة العاملي الصيين املرتقب الذي سُيستخدم يف طائفـة            ، و "بايدو"/"كومباس"

  .واسعة من امليادين منها رسم اخلرائط واملسح واالتصاالت واالستشعار عن بعد والنقل
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ــا علــى وضــع نظــام املالحــة املعــزَّز        -١٣١ ــد تعكــف حالي ــة أنَّ اهلن ــةُ الفرعي والحظــت اللجن
ن مـن زيـادة دقـة حتديـد         كِّـ  املواقـع، وهـو نظـام تعزيـز فـضائي مي           مبساعدة النظام العاملي لتحديد   
النظـام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل املالحـة، الـذي لـه               وذُكر أنَّ . املواقع لتطبيقات الطريان املدين   

سبعة سواتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واملدار فوق االسـتوائي املتـزامن مـع األرض، هـو             
  .٢٠١٤ إجناز التشكيلة بكاملها يف عام يف طور التنفيذ وُيتوقع

ــسميت       -١٣٢ ــساتلي شــبه ال ــروِّج للنظــام ال ــان ت ــة أنَّ الياب ــةُ الفرعي ) QZSS(والحظــت اللجن
التــابع ملنظومــة ســواتل النقــل املتعــّددة     ) MSAS(ونظــام التعزيــز الــساتلي املتعــّدد الوظــائف     

، بنجـاح  "Michibiki"سّمى ، واملـ  QZSSوقد أُطلق الساتل األول لنظـام       ). MTSAT(الوظائف  
 أن يكّمــل ويعــّزز النظــام العــاملي لتحديــد  QZSSومــن شــأن نظــام . ٢٠١٠ســبتمرب /يف أيلــول

وقُـدِّم عـرض وجيـز      . أوقيانوسيا-وإشاراته حبيث يتسىن استقباهلا يف منطقة آسيا      ) GPS(املواقع  
واتل املالحـة مـن أجـل       لدور اليابان يف إنشاء شبكة تضم سواتل متعّددة من الشبكة العاملية لس           

  .خدمة تلك املنطقة
والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة مــا أحرزتــه نيجرييــا مــن تقــّدم يف إنــشاء احملطــات املرجعيــة    -١٣٣

. املستمرة التشغيل يف إطار اجلزء األرضي من نظام تعزيز فضائي ُينشأ مـستقبال خلدمـة أفريقيـا                
 حمطـة هبـدف تـوفري    ٥٠ مـا جمموعـه    وسوف تضم الشبكة النيجريية الدائمة من سواتل املالحـة        

  .تغطية موّحدة على الصعيد الوطين، مما يضمن للبلد إطاراً مرجعياً عصرياً
والحظت اللجنةُ الفرعية أنَّ كندا، يف إطـار النظـام الـساتلي الـدويل للبحـث واإلنقـاذ                     -١٣٤

ن أجـل   ، تنّسق مع مقدِّمي خـدمات الـشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة مـ               )سارسات-كوسباس(
إدماج أجهزة عاملة للبحث واإلنقـاذ علـى مـنت الـسواتل املالحيـة العامليـة املقبلـة، مثـل سـواتل                      

ــع    ــد املواق ــاملي لتحدي ــسواتل املالحــة  و) GPS(النظــام الع ــاملي ل ــاس (النظــام الع النظــام و) غلون
ة ، مـن أجـل حتـسني نطـاق تغطيـة أجهـزة اإلرشـاد اخلاصـ        )غـاليليو ( األورويب للمالحة الساتلية

 ميغاهرتز، وسرعة كـشفها وحتديـد مواقعهـا يف      ٤٠٦حباالت الطوارئ، اليت تعمل على التردد       
  .مجيع أرجاء العامل

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثامنا  

 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـةُ الفرعيـة يف البنـد      ٦٥/٩٧عمال بقرار اجلمعية العامة       -١٣٥
  ". مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام"األعمال، 
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ــد     -١٣٦ ــم يف إطــار البن ــات املتحــدة و    ١٠وتكلَّ ــثال الوالي ــال مم ــن جــدول األعم ــن م زويال  ف
وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، تكلّــم أيــضا بــشأن هــذا البنــد ممثّــل          . )البوليفاريــة-مجهوريــة(

  .ي اريبكولومبيا، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والك
 الفرعية الدول واملنظمات الدولية احلكومية على بدء أو مواصلة تنفيـذ            عت اللجنةُ وشجَّ  -١٣٧

  ).A/AC.105/934(إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 
وذَهــب بعــُض الوفــود إىل أنَّ إطــار األمــان ميثــل تقــّدماً هامــاً يف طريــق اســتحداث           -١٣٨

طبيقــات مأمونــة ملــصادر القــدرة النوويــة، وأنَّ مــن شــأن تنفيــذ الــدول األعــضاء واملنظمــات     ت
الدوليــة احلكوميــة إلطــار األمــان هــذا أن يطمــئن النــاس يف مجيــع أحنــاء العــامل بــأنَّ التطبيقــات    

  .الفضائية ملصادر القدرة النووية جيري تطويرها وإطالقها واستخدامها بصورة مأمونة
حُد الوفود عن رأي مفاده أنَّ تنفيذ إطار األمان سوف يتيح التعـاون الثنـائي               وأعرب أ   -١٣٩

واملتعدد األطراف بني الدول واملنظمات الدولية احلكوميـة يف ميـدان اسـتخدام مـصادر القـدرة       
ــة ــة     . النووي ــة يف جمــال مأموني ورأى ذلــك الوفــد أنَّ تقاســم املعلومــات عــن املمارســات الوطني

ر سوف يشّجع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكوميـة علـى تنفيـذ             استخدام تلك املصاد  
  .إطار األمان

 الستخدام مصادر القدرة النووية يف املـدار        االهتمام إيالء مزيد من      ضرورةَ ورأت وفودٌ   -١٤٠
الثابت بالنـسبة لـألرض واملـدار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة باحتمـال                  

 إىل الغـالف    ة الَعَرضي احتمال عودهتا سام اليت حتمل مصادر قدرة نووية يف املدار، و        اصطدام األج 
 أنه ينبغي إيـالء هـذه املـسألة مزيـداً مـن االهتمـام مـن خـالل                   ورأت تلك الوفودُ  . اجلوي لألرض 

استراتيجيات مناسـبة وختطـيط طويـل األمـد ولـوائح تنظيميـة، مبـا يف ذلـك إطـار األمـان اخلـاص                        
  .ادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيبتطبيقات مص

وحــدها دون غريهــا،  وأعــرب بعــُض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن واجــب الــدول    -١٤١
بصرف النظر عـن مـستوى تطورهـا االجتمـاعي أو االقتـصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن ُتعـىن                      

ــة يف الفــضاء اخلــ      ــرن باســتخدام مــصادر القــدرة النووي ــايب املقت ــالتنظيم الرق ارجي، وأنَّ هــذه ب
ورأت تلك الوفود أنَّ احلكومات تتحّمل مسؤولية دولية عّمـا تقـوم      . املسألة هتم البشرية قاطبةً   

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

ورأى بعــض الوفــود أنَّ اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي ينبغــي أن     -١٤٢
يكون حمدوداً قدر اإلمكان، وأنه ينبغي تزويد الدول األخرى مبعلومات شاملة وشفّافة عن التـدابري               
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وإن كانــت الزمــة وذهبــت تلــك الوفــود إىل أنَّ مــصادر القــدرة النوويــة  . املتَّخــذة لــضمان األمــان
لــبعض البعثــات فيمــا بــني الكواكــب فــال مــسّوغ الســتخدامها يف املــدارات األرضــية، نظــرا لتــوافر 

  .مصادر أخرى للطاقة ميكن استخدامها هلذا الغرض، وهي مصادر أكثر أماناً ومؤكّدة الكفاءة
ــي      وأُ  -١٤٣ ــل أن يلبِّ ــة ميكــن بالفع ــن مــصادر الطاق ــصدر م ــشمس م ــاده أن ال ــدي رأي مف  ب

ــل رصــد األرض       ــساتلية مث ــادين التطبيقــات ال ــستقبل يف مي ــوَم ويف امل ــسانية الي احتياجــات اإلن
  .ُبعدعد والتعليم عن ُبواالتصاالت والرعاية الصحية عن 

وأُبدي رأٌي مفاده أنه ينبغي أن تأخذ الدول بعني االعتبار، لـدى اسـتخدامها مـصادر                  -١٤٤
  .بيئة الفضاء القريب من األرضقدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، حمدودية 

وُرئــي أنَّ اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف البعثــات الفــضائية مهــم ألنــه ميكــن أن    -١٤٥
  .يساعد الدول على املضي قُدما يف حتقيق أهداف استكشاف الفضاء

، ُدعـي الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر             ٦٥/٩٧وعمالً بقرار اجلمعيـة العامـة         -١٤٦
اململكــة (هاربيــسون . ة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل االنعقــاد جمــّددا، برئاســة ســام أالقــدر
  .وعقد الفريق العامل ثالث جلسات). املتحدة
ورّحبت اللجنة الفرعية حبلقة العمل بشأن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء               -١٤٧

  .فرباير/ شباط٩، بعد ظهر يوم اخلارجي، اليت عقدها الفريق العامل أثناء جلسته األوىل
وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن حلقات العمل اليت ينظِّمها الفريـق العامـل تعـّزز                   -١٤٨

ويف هـذا الـسياق، رأى   . األنشطة املتصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي     
ة يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك        ذلك الوفد أنه ال ينبغي السماح بانتشار مصادر القدرة النووي         

ــه مل يُ  ــدارات األرضــية، ألن ــضاء     جــَريف امل ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــار اســتخدام م ــيم آث  تقي
اخلارجي على اإلنـسان والبيئـة، ولـيس هنـاك إطـار حمـّدد يبـيِّن املـسؤوليات ويـضع أدوات تقنيـة                       

  .د تنشأ بسبب ممارسات غري مّربرةوقانونية متكِّن بالفعل من معاجلة احلاالت احلرجة اليت ق
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن إطــار األمــان غــري كــاف يف شــكله احلــايل للتغلّــب علــى     -١٤٩

  .التحديات الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
فرباير، تقريـَر الفريـق     / شباط ١٧، املعقودة يف    ٧٥٤وأقرَّت اللجنةُ الفرعية يف جلستها        -١٥٠

العامل، مبا فيه تقرير حلقة العمل اليت عقـدها الفريـق العامـل مـوازاةً مـع الـدورة احلاليـة للجنـة                       
  .ويرد تقرير الفريق العامل يف املرفق الثاين هلذا التقرير. الفرعية
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    م القريبة من األرضاألجسا  -تاسعا  
 يف البنـد  ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة     ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامـة     عمال ب   -١٥١
  ". األجسام القريبة من األرض "، من جدول األعمال١١

والواليـات املتحـدة بكلمـات يف إطـار          وسلوفاكيا واالحتاد الروسي   وأدىل ممثلو اليابان    -١٥٢
التبادل العام لآلراء، أدىل أيضا بكلمات بشأن هذا البنـد          أثناء  و. عمال من جدول األ   ١١البند  
ي،   جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب      نيابةً عـن  ل كولومبيا   لو دول أعضاء أخرى، وممثّ    ممثّ

  .الدويل واملراقبان عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ واالحتاد الفلكي
  :إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةالعلمية والتقنية ة الفرعية واستمعت اللجن  -١٥٣

  كسيك؛ل امل ممثّقدَّمه، "الضوء العلمي األول للمقراب املليمتري الكبري"  )أ(  
ــابع للناســا    "  )ب(   ــة مــن األرض الت ــامج رصــد األجــسام القريب ، "(Spaceguard)برن

  قّدمه ممثّل الواليات املتحدة؛
  الروسي؛ ، قدَّمه ممثّل االحتاد"و نظام وطين لرصد األجسام القريبة من األرضحن"  )ج(  
بعثة هايابوسـا ومركبـة إيكـاروس       : فجر عصر استكشاف املنظومة الشمسية    "  )د(  
   ممثل اليابان؛قدَّمه، "واملستقبل
النتائج املنبثقة عن حلقة عمل فريق التخطيط والعمليات بشأن بعثات رصـد            "  )ه(  
  ملراقب عن رابطة مستكشفي الفضاء؛ اقدَّمه، " القريبة من األرضاألجسام
نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين    املعقـود   مؤمتر قمة واشنطن لرؤسـاء وكـاالت الفـضاء          "  )و(  
تبادل املعلومات عن أخطار األجـسام القريبـة مـن األرض           : مؤمترات الدفاع الكوكيب  "، و "٢٠١٠

  . األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، قّدمه املراقب عن "وختفيف تلك األخطار
  :على اللجنة الفرعيةة  معروضت الوثائق التاليةوكان  -١٥٤

