
 A/AC.105/C.1/LTS/2012/L.1 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
16 February 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
160212    V.12-50946 (A) 

 
 

 *1250946*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    يف األمد البعيد
ــالفقرة عمــالً  -١ ــرار اجلمع ٧ ب ــة العامــة  مــن ق ــة   ٦٦/٧١ي ــة العلمي ــة الفرعي ، دعــت اللجن

 العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي           فريقهاوالتقنية، يف دورهتا التاسعة واألربعني،      
  .يف األمد البعيد إىل االنعقاد جمّددا

، ٢٠١٢فربايــر  /شــباط.] .[.إىل .] ..[جلــسات مــن   .]..[وعقــد الفريــق العامــل     -٢
  ).جنوب أفريقيا(رتينيز برئاسة بيتر ما

وعــرض رئــيس الفريــق العامــل، يف جلــسته األوىل، تقريــرا عــن األعمــال املنجــزة بعــد     -٣
   )١(اعتماد جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية الختـصاصات الفريـق العامـل                 

  .٢٠١١يونيه /يف دورهتا الرابعة واخلمسني، املعقودة يف حزيران

  :ات الفريق العامل، ُعرضت عليه الوثائق التاليةختصاصال ووفقاً  -٤

رة من األمانة عن اخلربات واملمارسات املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء        كّمذ  )أ(  
  ؛)Add.1 وA/AC.105/C.1/103 (اخلارجي يف األمد البعيد

───────────────── 
  .، املرفق الثاين)A/66/20 (٢٠ والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة )1(  
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  الفريــقمــن أجــل االتــصال مبــسؤويل قائمــة تتــضمَّن اجتماعــاتورقــة غرفــة   )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.12( ألف إىل دال فرقة اخلرباءالعامل وأعضاء أ

 تقارير كاملـة عـن اخلـربات واملمارسـات املتعلقـة      تتضمَّنورقات غرفة اجتماعات    )ج(  
وجهـات هلـا    يف اللجنـة    باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، الـواردة مـن دول أعـضاء                

 A/AC.105/C.1/2012/CRP.13(ت واهليئــات الدوليــة  وغريهــا مــن املنظمــالــديهاصــفة مراقــب دائــم 
  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.15 وA/AC.105/C.1/2012/CRP.14و

 تقرير املؤمتر الدويل املتعدد التخصـصات املعـين         تتضمَّنورقة غرفة اجتماعات      )د(  
لفـضاء   آليـة أساسـية لـضمان أمـان ا          باعتبـاره  اإلزالة النشيطة للحطـام   "باحلطام الفضائي بعنوان    

  ؛)A/AC.105/C.1/2012/CRP.16" (اخلارجي واستدامته

 مــــــــن إكــــــــوادور وارداًتقريــــــــراً  تتــــــــضمَّن اجتماعــــــــاتورقــــــــة غرفــــــــة   )هـ(  
)A/AC.105/C.1/2012/CRP.18(؛  

  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.21(ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي وأوكرانيا   )و(  

ئت أربعـة أفرقـة خـرباء وفقـا الختـصاصاته ملعاجلـة       وأشار الفريق العامل إىل أّنه قد أنش      -٥
  :املواضيع التالية

ــة املــستدامة علــى األرض، برئاســة       )أ(   االســتغالل املــستدام للفــضاء دعمــاً للتنمي
  ؛)الربتغال( دواريت سانتوس ي فيليب

احلطــام الفــضائي والعمليــات الفــضائية وأدوات دعــم املعرفــة بــأحوال الفــضاء   )ب(  
ــاو   ــن التع ــروح م ــو بــورتيلي     ب ــني كالودي ــشتركة ب ــا(ن، برئاســة م ــشارد بونيــك  ) إيطالي وريت

  ؛)الواليات املتحدة(

  ؛ )اليابان(طقس الفضاء، برئاسة تاكاهريو أوبارا   )ج(  

النظم الرقابية وإرشـاد األطـراف الفاعلـة يف ميـدان الفـضاء، برئاسـة مـشتركة                   )د(  
  ).رالياأست(أنطوين ويتشت و) إيطاليا(بني سريجيو ماركيزيو 

