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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السادسة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠-٩فيينا، 
   مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع       

  مقدمة -أوال  
، عقد الفريق   عـاودت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورهتـا السادسة واألربعني               -١

 / كــانون األول٥ املــؤّرخ ٦٣/٩٠ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ١٣العــامل اجلــامع وفقــا للفقــرة 
 / شــباط١٣ إىل ١١جلســات، يف الفــترة مــن  [...] وَعقَــد الفــريق العــامل  . ٢٠٠٨ديســمرب 
ــرباير  ــيس، ك ٢٠٠٩ف ــيادة الرئ ــنان .  بق ــند(راداكريش ــن   [...] ، و)اهل ــترة م  جلســات، يف الف
ونظر الفريق  ). اهلند(راماتشـاندران   . فـرباير، بقـيادة الرئيسـة باإلنابـة، ر        /شـباط ..] [. إىل   ١٦

العـامل يف بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، وتنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املتحدة                      
اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

م إدارة الكـوارث بواسـطة الـنظم الفضـائية، ومشـروع جـدول األعمال املؤقت                ، ودعـ  )الثالـث 
واعتمد الفريق العامل   . ٢٠١٠للـدورة السـابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية، اليت سُتعقد يف عام               

 .فرباير/شباط[...] ، املعقودة يف [...]هذا التقرير يف جلسته 

 نظر فيها  ال ُيراد منه ة باملسائل اليت     عـلى الفـريق العـامل قائم       مـن بـني مـا ُعـرض       وكـان    -٢
)A/AC.105/C.1/2009/CRP.7.( 
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  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
ُعـــرض عـــلى الفـــريق العـــامل اجلـــامع، للـــنظر يف بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات  -٣

ــر خــبري  ــيقات الفضــائية  الفضــائية، تقري  خلــبري اســتكمل ولوحــظ أن ا). A/AC.105/925( التطب
 . ببيانتقريره

 من مبـا اقـترحه خبري التطبيقات الفضائية يف تقريره  وأحـاط الفـريق العـامل اجلـامع عـلما         -٤
حلقــات عمــل وحلقــات دراســية ونــدوات ودورات تدريبــية وزمــاالت طويلــة األمــد ألغــراض   

 ).A/AC.105/925قة املرفق الثاين للوثي(مات استشارية تقنية خدوكذلك من  ،التدريب املتعّمق
  

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

ُعرضــت عــلى الفــريق العــامل اجلــامع، للــنظر يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث،  -٥
 :الوثائق التالية

 ؛)Corr.1 وA/AC.105/C.1/2009/CRP.4(الثالث حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس  )أ( 

ــاء       )ب(  ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــيدان علـ ــباب يف مـ ــاركة الشـ ــادة مشـ ــجيع زيـ  تشـ
)A/AC.105/C.1/2009/CRP.5(؛ 

مسـامهة جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عمل جلنة التنمية      )ج( 
 ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.6 (٢٠١١-٢٠١٠ السنتني املستدامة املتعلق باجملموعة املواضيعية لفترة

رة األمانـة عـن حالـة تنفـيذ توصيات اليونيسبيس           ورّحـب الفـريق العـامل اجلـامع مبذكّـ          -٦
وأبــدى الفــريق العــامل موافقــته عــلى التقيــيم ). Corr.1 وA/AC.105/C.1/2009/CRP.4(الثالــث 
 .املذكّرةتلك  يف  األمانةقّدمتهالذي 

ــامل اجلــامع عــ    -٧ ــريق الع ــق الف ــة  واتف ــبها لى أن تواصــل األمان ــدول األعضــاء يف  طل إىل ال
اللجـنة، وإىل هيـئات مـنظومة األمــم املـتحدة وسـائر املــنظمات الـيت هلـا صــفة مراقـب دائـم لــدى          

ُتطلَب  ، على أال  تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث      ل ةأنشـط ا تقـوم بـه مـن        عمّـ اللجـنة، أن تـبلغ      
سوف تؤخذ الردود املتلقاة، وكذلك     و. ذ بعـد  التوصـيات الـيت مل تـنفّ      املـتعلقة ب  علومـات   سـوى امل  

سـائر املعلومـات املـتعلقة بأنشـطة التنفـيذ، مبـا فـيها املعلومـات املذكـورة يف البـيانات املُدىل هبا يف                        
دورات اللجــنة وجلنــتها الفرعــية القانونــية وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية، بعــني االعتــبار عــند   

