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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
       استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 االستخدام املستدام للفضاء : خطة عمل فريق اخلرباء ألف  
     لى األرض للتنمية املستدامة عدعماً

     مة من فريق اخلرباء ألفورقة عمل مقدَّ  
     مةمقدِّ -أوال 

فق الفريـق العامـل املعـين       ان الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، اتَّ        إبَّ -١
ق ُينـشئها الفريـ    أفرقـة اخلـرباء الـيت        عـدَّ باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على أن تُ         

 الرمسيــة بلغـات األمــم املتحــدة ســتناد إىل أعماهلــا، وأن تتيحهــا عمـل باال ال مــشاريع وثــائق العامـل 
 جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            لـدى للـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني         الست  
 ذلــك علــى هــامش دوريت اللجنــة اخلامــسة واخلمــسني  ل أن يــتمَّ، ويفــضَّ للتعليــق عليهــاالــسلمية

  ).١٧ و١٦، املرفق الرابع، الفقرتان A/AC.105/1001 (أو خالهلما/ والسادسة واخلمسنيو
    

     والنتائجاهلدف -ثانيا 
وتعتـرب بوجـه   التنمية املستدامة على األرض، دعم   يف    حيوياً ي أنشطة الفضاء دوراً   تؤّد -٢

منظومـة األمـم    لعمـل    إطـاراً تـوفّر   اليت   أنشطة أساسية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     أخص،  
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 مــن أمشــل األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا عامليــاً وأشــدها حتديــداً    والــيت تعــدُّاملتحــدة برّمتــها 
 فـإنَّ اسـتدامة أنـشطة الفـضاء يف األمـد البعيـد مـسألة ال تعـين         ومـن مثَّ  . وأكثرها حظوة بالتأييد  

، بـل تعـين   وحـدهم املـشاركة فيهـا   ألنـشطة الفـضائية حاليـاً واملـتطلعني إىل        اوهتّم املشاركني يف    
ولقـد أنـشأ الفريـق العامـل        .  على الـسواء   وهتّم اجملتمع الدويل برّمته أيضا، يف احلاضر واملستقبل       

 لكي يركّـز علـى الرابطـة بـني التنميـة املـستدامة علـى األرض                 ٢٠١١فريق اخلرباء ألف يف عام      
ارتيــاد الفــضاء واة يف إمكانيــة مــسألة ضــمان املــساعلــى  وواالســتخدام املــستدام لبيئــة الفــضاء 

التنميـة  يف جمـال    منافع أنشطة الفضاء اخلارجي     املوارد املتصلة به ومن     اخلارجي واالستفادة من    
وعقد فريـق اخلـرباء اجتماعاتـه األوىل علـى هـامش الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة                    . البشرية

  .٢٠١٢فرباير /الفرعية العلمية والتقنية يف شباط
ــق اخلــرباء هــو اســتبانة    واهلــدف -٣ ــذي يتوخــاه فري ــة لاالت اجملــ ال ــق اســتدامة  اهلام تحقي

األنشطة الفضائية يف األمد البعيد يف سـياق مـسامهة الـنظم الفـضائية يف دعـم التنميـة املـستدامة                     
  .األنشطة الفضائيةمن فوائد انتفاع مجيع الدول استمرار وإدارة الكوارث، وضمان العامل يف 
خلرباء تقريرا عـن إسـهام علـم وتكنولوجيـا الفـضاء يف التنميـة املـستدامة                 وسيعد فريق ا   -٤

اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد يف              لتعزيـز   تـدابري   اختاذ  وسينظر يف   يف العامل   
شكل مبادئ توجيهية طوعية ومتسقة مع األطر القانونية الدولية القائمة بـشأن أنـشطة الفـضاء           

جمــال الفــضاء تنفيــذها ضــمانا لــتمكّن مجيــع البلــدان مــن اف الفاعلــة يف لألطــراخلــارجي ميكــن 
وكمـا  .  علـى قـدم املـساواة      من املوارد واملنافع املتصلة به    واالستفادة  الوصول للفضاء اخلارجي    

، فإنـــه ينبغـــي )١٣، املرفـــق الثـــاين، الفقـــرة A/66/20(ُحـــدد يف اختـــصاصات الفريـــق العامـــل 
مراعاة ما يترتب عليـه ذلـك مـن آثـار ماليـة             محاية بيئة الفضاء، مع     ز  للمبادئ التوجيهية أن تعزّ   