ة شـبكية خمّصـصة مـع تقييـد الوصـول            الفريق العامل بقيام األمانة بإنـشاء صـفح        ورحَّب  -٦
لتيسري تبادل املعلومـات بـشأن      ) www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/lts/index.html (إليها

عامــل والحـظ الفريـق ال  . لـه العمـل الـذي يقـوم بـه الفريــق العامـل وأفرقـة اخلـرباء األربعـة التابعــة         
 تفاصـيل الوصـول إىل الـصفحة الـشبكية هـذه قـد أُرسـلت إىل مجيـع البعثـات الدائمـة                       نَّكذلك أ 

  .للدول األعضاء يف اللجنة يف فيينا
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ــل أ    -٧ ــق العام ــاء   نَّوالحــظ الفري ــة اخلــرباء ب ــين باحل( أفرق ــات   املع ــضائي والعملي ــام الف ط
قـد عقـدت اجتماعـات      )  الرقابيـة  النظماملعـين بـ   (ودال  ) طقس الفـضاء  املعين ب (وجيم  ) الفضائية

املعقـود  تنسيقية غري رمسية على هامش مؤمتر االحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية الثـاين والـستني                  
ــاون  ــب ت ــا،  يف كي ــوب أفريقي ــشرين األول، جن ــوبر /يف ت ــك   أُو. ٢٠١١أكت ــارير تل تيحــت تق

  .عالهاالجتماعات التنسيقية غري الرمسية على الصفحة الشبكية املشار إليها أ

 ٩ الفريــق العامــل حبلقــة العمــل الــيت عقــدت خــالل جلــسته األوىل، املعقــودة يف  ونــوَّه  -٨
ونظـر الفريـق العامـل، أثنـاء حلقـة          .  الـسنوات  ة خلطـة عملـه املتعـدد      اً، وفق ٢٠١٢فرباير  /شباط

خططهـا  يف   األنشطة اليت اضطلعت هبـا أفرقـة اخلـرباء فيمـا بـني الـدورتني، وكـذلك                   يفالعمل،  
ويــرد يف تــذييل هــذا التقريــر ملّخــص  . ة إىل التقــدم يف العمــل يف إطــار واليــة كــل منــها الراميــ

. ن ألفرقة اخلرباء أثنـاء حلقـة العمـل        ومقتضب للعروض اليت قّدمها الرؤساء والرؤساء املتشارك      
أمــا العــروض الكاملــة فقــد ُنــشرت علــى الــصفحة الــشبكية للــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة   

  .، وكذلك على الصفحة الشبكية املخّصصة للفريق العامل والتقنيةةالفرعية العلمي

 الرؤساء والرؤساء املتشاركني ألفرقة اخلرباء اقترحوا أثنـاء         نَّوأشار الفريق العامل إىل أ      -٩
، أن جيتمعوا على هامش الـدورة اخلامـسة       ٢٠١٢حلقة العمل، عند عرض خطط عملهم لعام        

، وعلـى هـامش مـؤمتر االحتـاد     ٢٠١٢يونيـه  / فيينا يف حزيرانواخلمسني للجنة املزمع عقدها يف  
الــدويل للمالحــة الفــضائية الثالــث والــستني، املزمــع عقــده يف نــابويل، بإيطاليــا، يف تــشرين          

  .٢٠١٢أكتوبر /األول

 كل أفرقة اخلرباء األربعة قـد اجتمعـت علـى هـامش الـدورة               أنَّوالحظ الفريق العامل      -١٠
 التقارير عن األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا بعـد حلقـة              وأنَّالعلمية والتقنية،   احلالية للجنة الفرعية    

