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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثالثة واألربعون 

    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ –فرباير  / شباط ٢٠فيينا،  
   مشروع تقريرالفريق العامل اجلامع  

  مقدمة -أوال 
ديسمرب / كـانون األول   ٨  املـؤرخ  ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٣وفقـا للفقـرة      -١

، دعــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الثالــثة واألربعــني، الفــريق العــامل  ٢٠٠٥
فرباير / شباط ٢١جلسـات يف الفترة من      [...] وعقَـد الفـريق     . اجلـامع إىل االنعقـاد مـن جديـد        

طبــيقات الفضــائية، ونظــر الفــريق يف بــرنامج األمــم املــتحدة للت. ٢٠٠٦مــارس /آذار[...] إىل 
وتنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                 

، ومشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة      )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      
امع هذا  و اعـتمد الفريق العامل اجل     . ٢٠٠٧واألربعـني للجـنة الفرعـية، املـزمع عقدهـا يف عـام              

 .مارس/آذار[...] ، املعقودة يف [...]التقرير يف جلسته 

ــودة يف    [...] ويف اجللســة  -٢ ــية، املعق ــية والتقن ــية العلم ــرباير، / شــباط٢١للجــنة الفرع ف
وكان معروضا على الفريق    . رئيسا للفريق العامل اجلامع   ) باكستان(انتخـب حممـد نسـيم شاه        

 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.11(نبغي لـه أن ينظر فيها وثائق منها قائمة باملسائل اليت ي
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  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
معروضـا أيضا على الفريق     ) A/AC.105/861(كـان تقريـر خـبرية التطبـيقات الفضـائية            -٣

 .ولوحظ أن اخلبرية استكملت تقريرها ببيان. العامل اجلامع

جلــامع عــلما حبلقــات العمــل واحللقــات الدراســية والــندوات   وأحــاط الفــريق العــامل ا -٤
والـدورات التدريبـية والـزماالت الطويلـة األمد ألغراض التدريب املتعمق، وكذلك باخلدمات              
االستشـارية التقنـية، الـيت كانـت قـد اقترحـت عـلى اللجـنة الفرعـية يف تقريـر خبرية التطبيقات                   

 ).A/AC.105/861املرفق الثاين بالوثيقة (الفضائية 
  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 :كانت الورقات التالية معروضة على الفريق العامل اجلامع -٥

إسـهام جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف أعمال جلنة                  )أ( 
ــتعلق ب  التنمــ ــيما ي ــة املواضــيعية  ية املســتدامة ف ــترةاجملموع ــن  : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للف مســامهات م

 ؛)A/AC.105/C.1/2006/CRP.7(الدول األعضاء 

إسـهام جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف أعمال جلنة                  )ب( 
رقة مناقشة مقدمة   و: ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترةاجملموعة املواضيعية   التنمـية املسـتدامة فيما يتعلق ب      

 إىل جلــنة التنمــية املســتدامة مــن اجملموعــة الرئيســية الــيت متــثل األوســاط العلمــية والتكنولوجــية     
)A/AC.105/C.1/2006/CRP.8(؛ 

إســهام جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   مشــروع نــص بشــأن   )ج( 
-٢٠٠٦ للفــترة املواضــيعية اجملموعــةالســلمية يف أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة فــيما يــتعلق ب  

٢٠٠٧ )A/AC.105/C.1/2006/CRP.9(؛ 

 تشــجيع الشــباب عــلى املشــاركة بقــدر أكــرب يف العلــوم واهلندســة الفضــائية          )د( 
)A/AC.105/C.1/2006/CRP.10(؛ 

ملخص لإلجراءات اليت ركَّز عليها الفريق      : تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث     )هـ( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2006/CRP.14/Rev.1(ها العامل اجلامع وحالة تنفيذ

ــث   )و(  ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ــين باألجســام    : تنف ــريق العمــل املع ــر ف تقري
 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.22(القريبة من األرض 
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جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض والحـــظ الفـــريق العـــامل اجلـــامع أن  -٦
 على إقامة صلة أوثق بني عملها فيما يتعلق مـنة واألربعـني،  السـلمية قـد اتفقـت، يف دورـا الثا       