ــة   ــة     وغــري مالي ــدان النامي ــاة احتياجــات البل ــة، ومراع ــة ومعقول ــصاحلهامقبول ــي  . وم ــا ينبغ كم
للمبــادئ التوجيهيــة أن تكــون متــسقة مــع األطــر القانونيــة القائمــة الــيت حتكــم أنــشطة الفــضاء   

  . قانونااخلارجي وأن تكون طوعية وغري ملزمة
    

    طريقة العمل -ثالثا 
ســيجتمع فريــق اخلــرباء علــى هــامش الــدورات الــيت تعقــدها كــلّ مــن اللجنــة الفرعيــة    -٥

، ويف مواعيــد أخــرى يتفــق عليهــا فريــق اخلــرباء مــسبقا، أو خالهلــا/ والعلميــة والتقنيــة واللجنــة
خلـرباء مـن الفـرص      كما سيستفيد فريـق ا    . ويستحسن أن يتم ذلك أثناء دورات اللجنة الفرعية       

عـد،  اليت تتيحها األحداث التنسيقية املعقودة بني الدورات، كاالجتماعـات، واملـداوالت عـن بُ             
  .لكترونية وحلقات العمل، عند اإلمكان ووفقا ملا يتفق عليه أعضاؤهإلواالجتماعات ا
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 مها وموثوقيــة وأمهيــة املعلومــات الــيت ســيقّدمــدى مالءمـة وسـيتفق فريــق اخلــرباء علــى   -٦
مـة إىل الفريـق العامـل باالسـتناد          مـشاريع التقـارير املقدَّ      ملداوالت الفريق العامـل، وسـُيعدُّ      دعماً

الــيت يتلقاهــا والتقــارير الــيت  املــدخالت بــشأن  قــرار أيَّيتخــذ فريــق اخلــرباء  ولــن . إىل أعمالــه
  .أثناء اجتماعاته املتفق عليها أعاله إال مهاسيقّد
مــن أجــل ســّد الفجــوات،  األخــرى اخلــرباء أفرقــة ه مــع ق فريــق اخلــرباء عملــ وسينــّس -٧

وهلذا الغرض، جيـوز لـشىت أفرقـة اخلـرباء أن           . اجلهودازدواجية  ب  وجتّناجلامعة  واستبانة املسائل   
الــيت جيــري حتديــدها يف تلــك اجلامعــة ر عقــد اجتماعــات مــشتركة ملعاجلــة بعــض القــضايا  تقــّر

  .األحداث التنسيقية
خصيـصاً  الفريـق العامـل   أنـشأها  نترنـت الـيت   إلء أيـضا بـصفحة ا  وسيستعني فريق اخلربا   -٨

ما بني الدورات وملواصلة إطالع جهـات الوصـل الوطنيـة علـى أنـشطة               يف  لغرض تيسري العمل    
  .فريق اخلرباء

م رئيس فريق اخلرباء إىل الفريـق العامـل أثنـاء اجتماعاتـه خـالل دورات اللجنـة                وسيقّد -٩
بـني الـدورات والتقـدم      ه  ارير بـشأن األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا فريقـ            الفرعية العلمية والتقنيـة تقـ     

  .قهالذي حيقّ
    

     جملاالت العملاملخطَّط األوَّيل -رابعا 
الفريــق   اختــصاصاتاملندرجــة ضــمن للمواضــيع املخطّــط العــامنظــر فريــق اخلــرباء يف   -١٠

جملـاالت التاليـة للنظـر      وحـدد ا  )) أ (١٤، املرفـق الثـاين، الفقـرة        A/66/20 (ه وطرائق عملـ   العامل
  :فيها بالتفصيل

  
إسهام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة يف كوكب األرض، ويف اإلنذار   )أ(  

    ي للكوارثاملبكر بالكوارث احملتملة، ويف دعم إدارة أنشطة التصّد
إدارة ســينظر فريــق اخلــرباء يف تطبيقــات الــنظم الفــضائية لــدعم التنميــة املــستدامة و          -١١

  :الكوارث، مع التركيز على ما يلي
التنميـة املـستدامة يف جمـاالت مثـل         ألغـراض   تطبيقات رصـد األرض     استخدام    )أ(  

