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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 الدورة الرابعة واخلمسون
 ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 

   
 مشروع التقرير

  
املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -رابعاً 

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض تطبيقاته
ــة    -١ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــد   ٧١/٩٠وفق ــة يف البن ــة الفرعي ــن جــدول   ٦، نظــرت اللجن م

ــون "  ــك      األعمــال، املعن ــا يف ذل ــد بواســطة الســواتل، مب املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بع
 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وبيالروس وسري النكـا   ٦وتكلَّم يف إطار البند  -٢
والصني وعمان وكندا ومصر واملكسيك والواليات املتحدة واليابان. كمـا تكلَّـم بشـأن هـذا البنـد      

 أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.

 ض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرو -٣

ــة لدراســة     "معلومــات حمد (أ)  ــإلدارة الوطني ــابع ل ــة الت ــة عــن ســاتل األرصــاد اجلوي ث
مه ممثل الواليات املتحدة؛احمليطات والغالف اجلوي"، قد 

"حبوث تكنولوجيا املعلومات املكانيـة وتطبيقاـا يف ميـدان الصـحة يف الصـني"،       (ب) 
الصني؛ مه ممثلقد 

مـه  برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، واحلالة األفريقية الراهنة"، قد (ج) 
 املراقب عن مفوضية االحتاد األفريقي.
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ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية  -٤
عد، خصوصاً يف ار املناخ؛ إدارة الكوارث: املتعلقة باالستشعار عن باالت التالية: رصد تغي

الطُّفوح النفطية؛ األمن األهلي؛ إدارة املنظومات اإليكولوجية واملوارد الطبيعية؛ رصد نوعية اهلواء 
واملاء فيما يتعلق باحلالالت اهلوائية (اإليروسوالت) وامللوثات؛ واألرصاد اجلوية والتنبؤ بالطقس؛ 

واجلفاف ورصد األراضي  اجة؛ وكشف املياه اجلوفية؛ والريرية؛ والزراعة واحلروالدراسات األث
الرطبة؛ ورصد املناطق الشاطئية والشعاب البحرية وأحراج املنغروف؛ وتنمية املستجمعات املائية 
واستخدام األراضي؛ وكشف تغيرات األراضي؛ واستكشاف املوارد املعدنية؛ ورصد الغطاء 

ا؛ والتنمية الريفية وختطيط اجلليدي واألا وألواار اجلليدية؛ ورصد احمليطات ودرجات حرار
 املدن؛ وتنمية البىن التحتية؛ والعلوم الطبيعية والدراسات الوبائية؛ والتقدير الكمي لغالل احملاصيل.

صـد  ت اللجنة الفرعية إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة السـتعمال بيانـات ر       أشارو -٥
االقتصـادية مـن   -األرض يف بناء قدرة وطنية على احلد من الفقر ودفـع خطـى التنميـة االجتماعيـة    

 خالل استخدام املوارد استخداماً رشيداً ومستداماً وحتسني نوعية حياة مواطنيها.

سـع نطـاق اسـتعمال بيانـات رصـد األرض مـن       توأنَّ اللجنـة الفرعيـة أيضـاً إىل    ت أشارو -٦
لقرارات على الصعيدين الوطين واحمللي يستلزم زيادة توافر املعلومات املتأتية مـن  جانب متخذي ا

 مشغلي السواتل عن عمليات رصد األرض وتيسري احلصول على تلك املعلومات.

التقـدير مبـادرات بنـاء القـدرات وسلسـلة حلقـات العمـل         عوالحظت اللجنـة الفرعيـة مـ    -٧
تــها وكـاالت الفضــاء يف البلـدان املتقدمــة، بالتعـاون مــع    التدريبيـة وغريهــا مـن األنشــطة الـيت نظم   

شــركائها يف البلــدان الناميــة، والــيت تناولــت معاجلــة الصــور الســاتلية أو اســتعمال بيانــات رصــد    
 األرض يف إدارة الكوارث.