ــت    )أ(   ــر املؤقّــ ــن األرض    لالتقريــ ــة مــ ــسام القريبــ ــين باألجــ ــل املعــ ــق العمــ   فريــ
)٢٠١١-٢٠١٠) (A/AC.105/C.1/L.308(؛  

 القريبـة   األجـسام املتعلقـة ب   معلومات عـن البحـوث       تتضمنمذكّرة من األمانة      )ب(  
 (A/AC.105/976 من األرض اليت أجرهتا الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة وكيانـات أخـرى             

  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.12و



 

V.11-81086 33 
 

A/AC.105/987 

والحظت اللجنـة الفرعيـة أن األجـسام القريبـة مـن األرض هـي كويكبـات ومـذّنبات                     -١٥٥
اً أن حفـز االهتمـام      والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـض       . ميكن أن تتقاطع مداراهتا مع مدار األرض      

طامـا متبقّيـا مـن عمليـة     بالكويكبات يرجع يف جانب كبري منه إىل قيمتـها العلميـة باعتبارهـا حُ             
تكوُّن املنظومة الشمسية الداخلية، والعواقب املدمِّرة اليت قد تنجم عن اصطدام تلك األجـسام              

  .باألرض، وإىل ما تزخر به من موارد طبيعية متنوعة
 بالتهديد العاملي الناشـئ عـن األجـسام         ا متزايدا وعيأن هناك   جنة الفرعية   والحظت الل   -١٥٦

القريبة من األرض وأن كشفها مبكِّرا وتعقّبها بدقة مهـا أجنـع الوسـائل لتـدّبر األخطـار الناشـئة                    
كما الحظت اللجنة الفرعية أن أيَّ تدابري لتخفيف تلك األخطـار تتطلـب             . عن هذه األجسام  

  .جهودا دولية منّسقة
ورّحبت اللجنة الفرعية باجلهود املبذولة بشأن اخلطط الوطنية الشاملة وتوسـيع نطـاق               -١٥٧

التعــاون الــدويل يف جمــال كــشف األجــسام القريبــة مــن األرض مبكّــرا وتعقّبــها بدقــة وحتديــد     
خصائصها ونشر البيانـات ألغـراض كـشف أخطـار تلـك األجـسام، واتفقـت علـى أنـه ينبغـي                      

  .يع نطاقها على الصعيدين الوطين والدويلمواصلة اجلهود وتوس
وأحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير باملشاريع الدولية الـيت اضـطلعت هبـا الـدول                  -١٥٨

األعضاء لكشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائصها، مثل َمرفـق ِمقـراب أريـسيبو                
لــشامل ونظــام االســتجابة  الراديــوي وَمرفــق مقــراب غولدســتون الراديــوي؛ ومقــراب املــسح ا  

، ومرصد سكالنايت بليسو؛ ونظام الرصد الساتلي البـصري األرضـي           )Pan-STARRS(السريعة  
  .٢٠١٢ عام بانتهاءآلسيا واحمليط اهلادئ، الذي ُيتوقَّع إجنازه 

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح الدور الذي يـضطلع بـه مركـز الكواكـب الـصغرية،                  -١٥٩
 مرصُد مسيثسونيان للفيزياء الفلكيـة، بالتنـسيق مـع االحتـاد الفلكـي الـدويل،              الذي يتوىل تشغيلَه  

وهو مبثابة بوابة وَمرفق حموري جلمع وتصحيح وتوزيع مجيع قياسات مواقـع الكويكبـات الـيت                
والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا أن         . تعليقـات مـا يتـصل هبـا مـن         ُتجرى على الصعيد العـاملي و     

، صــفحة علــى اإلنترنــت تعــرض    ٢٠١٠مــارس  /تعّهــد، منــذ آذار االحتــاد الفلكــي الــدويل ي  
التسلسل الزمين لألحداث البـارزة املتعلقـة بأرصـاد الكويكبـات القريبـة مـن األرض والبحـوث            

  .(/www.iau.org/public/nea)املتصلة هبا 
ة ورّحبت اللجنة الفرعية بالبعثات الـسابقة واملقبلـة الـيت ُتعـىن بدراسـة األجـسام القريبـ                   -١٦٠

، وبعثـات   "ستاردسـت "و" باكتميديب إ "و" دون"من األرض، ومنها بعثات مركبات الفضاء       
 باألشـــعة دون احلمـــراء النطـــاقالواســـع سح مركبـــة إكـــسبلورر الفـــضائية لالستكـــشاف واملـــ
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(WISE)               اليت اضطلعت هبا الواليات املتحدة، وبعثة ساتل مراقبة األجسام القريبـة مـن األرض ،
  .اليت سيَّرهتا كندا

نـات مـن األجـسام      والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح جنـاح عـودة أّول بعثـة ترجـع بعيّ                -١٦١
ــاين يف         ــا اليابـ ــاتل هايابوسـ ــطة سـ ــزت بواسـ ــيت أجنـ ــة الـ ــي البعثـ ــن األرض وهـ ــة مـ  ١٣القريبـ

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنه ُعقدت يف دارمشتات بأملانيا حلقـة العمـل حـول                 -١٦٢

متــها ، الــيت نظّضبعثــات استكــشاف األجــسام القريبــة مــن األروالعمليــات املتعلقــة بالتخطــيط 
ــة،          ــضاء األوروبي ــة الف ــضافتها وكال ــن واست ــامل اآلم ــضاء ومؤســسة الع ــة مستكــشفي الف رابط

ّدمت إىل فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن  والحظــت أن نتــائج حلقــة العمــل هــذه قُــ 
  . سياق أعماله املقبلةاألرض لينظر فيها يف

ذه األجــسام القريبــة مــن األرض تنفّــ لرصــد ونّوهــت اللجنــة الفرعيــة بنجــاح برنــامج     -١٦٣
 يف املائة على األقـل مـن مجيـع األجـسام القريبـة مـن                ٩٠هبدف كشف   حاليا  الواليات املتحدة   

األجــسام  رصــد األرض الــيت يزيــد قُطرهــا علــى كيلــومتر واحــد، كمــا نّوهــت هبــدف برنــامج 
القريبة من األرض اليت تضطلع به الواليات املتحدة يف اآلونة األخرية هبـدف كـشف األجـسام               

 متـرا وفهرسـتها وحتديـد خصائـصها، سـعًيا إىل         ١٤٠ عـن    قطرهـا القريبة من األرض الـيت يقـل        
  .٢٠٢٠حبلول  تلك األجسام  يف املائة من٩٠كشف 
ق العامل املعين باألجسام القريبـة مـن        ، ُدِعي الفري  ٦٥/٩٧وعمال بقرار اجلمعية العامة       -١٦٤

وعقـد الفريـق العامـل      ). املكـسيك (األرض إىل االنعقاد جمّددا برئاسة السيد سـريجو كاماتـشو           
  . جلساتثالثاملعين باألجسام القريبة من األرض 

فربايــر، تقريــر / شــباط١٧ املعقــودة يف ٧٥٥وقــد أقــّرت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها   -١٦٥
 املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض، مبــا يف ذلــك اتفــاق الفريــق العامــل علــى   الفريــق العامــل

ويـرد تقريـر الفريـق العامـل يف         . ٢٠١٣ و ٢٠١٢مواصلة خطة عمله املتعددة السنوات للفتـرة        
  .املرفق الثالث هبذا التقرير

    
    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -عاشرا  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٥/٩٧عمال بقرار اجلمعية العامـة        -١٦٦
، يف إطار خطة العمـل الـواردة        "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    " من جدول األعمال،     ١٢

  .A/AC.105/933يف مرفق الوثيقة 
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 من جدول األعمال ممثلو الـصني واهلنـد واليابـان وسـلوفاكيا     ١٢وَتكلَّم يف إطار البند      -١٦٧
كما تكلَّم بـشأن    . وتكلَّم أيضا املراقُب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       .  املتحدة والواليات

هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى وممثّل كولومبيـا نيابـة عـن جمموعـة                   
  .ي دول أمريكا الالتينية والكاريب

  : العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنةُ الفرعية إىل العروض اإليضاحية  -١٦٨
التــساؤل عــن وقــت حــدوثها، ال عّمــا إذا  : عواصــف طقــس الفــضاء العاتيــة"  )أ(  

  ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"واالخنفاض األقصى للنشاط الشمسي - كانت ستحدث
ــة واملزمــع  : مــن البحــوث إىل العمليــات "  )ب(   ــة اجلاري ــة والدولي  املــشاريع األوروبي
  ، قّدمه ممثل أملانيا؛"طقس الفضاءبشأن تنفيذها 
ــشأن طقــس الفــضاء    "  )ج(   ــة ب ــادرة الدولي ــة عــن املب ــل  "معلومــات حمّدث ــه ممثّ ، قّدم

  الواليات املتحدة؛
  ، قّدمه ممثّل اليابان؛"األنشطة اليابانية يف جمال طقس الفضاء"  )د(  
  ، قّدمه ممثّل الصني؛"املشروع الصيين لرصد طقس الفضاء من األرض"  )ه(  
  .، قّدمه ممثّل اهلند"أنشطة البحث العلمية املتعلقة بطقس الفضاء يف اهلند"  )و(  
ن معلومــات عــن األنــشطة ّموُعرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكّرة مــن األمانــة تتــض   -١٦٩

اإلقليمية والدولية املتصلة باملبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء، وردت مـن دول أعـضاء ومـن                 
  ).A/AC.105/979( مراقبني
وأشــارت اللجنــةُ الفرعيــة إىل أنَّ أهــداف املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء هــي      -١٧٠

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

  .ارف إىل العلماء واملهندسني ومقّرري السياسات وعامة الناستلك املع
ورحَّبت اللجنةُ الفرعيـة بـأنَّ بـاب املـشاركة يف املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء                       -١٧١

تلــك البلــدان الــيت تــوفر  لألجهــزة أو ســواء منــها البلــدان املــضيفةمفتــوح أمــام مجيــع البلــدان، 
 عـضواً، جتتمـع مـرة       ١٦شـراف جلنـة توجيهيـة مكّونـة مـن           وختضع أنشطة املبادرة إل   . األجهزة

وقــد عقــدت اللجنــةُ . يف الــسنة لتقيــيم التقــدُّم احملــَرز وحتديــد أولويــات ألنــشطة الــسنة القادمــة 
ومثـة منـّسقون وطنيـون مـن        . ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٩التوجيهية اجتماعهـا األول يف فيينـا يـوم          

  .رة على الصعيد الوطين بلداً يساعدون على تنسيق أنشطة املباد٨١
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والحظــت اللجنــةُ الفرعيــة أنَّ املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء تتــألّف مــن ثالثــة   -١٧٢
ــشر أجهــزة رصــد طقــس      : عناصــر، هــي  ــشغيل ون ــامج صــفائف األجهــزة، الــذي يتــوىل ت برن

ملبـادرة؛  الفضاء؛ وبرنامج تنـسيق البيانـات وحتليلـها، الـذي ُيِعـدُّ منـاذَج تنّبـؤ َتـستخدم بيانـات ا                    
  .وبرامج للتدريب والتعليم وتوعية الناس

وأُبدي رأٌي مفاده أنَّ البحوث اليت جترى ضـمن إطـار املبـادرة جيـب أن تكـون جهـداً          -١٧٣
منّسقاً على النطاق العاملي، نظراً ألهنا ستـساعد يف هنايـة املطـاف علـى فهـم الظـروف الـسائدة                     

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

  .املوجودة على سطح األرض وميكن أن هتّدد حياة اإلنسان أو صحته
م بـدعم   والحظت اللجنةُ الفرعية مـع التقـدير أنَّ املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة تقـو                   -١٧٤

 من خـالل    ٢٠٠٨اجلهود الدولية اليت تضطلع هبا املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء منذ عام             
أجهـزة رصـد طقـس الفـضاء علـى مـنت سـواتل األرصـاد                محـل   إتاحـة إمكانيـة     : األنشطة التالية 

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

  .املعنية بطقس الفضاء
والحظت اللجنةُ الفرعية مع التقدير أنه جيري توزيع معلومات عن صـفائف األجهـزة                -١٧٥

كــز األرضــية املوجــودة يف أحنــاء العــامل بــصورة منتظمــة مــن خــالل رســالة إخباريــة ينــشرها مر 
حبوث بيئة الفضاء جبامعة كيوشو اليابانية، ومن خالل املوقع الشبكي للمبـادرة، الـذي تتعّهـده     

  ).www.iswi-secretariat.org(أكادميية العلوم البلغارية 
والحظت اللجنةُ الفرعية مع التقدير أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي ُيواصـل دعـم                 -١٧٦

علــى الغـالف اإليــوين باســتخدام جهـاز رصــد اضــطرابات   دراسـة تــأثري االضـطرابات املفاجئــة   
الغالف اإليوين املفاجئة املركَّب يف معـرض الفـضاء اخلـارجي الـدائم التـابع لـه يف مقـر مكتـب               