  .العمل، سوف تتاح على الصفحة الشبكية للفريق العامل املشار إليها أعاله

جري أفرقة اخلـرباء حتلـيال للثغـرات لتحديـد       ُتمن املهم أن     أنَّ   وأشار الفريق العامل إىل     -١١
 أيِّنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد والـيت ال ُتعـاجل يف             املسائل اليت تؤثر على استدامة أ     

  .منتدى يف الوقت احلاضر

بون باحلصول يوميا على املعلومات املتعلقـة مبخـاطر         حِّلي السواتل سري  غِّمش أنَّ   وارتئي  -١٢
 يف الوسـائل الـيت      انظـر ي اخلرباء بـاء وجـيم أن        لفريقيطقس الفضاء وخماطر االقتران وأنه ينبغي       

طقس الفـضاء وتبـادل البـارامترات    ب السواتل من احلصول على املعلومات املتعلقة        مشغِّلي متكِّن
  .املدارية من أجل إتاحة إجراء أدقِّ حتليل ممكن للمخاطر
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عّدة بلدان لديها برامج قيد التنفيذ يف جمال معرفة أحـوال            أنَّ   وأشار الفريق العامل إىل     -١٣
فيمــا بــني تلــك الــربامج ميكــن أن يعــّزز املعرفــة اجلماعيــة بــأحوال   حتــسني التنــسيق نَّالفــضاء وأ

  .الفضاء يف األوساط املعنية بشؤون الفضاء على الصعيد العاملي

عــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن يــشارك مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف    أُو  -١٤
تمـل بـني سـجل       اخلرباء بـاء وجـيم  بـشأن مراكـز البيانـات، هبـدف الـربط احمل                 فريقيمناقشات  

  .األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي حيتفظ به املكتب ومراكز البيانات األخرى

ــاطق        -١٥ ــة اخلــرباء مــشاورات يف من ــه ينبغــي أن ُتجــري أفرق ــود إىل أن وذهــب بعــض الوف
  . ذلك التفاعل مع منتديات إقليميةمبا يفخمتلفة، 

  :ى ما يليواتفق الفريق العامل يف جلسته الثانية عل  -١٦
    

    اجتماعات وقرارات أفرقة اخلرباء    
أو /أن جتتمع أفرقة اخلرباء، وفقا الختصاصات الفريق العامـل، علـى هـامش و       )أ(  

أثناء دورات اللجنة الفرعية العلميـة التقنيـة وجلنـة الفـضاء اخلـارجي، ويف أوقـات أخـرى تتفـق                     
  التقنية؛و أن يكون ذلك أثناء دورة اللجنة الفرعية العلمية ويفضَّلعليها أفرقة اخلرباء مسبقاً، 

ر عقــد بعــض اجتماعاهتــا بــصورة مــشتركة   رِّأنــه ميكــن ألفرقــة اخلــرباء أن تقــ    )ب(  
  ملعاجلة املسائل اليت هتم كل األطراف؛

أال ُتتَّخــذ قــرارات أفرقــة اخلــرباء إالّ يف االجتماعــات املــشار إليهــا يف الفقــرة      )ج(  
  ؛ أعاله)أ(الفرعية 

أو أحـداث  / عقـد اجتماعـات عمـل إضـافية و    تقرِّرأنه ميكن ألفرقة اخلرباء أن    )د(  
، علـى أالَّ ُتتَّخـذ   الدورتنيتنسيقية غري رمسية للمضي قُدما يف األعمال اليت تضطلع هبا فيما بني       

  أو األحداث؛/أّي قرارات يف هذه االجتماعات و
    

    تقارير أفرقة اخلرباء    
ــدِّأن   )هـ(   ــق      ميق ــرا إىل الفري ــة اخلــرباء تقري ــشاركون ألفرق  الرؤســاء والرؤســاء املت

خالل دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة بـشأن األنـشطة       اليت يعقدها   العامل يف اجتماعاته    
   والتقدم احملرز يف أفرقة اخلرباء اليت يرأسها كل منهم؛الدورتنياملضطلع هبا فيما بني 
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    ن أفرقة اخلرباء إىل الفريق العاملتدفّق املعلومات م    
 الختـصاصات  اًأن يّتفق الرؤسـاء والرؤسـاء املتـشاركون ألفرقـة اخلـرباء، وفقـ               )و(  