ت اللجنة الفرعية إىل اهتمام الدول األعضاء الشديد بالتعاون الدويل يف جمال مجع أشارو -٨
تصـميم البيانـات والتطبيقـات املتعلقـة برصـد األرض، خصوصـاً ملنفعـة البلـدان الناميـة،          وومعاجلة 

تـوافر العديـد مـن    أنَّ تشجيعاً الختاذ قرارات مستنرية. والحظـت اللجنـة الفرعيـة يف هـذا الصـدد      
مي اخلدمات املتعلقـة ببيانـات رصـد األرض وتطبيقاتـه، مثـل نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي          مقد

ر)، يتــيح ملتخــذي القــرارات علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي فرصــاً الســتخدام املعلومــات  (ســريف
 املتأتية من السواتل.

ت اللجنة الفرعية إىل عـدة سـواتل مزمعـة لرصـد األرض، تنتمـي إىل جيـل جديـد        أشارو -٩
ض. من شأا أن توفر درجة أعلى مـن االسـتبانة والدقـة واالسـتدامة يف عمليـات رصـد بيئـة األر       

لجنــة الفرعيــة أيضــاً إىل خطــط الــدول األعضــاء الراميــة إىل تنســيق وتطــوير عمليــات  لت اأشــارو
السواتل املنفردة وتشكيالت السواتل من أجل توفري نطاق تغطيـة أوسـع وقـدرة أكـرب علـى تلبيـة       

 الطلبات املتزايدة على بيانات رصد األرض وتطبيقاته األكثر دقة.
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مه عدة دول أعضاء، من خـالل وكـاالت الفضـاء    أيضاً إىل ما تقدت اللجنة الفرعية أشارو -١٠
التابعة هلا، من دعم للجنة خرباء األمم املتحدة املعنية مببادرة "إدارة املعلومات اجلغرافية على الصعيد 

مـن إمكانـات لتحسـني البيانـات     العاملي" بغية زيادة الـوعي مبـا يتيحـه االستشـعار السـاتلي عـن بعـد        
 املكانية املرجعية وإعداد ما يلزم من جمموعات بيانات أخرى على الصعيد العاملي. اجلغرافية

وأكــد بعــض الوفــود علــى أمهيــة الصــور الراداريــة والتصــوير العديــد األطيــاف يف حتســني  -١١
وا إىل أنه ال تزال أشارإدارة ورسم خرائط املوارد املعدنية واملعامل اجليولوجية يف مناطق واسعة، و

 هــذا الشــأن حاجــة إىل تيســري احلصــول علــى الصــور الســاتلية العاليــة االســتبانة، ســواء    هنــاك يف
العديدة األطياف أو البصـرية، بأسـعار أيسـر. وأُبـرزت أيضـاً أمهيـة اسـتخدام األرصـاد والبيانـات          
املوضعية يف حتسني املعلومات املستمدة من الصور الساتلية، وكـذلك أمهيـة اسـتحداث تطبيقـات     

 تند إىل بيانات رصد األرض باستخدام أسلويب التعلُّم اآليل و"التعلُّم املعمق".جديدة تس

ــرب عــن رأي مفــاده    -١٢ ــتعمال بيانــات االستشــعار عــن بعــد واألدوات      أنَّ وأُع زيــادة اس
التكنولوجية املرتبطة ا، خصوصاً يف البلدان النامية، تتطلب تشجيع إقامة شراكات مـع مشـغلي   

 تشييد وتشغيل مرافق حمطات أرضية على الصعيدين احمللي والوطين. السواتل من أجل

تشجيع مجيـع الـدول األعضـاء علـى إرسـاء إطـار        أنَّ من الضروريوأُعرب عن رأي مفاده  -١٣
قانوين مناسب ملراقبة ومحاية عمليات مجع واستعمال بيانـات رصـد األرض املنطويـة علـى معلومـات      

 حساسة.

اتفـاق التعـاون املـربم بـني مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         إىل ت اللجنة الفرعيـة  أشارو -١٤
وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، الذي يتعلق بتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء 

اصـة  ملعاجلة املشكلة املتنامية املتمثلة يف شح املياه يف خمتلف أحناء العامل، وإلنشاء بوابـة معـارف خ  
 بـ"الفضاء واملياه" من أجل إبراز منافع تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف إدارة املياه.