وذُكر أنَّ جمموعات البيانات اليت ُينتجها ذلـك اجلهـاز ويـسّجلها املكتـب              . األمم املتحدة بفيينا  
ملتحـدة لكـي يـستخدمها العلمـاء علـى نطـاق العـامل يف               حتال إىل جامعـة سـتانفورد بالواليـات ا        

  .حتليل العالقة املعقَّدة بني األرض والشمس
ورحَّبت اللجنةُ الفرعية بأنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية قـد نظّـم حلقـة                  -١٧٧

لـة اليابانيـة   العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء والوكا        
الستكشاف الفضاء اجلوي حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، الـيت ُعقـدت يف جامعـة                
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، ورحَّبـت حبلقـيت العمـل       ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠ إىل   ٦حلوان مبدينـة القـاهرة، مـن        
  .٢٠١٢، وإكوادور يف عام ٢٠١١القادمتني اللتني ُيعتزم عقدمها يف نيجرييا يف عام 

    
      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد-دي عشرحا

  يف البنـد والتقنيـة ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة      ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامـة     ب عمال  -١٧٨
 إطـار خطـة   يف، "استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     " من جدول األعمال،     ١٣

  )٤(.ا الثانية واخلمسنيالعمل الواردة يف تقرير اللجنة عن دورهت
لو كندا وشـيلي والـصني وفرنـسا وأملانيـا وإيطاليـا      يف إطار هذا البند ممثّألقى كلمات   و  -١٧٩

تكلم بـشأن هـذا     كما  . واليابان واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا وسويسرا والواليات املتحدة       
لومبيا نيابـة عـن جمموعـة دول    ل كو البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى وممثّ         

  .ي أمريكا الالتينية والكاريب
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٨٠

إجراءات تقييم املخـاطر واسـتبانة املمارسـات الفـضلى لـدعم الفريـق العامـل                "  )أ(  
  ل اليابان؛ ممثّقّدمه، "املعين باالستدامة

ل الواليـات   ممثّـ قّدمـه ، "ثة عن أنـشطة التوعيـة بـأحوال الفـضاء     ات حمدّ معلوم"  )ب(  
  املتحدة األمريكية؛

  ل أملانيا؛، قدمه ممثّ"املركز الوطين األملاين للتوعية بأحوال الفضاء"  )ج(  
): اليـادك (جلنة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي                "  )د(  

ل أملانيــا بــصفته عــضواً يف جلنــة التنــسيق   ممثّــقّدمــه، " وأنــشطتهاةاللجنــحملــة جمملــة عــن نطــاق  
  ؛وكاالت واملعنية باحلطام الفضائياملشتركة بني ال

، " وتأثريه علـى االسـتدامة الفـضائية   Galaxy 15 الساتل عن حالةعرض موجز "  )هـ(  
  .مه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمنقّد

  :ى اللجنة الفرعيةعلة  معروضت الوثائق التاليةوكان  -١٨١

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠ائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوث )4(  
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مـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                  ورقة عمل مقدّ    )أ(  
 وطرائـق   اختـصاصات اخلارجي يف األمد البعيد، التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، بـشأن                 

  ؛(A/AC.105/C.1/L.307)لفريق العامل  اعمل
ردة مـن دول أعـضاء يف اللجنـة         ورقات غرفة اجتماعات تتـضمن تعليقـات وا         )ب(  

ــد       ــد البعيــ ــارجي يف األمــ ــضاء اخلــ ــشطة الفــ ــتدامة أنــ ــشأن اســ ــديها بــ ــني لــ ــراقبني دائمــ ومــ
)A/AC.105/C.1/2011/CRP.9و A/AC.105/C.1/2011/CRP.17و A/AC.105/C.1/2011/CRP.20(؛  

ــات    )ج(   ــة اجتماعـ ــا غرفـ ــضمنانورقتـ ــة تتـ ــات قائمـ ــيت أُبلغـــت جبهـ ــصال الـ    االتـ
ــة   ــا األمانــ ــابهبــ ــىًءنــ ــة  ا  علــ ــشفوية املؤرخــ ــذكرة الــ ــشرين األول١١ملــ ــوبر / تــ  ٢٠١٠أكتــ

)A/AC.105/C.1/2011/CRP.10 اإلضافتانو Add.1و Add.2.(  
املعــين باســتدامة أنــشطة   الفريــق العامــل ُدعــي، ٦٥/٩٧ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٨٢

). جنــوب أفريقيــا(مــارتينيز برئاســة بيتــر  إىل االنعقــاد جمــّددا الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد
  . جلساتأربعوعقد الفريق العامل 

ز احلـوار والتعـاون الـدويل       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن الفريق العامـل يعـزّ             -١٨٣
  . استدامة األنشطة الفضائية وأماهنا وأمنهااألطراف املعنية يف جمالمنفعة ملا فيه 
مل أمهية يف حتسني املعايري الدولية الـيت يـراد أن   وأبدي رأي مفاده أن لعمل الفريق العا        -١٨٤

  .تنفذها كل دولة ترتاد الفضاء وكل من يشغل مركبة فضائية أو مركبة إطالق
 ونـاجع   عملـي وأبدي رأي مفاده أن الفريق العامل ينبغي أن يعمل على حنو متـوازن و               -١٨٥
  .ومنفتح
سترشد يف عمله مببـدأي اجلـدوى       وأُعرب عن رأي مفاده أن الفريق العامل ينبغي أن ي           -١٨٦

  .والنجاعة
ــق العامــل ال ينبغــي أن        -١٨٧ ــود عــن رأي مفــاده أن نطــاق عمــل الفري وأعــرب بعــض الوف

ــة       ــة التابعــة للجن ــة لــسائر اهليئــات الفرعي ينطــوي علــى ازدواج أو تــداخل مــع الواليــات احلالي
  .الفرعية أو مع عملياهتا اجلارية

للفريق العامل أن ينظر، ضـمن مجلـة أمـور، يف األهـداف             وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي        -١٨٨
واألولويات املستقبلية لألنشطة الفضائية الدولية، وأن يتـبني الـسبل والوسـائل الالزمـة لـضمان                

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
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ــو  -١٨٩ ــة ّرأق ــة الفرعي ــستها ، ت اللجن ــودة ٧٥٦يف جل ــر /شــباط ١٨يف  املعق  ،٢٠١١فرباي
  . هلذا التقريرالرابعتقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق 

اليت ميكن وضـعها يف     توجيهية  البادئ  امل ينبغي أن ُتنفَّذ     هواتفقت اللجنة الفرعية على أن      -١٩٠
 ةومتوســطاألمــد  ةطوعيــاً، وأن تركِّــز علــى تــدابري عمليــة وحــصيفة قــصري  اًهــذا الــصدد تنفيــذ

  .ناسبامل قتالو، ميكن تنفيذها يف األمد
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن النظر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف                 -١٩١

األمد البعيد ال ينبغـي أن تتخـذه الـدول الـيت كانـت قـادرة علـى تطـوير قـدراهتا الفـضائية دون                    
 ا أفضى إىل التحديات القائمة حالياً، كذريعة لفـرض قيـود أو ضـوابط علـى الـدول              ضوابط، ممّ 

  .األخرى الراغبة يف ممارسة حقها املشروع يف استخدام التكنولوجيا ذاهتا ملنفعتها الوطنية
د بعض الوفـود علـى ضـرورة أخـذ مـسامهة الـنظم الفـضائية يف التنميـة املـستدامة                     وشّد  -١٩٢

ــدول ذات          ــام ال ــضاء أم ــرص الوصــول إىل الف ــن ف ــدابري حتــد م ــادي أي ت ــار، وتف ــني االعتب بع
ــضائي  ــدرات الف ــّد. ة الناشــئةالق ــالء اال  وُش ــى ضــرورة إي ــل  د كــذلك عل ــام الكام ــضايا للهتم ق

مفرطـة  حـدود ُدنيـا      وأ معـايري    فـرض لبلدان النامية، وأنه ينبغي تفادي      اليت تشغل بال ا   الرئيسية  
  . يعوق تعزيز بناء القدراتقد ، ّمماألنشطة الفضائيةصرامة على اال

تـدابري للحــد مـن املخــاطر الـيت ميكــن أن    اختــاذ اجـة إىل  احلوأعـرب بعــض الوفـود عــن     -١٩٣
، ولـضمان تيـسُّر سـبل وصـول         عنيـة بالفـضاء    امل األطـراف تتعرض هلا األنـشطة الفـضائية جلميـع         

  .إىل موارد الفضاء اخلارجي الطبيعية احملدودة مجيع البلدان على قدم املساواة
مـا يلـزم مـن خـربة        د بعض الوفود على احلاجة إىل بناء القدرات، ضـماناً إلتاحـة             وشّد  -١٩٤

  .تقنية للدول األعضاء، وخصوصاً البلدان النامية
 القطـاع اخلـاص املنخرطـة       هيئـات وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تؤخذ آراء            -١٩٥

اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف         مـسألة   يف األنشطة الفضائية بعني االعتبار عنـد النظـر يف           
  .صناعي يف هذا الشأنالدويل والتعاون توسيع نطاق ال األمد البعيد، ودعت تلك الوفود إىل

أنه جيب على الدول أن تضمن عدم اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي،              رأي مفاده    وأُعرب عن   -١٩٦
  .باعتباره تراثا لإلنسانية، لتغليب مصاحل جتارية على حساب املصاحل االجتماعية لإلنسانية

السلوك األوروبيـة بـشأن أنـشطة الفـضاء         وأبدي رأي مفاده أن مشروع مدونة قواعد          -١٩٧
 تعزيـز أمـن األنـشطة الفـضائية مـن خـالل تـدابري طوعيـة                 هـدفها اخلارجي هـو مبـادرة تكميليـة        

  .قائمة على الثقة والشفافية
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يف إطـار   بـه   زمـع القيـام     غرض ونطـاق العمـل امل     التحديد الواضح ل  ضرورة  عرب عن   وأُ  -١٩٨
ئج املتوقعـة هلـذا العمـل، مبـا يف ذلـك عالقـة هـذا البنـد               البند احلايل من جـدول األعمـال، والنتـا        

إدارة "مبشروع مدونة قواعد السلوك األوروبية اخلاصـة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي، ومبفهـومي        
باملبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف      و،  "تـدابري تعزيـز الـشفافية وبنـاء الثقـة         "و" حركة املرور الفضائية  

  .ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةمن احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة ا
 قـد  تطوير قدرات عسكرية يف الفـضاء اخلـارجي          ينطوي عليها أن األخطار اليت    ُرئي  و  -١٩٩
  .ض اجلهود الرامية إىل استدامة األنشطة الفضائية يف املستقبلوِّتق

ة بـني الـدول     وأُعرب عن رأي مفاده أن التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املـسأل               -٢٠٠
 علــى قــدم املــساواة املعنيــة يــستوجب أن ُينظــر فيهــا وفقــا ملبــدأ الوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي 

  .ودون متييز
بـني مـؤمتر نـزع      عالقـة تـآزر      حوار بّنـاء و    قيام األمهية مبكان وأبدي رأي مفاده أن من        -٢٠١

اللجنــة العلميــة ، وأيــضا بــني الــسالح وجلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
والتقنية وفريق اخلرباء احلكوميني الذي طلبت إليه اللجنة األوىل التابعـة للجمعيـة العامـة إجـراء                 

  .دراسة عن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   -ثاين عشر
مه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت واستخدا

الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، 
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون 

    مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ، ن٦٥/٩٧عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -٢٠٢
دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنـسبة                " من جدول األعمـال،      ١٤

لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية، ودراسـة              
ائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات  ســائر املــسائل املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت الفــض 

بنــد /، كموضــوع"البلــدان الناميــة ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت 
 .منفرد للمناقشة

ــوادور وأدىل ممـــثال  -٢٠٣ ــن إكـ ــة (زويال وفـ ــة-مجهوريـ ــان  ) البوليفاريـ واملراقـــب عـــن أذربيجـ
لتبـادل العـام لـآلراء، أدىل بكلمـات         وخـالل ا  .  من جدول األعمال   ١٤بكلمات يف إطار البند     
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 جمموعــة دول أمريكــا نيابــة عــنل كولومبيــا هــذا البنــد ممثلــو دول أعــضاء أخــرى، وممثّــ بــشأن 
 .ي يبالالتينية والكار

 املقّدم مـن    ٢٠١٠ورّحبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام            -٣٠٤
اد الـدويل لالتـصاالت، عـن اسـتخدام املـدار الـساتلي        مكتب االتصاالت الراديويـة التـابع لالحتـ       

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

 .إىل مواصلة تقدمي تقارير إليهااالحتاد الدويل لالتصاالت الفرعية دعت اللجنة و

ورأى بعض الوفود أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمـدود ُيخـشى أن              -٢٠٥
 وأن استغالله ينبغي أن     ؛الة احل تلكُيصبح يف حالة تشبُّع، ّمما يهّدد استدامة األنشطة الفضائية يف           