وعلى أن  بتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث والعمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة،                
تقـوم اللجـنة الفرعـية يف دورـا احلالـية باسـتعراض وثـيقة موجـزة بشـأن ما ميكن أن تسهم به                        

 يف مســائل اجملموعــات املواضــيعية الــيت تضــطلع ــا جلــنة علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاا
 .، ووضع تلك الوثيقة يف صيغتها النهائية٢٠٠٧-٢٠٠٦التنمية املستدامة للفترة 

 عـن تقديـره للـدول األعضاء اليت قدمت مسامهات يف             العـامل اجلـامع    الفـريق وأعـرب    -٧
 .A/AC.105/C.1/2006/CRP.9مشروع النص الوارد يف الوثيقة 

جلــنة اســتخدام الفضــاء   ونقَّــح الفــريق العــامل مشــروع الــنص فــيما يــتعلق بإســهام         -٨
، وأوصى اللجنة الفرعية بأن      التنمـية املسـتدامة    جلـنة اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف أعمـال           

 إىل جلـــنة التنمـــية A/AC.105/C.1/2006/CRP.9/Rev.1حتـــيل الـــنص املـــنقح الـــوارد يف الوثـــيقـة 
، ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢ إىل   ١ا الـرابعة عشـرة، الـيت مـن املـزمع عقدهـا من               املسـتدامة يف دورـ    

 يف  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلميةجلــنةوفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه 
 .دورا الثامنة واألربعني

 أن إقامــة صــلة أوثــق بــني اللجنــتني ســتؤدي إىل تعزيــز  العــامل اجلــامعالفــريقوالحــظ  -٩
تآزر بـني تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث وجدول األعمال اإلمنائي الشامل الذي                أوجـه الـ   

وضـعه مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسبورغ، جبنوب أفريقيا، من               
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦

املعنـية بصوغ استراتيجية    والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع مـع الـتقدير أن أفـرقة العمـل                   -١٠
) ١١التوصــية (وبالتنمــية املســتدامة ) ٩التوصــية (وبتــبادل املعــارف ) ١التوصــية (لرصــد البيــئة 

ــن األرض    ــبة م ــيذ توصــيات     ) ١٤التوصــية (وباألجســام القري ــلها بشــأن تنف ــد واصــلت عم ق
شــرين  ت٢٠، املــؤرخ ٥٩/٢ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٦اليونيســبيس الثالــث، عمــال بالفقــرة  

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أن فريق العمل املعين بصوغ استراتيجية لرصد                -١١
فريق العمل ] و) ٩التوصية (فـريق العمـل املعـين بتبادل املعارف      [وكذلـك   ) ١التوصـية   (البيـئة   

ــريق العمــل املعــين باألجســام  ) ١١التوصــية (املعــين بالتنمــية املســتدامة   ــبة مــن األرض  وف  القري
وقد أحاطت اللجنة   . قـد اجتمعـت أثناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية         ) ١٤التوصـية   (
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الفرعـية عـلما بارتـياح بـتقرير فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض عن التقدم الذي                  
 .أحرزه يف عمله

التوصية (عمل املعين بالصحة العامة    والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع بارتـياح أن فريق ال             -١٢
قـد عقـد اجـتماعا أثـناء الدورة الثالثة واألربعني وأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بشأن أعمال                   ) ٦

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أيضا أن منظمة الصحة العاملية قد              . فـريق العمـل املقـبلة     
 .فريق العمل أن ذلك مناسبوافقت على املشاركة يف رئاسة فريق العمل، إن رأى 

والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع بارتـياح أنـه نتـيجة ألعمـال فـريق العمـل املعين بالنظم                       -١٣
من تقرير اللجنة   [...] ، وحسـبما هـو وارد يف الفقـرة          )١٠التوصـية   (العاملـية لسـواتل املالحـة       