تقنيات ت اللجنة الفرعية أيضاً إىل خمتلف جهود رصد املياه وإدارا اليت تستخدم أشارو -١٥
االستشعار عن بعد، وأكدت على أنَّ املاء ضروري لكل جانـب مـن جوانـب األنشـطة البشـرية،      

من األشخاص يف خمتلف أحنـاء العـامل يعـانون مـن نقـص امليـاه أو ال يتـوفر         أعداداً كبرية جدانَّ أو
مثـل األعاصـري املداريـة وعواصـف     هلم احلصول على مياه نظيفة. ومتثل الكـوارث املتصـلة بامليـاه،    

دام التسونامي وموجات اجلفاف والفيضـانات، خطـراً دائمـاً علـى سـكان العـامل، ممـا حيـتم اسـتخ         
 تكنولوجيا االستشعار يف حل تلك املشاكل املتصلة باملياه.

ت اللجنة الفرعيـة كـذلك إىل اسـتمرار الـدعم املقـدم ألنشـطة اللجنـة املعنيـة بسـواتل          أشارو -١٦
رصــد األرض، وأنَّ مؤسســة الواليــات املتحــدة للمســح اجليولــوجي قــد تولــد رئاســة "جيــوس" لعــام 

"جيــوس" العاديــة احلاديــة والــثالثني ســتعقد يف دورة ضــاً إىل أنَّ ت اللجنــة الفرعيــة أيأشــار. و٢٠١٧
 .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل  ١٨رابيدسييت، بوالية ساوث داكوتا، الواليات املتحدة، من 
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م للفريـق املخـتص برصـد األرض، وإىل    ت اللجنة الفرعية إىل استمرار الدعم املقـد أشارو -١٧
الصـادرة عـن ذلـك الفريـق ـدف إىل تقـدمي الـدعم إىل البلـدان يف جمـال           ١٨املبادرة اجلديـدة  أنَّ 

إدماج بيانات رصد األرض يف النظم اإلحصائية العاملية والوطنية من أجل مسـاعدا علـى حتقيـق    
االجتمـاع القـادم للجنـة التنفيذيـة     أنَّ أهداف التنمية املستدامة. وأشارت اللجنة الفرعية أيضاً إىل 

٢٠١٧عقد يف واشنطن العاصمة يف تشرين األول/أكتوبر للفريق سوف ي. 
  

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

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

  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة    -١٨ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــة  ، ٧١/٩٠وفق ــة الفرعي ــد  نظــرت اللجن ــن جــدول   ١٤يف البن م

ــال ــت بالنســبة لــألرض         ، املعنــوناألعم ــة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثاب "دراس
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سـائر املسـائل   
املتصـــلة بتطـــورات االتصـــاالت الفضـــائية، مـــع إيـــالء اعتبـــار خـــاص الحتياجـــات البلـــدان الناميـــة 

 مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة. ومصاحلها، دون

إندونيســـيا االحتـــاد الروســـي ومـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو  ١٤وتكلـــم يف إطـــار البنـــد  -١٩
، األرجنـتني البوليفاريـة) وممثـل   -زويال (مجهوريةـوفنوسويسرا وعمان وجنوب أفريقيا وباكستان 

أثنـاء التبـادل العـام    كما تكلم بشأن هذا البلد التينية والكاريبـي. نيابة عن جمموعة دول أمريكا ال
 .أخرى واملراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالتلآلراء، ممثلو دول أعضاء 

 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني االيضاحيني العلميني والتقنيني التاليني: -٢٠

األجســـام عنـــد انتـــهاء عمرهـــا   "إدارة املـــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض وإزالـــة  (أ) 
مه ممثل إسرائيل؛التشغيلي"، قد 

عـن اسـتخدام املـدار السـاتلي الثابـت بالنسـبة       "تقرير االحتاد الدويل لالتصـاالت   (ب) 
االحتاد الدويل لالتصاالت. عن مه املراقبلألرض وغريه من املدارات"، قد 