نـصفة، بـصرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة           ُيتـاح جلميـع الـدول، بـشروط م         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  -٢٠٦
ألنـشطة الفـضائية الـيت ميكـن        لويـة ل  األو ، وأن ُتعطـى    استخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض      يف

  )٥(. األهداف اإلمنائية لأللفيةبلوغالتنمية املستدامة وحتقيق هم يف سأن ُت
وذَهب بعض الوفـود إىل أن املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـدة لتيـسري                       -٢٠٧

 علـى تنفيـذ     مـساعدة البلـدان الناميـة     بغيـة   سبل االتصال واحلـصول علـى املعلومـات، وخـصوصا           
 تلـك الوفـود أن مـن        تورأ .الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية وعلى تقدمي املساعدة الطبيـة        

املهم أن ُيستخَدم املدار الثابت بالنسبة لألرض مبا يتوافق مع القانون الدويل ومع قرارات االحتـاد     
  . املتحدة ذات الصلةالدويل لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملّدد يف معاهدات األمم

قـــد والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أن نيجرييـــا واألكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة الفـــضائية   -٢٠٨
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
 .ت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتهالثاب

ورأى بعــض الوفــود أن هــذا البنــد ينبغــي أن يظــل مــدرجا يف جــدول أعمــال اللجنــة      -٢٠٩
الفرعيــة، وأن دراســته ميكــن أن جتــري يف أفرقــة عاملــة أو حلقــات نقــاش، حــسب االقتــضاء،    

 .ضمانا الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقا للقانون الدويل
───────────────── 

  .، املرفقA/56/326الوثيقة  )5(  
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مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة   -ث عشرثال
   الفرعية العلمية والتقنية

 ١٥، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البنـد          ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامة    ب عمال  -٢١٠
رعيـة  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنـة الف         "من جدول األعمال،    

 ٧ الفريق العامل اجلامع، الـذي ُدعـي إىل االنعقـاد جمـّدداً، عمـال بـالفقرة                  نظرو". العلمية والتقنية 
 .، يف مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني املذكورمن القرار

ــن        -٢١١ ــرة م ــة حــّددت الفت ــة أن األمان ــة الفرعي ــباط١٧ إىل ٦والحظــت اللجن ــر / ش فرباي
 .ا النعقاد الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية موعد٢٠١٢

 لقرار اجلمعية  وفقاً،   سوف تقّدم إىل جلنة الفضاء اخلارجي      اوالحظت اللجنة الفرعية أهن     -٢١٢
هــا بــشأن مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة واألربعــني  ، اقتراَح٦٥/٩٧العامــة 

  : املؤقتاضيعية التالية يف مشروع جدول األعمالوأوصت بإدراج البنود املو، 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 

 ).اليونيسبيس الثالث(راض السلمية اخلارجي واستخدامه يف األغ
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 
 .عاملية لسواتل املالحةالتطورات األخرية يف جمال النظم ال -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  اللج ــة عـــن دورهتـ ــة العلميـــة والتقنيـ  نـــة الفرعيـ

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

ــ ــرة   دِّاملتع ــواردة يف الفق ــسنوات ال ــق  ٩دة ال ــن املرف ــث م ــر الثال  لتقري
ــة   ــة والتقنيـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــني  اللجنـ ــة واألربعـ ــا الثامنـ ــن دورهتـ   عـ

)A/AC.105/987(( 
 املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء؛ )ج(  
ــسنة   (    ــوّخى ل ــو حــسبما ٢٠١٢العمــل املت ــيَّن ه  يف خطــة العمــل  مب

 مــن املرفــق األول لتقريــر  ١٦املتعــّددة الــسنوات، الــواردة يف الفقــرة  
سادسة واألربعـني   اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا ال       

)(A/AC.105/933(  
 .يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  )د(  
 حــسبما هــو مبــيَّن يف خطــة العمــل     ٢٠١١العمــل املتــوّخى لعــام   (    

جلنـة اسـتخدام    تقريـر    مـن    ١٦١املتعّددة السنوات، الواردة يف الفقرة      
ــسلمية عــن أعمــال دورهتــا ا  يف  اخلــارجي الفــضاء ــة األغــراض ال لثاني

خـالل  الفـضاء اخلـارجي     جلنـة    رهنـا بـأي قـرار تتخـذه          )٤(،واخلمسني
 )٢٠١١دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام 

ــشة /موضــوع  -٩  ــرد للمناق ــد منف ــة    : بن ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي دراســة الطبيع
للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه        

ــص  ــدان االت ــصلة بتطــّورات     يف مي ــسائل املت ــضائية، ودراســة ســائر امل االت الف
ــة      ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب االتــصاالت الفــضائية، مــع إي

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

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

  أن يعقــدها مكتــبزمــع النــدوة املموضــوعللجنــة الفرعيــة علــى أن يكــون  واتفقــت ا  -٢١٣
ا  اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـ   الـذي أبرمتـه  ، وفقا لالتفاق    ٢٠١٢ يف عام    اخلارجي الفضاء شؤون

ــام   ــني يف عـ ــة واألربعـ ــرة A/AC.105/890 (٢٠٠٧الرابعـ ــق األول ٢٤، الفقـ ــن املرفـ ــو) مـ  ، هـ
جلنــة وينبغــي أن تــستهدف النــدوة إســهام   ".فــرص الــسوق: صــناعة خــدمات رصــد األرض "
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تـــشمل االحتفـــال يف مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املـــستدامة وينبغـــي أن الفـــضاء اخلـــارجي 
 .Landsat-1عد ُب عن األرضطالق ساتل استشعار  إلاألربعنيبالذكرى السنوية 

مـشاورات غـري رمسيـة مفتوحـة املـشاركة خـالل       إجـراء  والحظت اللجنـة مـع التقـدير        -٢١٤
 للتوصية الصادرة عن جلنـة الفـضاء اخلـارجي يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،                 اًالدورة احلالية وفق  

 .يادة ترشيد طرائق عمل اللجنة الفرعيةورّحبت باجلهود اليت يبذهلا رئيس اللجنة الفرعية لز

اختـذت تـدابري، بالتـشاور الوثيـق مـع          قـد   والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أن األمانـة           -٢١٥
وحتقيــق هلــا لوقــت املتــاح لللجنــة الفرعيــة ارئــيس اللجنــة الفرعيــة، مــن أجــل ترشــيد اســتخدام 

  لعقـد النـدوة وختـصيص فتـرة    ادموعـ بطـرق 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      -٢١٦
 . فيها األفرقة العاملةاليت تنظربنود وخصوصا ال

الدول األعضاء عـن    قدَّمة من    التقارير امل   من ا متزايدا  اللجنة الفرعية أن عدد    الحظتو  -٢١٧
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،
بــأن ال ُتــدرج يف الوثيقــة الرمسيــة بــاع هــذه املمارســة وّتبــأن يــستمرَّ ا اللجنــة الفرعيــة أوصــتو

 .سوى التقارير اليت ال تتجاوز ثالث صفحات

علـى أالّ    الدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلـارجي         حترصوأوصت اللجنة الفرعية بأن       -٢١٨
 املقدَّمـة لمعلومـات   ل تكـرارا  يف تقاريرها عن األنشطة الوطنيـة        املقدَّمةلة  ملفّص املعلومات ا  تكون

 .لقى خالل دورة اللجنة الفرعيةُتيف الكلمات اليت 

 ١٠ تتجـاوز مـدة الكلمـات        أالّبـ  تقـضي  قاعـدة عامـة      باتبـاع  اللجنة الفرعيـة     أوصتو  -٢١٩
 الــصلة ببنــود جــدول أعمــال   وثيقــةالعــروض اإليــضاحية العلميــة والتقنيــة ن تكــون أبــدقــائق و

 . دقيقة١٥  هذه العروضتتجاوز مدةاللجنة الفرعية وبأالَّ 

واجلهـات  يف جلنة الفـضاء اخلـارجي        الدول األعضاء قوم  وأوصت اللجنة الفرعية بأن ت      -٢٢٠
األمانة برغبتها يف تقدمي عـروض إيـضاحية علميـة    اليت هلا صفة مراقب لدى هذه اللجنة بإبالغ     

ان البند الذي سُتلقى هذه العروض يف إطاره، وذلك قبل بدء الدورة حرصـا علـى    وتقنية مع بي  
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وأوصـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا بـأن تعطـى مـذكرات         .االستفادة املثلى من خطة عمـل الـدورة       
 .لترمجة الفوريةل تيسريابالنقاط اليت ستتناوهلا العروض اإليضاحية 

جلنـة اسـتخدام    ملؤلـف مـن أعـضاء مكاتـب         وأوصت اللجنة الفرعية بأن ينظـر الفريـق ا          -٢٢١
يف املـسائل  ") ١٥فريـق  (" واهليئـات الفرعيـة التابعـة هلـا         الـسلمية الفضاء اخلارجي يف األغـراض      

املتصلة باالستفادة املثلى من خطة عمل دورات اللجنـة الفرعيـة، نظـرا الزديـاد عـدد العـروض                   
  .اإليضاحية العلمية والتقنية

  .ة عن تقديرها لألمانة على جممل إدارهتا لدورة اللجنة الفرعية احلاليةوأعربت اللجنة الفرعي  -٢٢٢
 بتوسـيع   الـسلمية يف األغراض   وأوصت اللجنة الفرعية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي          -٢٢٣

ــواردة يف الفقــرة    ــة     ٣٢٥نطــاق األحكــام ال ــة عــن أعمــال دورهتــا الثالث ــر هــذه اللجن  مــن تقري
 . والصني وجمموعات أقاليمية أخرى٧٧لتشمل جمموعة الـ )٦(واخلمسني

ــة يف جلــستها    -٢٢٤ ــة الفرعي ــر، ت/ شــباط١٧ املعقــودة يف ٧٥٤وأقــّرت اللجن  وصــياتفرباي
  .هلذا التقرير األولاملرفق الواردة يف الباب هاء من الفريق العامل اجلامع، 

لتحـضري  والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق العامـل اجلـامع قـد نظـر أيـضا يف أعمـال ا           -٢٢٥
 الــدورة الرابعــة واخلمــسني للجنــة الفــضاء اخلــارجي احتفــاال   خــاللاملزمــع تنظيمهــا نــشطة لأل

الفــضاء والــذكرى الــسنوية اخلمــسني للجنــة  يف اإلنــسان لتحليــق بالــذكرى الــسنوية اخلمــسني
فربايــر، / شــباط١٧ املعقــودة يف ٧٥٤وأقــّرت اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها   .الفــضاء اخلــارجي

  .هلذا التقرير األولاملرفق الباب واو من  يف الواردةفريق العامل اجلامع،  التوصيات

───────────────── 
  .)A/65/20 (٢٠والستون، امللحق رقم امسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخل )6(  
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    املرفق األول
      تقرير الفريق العامل اجلامع    

    مقّدمة  - ألف  
 اللجنــة الفرعيــة العلميــة   دعــت، ٦٥/٩٧ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة    ٧لفقرة بــا عمــال  -١

وعقــد الفريــق .  إىل االنعقــاد جمــّددال اجلــامع واألربعــني فريقهــا العامــالثامنــة دورهتــاوالتقنيــة، يف 
). اهلنـد (شـيفاكومار   . ك .رئاسـة س  ب،  ٢٠١١فرباير  / شباط ١٧ إىل   ٧جلسات من    ستالعامل  

ــقُ و ــذ توصــيات مــؤمتر      نظــر الفري ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، وتنفي  العامــل يف برن
واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية  املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    األمــم

ــسبيس الثالــث ( ــنظم الفــضائية،   )اليوني ــاء  ، ودعــم إدارة الكــوارث بواســطة ال ــشطة أثن وتنظــيم أن
الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، الـيت سـُتعقَُد يف                

ــران ــه /حزي ــة تاســعةالومــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   ، ٢٠١١يوني  واألربعــني للجن
، الـسادسة واعتمـد الفريـق العامـل هـذا التقريـر يف جلـسته              . ٢٠١٢الفرعية، اليت سـُتعقد يف عـام        

  .فرباير/ شباط١٧املعقودة يف 
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - باء  
ــل اجلــامع، لــ   كــان معروضــاً   -٢ ــق العام ــى الفري ــم املتحــد  هنظــردى  عل ــامج األم ة  يف برن

ولــوحظ أنَّ اخلــبري  ).A/AC.105/980( خــبري التطبيقــات الفــضائية تقريــُر للتطبيقــات الفــضائية،
  .تقريرها تكملةً لبيانأورد 

ــقُ   -٣ ــدوات     العامــل اجلــامع علمــاً وأحــاط الفري باالجتماعــات واحللقــات الدراســية والن
  . التطبيقات الفضائيةخبريلتقرير املرفق الثاين ودورات التدريب وحلقات العمل، املقتَرحة يف 