ــثة واألربعــني     ــا الثال ــية عــن أعمــال دور ــد أنشــئت  ]A/AC.105/C.1/L.286/Add.1[الفرع ، ق
 .اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، حسبما أوصى به فريق العمل

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة              -١٤
ها سيواصـل، يف حـدود القـدرات واملـوارد املـتاحة، مسـاعدة ودعـم أفرقة العمل اليت أبدت نيت                   

 .يف مواصلة أعماهلا

وطلـب الفـريق العـامل اجلـامع إىل األمانة أن تِعد وثيقة، لكي تقدم إىل اللجنة الفرعية                   -١٥
يف دورـا الـرابعة واألربعني، تتضمن ملخصا موجزا حلالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث،              

ل األعضاء يف األمم املتحدة     وأن تسـتند يف إعـداد تلـك الوثيقة إىل املعلومات اليت ترد من الدو              
وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة واملـنظمات األخـرى الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لدى اللجنة                        

 .وكذلك إىل ما جيمعه املكتب من معلومات أخرى

ورحــب الفــريق العـــامل اجلــامع بالـــتقارير الــيت قدمــتها الـــدول األعضــاء يف اللجـــنة        -١٦
 دائـم لديهـا عن أنشطتها فيما يتعلق بترويج العلوم واهلندسة          واملـنظمات الـيت هلـا صـفة مراقـب         

على أن تواصل الدول األعضاء يف       العامل اجلامع    الفريقواتفـق   . الفضـائية يف أوسـاط الشـباب      
اللجـنة وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة واملـنظمات األخـرى الـيت هلـا صـفة مراقـب دائم لدى                        

قارير عــن أنشــطتها الرامــية إىل تعزيــز التعلــيم والفــرص اللجــنة تــزويد الفــريق العــامل اجلــامع بــت
 .املتاحة لتشجيع الشباب على املشاركة بقدر أكرب يف العلوم واهلندسة الفضائية
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  واألربعني الرابعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -رابعا 
  للجنة الفرعية العلمية والتقنية

م اللجنة  قد، ست ٦٠/٩٩ لقـرار اجلمعـية العامة       الحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أنـه وفقـا            -١٧
الفرعـية العلمـية والتقنـية إىل اللجـنة اقـتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقت للدورة                     

 .٢٠٠٧ واألربعني للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عام الرابعة

 القانونية،   أن اللجـنة، عمـال بطلـب من اللجنة الفرعية          والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع        -١٨
قــد دعــت يف دورــا الثامــنة واألربعــني اللجــنةَ الفرعــية العلمــية والتقنــية إىل الــنظر يف إمكانــية   
إعـداد تقريـر عـن اخلصـائص التقنـية لألجسـام الفضـائية اجلويـة يف ضوء املستوى احلايل للتقدم                     

 .التكنولوجي والتطورات احملتملة يف املستقبل املنظور

عـامل اجلـامع عـلى أن يطلـب إىل اللجـنة الفرعـية القانونية، من خالل                واتفـق الفـريق ال     -١٩
 أن توضح دعوا وأن تذكر      العـامل املعـين بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده،            فـريقها   

بالـتحديد طبـيعة وغـرض هذا التقرير، الذي قد يتضمن تعريفا لطابع األجسام الفضائية اجلوية                
 .ص التقنية اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبانالذي ينبغي أن يراعى وللخوا

وأوصـى الفــريق العــامل اجلـامع بــأن تدعــى اللجــنة الفرعـية العلمــية والتقنــية جمــددا إىل     -٢٠
 .النظر يف إمكانية إعداد هذا التقرير بعد أن ترد املعلومات من اللجنة الفرعية القانونية

 الرابعةعمال املؤقت التايل للدورة    وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جـدول األ             -٢١
 :٢٠٠٧، املزمع عقدها يف عام واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة  -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 
 . األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة

 ٥- خطط العملإطارنظر فيها ضمن البنود اليت سي : 