 ٢٠١٦ الـواردة يف التقريـر السـنوي لعـام    ونوهت اللجنة الفرعية مع التقـدير باملعلومـات    -٢١
اسـتخدام املـدار    التابع لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت بشـأن     ،املقدم من مكتب االتصاالت الراديوية

-www.itu.int/ITUالســــــاتلي الثابــــــت بالنســــــبة لــــــألرض وغــــــريه مــــــن املــــــدارات (انظــــــر  

R/space/snl/report    ــا يف ــائق األخــرى املشــار إليه ــة )، وكــذلك يف الوث ــة ورق ــغرف  اتاالجتماع
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A/AC.105/C.1/2017/CRP.14  ودعــت اللجنــة الفرعيــة االحتــاد الــدويل لالتصــاالت إىل مواصــلة .
 تقدمي تقارير إليها.

طبيعـي   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسبة لـألرض هـو مـورد    -٢٢
حمدود خيشى عليه من التشبع، مما يهدد استدامة األنشطة الفضـائية يف بيئتـه؛ وأنَّ اسـتغالله ينبغـي     
أنْ يرشد؛ وأنه ينبغي توخي اإلنصـاف يف إتاحتـه أمـام مجيـع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراا          

لموقع اجلغرايف لبعض البلدان. التقنية احلالية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ول
وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أيضــاً أنَّ مــن املهــم اســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــاً   
للقـــانون الـــدويل، ولقـــرارات االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، وضـــمن اإلطـــار القـــانوين احملـــدد يف 

 معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.

مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، باعتبـاره مـورداً        وأعرب بعض الوفود عن رأي -٢٣
ــاً         ــا حمــدوداً معرضــاً بوضــوح خلطــر التشــبع، جيــب أن يســتخدم اســتخداماً رشــيداً وناجع طبيعي
واقتصاديا ومنصفاً. واعترب هذا املبدأ أساسـيا لضـمان مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت لـديها         

من دستور االحتـاد الـدويل    ٤٤من املادة  ٢-١٩٦، حسبما تنص عليه الفقرة موقع جغرايف معني
الواليـات   ،يف مينيـابوليس الـذي عقـد   مـؤمتر املنـدوبني املفوضـني     املعدلـة يف لالتصاالت، بصيغتها 

 .١٩٩٨يف عام  ،املتحدة

ة فريـدة  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسبة لـألرض يتـيح إمكانيـ    -٢٤
من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصاالت واحلصول على املعلومات، وخصوصاً ملساعدة البلدان الناميـة  

 على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية ونشر املعرفة وتقدمي املساعدة الطبية.

بة لـألرض  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ استغالل الدول للمدار الثابـت بالنسـ   -٢٥
مـن مث أن   ،للجنـة الفرعيـة   ه ينبغـي على أساس "األولويـة حبسـب األسـبقية" أمـر غـري مقبـول، وأنـ       

إمكانيـة وصـول الـدول إىل    ، نظامـاً يضـمن التكـافؤ يف    االحتاد الدويل لالتصاالتمبشاركة تضع، 
 املواقع املدارية.

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ النظام احلايل الستغالل واستخدام املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض     -٢٦
غالباً ما يوفر الفرص للبلدان ذات القدرات املالية والتقنية األكـرب، وأنـه يلـزم اختـاذ تـدابري اسـتباقية يف       

لبيـة احتياجـات   هذا الصدد لتفادي احتمـال هيمنـة تلـك البلـدان علـى اسـتخدام الفضـاء، مـن أجـل ت         
 يف مناطق جغرافية معينة، مثل البلدان الواقعة يف املناطق االستوائية.الواقعة والبلدان البلدان النامية 

النظـام احلـايل املتمثـل يف حجـز شـقوب يف املـدار        وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ    -٢٧
لسـواتل الـذين حيصـلون علـى     الثابت بالنسبة لـألرض يسـاء اسـتغالله مـن جانـب عـدد مـن مشـغلي ا        