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   - جيم  

    )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
ــذ         -٤ ــدى نظــره يف تنفي ــق العامــل اجلــامع، ل ــى الفري ــة معروضــة عل ــائق التالي كانــت الوث

  :توصيات اليونيسبيس الثالث
: امة التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة العتتضّمنن األمانة مذكرة م  )أ(  

 ؛)A/AC.105/C.1/L.305(امة االستفادة من تكنولوجيا الفضاء يف حتسني الصحة الع
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فـــضاء  مـــشروع مـــسامهة جلنـــة اســـتخدام الورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تتـــضّمن  )ب(  
ــسلمية يف  اخلــارجي يف  ــراض ال ــم املتحــدة ل  األغ ــؤمتر األم ــستدامة م ــة امل ــسخري : لتنمي ــات الت بيان

  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.3(ملستدامة ألغراض التنمية ااجلغرافية الفضائية 
    

    امةالتقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة الع    
ه ، ونـوّ  امـة  العامل اجلامع بالتقرير النهائي لفريـق العمـل املعـين بالـصحة الع             ب الفريقُ رحَّ  -٥

ملتعلقة بتنسيق مـا يتخـذ مـن تـدابري مـشتركة بـني املنظمـات وتـدابري متعـددة اجلوانـب                      بتوصياته ا 
على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، مبـا يف ذلـك مـن ِقَبـل املنظمـات الدوليـة، هبـدف عقـد                   

، وكذلك سائر اجلهات املعنية، من أجـل حتـسني         اخلرباء التقنيني ومقرري السياسات    لقاءات بني 
  .الرئيسيةامة دام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، مع وظائف الصحة الع استخمواءمة

والحــظ الفريــُق العامــل اجلــامع، اســتناداً إىل جممــل اســتنتاجات فريــق العمــل، أن مــن     -٦
الضروري مواصلة املناقشات على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل بـشأن نـشر تكنولوجيـا                 

ة مـن حيـث تلبيـة االحتياجـات الطبيـة؛ وأنَّ اجلهـود          الفضاء واستخدامها لتحقيق منافع ملموس    
ــة عــن بعــد        ــاء قــدرات متعــّددة اجلوانــب يف جمــايل دراســة األوبئ ــة األمــد الــيت تبــذل لبن الطويل
والرعاية الصحية عن بعد ميكن املضي قُدما يف القيام هبـا يف شـكل مبـادرات ومـشاريع جتريبيـة         

تشجيع الروابط األفقية يف أنـشطة هيئـات األمـم          على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ وأنه ينبغي       
املتحدة يف جمايل دراسة األوبئة عن بعد والرعاية الصحية عـن بعـد مـن أجـل تعمـيم املعلومـات             

  .على نطاق منظومة األمم املتحدة وترويج املبادرات يف هذين اجملالني
ة والتقنيـة مزيـداً مـن       وأوصى الفريُق العامل اجلـامع بـأن ُتجـرَي اللجنـةُ الفرعيـة العلميـ                -٧

  .املناقشة الستنتاجات وتوصيات فريق العمل املعروضة يف تقريره النهائي
وطلــَب الفريــُق العامــل اجلــامع إىل األمانــة أن حتيــل التقريــَر النــهائي املقــّدم مــن فريــق      -٨

فرعيـة يف   العمل إىل منظّمة الصحة العامليـة، وأن َتـدُعَو تلـك املنظمـة إىل أن تقـدِّم إىل اللجنـة ال                    
دورهتا التاسعة واألربعني تقريراً عـن التطـوير احملتمـل لألنـشطة الطويلـة األمـد يف جمـايل دراسـة                     

وسُيوىل االهتمـام إلنـشاء جلنـة دوليـة تعـىن بدراسـة             . األوبئة عن بعد والرعاية الصحية عن بعد      
  .ن ُبعد والرعاية الصحية عن ُبعداألوبئة ع

ع حبلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكندا بـشأن إسـهام            ونوََّه الفريُق العامل اجلام     -٩
دراســة األوبئــة عــن بعــد يف الــصحة العامــة يف ســياق التكيــف مــع تغّيــر املنــاخ، الــيت تــشترك يف    

. ٢٠١١يونيـه   /رعايتها وكالة الفضاء األوروبية، والـيت سـُتعقد يف مونتريـال، كنـدا، يف حزيـران               
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 وتوصيات تلك احللقة علـى اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول         وطلب الفريُق أن ُتعَرَض نتائجُ    
أعماهلا املتعلـق بربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة يف                  

  .سياق إمكانية إنشاء جلنة دولية تعىن بدراسة األوبئة عن بعد والرعاية الصحية عن بعد
    

  م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مشروع مسامهة جلنة استخدا    
    يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

نظــَر الفريــُق العامــل اجلــامع يف مــشروع مــسامهة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     -١٠
األغــراض الــسلمية يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، وطلــب إىل األمانــة أن تعــدَّ          

 يف شـكل ورقـة غرفـة اجتماعـات لكـي تنظـر فيـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف                مشروعاً منقّحـا  
  .٢٠١١دورهتا اخلمسني، عام 

وأوصى الفريُق العامل اجلامع بـأن تتـضمن مـسامهةُ اللجنـة استعراضـاً لإلطـار املؤسـسي                    -١١
ة عـن دور    الفضائية لصاحل التنمية املـستدامة، بغيـة تقـدمي صـورة جمملـ            -لتسخري البيانات اجلغرافية  

اللجنة وتأثريها املستمر يف هذا امليدان؛ ودور سائر اآلليـات واملبـادرات الـيت تـضطلع هبـا هيئـات            
األمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى، مثــل اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض، مــن أجــل    

الفـضائي  الفـضائية ألغـراض التنميـة املـستدامة؛ ودور آليـات التعـاون              -تسخري البيانات اجلغرافيـة   
اإلقليمية الرفيعة املستوى، مثل منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وامللتقـى اإلقليمـي                
لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ومــؤمتر القيــادات األفريقيــة املعــين باســتخدام علــوم     

عـين بالفـضاء، فيمـا      وتكنولوجيا الفضاء يف أغراض التنميـة املـستدامة ومـؤمتر القـارة األمريكيـة امل              
كمـا ينبغـي تقيـيم دور املراكـز اإلقليميـة لتـدريس             . الفـضائية -يتعلق مبوضـوع البيانـات اجلغرافيـة      

علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة، ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ضـمن                  
ســتخدام املعلومــات إطـار برنــامج األمـم املتحــدة للتطبيقــات الفـضائية وبرنــامج األمــم املتحـدة ال    

  ).UN-SPIDER(الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
    

     النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   - دال  
  :كانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل اجلامع للنظر يف هذا البند  -١٢

 إطــار برنــامج األمــم املتحــدة   يف٢٠١٠تقريــر عــن األنــشطة املنفّــذة يف عــام    )أ(  
ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ

)A/AC.105/981(؛  
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 ٢٠١٠تقرير من األمانة عن أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفّـذة يف عـام                 )ب(  
 الكـوارث واالسـتجابة   يف إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة       

  ؛)A/AC.105/985(يف حاالت الطوارئ 
مذكّرة من األمانة عن برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية           )ج(  

ــسنتني    : يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   ــرة ال خطــة العمــل املقترحــة لفت
٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/C.1/2011/CRP.15(؛  

عن األنشطة اليت نفّذها مكتب األمم املتحدة لشؤون الفـضاء اخلـارجي    تقرير    )د(  
ــادرات القائمــة الــيت تــدعم أنــشطة االســتجابة يف حــاالت       يف جمــال التنــسيق مــع اآلليــات واملب

  ).A/AC.105/C.1/2011/CRP.16(الطوارئ بواسطة معلومات فضائية 
 لفتـرة الـسنتني     UN-SPIDERربنـامج   ونوَّه الفريُق العامل اجلامع خبطة العمل املقترحة ل         -١٣

كمـا الحــظ الفريـُق أنَّ مكتــَب شـؤون الفــضاء اخلـارجي ســوف يتـابع هــذا      . ٢٠١٣-٢٠١٢
املوضوع مع الدول األعضاء، طالباً منها على وجه التحديد أن تنظـر يف تـوفري املـوارد الالزمـة                   

 االعتبـار حجـم     ، الـيت سـتأخذ بعـني      ٢٠١٣-٢٠١٢لتنفيذ خطة العمل املقترحة لفترة السنتني       
املوارد اليت التزمت الدول األعضاء بتقـدميها إىل الربنـامج عـن تلـك الفتـرة، والـيت سـتنظر فيهـا                    

  .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني
    

اء  أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضتنظّم اليت نشطةاأل  - هاء  
    اخلارجي يف األغراض السلمية

، قـد رحَّبـت بـأنَّ    ٦٥/٩٧استذكر الفريُق العامل اجلامع أنَّ اجلمعية العامة، يف قرارها     -١٤
جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية ســـوف حتتفـــل يف دورهتـــا الرابعـــة    

الـذكرى اخلمـسني    ، بالذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفـضاء وب        ٢٠١١واخلمسني، عام   
  .إلنشاء اللجنة

، ٢٠١٠ونوَّه الفريُق العامل اجلـامع بقـرار اللجنـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، عـام              -١٥
، جـزءاً رفيـع املـستوى    ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١بأن يتـضّمن االجتماعـان اللـذان سـُيعقدان يف        

جتماعان مبـشاركة ممـثلني     وسيحظى هذان اال  . مفتوحاً جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة      
ــارزة أخـــرى،     ــاء وكـــاالت ومالحـــني فـــضائيني وشخـــصيات بـ علـــى مـــستوى وزراء ورؤسـ

 سـنة مـن حتليـق اإلنـسان يف     ٥٠وسيتناوالن إجنازات اللجنة علـى مـدى مخـسني سـنة، وجتربـة            
  .الفضاء، ومستقبل البشرية يف الفضاء اخلارجي
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 للجـزء الرفيـع املـستوى، والحـظ أنَّ      ضريأعمـال التحـ   ونظر الفريـُق العامـل اجلـامع يف           -١٦
يونيه سوف ُيخـّصص الجتمـاع رفيـع املـستوى، سـيتكلّم فيـه املـشاركون مـن                  / حزيران ١يوم  

ممثلــي الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، وأنــه ســتطبَّق فيــه اإلجــراءاُت املعتــادة فيمــا ينظّمــه     
وطلـب الفريـق إىل األمانـة    . توىمكتب األمم املتحدة بفيينا من اجتماعات مـشاهبة رفيعـة املـس      

  .أن ترسل إىل مجيع البعثات الدائمة يف فيينا معلومات عن كيفية إدارة اجلزء الرفيع املستوى
 واتَّفق الفريُق العامل اجلامع على أن ُيعدَّ مـشروع وثيقـة إلصـدار إعـالن تعتمـده جلنـة                    -١٧

رفيع املستوى، وعلـى أن خيـضع       خالل اجلزء ال  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       
الفـضاء اخلـارجي   مشروُع الوثيقة هـذا ملزيـد مـن التفـاوض فيمـا بـني الـدول األعـضاء يف جلنـة                    

والحــظ .  املــذكورةويوضــَع يف صــيغته النهائيــة قبــل انعقــاد الــدورة الرابعــة واخلمــسني للجنــة   
الفرعيـة مـشاوراٌت أدارهـا      الفريُق العامل يف هذا الصدد أنه أجريت أثناء الدورة احلاليـة للجنـة              

رئيس اللجنة واستندت إىل ورقة غري رمسية أعـدهتا األمانـة وعمَّمتـها علـى البعثـات الدائمـة يف                    
فيينا، واتَّفق على أن ُيِعدَّ رئيُس اللجنة، يف تشاور وثيق مع األمانة، ورقةَ عمـل، ُتـصَدر جبميـع        

  .فرعية القانونية أثناء دورهتا اخلمسنيلغات األمم املتحدة الرمسية، لكي تنظر فيها اللجنة ال
    

 واألربعني للجنة الفرعية تاسعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة ال  - واو  
    العلمية والتقنية

الحظ الفريُق العامل اجلامع أنَّ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدِّم إىل جلنة الفـضاء                -١٨
ــة    ــة العام ــا لقــرار اجلمعي ــشأن مــشروع جــدول األعمــال   ٦٥/٩٧اخلــارجي، وفق ، اقتراحهــا ب

  .٢٠١٢املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 
ونظــر الفريــُق العامــل اجلــامع يف قائمــة البنــود املوضــوعية الــواردة يف جــدول األعمــال    -١٩

، وأوصـى بـأن تنظـر    )A/AC.105/C.1/L.306(املؤقت للدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة         
  .اللجنةُ الفرعية أثناء دورهتا التاسعة واألربعني يف تلك البنود املوضوعية نفسها

والحظ الفريُق العامل اجلامع أنَّ االتفاق الذي توصَّلت إليه اللجنةُ الفرعيـة يف دورهتـا                 -٢٠
) ملرفـق األول   مـن ا   ٢٤، الفقـرة    A/AC.105/890انظـر الوثيقـة      (٢٠٠٧الرابعة واألربعني، عـام     