لفريق العامل، على الصفة ودرجة املوثوقية واألمهيـة املناسـبة فيمـا يتعلـق باملعلومـات الواجـب                  ا
  توفريها لدعم مداوالت الفريق العامل؛

اء االطّــالع علــى مــا تتلقّــاه مــن التقــارير، يف شــكلها       أن تتــيح أفرقــة اخلــرب    )ز(  
   أعاله؛٦األصلي، على الصفحة الشبكية املخّصصة املشار إليها يف الفقرة 

  أن تعــّد أفرقــة اخلــرباء مــشاريع مــسامهاهتا املقّدمــة إىل الفريــق العامــل اســتنادا      )ح(  
  إىل عملها؛

صـفة  لديها  ضاء واجلهات اليت    أن ُتتاح مشاريع وثائق العمل تلك للدول األع         )ط(  
مراقب دائم لدى اللجنة إلبداء تعليقاهتا عليها، ويفـّضل أن يـتم ذلـك خـالل دوريت اللجنـة يف                    

  ؛٢٠١٣ و٢٠١٢ هيوني/حزيران

ة اخلـرباء ذات الـصلة   حال التعليقات الواردة من الدول األعـضاء إىل أفرقـ     ُتأن    )ي(  
  للنظر فيها؛

    
    ء املقّدمة إىل الفريق العاملإدراج مسامهات أفرقة اخلربا    

ــه املعقــودة       )ك(   ــاء اجتماعات ــة اخلــرباء أثن ــق العامــل مــسامهات أفرق أن يتلقّــى الفري
  .خالل دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

الرؤسـاء والرؤسـاء املتـشاركني ألفرقـة اخلـرباء سـيعقدون         أنَّ   وأشار الفريق العامـل إىل      -١٧
ــى هــ   ــسيقية عل ــة الفــضاء اخلــارجي يف    اجتماعــات تن ــدورة الـخامــسة واخلمــسني للجن امش ال

والغرض من هذه االجتماعات هو تنسيق أعمـال أفرقـة اخلـرباء، مبـا يف               . ٢٠١٢يونيه  /حزيران
والحـظ  . ذلك فيما يتعلق مبعاجلة الثغـرات وحتديـد املـسائل اجلامعـة وجتّنـب ازدواجيـة اجلهـود                 

كـن أن تقـّرر عقـد اجتماعـات مـشتركة ملعاجلـة مـسائل               بعض أفرقة اخلرباء مي    أنَّ   الفريق العامل 
  .جامعة معيَّنة حتّدد يف تلك االجتماعات التنسيقية

  .٢٠١٢فرباير /شباط[..] ، املعقودة يف [..]واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٨
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    التذييل    
  دة مت يف حلقة العمل املعقوقُدِّملّخصات العروض اإليضاحية اليت     

  خالل اجتماع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
    ٢٠١٢فرباير / شباط٩يف األمد البعيد يف 

 للتنمية اًللفضاء دعماالستغالل املستدام : فريق اخلرباء ألفمقدَّم من عرض إيضاحي     
    املستدامة على األرض

املــستدامة عــن طريــق حتديــد أربــع      إىل تنظــيم مــسائل التنميــة   م يف عرضــهلِّاملــتكســعى   
الفقـر،  وانعـدام املـساواة يف التنميـة،       ) أ( :معوقـات االسـتدامة، وهـي     مـن   جمموعات شديدة الترابط    

 املنـاخ؛   تغيُّـر ) ج(و اسـتدامة نظـم الطاقـة؛        عـدم ) ب(و يف جمايل الصحة والرفـاه؛       والنقصاجلوع،  و
ــذائي،   ) د(و ــن الغ ــدام األم ــوجي،  وانع ــوع البيول ــدان التن ــة     و فق ــوارد الطبيعي ــدرة امل ــاه ون ــدرة املي ن