عشــرات، أو حــىت مئــات، مــن املواقــع املداريــة بغــرض بيعهــا بأســعار أعلــى، ممــا يعيــق تطــور الــربامج 
. ورأت تلـك الوفـود أيضـاً    لك املدار الفريـد اسـتخداماً جـادا   الفضائية للجهات الراغبة يف استخدام ذ

منصـف، وفقـاً ملبـدأ املسـاواة ومـع مراعـاة       توزيع تلك املواضع احلساسة ينبغي أن جيرى على حنـو  أنَّ 

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.14
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.14
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حمدودية ذلك املدار، وأنه ينبغي أن حيجز لكل دولة شقبان مداريان على األقل يف موضع قريـب مـن   
 قليمها الوطين.إ

تبادل املعلومات عن استخدام املـدار الثابـت بالنسـبة     وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٢٨
خيـدم احتياجـات الـدول فيمـا يتعلـق بكفـاءة اسـتخدامه. ورأى         فعـاالً  لألرض ميكن أن يكون تـدبرياً 

اخلطــوة األوىل ميكــن أن تتمثــل يف إقامــة تواصــل بــني اللجنــة الفرعيــة والفريــق   ذلــك الوفــد أيضــاً أنَّ
، أو يف أن يــدرج يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالتالتــابع لقطــاع االتصــاالت الراديويــة يف  ٤الدراســي 

املـؤمتر العـاملي لالتصـاالت الراديويـة بنـد يتعلـق بزيـادة كفـاءة اسـتخدام املـدار الثابـت             جدول أعمال
 بالنسبة لألرض.

ألرض، استدامة املـدار الثابـت بالنسـبة لـ     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضمان -٢٩
ع إيـالء  الحتياجاـا، مـ  الدول على حنو متكافئ تبعـاً  ميع ضمان إمكانية الوصول إليه جلوكذلك 

إبقــاء هــذه املســألة يف جــدول   يســتلزماناعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها،  
حكوميـة  نقـاش  أعمال اللجنة الفرعية ومواصلة تقصيها، بإنشاء ما يلزم مـن أفرقـة عاملـة وأفرقـة     

 دولية قانونية وتقنية، حسب االقتضاء.
  

واخلمسني للجنة  اخلامسةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة  -ثالث عشر
  الفرعية العلمية والتقنية

مــن جــدول  ١٥، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ٧١/٩٠وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٣٠
واخلمسـني للجنـة الفرعيـة     اخلامسـة ، "مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة      املعنون األعمال
 لتقنية".وا العلمية

 ٩كـانون الثاين/ينـاير إىل    ٢٩أنَّ األمانة حددت الفتـرة مـن   إىل اللجنة الفرعية  تأشارو -٣١
 اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية. الدورةموعداً النعقاد  ٢٠١٨شباط/فرباير 

قدم إىل اللجنــة، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة  تأــا ســأيضــاً إىل اللجنــة الفرعيــة  تأشــارو -٣٢
للجنـة   واخلمسـني  لـدورة اخلامسـة  مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـت ل    مقترحهـا بشـأن   ، ٧١/٩٠

 ، وأوصت بأن تدرج فيه البنود التالية:الفرعية

 إقرار جدول األعمال. -١ 

 انتخاب الرئيس. -٢ 

 كلمة الرئيس. -٣ 

 تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية. -٤ 

 نامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.بر -٥ 
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 تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. -٦ 

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك          -٧ 
 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.