يقضي بأن ينظّم مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي أثناء الدورة التاسعة واألربعني للجنـة الفرعيـة             
، وأنَّ املكتب قد اقترح أن يكـون موضـوع          )ندوة الصناعة (ندوة لتدعيم الشراكة مع الصناعة      

  ".فرص السوق: صناعة خدمات رصد األرض: "الندوة كما يلي
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مــل اجلــامع بــإيالء مزيــد مــن االهتمــام للموضــوع الــذي ســُيختار  وأوصــى الفريــُق العا  -٢١
ــالبنود املوضــوعية      لنــدوة الــصناعة، نظــراً لوجــود مواضــيع أخــرى ميكــن أن تكــون هلــا صــلة ب

  .املدرجة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية
ــُق العامــل اجلــامع بــأن ُتعقَــد أثنــاء دورة اللجنــة الرابعــة واخلمــسني، يف       -٢٢ وأوصــى الفري
، مشاوراٌت بني الدول األعضاء املهتمة واملنظمات اليت هلا صـفة مراقـب             ٢٠١١يونيه  /رانحزي

دائم ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، للنظـر يف األنـشطة الـيت سـُتنظّم أثنـاء الـدورة التاسـعة                       
  .Landsat-1واألربعني للجنة الفرعية لالحتفال بالذكرى األربعني إلطالق الساتل 
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    املرفق الثاين
  تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    اخلارجي الفضاء يف
فربايــر / شــباط٧ املعقــودة يف ٧٣٨دعــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف جلــستها   -١

، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي إىل االنعقـاد             ٢٠١١
  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(سة سام هاربيسون  برئاجمّددا
 ٢٠١٥-٢٠١١واستذكر الفريق العامل أهداف خطة العمل املتعـّددة الـسنوات للفتـرة               -٢

 ٧، الفقــرة A/AC.105/958الوثيقــة (الـيت اعتمــدهتا اللجنــة الفرعيـة يف دورهتــا الــسابعة واألربعـني    
  :ي، وه)املرفق الثاين من

تعزيز تنفيذ إطار األمان وتيسريه مـن خـالل تقـدمي معلومـات عـن التحـديات الـيت                  )أ(  
تواجهها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية، وخصوصاً اليت تنظر يف املشاركة يف تطبيقات 

  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أو اليت شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات؛
أن يـضطلع هبـا   ُيحتمـل  حتديد أي مواضيع تقنية بشأن األعمال اإلضـافية الـيت       )ب(  

الفريق العامل من أجـل مواصـلة تعزيـز األمـان يف تطـوير واسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة                      
وسوف تتطلـب أي أعمـال   . النووية يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتا    

ة اللجنة الفرعية، وسوف ُيحَرص يف إعـدادها علـى إيـالء االعتبـار              إضافية من هذا النحو موافق    
  .الواجب للمبادئ واملعاهدات الوثيقة الصلة هبذا اخلصوص

، ٢٠١١فربايــر / شــباط٩وعقــد الفريــق العامــل حلقــة عمــل خــالل جلــسته األوىل يف   -٣
ــسنوات     ــّددة ال ــة عملــه املتع ــا خلط ــة الع    . وفق ــروض إيــضاحية يف حلق . مــلوأُلقيــت مخــسة ع

  ).لالطِّالع على ملّخصات العروض اإليضاحية، انظر تذييل هذا التقرير(
وتلت العروَض اإليضاحية مناقـشةٌ مفتوحـة تناولـت مواضـيع شـىت منـها ثقافـة األمـان                     -٤

والشفافية وتربير األساس املنطقي الستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف بعثـات فـضائية حمـّددة،       
  .طار األمانكما تناولت حالة تنفيذ إ

والحــظ الفريــق العامــل أن العــروض اإليــضاحية قــد ســامهت إســهاما كــبريا يف حتقيــق    -٥
كمـا أشـار إىل أنـه سـتتاح        . مـن خطـة عملـه املتعـددة الـسنوات         ) أ(األهداف الواردة يف اجلـزء      

للدول األعضاء وللمنظمات احلكومية الدولية فرصة أخرى إللقـاء عـروض إيـضاحية يف حلقـة        
ع الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تفكّـر يف املـشاركة يف تطبيقـات              وشّج. قبلةالعمل امل 
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مصادر القدرة النووية أو الـيت بـدأت مـشاركتها فيهـا، علـى أن تقـّدم معلومـات عـن خططهـا                       
  .وعن التقدم احملرز حىت اآلن

 املناقـشات   والحظ الفريق العامل التعليقات الـيت أُديل هبـا يف العـروض اإليـضاحية ويف                -٦
العامة بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها زيادة تعزيز األمان يف تطوير واستخدام تطبيقـات مـصادر                

صلة باألهـداف   وثيقـة الـ   وهذه التعليقـات ميكـن أن تكـون         . القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    
سـتعرض   حلقـات العمـل املقبلـة و       أثنـاء نظر فيهـا    مـن خطـة العمـل وسـيُ       ) ب(الواردة يف اجلـزء     

علــى بــساط البحــث أثنــاء املناقــشات حــول األعمــال اإلضــافية احملتملــة الــيت ســتجري يف هنايــة  
  .سلسلة حلقات العمل

ــل  أشــارو  -٧ ــق العام ــام   إىل  الفري ــيعقد يف ع ــه س ــددة    ٢٠١٢أن ــه املتع ــة عمل ــا خلط ، وفق
اً الــسنوات، حلقــة عمــل مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تقــدم عروضــ

  .٢٠١١ و٢٠١٠جه إليها خالل عامي إيضاحية تلبية للدعوات اليت توَّ
وشــّدد الفريــق العامــل علــى أنــه ســيكون مــن املفيــد أن يــسهم يف حلقــة العمــل لعــام       -٨

ــديها خــربات يف        ٢٠١٢ ــيت ل ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــن ال  أكــُرب عــدد ممكــن م
شّجع الفريق العامل مجيع الـدول واملنظمـات        ما  ك. تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء     

احلكوميـة الدوليـة الـيت تفكـر يف املـشاركة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة أو الـيت بــدأت           
  .٢٠١٢مشاركتها فيها، على أن تسهم بنشاط يف حلقة العمل لعام 

حملـّددة   سـتعقد بـنفس الترتيبـات ا       ٢٠١٢واستذكر الفريق العامل أن حلقة العمل لعام          -٩
يف التقرير عن أعمال اجتماعه املعقود خالل الدورة السابعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة يف عـام                   

٢٠١٠) A/AC.105/958 من املرفق الثاين٩، الفقرة .(  
ــه يف آذار    -١٠ ــة أن توّج ــق العامــل إىل األمان ــارس /وطلــب الفري ــدول  ٢٠١١م  دعــوة إىل ال

لـيت لـديها خـربة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف           األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة ا      
الفضاء، وكذلك إىل الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر يف املشاركة يف هذه              

تقـدمي عـروض    إن كانـت تعتـزم   األمانـة  تبلـغ التطبيقات أو اليت شرعت يف املشاركة فيهـا، لكـي          
  .، وفقا خلطة عمل الفريق العامل٢٠١٣ و٢٠١٢إيضاحية خالل حلقات العمل يف عامي 

مـايو  / أيـار ١١واتفق الفريق العامل على عقد اجتمـاع بأسـلوب التـداول عـن ُبعـد يف               -١١
 بالتوقيت الكوين املنـّسق وعلـى أن يقـوم، رهنـا مبـا يـرد مـن ردود                   ٠٠/١٥ يف الساعة    ٢٠١١

اجـة إىل عقـد اجتمـاع غـري          أعـاله، بالبـت يف مـدى احل        ٩على الـدعوة املـشار إليهـا يف الفقـرة           
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ــل جيــرى بأســلوب        ــة أو يف اجتمــاع ُمقب ــة واخلمــسني للجن ــدورة الرابع ــى هــامش ال رمســي عل
  .التداول عن ُبعد

 / شــباط١٧ املعقــودة يف الثالثــةواعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر، خــالل جلــسته     -١٢
  .٢٠١١فرباير 

    
      التذييل    
 املعقودة خالل اجتماع  يف حلقة العمليت اليت أُلقملّخصات العروض اإليضاحية    

      املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيالفريق العامل 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (، قّدمه سام هاربيسون " حللقة العملاستهاليلمدخل "    

    )A/AC.105/C.1/2011/CRP.4 وA/AC.105/C.1/L.311 ()يرلندا الشماليةإو
 احللقة األوىل يف سلسة حلقات عمل وافقت عليها اللجنة الفرعيـة            ٢٠١١حلقة العمل لعام    ُتعّد  

 العمـل هـذه جـزءا    اتحلق وتشكّل. ٢٠١٠ عاميف دورهتا السابعة واألربعني يف العلمية والتقنية  
مــان إطــار األتنفيــذ رئيــسيا مــن خطــة عمــل الفريــق العامــل اخلمــسية اجلديــدة الراميــة إىل متابعــة  

  . هذا اإلطاراخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وتعزيز
    

األمان يف تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة النووية اليت تقوم هبا الواليات "    
 A/AC.105/C.1/L.313 () األمريكيةالواليات املتحدة(مه ريد ويلكوكس ، قّد"املتحدة

    )A/AC.105/C.1/2011/CRP.6و
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة تطبيقاهتـــا املقـــّررة ملـــصادر القـــدرة النوويـــة يف الفـــضاء ُتخــضع  

سق مـع التوجيهـات ذات الـصلة املوصـى هبـا            لمخاطر تتّـ  لألمان وتقييم   لاخلارجي لعملية حتليل    
  اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة والوكالـة          االـذي اشـتركت يف نـشره      بـصيغته   يف إطار األمان،    

ــة يف عــام    ــة الذري ــة للطاق ــان باهتمــام شــديد منــ   . ٢٠٠٩الدولي ــارات األم  أوىل ذوحتظــى اعتب
 . تطبيقاهتا يف إطار البعثة املقترحةأثناءمصادر القدرة النووية يف الفضاء و مراحل تصميم

تطـوير مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء تـتمُّ عـادة يف وقـت يـسبق                    /ا كانت مرحلـة تـصميم     ملَّو
سـتخدام هـذه املـصادر يف تطبيقـات حمـدَّدة، فـإنَّ أسـاس أمـان مـصادر القـدرة النوويـة يف                        بكثري ا 

الواليات املتحدة يركّز يف املقام األول علـى احتـواء وقـود مـصادر القـدرة النوويـة ضـمن طائفـة                      
وفيما بعـد، تركِّـز تطبيقـاُت البعثـات املقتَرحـة علـى              .واسعة من سيناريوهات احلوادث املفترضة    
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أي مـصادر   (ات تقييم مفّصلة للمخاطر املرتبطة بالتطبيقات املتكاملة ملصادر القدرة النووية           عملي
بغيـة حتديـد    ) القدرة النووية واملركبة الفـضائية ونظـام اإلطـالق وتـصميم البعثـة وقواعـد الطـريان                

لنووي مبـا    تعزيز مستوى أمان البعثة ا     متكِّن من واليت   إدخاهلا على التصميم     حيتملالتعديالت اليت   
التطـوير باملتطلَّبـات الكميـة املتعلِّقـة        /وُيـسترَشد يف عمليـة التـصميم       .يتَّفق وحتقيـق أهـداف البعثـة      

 إجـراء عمليـة اسـتعراض صـارمة          أمهيـةَ  متاثـل بأداء ُنظُم األمان، وإن مل تكن أمهية هذه املتطلَّبات          
ستمر للتحـسينات املدَخلـة     عملية اإلطالق مـن أجـل تـشجيع التقيـيم املـ           يف سياق   لألمان النووي   

  .على األمان طيلة عملية التصميم والتطوير واالعتماد، ومواصلة النظر يف هذه التحسينات
    

خريطة  :حلقة العمل بشأن األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء"    
 )رجنتنياأل(مه كونرادو فاروتو ، قّد"طريق حنو التنفيذ يف حالة خاصة يف األرجنتني

)A/AC.105/C.1/2011/CRP.7والتصويب  Corr.1(    
تعمل األرجنتني، وهي بلد ذو خربة واسعة يف املشاريع النووية وتنظيمهـا الرقـايب، علـى وضـع          
اإلجراءات الداخلية إلدماج مـصادر القـدرة النوويـة يف سـواتل رصـد األرض؛ وخـصوصا مـن              

وحتقيقـا هلــذه الغايـة، جيـري النظــر يف    . لقريبـة أجـل ضـمان تــوافر القـدرة الكافيـة يف املــدارات ا    
  .ة القصرية اليت بلغت منتصف عمرها اإلشعاعيمصادر النظائر املشّع