ينظر فيه الفريق العامل أثناء الدورة السابعة واألربعني        ح عن حالة التنفيذ، لكي      إعـداد تقريـر مـنقّ     
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واســتنادا إىل ذلــك الــتقرير، ســوف يــنظر الفــريق   . ٢٠١٠للجــنة الفرعــية، الــيت ســتعقد يف عــام  
 .العامل يف السبيل الذي سيّتبعه مستقبالً يف النظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

الشــباب يف زيــادة مشــاركة ألمانــة عــن تشــجيع ورّحــب الفــريق العــامل اجلــامع بــتقرير ا -٨
وأوصــى الفــريق العــامل بــأن ). A/AC.105/C.1/2009/CRP.5(علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء مــيدان 

 وهيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة وســائر املــنظمات الــيت هلــا  ،تواصــل الــدول األعضــاء يف اللجــنة
ــدى اللجــنة    ــم ل ــز   ،صــفة مراقــب دائ ــية إىل تعزي ــا الرام ــالغ عــن جهوده ــية   اإلب  األنشــطة التثقيف

 .والفرص املتاحة لزيادة مشاركة الشباب يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء

وأحـاط الفـريق العـامل اجلـامع عـلما بـاملخطط األويل املقـترح ملسامهة اللجنة يف عمل                    -٩
ــنتني     ــترة الســ ــيعية لفــ ــة املواضــ ــتعلق باجملموعــ ــتدامة املــ ــية املســ ــنة التنمــ ، ٢٠١١-٢٠١٠جلــ

A/AC.105/C.1/2009/CRP.6)(      والحــظ أن ذلــك املخطــط يســتهدف مســاعدة اللجــنة، يف ،
والحظ . ، على إجناز تقريرها إىل جلنة التنمية املستدامة  ٢٠٠٩دورهتـا الثانـية واخلمسـني، عـام         

 تتــــناول مواضــــيع الــــنقل ٢٠١١-٢٠١٠الفــــريق العــــامل أن اجملموعــــة املواضــــيعية للفــــترة 
، كمـا تتـناول إطـارا لـربامج تتعلق بأمناط االستهالك            والكيمـياويات وإدارة الـنفايات والـتعدين      

ونظرا لتشابك تلك املواضيع وغريها من املواضيع اليت .  سنوات١٠واإلنـتاج املسـتدامة، مدته      
تناولـتها جلـنة التنمـية املسـتدامة ضمن جمموعات مواضيعية سابقة، اتفق الفريق العامل على أنه                 

ــة امل   ــبغي للجــنة أن تســهم يف اجملموع ــترة  ين  باســتهداف املســائل  ٢٠١١-٢٠١٠واضــيعية للف
ــية ــنقل؛ واســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف اإلدارة املســتدامة   : العامــة التال دور الفضــاء يف ال

واتفــق . لــلموارد؛ واحللــول الفضــائية للمســائل املــتعلقة بأمنــاط االســتهالك واإلنــتاج املســتدامة 
 إدراج أي مسامهة يف تقرير اللجنة أن ليت توّدالفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضاء ا           

يف موعــد ) oosa@unvienna.org(م تلــك املســامهة إىل األمانــة بواســطة الــربيد اإللكــتروين  تقــّد
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠أقصاه 

بأن ُيحتفَل بالذكرى السنوية العاشرة لليونيسبيس الثالث       اجلامع  وأوصـى الفـريق العامل       -١٠
.  أثـناء األسـبوع األول مـن الـدورة الثانـية واخلمسـني للجنة              ،األمانـة ظمها  حلقـة نقـاش، تـن      بعقـد 

لليونيسبيس كمـا أوصـى الفـريق العـامل بـأن تسـتعرض حلقـة الـنقاش اجلوانـب التنظيمية الفريدة                  
 .وجممل إجنازاتهالثالث 
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  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية         -رابعا   
، للنظر يف دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية،         امعُعرضـت على الفريق العامل اجل      -١١

خطـة عمـل بـرنامج األمـم املـتحدة السـتخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف        
 ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.8( ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني ") سبايدر("حاالت الطوارئ 

املضطلع األنشطة  من حيث   م  ح ما أحرز من تقدّ    والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتيا        -١٢
 ).A/AC.105/929 وA/AC.105/927 (٢٠٠٨ يف عام "سبايدر"يف إطار برنامج هبا 