 احلطام الفضائي؛ )أ( 
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ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مـن املـرفق الثاين بتقرير اللجنة الفرعية العلمية       ٦السـنوات الـواردة يف الفقـرة        

 ))A/AC.105/848(والتقنية 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )ب( 

ــزمع  (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧لســنة العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 من املرفق الثالث بتقرير اللجنة الفرعية العلمية        ٨السـنوات الـواردة يف الفقرة       

 ))A/AC.105/848(والتقنية 

 ؛األجسام القريبة من األرض )ج( 

ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مــن املــرفق األول بــتقرير اللجــنة الفرعــية     ٢٠ يف الفقــرة الســنوات الــواردة 

 ))A/AC.105/848(العلمية والتقنية 

 ؛ الكوارث باالعتماد على النظم الفضائيةإدارةدعم  )د( 

 من املرفق الثاين    ١٥ حسبما هو جمسد يف الفقرة       ٢٠٠٧العمـل املـزمع لسنة      (  
 ))A/AC.105/823(بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )هـ( 

ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مــن املــرفق األول بــتقرير اللجــنة الفرعــية     ٢٢الســنوات الــواردة يف الفقــرة   

 ))A/AC.105/848(العلمية والتقنية 

ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــيع :ب ــية  دراســة الطب ــية واخلــواص التقن ة الفيزيائ
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف مـيدان االتصاالت                
الفضـــائية وغـــريه مـــن املـــيادين، وكذلـــك دراســـة املســـائل األخـــرى املتصـــلة 

يـالء اعتـبار خاص الحتياجات البلدان       إبـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع         
 .النامية ومصاحلها

 واألربعـني للجـنة الفرعية     اخلامسـة ل األعمـال املؤقـت للـدورة        مشـروع جـدو    -٧ 
بــنود /كمواضــيع ســتتناولالعلمــية والتقنــية، مبــا يف ذلــك تبــين املواضــيع الــيت   

 .منفردة للمناقشة أو ضمن خطط عمل متعددة السنوات
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 .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 

لفـريق العـامل اجلـامع بـأن تدعـو اللجـنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني                 وأوصـى ا   -٢٢
 إىل االنعقاد جمددا    القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي     الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر           

وبـأن تنشـئ فـريقا عـامال معنـيا باألجسـام القريبة من األرض لكي ينظر يف هذا البند مدة سنة                    
 . خبطة العمل املعتمدةواحدة، عمال

 واألربعني  الرابعةدا أثناء الدورة     بـأن جيـتمع جمـد       أيضـا  أوصـى الفـريق العـامل اجلـامع       و -٢٣
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 تنظــيم مواصــلة املمارســة املتمــثلة يف االتفــاق بشــأن الفــريق العــامل اجلــامع واســتذكر -٢٤
ــندوة املشــتركة بــني جلــنة أحبــاث الفضــاء    ــلمالحة الفضــائية   ) الكوســبار (ال ــدويل ل واالحتــاد ال

.  عـلى أسـاس تـناويب سـنة بسنة     الـندوة املعنـية بـتعزيز الشـراكة مـع الصـناعة           تنظـيم   و) اإليـاف (
يف عام   املشـتركة بـني الكوسـبار واإليـاف          الـندوةُ أن تـنظَّم    واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى           

 . ذلك العام يفالصناعةاخلاصة بندوة  وأن تعلَّق ال٢٠٠٧

وأوصــى الفــريق العــامل اجلــامع بــأن تتــناول الــندوة القادمــة املشــتركة بــني الكوســبار     -٢٥
 أثـناء انعقـاد الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية،          ٢٠٠٧، املـزمع عقدهـا يف عـام         واإليـاف 

. "فرصالتحديات وال: اسـتخدام املـدار االسـتوائي يف التطبـيقات الفضـائية        "املوضـوع احملـوري     
نظَّم         واتتلك   فـق الفـريق العـامل اجلامع على أن ت    الرابعةل من الدورة    الندوة أثناء األسبوع األو 

 .واألربعني للجنة الفرعية

 