 الوطنية املعنية بالطاقـة النوويـة يف األرجنـتني الـيت تعمـل مـع             وتشارك يف حتديد املشروع اللجنةُ    
بعثــات الــساتلية يف إطــار اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بأنــشطة الفــضاء مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ال  

  .برنامج الفضاء األرجنتيين والوفاء بااللتزامات الدولية
وتتوىل هيئة التنظيم الرقايب النـووي مهمـة تـرخيص ومراقبـة إدمـاج مـصادر القـدرة النوويـة يف                     
سواتل رصد األرض لضمان تطابق تصميم واستخدام مصادر القـدرة النوويـة تطابقـا تامـا مـع                  

شعاعي األرجنتينية ومع إطار األمان اخلاص بتطبيقات مـصادر القـدرة النوويـة         معايري األمان اإل  
  ).A/AC.105/934(يف الفضاء اخلارجي 

وهذا املشروع يتـيح لألرجنـتني ترسـيخ ثقافـة االسـتخدام اآلمـن ملـصادر القـدرة النوويـة ال يف                      
الفـضاء الـسحيق يف   البعثات حول األرض فحسُب، بل أيضا يف املشاريع املرتقب القيام هبـا يف             

  .املستقبل املنظور
  .وقد كشفت األرجنتني، يف سياق حتليل تنفيذها إلطار األمان، النِّقاب عن حتديني حمّددين

فأكرب الصعوبات اليت تواجهها البلدان اليت لديها تطبيقات ملصادر القدرة النووية لكن تعوزهـا              
  .ترخيص إلطالق البعثةالقدرة على إطالق تلك التطبيقات، تتمثل يف عملية ال
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والتحدي اآلخر هو كيفية تنسيق التأهـب حلـاالت الطـوارئ ومواجهتـها مـع البلـدان األخـرى          
  .ق البعثة الفضائية فوق أراضيهااليت ستحلّ

    
النهج اليت تتبعه الواليات املتحدة يف تقييم املخاطر ودوره يف تنفيذ برنامج فّعال خاص "    

  تيل كبياين مه ر، قّد" اخلارجيالنووية يف الفضاءبأمان تطبيقات مصادر القدرة 
    )A/AC.105/C.1/2011/CRP.5 وA/AC.105/C.1/L.312 ()الواليات املتحدة األمريكية(

يف الفـضاء اخلـارجي لعمليـة       ُتخضع الواليات املتحدة تطبيقاهتا املقـّررة ملـصادر القـدرة النوويـة             
لــذي جتريــه الواليــات املتحــدة ملــصادر القــدرة وحتليــل األمــان ا. ألمــان وتقيــيم املخــاطراحتليــل 

ــد اإلطــالق         ــة وقواع ــصميم البعث ــضائية وت ــة الف ــة اإلطــالق واملركب ــم ملركب ــدأ بفه ــة يب . النووي
وُتستخدم تلك املُدخالت يف توصيف طائفـة مـن سـيناريوهات احلـوادث املفتَرضـة لتهيئـة بيئـة                 

 أمـان مكوِّنـات مـصادر القـدرة     واختباُر. وقوع حوادث اإلطالق ولتحديد احتماالت وقوعها 
النووية والنمذجة باستخدام ميكانيكا األوساط املتصلة مها أسلوبان ُيـستخَدمان لفهـم الكيفيـة              
ــن       ــة مـ ــة متنوِّعـ ــووي يف جمموعـ ــود النـ ــة والوقـ ــدرة النوويـ ــصادر القـ ــا مـ ــستجيب هبـ ــيت ستـ الـ

 اختبـارات األمـان     وُتجَمُع بيئات احلوادث واحتماالت وقوعها ونتائج     . سيناريوهات احلوادث 
  .وعمليات احملاكاة احلاسوبية ضمن إطار حتليل لألمان من أجل تبيني خماطر البعثة

    
  اخلارجيتنفيذ اإلطار الدويل اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء "    

  اريمو، قّدمه ليوبولد س"حالة التنفيذ وخططه: وكالة الفضاء األوروبيةسياق يف 
    )A/AC.105/C.1/2011/CRP.19 ()ة الفضاء األوروبيةوكال(

ُتخضع وكالة الفضاء األوروبية مجيع بعثاهتا الفـضائية لربنـامج أمـان صـارم وراسـخ وذي سـجل                
اسـتخدمت وكالـة الفـضاء األوروبيـة الطاقـة املـستمدة مـن مـصادر القـدرة          قـد  و. إجنـازات ممتـاز  

ــة ســابقة وهــي خت    ــة كواكبي ــات علمي ــة يف بعث ــة    النووي ــات علمي ــا الســتخدامها يف بعث طــط حالي
وقد بدأت وكالة الفضاء األوروبيـة عمليـة تنفيـذ التوصـيات الـواردة              . واستكشافية دولية تعاونية  

  .يف إطار األمان
ويّتضح من التحليل األويل أن تنفيذ كـثري مـن التوصـيات يبـدو سـهال، يف حـني أن تنفيـذ بعـض                        

وتـشمل تلـك    .  املتاحة ضمن اهليكل التنظيمي للوكالـة      التوصيات يتطلّب حتليال أعمق للخيارات    
  :التوصيات حاليا اجلوانب املتعلقة مبا يلي

ــة الفـــضائية      )أ(   ــة الـــيت تـــضطلع بالبعثـ تنفيـــذ املـــسؤولية الرئيـــسية املنوطـــة باملنظمـ
  املستخِدمة ملصادر القدرة النووية وترتيباهتا الرمسية مع مجيع املعنيني من املشاركني يف البعثة؛
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تقاسم املـسؤوليات بـني وكالـة الفـضاء األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء فيمـا يتعلـق                 )ب(  
بالتوصيات املقدمة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة اليت ترخص للبعثـات       

  املستخِدمة ملصادر القدرة النووية أو توافق عليها أو تضطلع هبا؛
حلاالت الطوارئ ومواجهتـها يف خمتلـف مراحـل         تنظيم أمان اإلطالق والتأهب       )ج(  

  .اإلطالق وسيناريوهات احلوادث
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    املرفق الثالث
    تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض    

 الفرعية العلميـة والتقنيـة       اللجنةُ دعت،  ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٧عمالً بالفقرة     -١
.  إىل االنعقـاد جمـّددا  ريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض   يف دورهتا الثامنة واألربعني ف    

  .٢٠١١فرباير / شباط١٧ إىل ١٤ جلسات، من ثالث العامل  الفريُقوقد عقَد
رئيــساً للفريــق العامــل املعــين باألجــسام  ) املكــسيك(وقــد انُتخــب ســريجيو كاماتــشو    -٢

  .٢٠١١فرباير / شباط٧ اللجنة الفرعية يف  اليت عقدهتا٧٣٨ اجللسة أثناءالقريبة من األرض، 
 إطــار البنــد اخلــاص باألجــسام القريبــة مــن ويفووفقــاً خلطــة العمــل املتعــّددة الــسنوات   -٣

  :البنود التالية الفريق العامل استعرض، )، املرفق الثالثA/AC.105/911(األرض 
ى معلومـات عـن      يف التقارير املقدَّمة استجابة للطلب السنوي للحـصول علـ          النظر  )أ(  

   فيما بني الدورات؛نفّذ العمل املومواصلةاألنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض، 
وضــع الــصيغة النهائيــة لالتفــاق اخلــاص بــاإلجراءات الدوليــة للتــصدي خلطــر    )ب(  

   أصحاب املصلحة الدوليني؛وإشراكاألجسام القريبة من األرض 
التعاون والعمل املشترك علـى الـصعيد الـدويل         جمال   ز يف م احملرَ ض التقدُّ ااستعر  )ج(  

القـدرة الدوليـة علـى تبـادل البيانـات          جمـال تعزيـز     بشأن رصد األجسام القريبة من األرض ويف        
  ومعاجلتها وحفظها ونشرها بغية كشف خطر هذه األجسام؛

  . يف التقرير النهائي لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضالنظر  )د(  
 البحــوث يف جمــال األجــسام القريبــة مــن  عــن  علــى الفريــق العامــل معلومــاتٌ ُعرضــتو  -٤

، والـــواردة يف يئـــات الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـــة وغريهـــا مـــن اهلأجرهتـــااألرض الـــيت 
  .A/AC.105/C.1/2011/CRP.12 وA/AC.105/976الوثيقتني 

 واالحتــاد الروســي والواليــات    العامــل أنَّ ممثلــي اليابــان واملكــسيك   والحــظ الفريــقُ   -٥
 ألقـوا   رابطـة مستكـشفي الفـضاء واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية             املراِقَبني عن   املتحدة و 
 تبـادل البيانـات ومعاجلتـها       تناولـت  احلاليـة  تقنيـة خـالل دورة اللجنـة الفرعيـة            إيضاحية عروضاً

طيط البعثات والعمليـات     وخت ،وحفظها ونشرها بغية كشف خطر األجسام القريبة من األرض        
  . هبذه األجساماملتعلقة
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   األجـسام القريبـة مـن األرض يف فتـرة      يف جمـال  ز   العامـل أنَّ العمـل املنجَـ       والحظ الفريـقُ    -٦
ويف هـذا الـسياق،     . ض عن مسامهات هامة يف التعاون الدويل يف هذا اجملـال          بني الدورتني متخَّ   ما

حـول  ألكادميية الدولية للمالحـة الفـضائية املُقبـل       ا مؤمتر    العامل مؤمترات دولية مثل    ع الفريقُ شجَّ
توعيــة علــى  يف بوخارســت ٢٠١١مــايو / أيــار١٢ إىل ٩الــذي ســُيعقد مــن  الــدفاع الكوكـــيب 

  . القريبة من األرض وتعزيز التعاون األجساُمتنطوي عليه القرار باخلطر الذي أصحاب
ــُق  -٧ في الفــضاء ومؤســسة العــامل اآلمــن   مستكــش أنَّ رابطــةَ العامــل أيــضاًوالحــظ الفري

بل  سُـ بـشأن  ٢٠١٠ينـاير  / يف مدينة املكسيك يف كانون الثـاين  خلرباء عقدتنظّمتا حلقة عمل  
قـدت  وُع.  بـشأن األجـسام القريبـة مـن األرض         ووسائل إنشاء شبكة معلومات وحتليـل وإنـذار       

ــةُ ــة خلــرباء حلق ــات   عمــل مماثل ــات والعملي ــشأن ختطــيط البعث ــات  يف املركــز األ ب ورويب للعملي
ــة يف د    ــضاء األوروبي ــة الف ــابع لوكال ــضائية الت ــشرين األول  االف ــا، يف ت ــشتات، أملاني ــوبر /رم أكت

  املنبثقــة عــنتوصــياتال العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض رس فريــُقوقــد َد. ٢٠١٠
ة عــن الفتــرة إىل اللجنــة الفرعيــاملقــدَّم ت  وأدرجهــا يف تقريــره املؤقَّــاملــذكورتنيحلقــيت العمــل 

٢٠١١-٢٠١٠) A/AC.105/C.1/L.308املرفق ،.(  
 العمـل املعـين باألجـسام القريبـة         م الذي أحرزه فريقُ    العامل بارتياح التقدُّ   والحظ الفريقُ   -٨

التـصدِّي   مـشروع التوصـيات بـشأن        ، حسبما هو ُمبيٌَّن يف    ٢٠١١-٢٠١٠من األرض يف الفترة     
  ).، املرفقA/AC.105/C.1/L.308(م القريبة من األرض  خلطر ارتطام األجساعلى الصعيد الدويل

ى ، وأوَص٢٠١١دة السنوات تنتهي يف عام  العمل املتعدِّ أنَّ خطةَوالحظ الفريُق  - ٩
، وذلك ٢٠١٣- ٢٠١٢ الفرعية مبواصلة خطة العمل املتعددة السنوات خالل الفترة اللجنةَ

  :على النحو التايل
 للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات           ة استجابةً النظر يف التقارير املقدَّم     ٢٠١٢  

عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة مـن األرض ومواصـلة العمـل فيمـا بـني                
واســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل   . الــدورات

 علـى   أكـرب  قدرة دوليةإجيادوتيسري . بشأن رصد األجسام القريبة من األرض   
ــا  ــادل البيانـ ــر تلـــك    تبـ ــة كـــشف خطـ ــشرها بغيـ ــا ونـ ــها وحفظهـ ت ومعاجلتـ

 لإلجـراءات الدوليـة      مـن وضـع    مـا بـني الـدورات     مـا بـدأ     ومواصلة  . األجسام
فــاق الراميــة إىل التــصّدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض، والــسعي إىل اتِّ

تقريــر املعلومــات احملدَّثــة حــسبما يعرضــها والنظــر يف . علــى تلــك اإلجــراءات
م واسـتعراض التقـدُّ  . ق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض     مؤقَّت لفري 
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ملعلومـات والتحليـل واإلنـذار وفريـق لتخطـيط          از يف تنشيط عمـل شـبكة        احملَر
  .البعثات والعمليات