بــالتغّير البيئــي؛ تــوفري األمــن والرفــاه للبــشر واحملافظــة علــى صــحتهم وعالقــة التنميــة املــستدامة  
واستدامة اإلدارة والتنمية الزراعية، مبا يف ذلك حتليـل نظـم احملاصـيل، وتقيـيم وإدارة اجلفـاف،                  

نتاجية وتـدهور التربـة؛ وتنميـة وإدارة مـوارد امليـاه؛ والتنميـة واإلدارة احلرجيـة، مبـا يف                 إوتقييم  
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التنــوع البيولــوجي؛ وإدارة ؛ وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة واحملافظــة علــى الغابــاتذلــك حرائــق 
مـــوارد الطاقـــة؛ وإدارة املعـــادن واستكـــشافها؛ واســـتثمار األراضـــي وختطـــيط املـــدن؛ وســـائر  

  اجملاالت املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛
رصد النظم األرضـية، مبـا يف ذلـك رصـد      يف  تطبيقات رصد األرض    استخدام    )ب(  

 ورصــد تغّيــر املنــاخ وآثــاره، مبــا يف ذلــك النقــاط  التنبــؤ باملنــاخ؛والغــالف اجلــوي واحمليطــات؛ 
، مبـا يف    معـه ختفيـف وطـأة تغّيـر املنـاخ والتكّيـف           املـساعدة علـى     احلرجة للنظـام املنـاخي، بغيـة        

  ذلك رصد خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة؛
ــك      )ج(   ــا يف ذلـ ــصاالت، مبـ ــواتل االتـ ــات سـ ــث تطبيقـ ــوين  البـ ــي والتلفزيـ اإلذاعـ

  عد؛، وتطبيقات الصحة والتعليم عن ُب اهلاتفيةواالتصاالت
املالحـة،  العاملية لسواتل املالحة يف احلياة اليومية، مبا يف ذلـك           النظم  تطبيقات    )د(  

املـساعدات الطارئـة؛ واملالحـة      تـوفري   االجتماعي و التواصل  تشغيل اهلواتف اخللوية وشبكات     و
املاليـة؛ ونظـم الرصـد      واألنـشطة   نقـاذ؛   إلت ا األرضية واجلوية والبحرية، ومراقبة املرور وعمليـا      

اخلرائط واملعلومات اجلغرافية؛ والـزمن املرجعـي الـدقيق؛ واجليوفيزيـاء واجليولوجيـا، مبـا               رسم  و
يف ذلك رصـد املنـاطق املعرضـة للـزالزل واألنـشطة الربكانيـة؛ والزراعـة، مبـا يف ذلـك التوجيـه                       

  والتتبع وأخذ عينات التربة؛
قـــات الـــنظم الفـــضائية يف اإلنـــذار بـــالكوارث والوقايـــة منـــها تطبياســـتخدام   )ه(  

واجلويـة  بالظواهر اجليوفيزيائيـة  وإدارهتا، مبا يف ذلك اإلنذار املبكّر وإدارة الكوارث فيما يتصل   
ــ ــن        و ةواهليدرولوجي ــة م ــن أجــل الوقاي ــا م ــاالت التعــرض هل ــل املخــاطر واحتم ــة؛ وحتلي املناخي

 وتقيــيم حــاالت الطــوارئ احملليــة؛ وأنــشطة تاالتــصاالالكــوارث؛ ورســم اخلــرائط الــسريع، و
  .بعد الكوارثاإلعمار 

    
  املوارد املتصلة به ارتياد الفضاء اخلارجي واالستفادة من املساواة يف التمكن من   )ب(  

    التنمية البشريةيف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي ومن منافع 
باملـساواة يف   رعـي، يف املـسائل املتـصلة         هذا املوضـوع الف    يف إطار سينظر فريق اخلرباء،      -١٢

ومـن التـرددات    يف املـدار الثابـت بالنـسبة إىل األرض          والتردديـة   املدارية  االستفادة من احلصص    
  .اليت تعمل السواتل يف نطاقهاالراديوية 

علـى ضـمان أنّ أي تـدابري ومبـادئ          األخـرى   اخلـرباء   أفرقـة   وسيعمل فريق اخلـرباء مـع         -١٣
تــويل االعتبــار ملــا يترّتــب ســوف راحهــا لتعزيــز اســتدامة األنــشطة الفــضائية توجيهيــة جيــري اقت