، واتفق على   ٢٠١١-٢٠١٠  الفـريق العـامل اجلـامع خطـة العمـل لفـترة السنتني             ّروأقـ  -١٣
 . ينبغي إتاحتها جبميع لغات األمم املتحدة الرمسيةهأن

 مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي سيواصــل العمــل العــامل اجلــامع أن  الفــريقوالحــظ -١٤
ضمانا  ،"سبايدر"لصاحل برنامج  مـن خـارج امليزانية      ) نقديـة وعينـية   (عـلى مجـع مـوارد إضـافية         

 .٢٠١١-٢٠١٠ ولفترة السنتني ،٢٠٠٩ لعام املقّررةاألنشطة مجيع لتنفيذ 
  

  العلمية والتقنيةالفرعية للجنةالدورة  املؤقت جدول األعمال مشروع -خامسا 
  األربعني والسابعة

، سوف تقّدم   ٦٣/٩٠ العـامل اجلـامع أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                الفـريق  الحـظ  -١٥
 دورةل العلمية والتقنية إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت            الفرعيةاللجـنة   

 .٢٠١٠  يف عاماليت ستعقد،  واألربعنيالسابعة للجنة الفرعيةا

واتفـق الفـريق العامل اجلامع على أن تدرج اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف مشروع                -١٦
 ضمن إطار   ،"املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    "جـدول أعماهلـا املؤقـت بـندا جديدا عنوانه           

 : لثالث سنواتالتاليةخطة العمل 

ــية وا     ٢٠١٠  ــاخلطط اإلقليم ــتعلقة ب ــتقارير امل ــنظر يف ال ــيةال تشــجيع مواصــلة  . لدول
 تشغيل صفائف األجهزة املوجودة، وتشجيع نشر أجهزة جديدة؛

حتديد الثغرات وأوجه   . الـنظر يف التقارير املتعلقة باخلطط اإلقليمية والدولية        ٢٠١١ 
تشــجيع مواصــلة تشــغيل صــفائف األجهــزة   . التضــافر يف األنشــطة اجلاريــة 

 املوجودة، وتشجيع نشر أجهزة جديدة؛

تشــجيع  . وضــع الصــيغة النهائــية لــتقرير عــن اخلطــط اإلقليمــية والدولــية        ٢٠١٢ 
 .مواصلة تشغيل صفائف األجهزة املوجودة، وتشجيع نشر أجهزة جديدة
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ــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية    وأوصــى -١٧ ــند جــدول  نظــرها الفــريق العــامل اجلــامع ب  يف ب
 الثابــت بالنســبة لــألرض لمدارلــاألعمــال املــتعلق بدراســة الطبــيعة الفيزيائــية واخلــواص التقنــية  

 الفضائية، وكذلك سائر    االتصاالتواسـتخدامه وتطبـيقاته، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه يف مـيدان               
 اعتـبار خـاص الحتـياجات البلدان    إيـالء  بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع       املـتعلقة املسـائل   

 .بند منفرد للمناقشة/النامية ومصاحلها، كموضوع

للجنة الدورة  التايلامل اجلـامع مبشـروع جـدول األعمـال املؤقـت       الفـريق العـ    وأوصـى  -١٨
 :٢٠١٠، يف عام  واألربعنيالسابعة الفرعية العلمية والتقنية

 . وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية، عام لآلراءتبادل -١ 

 . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج -٢ 

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

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

 . الفضائياحلطام -٥ 

 . النظم الفضائيةبواسطةة الكوارث  إداردعم -٦ 

 .املالحة يف النظم العاملية لسواتل األخرية التطورات -٧ 

 :نظر فيها ضمن إطار خطط عمل اليت ُيالبنود -٨ 

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛مصادر استخدام )أ(  

 يف خطــة العمــل املــتعّددة نعــلى الــنحو املبــّي هــو ٢٠١٠ لســنة املــزمعالعمــل (  
تقرير اللجنة الفرعية العلمية ل الثاين من املرفق   ٧ الفقـرة  الـواردة يف     ،السـنوات 
 ))A/AC.105/890 ( عن أعمال دورهتا الرابعة واألربعنيوالتقنية

  من األرض؛القريبة األجسام )ب(  

 يف خطــة العمــل املــتعّددة نعــلى الــنحو املبــّي هــو ٢٠١٠ لســنة املــزمعالعمــل (  
 اللجــنة الفرعــية  لــتقريرالثالــث مــن املــرفق ١١ الفقــرة الــواردة يف، الســنوات