 احلطام الفضائي. -٨ 

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٩ 

 التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة. -١٠ 

 طقس الفضاء. -١١ 

 األجسام القريبة من األرض. -١٢ 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي. -١٣ 
حســبما هــو مــبني يف خطــة عمــل الفريــق العامــل    ٢٠١٨املرتــأى لعــام (العمــل   

ــنوات ( ــة احلـــايل،  املتعـــددة السـ ــر اللجنـــة الفرعيـ ــر الفقـــرة [...] مـــن تقريـ  انظـ
 ))لتقرير نفسهبامن املرفق الثاين  ٩ والفقرة

 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. -١٤ 
حســبما هــو مــبني يف خطــة عمــل الفريــق العامــل    ٢٠١٨املرتــأى لعــام (العمــل   

 ))١٣٧، الفقرة A/71/20(املتعددة السنوات املمددة 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه   -١٥ 
ن االتصـاالت الفضـائية، ودراسـة ســائر    وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدا     

املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات   
 البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

 (موضوع/بند منفرد للمناقشة)  

ســني للجنــة الفرعيــة واخلم السادســةمشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة   -١٦ 
مواضيع/بنود منفـردة  كالعلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع املراد تناوهلا 

 للمناقشة أو يف إطار خطط عمل متعددة السنوات.

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أن يكـون موضـوع النـدوة الـيت سـينظمها مكتـب شـؤون            -٣٣
الصــناعة يف  رحبــة: أمهيــة مشــاركة دوائــر   كمــا يلــي: "آفــاق ٢٠١٨الفضــاء اخلــارجي يف عــام 

 وما بعده". ٥٠اليونيسبيس+

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بـاملقترح املقـدم مـن اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة          -٣٤
 احلـايل فقـت علـى أن يـدرج يف إطـار البنـد      واتA/AC.105/C.1/2017/CRP.18 ،(لسواتل املالحة (

من جدول األعمال، املتعلق بالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، تبادلٌ عام 

http://undocs.org/A/71/20
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.18
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للمعلومات عن املسألتني املتعلقتني حبماية أطياف الترددات اليت تستخدمها النظم العاملية لسـواتل  
واحلد منه، بغية تعزيز الوعي باجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف  شاراتاملالحة وكشف تداخل اإل

العام املتمثل يف تعزيز فعالية استعمال اتمع العاملي ملـا تـوفره الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة مـن        
األعضـاء يف اللجنـة واملـراقبني     الفرعية الدولَ عت اللجنةُخدمات مفتوحة. ويف هذا السياق، شج

 لديها على املشاركة يف التبادل املركَّز للمعلومات ضمن إطار هذا البند.الدائمني 

ــة علمــاً بــ   -٣٥ ــة الفرعي ــز    أنَّ وأحاطــت اللجن ــق العمــل املعــين باستكشــاف الفضــاء وتعزي فري
االبتكار قد عقد على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية اجتماعني اشترك يف رئاسـتهما األردن  

تحــدة، بغيــة إعــداد إطــاره املرجعــي ووضــع الصــيغة النهائيــة لتقريــره الــذي والصــني والواليــات امل
٢٠١٨يف عام  ٥٠م إىل اليونيسبيس+سيقدعت اللجنة الفرعية الدول األعضاء يف اللجنـة  . وشج

 واملراقبني الدائمني لديها على تسمية جهات وصل معنية بفريق العمل.

توصلت إليه يف دورـا الثانيـة واخلمسـني، عـام      واستذكرت اللجنة الفرعية اتفاقها الذي -٣٦
مـن الضـروري أن تضـاف    أنَّ )، ورأت A/AC.105/1088 مـن الوثيقـة   ٢٧٥(انظر الفقرة  ٢٠١٥

رت اللجنـة الفرعيـة   يضـاحية العلميـة والتقنيـة. ومـن مث، قـر     تدابري أخرى تتعلق بإدارة العروض اإل
يلــي: (أ) أن تقــوم الــدول األعضــاء يف اللجنــة واجلهــات الــيت هلــا صــفة مراقــب لــديها بــإبالغ   مــا

يضـاحية علميـة   إاألمانة، قبل أسبوع على األقل مـن بدايـة كـل دورة، برغبتـها يف تقـدمي عـروض       
يضـاحية  ية للعـروض اإل وتقنية؛ و(ب) أن تتوىل األمانة اختاذ القرارات الالزمة بشأن اجلدولة الزمن

 مبا خيدم سالسة سري أعمال الدورات.
 

http://undocs.org/A/AC.105/1088
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