  .عليها من آثار مالية وغري مالية مقبولة ومعقولة، وتراعي احتياجات البلدان النامية ومصاحلها



 

V.12-53361 5 
 

A/AC.105/C.1/L.324 

التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، باعتباره وسيلة   )ج(  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ودعَم التنمية املستدامة تكفل تعزيَز 

    يف كوكب األرض
باإلســهامات  فريــق اخلــرباء بنــاء القــدرات يف جمــال التطبيقــات الفــضائية والتوعيــة  اعتــرب  -١٤
للمناقــشة يف إطــار هــذا املوضــوع رئيــسيني جمــالني  يف التنميــة املــستدامةلتلــك التطبيقــات ة املهّمــ

 سـيعاجل فريـق اخلـرباء بنـاء القـدرات والتوعيـة يف جمـال التطبيقـات الفـضائية مـع                  ومن مثَّ . الفرعي
التركيز على التعاون الدويل من أجل بناء القدرات التقنية؛ واحلـصول علـى البيانـات ومعاجلتـها؛                 

  .التنمية املستدامةألغراض التطبيقات الفضائية باستخدام والتوعية املؤسسية والعامة 
    

توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك جتّنب   )د(  
    السماويةالضار باألجرام التلويث 

يف إطار هذا املوضوع الفرعي، سيمنح فريـق اخلـرباء األولويـة العتبـارات محايـة البيئـة                    -١٥
ه املسألة على حنو عاجل، وذلـك سـواء   يف هذحاليا الفضائية القريبة من األرض، إذ يلزم النظر   

انتفـاع مجيـع الـدول مـن        اسـتمرار   من حيث استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد أو لضمان           
ة، األخـرى مـسألة مهمّـ    األجـرام الـسماوية     فريق اخلرباء أن مـسألة محايـة        ويرى  . تلك األنشطة 

  .يف هذه املرحلةلكنه يعتربها أقل إحلاحا من غريها 
 أولويــات االهتمــام فيهــا علــى ،أثنــاء نظــره يف هــذه املواضــيع، د فريــق اخلــرباءّدوســيح  -١٦

ــز        ــا ملــدى إحلــاح املوضــوع فيمــا يتــصل بتعزي ــد، وذلــك وفق املــدى القريــب واملتوســط والبعي
  .استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد

    
     للعملاألوَّيلاجلدول الزمين   -خامسا  

  :أعماله طبقا خلطة العمل االسترشادية التاليةيعتزم فريق اخلرباء تنفيذ   -١٧
وعقــد . إعــداد أوراق عمــل تتنــاول املواضــيع الفرعيــة األربعــة املــشار إليهــا أعــاله     ٢٠١٢

ــشتركة         ــة امل ــة اخلــرباء األخــرى ملعاجلــة اجملــاالت ذات األمهي ــع أفرق ــشاورات م م
 مـشروع   البـدء يف دمـج مجيـع املعلومـات اجملّمعـة ويف وضـع             و. واستبانة الفجوات 

  .اةتقرير الفريق واملبادئ التوجيهية بشأن املدخالت املتلقّ
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مواصلة إعداد مشروع تقرير فريق اخلرباء والتوصيات بشأن املبادئ التوجيهيـة يف                ٢٠١٣
االجتماعــات الــيت يعقــدها الفريــق علــى هــامش الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة   

ــة ــة والتقنيـ ــ/و العلميـ ــع أف . اأو خالهلـ ــسيق مـ ــرى وإدراج  والتنـ ــرباء األخـ ــة اخلـ رقـ
معلومات إضافية بغية وضـع الـصيغة النهائيـة ملـشروع التقريـر واملبـادئ التوجيهيـة           

ــول     يف إطــار مــسامهة   ــق العامــل حبل ــر الفري ــق اخلــرباء يف إعــداد مــشروع تقري فري
، لكــي ينظــر فيهــا الفريــق العامــل يف االجتماعــات ٢٠١٣أكتــوبر  /تــشرين األول

لدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف عـام       اليت يعقدها أثناء ا   
٢٠١٤.  

إعـداد تقريـر الفريـق العامـل        للمـساعدة يف    جناز أعمـال إضـافية حـسب االقتـضاء          إ    ٢٠١٤
  .إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةالذي سيقّدمه 

 