 للطلب السنوي للحصول على معلومات عن       النظر يف التقارير املقدَّمة استجابةً      ٢٠١٣  
ة مــن األرض ومواصــلة العمــل فيمــا بــني     األنــشطة املتعلقــة باألجــسام القريبــ   

واستعراض سري التعاون والعمل املشترك على الصعيد الـدويل بـشأن           . الدورات
رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض والقــدرة علــى تبــادل البيانــات ومعاجلتــها    

ووضـع الـصيغة النهائيـة      . وحفظها ونـشرها بغيـة كـشف خطـر تلـك األجـسام            
ألجـسام القريبـة مـن األرض وإشـراك أصـحاب           لالتفاق بشأن التصّدي خلطـر ا     

والنظــر يف التقريــر النــهائي لفريــق العمــل املعــين باألجــسام   . املــصلحة الــدوليني
ملعلومـات  ام احملرز يف تنشيط عمـل شـبكة         واستعراض التقدُّ . القريبة من األرض  

  .عثات والعمليات، وتقييم أدائهماوالتحليل واإلنذار وفريق لتخطيط الب
 العامـل علـى تكليـف فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                    ق الفريـقُ  فواتَّ  -١٠

مبواصلة عمله بشأن مشروع التوصيات املتعلقـة بالتـصدي خلطـر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن                   
األرض على الـصعيد الـدويل بغيـة وضـعها يف صـيغتها النهائيـة حبلـول الـدورة اخلمـسني للجنـة                       

لعمـل  ا  العامـل علـى أن     فق الفريـقُ   على ذلك، اتَّ   وعالوةً. ٢٠١٣يف عام   ر عقدها   الفرعية املقرَّ 
ُتعقَـد   ُيمكـن أن يـشمل حلقـات عمـل           ٢٠١٢-٢٠١١فيما بني الدورات خالل الفتـرة       نفّذ  امل

مشروع التوصـيات   اليت تناوهلا   وانب  اجلختلف  مهتمني مب  خرباء    فريق العمل وتضمُّ   حتت رعاية 
اجتماعــات خــرباء، وهــو مــا قــد و، )، املرفــقA/AC.105/C.1/L.308(مــة مــن فريــق العمــل املقدَّ

  .ييّسر إنشاء فريق لتخطيط البعثات والعمليات
ــُقوشــجَّ  -١١ ــدولَ ع الفري ــل ال ــشاركة يف العمــل امل   العام ــى امل ــذ األعــضاء عل ــني  نفّ ــا ب  فيم

. ل األجسام القريبة من األرض، وعلى تقدمي مسامهاهتا إىل رئيس فريـق العمـ             يف جمال الدورات  
 األعضاء على تقدمي الـدعم املـايل للمرافـق والـربامج الالزمـة               العامل أيضا الدولَ   ع الفريقُ وشجَّ

  .عن الكواكبللدفاع 
    األعضاء ومؤسساهتا على متابعـة تطـورات األجـسام القريبـة            العامل الدولَ  ع الفريقُ وشجَّ  -١٢

 /http://www.jpl.nasa.gov وhttp://neo.jpl.nasa.gov  املـوقعني الـشبكيني  انظر(من األرض بانتظام 

asteroidwatch(.  
  ٢٠١١فرباير  / شباط١٧ يف ة املعقودالثالثة جلسته يف  العامل هذا التقريَرواعتمد الفريُق  -١٣
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    املرفق الرابع
  تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

    يف األمد البعيد
فربايـر  / شـباط  ٧ املعقـودة يف     ٧٣٨ية والتقنية، خالل جلستها     دعت اللجنة الفرعية العلم     -١

 إىل االنعقــاد ، فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد  ٢٠١١
 إىل  ١٤وقد عقد الفريق العامـل أربـع جلـسات مـن            ). جنوب أفريقيا (نيز  ي برئاسة بيتر مارت   جمّددا
 ه ونطاقـ  الفريـق العامـل  فريـق العامـل يف مـشروع اختـصاصات     ونظر ال.٢٠١١فرباير  / شباط ١٨

  .A/AC.105/C.1/L.307 حسبما يرد يف الوثيقة هعمل وطرائق
  :على الفريق العامل  الوثائق التاليةعرضتو  -٢

مة من رئـيس الفريـق العامـل عـن اختـصاصات وطرائـق عمـل                قدَّورقة عمل مُ    )أ(  
اء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة              الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـض         

  ؛(A/AC.105/C.1/L.307)العلمية والتقنية 
 اســتدامة أنــشطة الفــضاء   تتــضمن تعليقــات علــى  ورقــات غرفــة اجتماعــات     )ب(  

جلنة استخدام الفـضاء    لدول األعضاء واملراقبني الدائمني يف      وردت من ا  اخلارجي يف األمد البعيد     
 A/AC.105/C.1/2011/CRP.17 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.9 (اض الـــسلميةاخلـــارجي يف األغـــر

  ؛)A/AC.105/C.1/2011/CRP.20و
 بناًء على ألمانة  هبا ا  االتصال اليت أُبلغت     هاتجب قائمة   تتضمنورقات غرفة اجتماعات      )ج(  

  ).Add.1و A/AC.105/C.1/2011/CRP.10 (٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١املذكرة الشفوية املؤرخة 
 شـار ، أ ٢٠١١فرباير  / شباط ١٤وخالل اجللسة األوىل للفريق العامل، اليت ُعقدت يف           -٣

، A/AC.105/L.307بعــت يف إعــداد الوثيقــة تُّ التاليــة الــيت ااإلجــراءاترئــيس الفريــق العامــل إىل 
  :٢٠١٠يف عام الفضاء اخلارجي منذ الدورة الثالثة واخلمسني للجنة 

مجيــع الــدول  قــد أرســلت إىل  األمانــةُكانــتيــه اللجنــة، فقــت علوفقــا ملــا اتَّ )أ(  
 ورقـة عمـل   ،٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول   ١١ يف مذكرة شفوية مؤرخة      ،األعضاء يف اللجنة  
 الفريق العامل تتضمن املشروع املقترح الختصاصات الفريق العامـل وطرائـق            مقدَّمة من رئيس  

وقـد تــضمَّنت ورقــة  . A/AC.105/C.1/L.307لوثيقــة واملقــصود منـها أن تكــون أساسـا ل  ، هعملـ 
 خــالل دورة جلنــة الفــضاء اخلــارجي   مــن الــدول األعــضاءالــيت وردت التعليقــات العمــل هــذه
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الثالثة واخلمسني استجابة القتراح الفريـق العامـل بـشأن االختـصاصات وطرائـق العمـل الـوارد                 
  ؛)١٥٥، الفقرة A/65/20انظر الوثيقة  (A/AC.105/L.277 الوثيقة يف

إىل تقـدمي آرائهـا وتعليقاهتـا       الفـضاء اخلـارجي      األعضاء يف جلنـة      ُدعيت الدولُ   )ب(  
 خـاص علـى االختـصاصات واجملـاالت        وجـه  الرئيس، مع التأكيد ب    املقدَّمة من على ورقة العمل    

  ؛)١٥٦، الفقرة A/65/20انظر الوثيقة (املواضيعية وطرائق العمل وخطة العمل 
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢١ وردت من الدول األعضاء حـىت   األمانة اآلراء اليت  ّمجعت  )ج(  
ينظر فيها الفريق العامل خالل الـدورة الثامنـة   لكي  الفريق العامل   إلعداد ورقة عمل لرئيس      ٢٠١١

  . واألربعني للجنة الفرعية
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١١ و ٩يف  وأجرى رئيس الفريق العامل مشاورات غري رمسيـة           -٤
  .من التعليقات اإلضافية خالهلا عدد قدِّم
، ُدعيـت   ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٤وخالل اجللسة األوىل للفريق العامـل، املعقـودة يف            -٥

  االختـصاصات وطرائــق العمـل املزمــع تقــدميها يف  الوفـود إىل تقــدمي املزيـد مــن التعليقـات علــى   
  .A/AC.105/C.1/L.307 الوثيقة

، يف ٢٠١١فربايـر  / شـباط ١٥عقـودة يف  ونظر الفريق العامل، خـالل جلـسته الثانيـة امل           -٦
 أُدجمـت فيهـا   A/AC.105/C.1/L.307 نسخة من الوثيقة    تتضمن مشروع  حةورقة غري رمسية منقّ   

وُدعيـت الوفـود مـرة      . ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٤ حـىت    وردت قـد    تكانـ  الـيت    مجيع التعليقات 
  األمانـــةُطلعــت وأ. A/AC.105/C.1/L.307 الوثيقــة  يفأخــرى إىل اإلســهام بتعليقــات إضــافية     

 مجيـع   حالَمـا تـرد    املقرَّر اتباعها لدى إعـداد هـذه الوثيقـة،         على اإلجراءات  العامل أيضا    لفريَقا
  .التعليقات

، فُـتح بـاب   ٢٠١١فرباير / شباط١٦وخالل اجللسة الثالثة للفريق العامل، املعقودة يف    -٧
تعليقات الـيت وردت حـىت     وبعد أخذ ال  . A/AC.105/C.1/L.307 التعليق مرة أخرى على الوثيقة    

  العامـل علـى أنَّ  فـق الفريـقُ   يف احلسبان، مل ترد تعليقـات أخـرى، واتَّ        ٢٠١١فرباير  / شباط ١٥
 ١٦حــة الــيت تتــضمن مجيــع التعليقــات الــواردة حــىت   املنقّالورقــة غــري الرمسيــةباإلمكــان إحالــة 

  .مم املتحدة إىل األمانة من أجل ترمجتها إىل اللغات الرمسية لأل٢٠١١فرباير /شباط
ــA/AC.105/C.1/2011/CRP.17ونظــر الفريــق العامــل يف اقتــراح ورد يف الوثيقــة    -٨  ضم ب

 مــشروع االختــصاصات وطرائــق  مــن) "النطــاق" (رابعــا البــابالــواردة يف املقترحــة املواضــيع 
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 النظــر مبزيــد مــن  إلتاحــةيف جمموعــات  A/AC.105/C.1/2011/L.307الوثيقــة العمــل الــوارد يف 
  :وقد اقُترحت اجملموعات التالية. يف البنود الوثيقة الصلة بعضها ببعض نجاعةال

  االستخدام املستدام للفضاء دعما للتنمية املستدامة على األرض؛  )أ(  
ء الفـضا بـأحوال   احلطام الفـضائي؛ العمليـات الفـضائية وأدوات دعـم التوعيـة               )ب(  

  ؛بروح من التعاون
  طقس الفضاء؛  )ج(  
  .ية وإرشاد األطراف الفاعلة يف ميدان الفضاءالنظم الرقاب  )د(  

 إلنــشاء أفرقــة ا أساســةرحــاملواضــيع املقَتجمموعــات  اعتبــارووافــق الفريــق العامــل علــى   -٩
وأكد الفريق العامل على أنـه ينبغـي أن يكـون عمـل أفرقـة اخلـرباء متوازنـا لـضمان إيـالء                      . خرباء

، وأنـه ينبغـي ألفرقـة اخلـرباء      أعـاله ٨فقرة  يف ال  املقترحة الواردة  واضيعاملاالعتبار الواجب جلميع    
  . أخرىهيئات الذي أجنزتهأن تستفيد من العمل 

 الـيت تفـصل بـني       الفتـرة  العامل علـى أنـه ينبغـي إنـشاء أفرقـة اخلـرباء خـالل                 واتفق الفريقُ   -١٠
ــدورتني ــذاو. ال ــة    ل ــدول األعــضاء يف جلن ــدعو ال ــة أن ت ــق العامــل إىل األمان   الفــضاء، طلــب الفري
 مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل تــسمية  صــفة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها  اخلــارجي

  .خرباء مناسبني للمشاركة يف أفرقة اخلرباء
 مواتفق الفريق العامل على أنه ينبغي إنشاء أفرقة خرباء هـذه وحتديـد رؤسـائها ونـواهب                  -١١

 الفـضاء اخلـارجي      التقدم احملرز إىل جلنة    ، بغية تقدمي تقرير عن    ٢٠١١أبريل  /حبلول هناية نيسان  
  .٢٠١١يونيه / الرابعة واخلمسني يف حزيرانيف دورهتا

 إىل  A/AC.105/C.1/L.307واتفق الفريق العامل علـى أن ُيحـال الـنص املـنقّح للوثيقـة        -١٢
، A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1مجيع الدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي باعتبـاره الوثيقـة            

ــ ــسان    م ــهاء ني ــدمي تعليقــات بانت ــدول األعــضاء إىل تق ــل /ع دعــوة ال ــة اعتمــاد ٢٠١١أبري  ، بغي
يف األمــد الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي   اختــصاصات وطرائــق عمــل 

   .البعيد خالل الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفضاء اخلارجي
فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف الرابعــةجلــسته يف واعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر   -١٣

٢٠١١. 
 