 )(A/AC.105/911)العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني 
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 .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء )ج(  

دة ن يف خطــة العمــل املــتعّد هــو عــلى الــنحو املبــّي٢٠١٠العمــل املــزمع لســنة (  
 )هلذا التقرير[...] رفق من امل[...] السنوات، الواردة يف الفقرة 

 واخلواص التقنية للمدار    الفيزيائيةدراسة الطبيعة    :بند منفرد للمناقشة  /موضـوع  -٩ 
 ذلك استخدامه يف ميدان     يفالثابـت بالنسـبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا         

 االتصــاالترات االتصــاالت الفضــائية، وكذلــك ســائر املســائل املتصــلة بــتطوّ  
 .ء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهاالفضائية، مع إيال

 الثامنة للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالدورة  األعمال املؤقت   جـدول  مشـروع  -١٠ 
بــنود / يف ذلــك حتديــد املواضــيع الــيت يعــتزم تــناوهلا كمواضــيع مبــا، واألربعــني

 . إطار خطط عمل متعّددة السنواتضمنمنفردة للمناقشة أو 

هــو " تعزيــز تطــور تكنولوجــيا الفضــاء"ق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أن يكــون  واتفــ -١٩
مها ، والــيت ســينظّ)نــدوة الصــناعة(موضــوع الــندوة اهلادفــة إىل تدعــيم الشــراكة مــع الصــناعة   

لت إلــيه اللجــنة  وفقــا لالتفــاق الــذي توّصــ،٢٠١٠مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عــام  
 من املرفق األول للوثيقة     ٢٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٧، عـام    الفرعـية يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني        

A/AC.105/890 .(                واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن ُتعقد الندوة أثناء األسبوع األول من الدورة
 .السابعة واألربعني للجنة الفرعية

اســتدامة "وســلَّم الفــريق العــامل اجلــامع بأمهــية بــند جــدول األعمــال اجلديــد، املعــنون   -٢٠
، الذي اقترحت فرنسا إدراجه يف جدول أعمال        "دى الطويل املالفضـاء اخلـارجي على      أنشـطة   

 ، ضمن إطار خطة العمل    ٢٠١٠عام   يفاللجـنة الفرعـية، ابتداء من دورهتا السابعة واألربعني،          
 :التالية لثالث سنوات

إنشـاء فـريق عامل ملناقشة التحديات اليت تواجهها العمليات الفضائية حاليا             ٢٠١٠ 
ــتدابري الــيت ميكــن أن تعــزز اســتدامة أنشــطة الفضــاء    ومســتقبال ، ودراســة ال

ويـتخذ الفـريق العامل من نتائج املشاورات        . اخلـارجي عـلى املـدى الطويـل       
 الحقــا مــن توصــيات تعــرض عــلى ُيعــدُّه ملناقشــاته وملــا أساســاغــري الرمســية 

 اللجنة الفرعية؛

مه الدول األعضاء   ما تقدّ ي  مواصـلة تبادل اآلراء داخل الفريق العامل، وتلقّ        -٢٠١١ 
اليت تقوم بأنشطة يف الفضاء اخلارجي من       املهـتمة   وهيـئات القطـاع اخلـاص       
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تقاريــر بشــأن الــتدابري احملــتملة لــتعزيز اســتدامة تلــك األنشــطة عــلى املــدى    
املمارسات الفضلى لضمان استدامة    "والـبدء بـإعداد وثيقة عنواهنا       . الطويـل 

 تستند إىل العمل املضطلع به      ،"أنشـطة الفضـاء اخلارجي على املدى الطويل       
 ؛٢٠١١ و٢٠١٠يف عامي 

املمارسات الفضلى لضمان استدامة    "وضـع الصـيغة النهائـية للوثيقة املعنونة          ٢٠١٢ 
 .، لعرضها على اللجنة"أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل

ت غري  وأعـرب الفـريق العـامل اجلـامع عـن تقديره للعمل الذي ُيضطلع به يف املشاورا                 -٢١
مـته فرنسـا بشـأن ذلـك البـند مـن جـدول األعمال               الرمسـية، واتفـق عـلى أن االقـتراح الـذي قدّ           

، رهـنا بنـتائج املشـاورات غري        ٢٠٠٩ه اللجـنة رمسـيا يف دورهتـا الثانـية واخلمسـني، عـام               سـتقرّ 
 .الرمسية اإلضافية اليت ستجرى ما بني الدورات

 