وطُرحـت أيـضاً املـسائل املتعلقـة بـسبل االسـتفادة علـى قـدم املـساواة مـن مـوارد الفـضاء                      . األخرى
واجلــدول الــزمين  اجلــزء األخــري مــن العــرض ملــسألة منهجيــة العمليــة وُخــصِّص. اخلــارجي احملــدودة

  . ألف تقرير فريق اخلرباءإلعداد
    

 املعرفةالعمليات الفضائية وأدوات دعم : فريق اخلرباء باءدَّم من مقعرض إيضاحي     
    بأحوال الفضاء بروح من التعاون

 ومعرفـة  احلطـام الفـضائي، والعمليـات الفـضائية،          خمتلـف جوانـب   بدأ العرض بدراسـة       
أحــوال الفـــضاء، املدرجـــة يف اختــصاصات الفريـــق العامـــل املعــين باســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء    

مث عرضـت كيفيـة   .  بـاء ألمد البعيد اليت قد تقع ضمن نطاق مداوالت فريق اخلرباء         يف ا اخلارجي  
 ذلــك وتـال . وأنـشطته املتوقعـة واجلـدول الـزمين احملـدد لـه      بـاء  ورود املعلومـات إىل فريـق اخلـرباء    

 اليت وردت حىت تارخيه مـن الـدول األعـضاء والكيانـات احلكوميـة الدوليـة الـيت                   ملخَّص للتقارير 
ة مراقب دائـم لـدى اللجنـة، وغريهـا مـن الكيانـات املـدعوة، بـشأن احلطـام الفـضائي                تتمتع بصف 

  . أحوال الفضاءومعرفةوالعمليات الفضائية 
    

    طقس الفضاء: فريق اخلرباء جيممقدَّم من عرض إيضاحي     
هـذه   ملـا كانـت   و. طقـس الفـضاء   يف سـياق أخطـار       هذا العـرض سـتة عـشر جمـاالً           حدَّد  
مواصـلة رصـد البـارامترات القابلـة للمالحظـة املرتبطـة            الـضروري   الزمن، فمن   ب مرتبطةاألخطار  

وتتـيح  . دت قدرات الرصد احلالية لكل جمال من هذه اجملـاالت الـستة عـشر             دِّ وحُ ،هبذه األخطار 
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هنـا مبختلـف النمـاذج، التنبـؤ حبـاالت طقـس الفـضاء يف               امالحظة بـارامترات األخطـار، عنـد اقتر       
 وتـستند التوقعـات     ؛حدى عشر أداة للتنبؤ من األدوات الـشائعة االسـتعمال         دت إ دِّوُح. املستقبل

ستشعار علـى    أجهزة اال  طائفة واسعة من   التبادل التعاوين لبيانات طقس الفضاء املستمدة من         إىل
كرت اخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء كمثال على خدمة تعاونية تـضم       ذُو. األرض ويف الفضاء  

  .باقتراح منهجية وخطة عامة لعمل فريق اخلرباء جيمعرض واختتم ال.  بلدا١٣ً
    

  النظم الرقابية وإرشاد األطراف الفاعلة : فريق اخلرباء دالمقدَّم من عرض إيضاحي     
    يف ميدان الفضاء

ــق اخلــرباء دال بغــرض       ــصاصات فري ــشة اخت ــدأ العــرض مبناق ــشاترســم حــدود ب  ه ملناق
ــاً يف اجملــال الرقــايب لتفــادي التكــرار  ُتنفَّــذلــيت وتوجيــه االهتمــام إىل األعمــال األخــرى ا  .  حالي

 العـرض خطـة عمـل فريـق اخلـرباء أثنـاء اجتماعاتـه علـى هـامش دورة اللجنـة الفرعيـة                        وتضمَّن
  .٢٠١٤-٢٠١٢ للفترة جدول زمين لألعمال ومشروع ٢٠١٢العلمية والتقنية لعام 

 


