
 A/AC.105/C.1/WGW/2010/L.1  األمـم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
18 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 
180210    V.10-51155 (A)

*1051155*
 

  الفضاء اخلارجي استخدام جلنة
 األغراض السلمية يف  

  العلمية والتقنية الفرعية اللجنة
  واألربعون السابعة الدورة
        ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩- ٨ فيينا،

      مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    
    مةمقد  -أوال  

ة العلميـة والتقنيـة،   ، دعت اللجنـة الفرعيـ  ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٩وفقا للفقرة   - ١
وعقـد الفريـق العامـل    . السابعة واألربعني فريقها العامل اجلامع إىل االنعقـاد مـن جديـد    دورايف 

). اهلنــد(شــيفاكومار . ك.رئاســة سب، ٢٠١٠فربايــر /شــباط[...] إىل [...] جلســات مــن [...]
يـذ توصـيات مـؤمتر األمـم     نظر الفريق العامل يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وتنفو

املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية         
، ودعـــم إدارة الكـــوارث بواســـطة الـــنظم الفضـــائية، ومشـــروع جـــدول  )اليونيســـبيس الثالـــث(

مـد  واعت. ٢٠١١واألربعـني للجنـة الفرعيـة، الـيت سـتعقد يف عـام        ثامنـة األعمال املؤقت للدورة ال
  .فرباير/شباط[...] ، املعقودة يف [...]الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته 

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  

عـــرض علـــى الفريـــق العامـــل اجلـــامع، للنظـــر يف برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات   -٢
ــر خــبري التطبيقــات الفضــائية    الفضــائية، ــوحظ أن اخلــبري اســتكمل    ).A/AC.105/969(تقري ول
  .تقريره ببيان
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وأحاط الفريق العامل اجلامع علما مبا اقترحه خبري التطبيقات الفضـائية يف تقريـره مـن      -٣
حلقــات عمــل وحلقــات دراســية ونــدوات ودورات تدريبيــة وزمــاالت دراســية طويلــة األمــد   

ــة       ــن خــدمات استشــارية تقني ــق، وكــذلك م ــدريب املتعم ــق(ألغــراض الت ــة   املرف ــاين للوثيق الث
A/AC.105/925.(  

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  

    )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
الوثائق التالية للنظر يف تنفيذ توصيات اليونيسـبيس   عرضت على الفريق العامل اجلامع  -٤

  :الثالث
إسـهامات منظومـة األمـم    : فوائد الفضاء لصاحل أفريقيامن األمانة عن مذكرة   )أ(  
 ؛)A/AC.105/941( املتحدة

األغـراض  مسـامهة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      مذكرة من األمانـة عـن     )ب(  
 ٢٠١١- ٢٠١٠للفتـرة   السلمية يف أعمال جلنة التنمية املستدامة فيما يتعلق باموعـة املواضـيعية  

)A/AC.105/944(؛ 

 حالـــــة تنفيـــــذ توصـــــيات اليونيســـــبيس الثالـــــثورقـــــة اجتمـــــاع بعنـــــوان   )ج(  
)A/AC.105/C.1/2010/CRP.5(؛  

تشـجيع الشـباب علـى املشـاركة بقـدر أكـرب يف العلـوم        بعنـوان  ورقة اجتماع   )د(  
  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.6( واهلندسة الفضائية

ق العامــل اجلــامع يف الســبيل الــذي ســينتهجه يف املســتقبل عنــدما ينظــر يف  ونظــر الفريــ  -٥
تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث واتفق على ضـرورة أن يركـز جهـوده علـى حتضـري اجلهـود       
ــق باموعــات           ــا يتعل ــة املســتدامة فيم ــة التنمي ــة يف أعمــال جلن ــا اللجن  ــيت ســوف تســاهم ال

  .٢٠١٧-٢٠١٦، و٢٠١٥-٢٠١٤، و٢٠١٣-٢٠١٢املواضيعية للفترات 
ــة يف اموعــات         -٦ ــأن تســاهم اللجن ــل اجلــامع ب ــق العام ويف هــذا الشــأن، أوصــى الفري

املواضيعية اليت تنهض فيها تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا بدور بالغ األمهية؛ وأن تويل االهتمـام  
ميكـن أن تكمـل    للمسائل الشاملة لعدة قطاعات اليت حتـددها اللجنـة؛ وأن حتـدد اـاالت الـيت     

فيها النظم الفضائية الـنظم األرضـية مـن أجـل التـرويج النتـهاج حلـول متكاملـة؛ وأن تـدرج،          
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عنـد االقتضـاء، قصــص النجـاح الوطنيـة الــيت قـد تقــدم أمثلـة علـى املســامهات الشـاملة للجنــة،         
  .وذلك إىل جانب أمثلة من مناذج التعاون اإلقليمي والدويل

امع إىل األمانـة أن تعـد قالبـا منوذجيـا لتحضـري اجلهـود الـيت        وطلب الفريـق العامـل اجلـ     -٧
، وذلـك  ٢٠١٣-٢٠١٢ستسهم ا يف أعمال اللجنة فيما يتعلـق باموعـة املواضـيعية للفتـرة     

  .لكي تنظر فيه اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسني
ذت  قـد نفّـ  اليت مل تعتـرب  لثوالحظ الفريق العامل اجلامع أن توصيات اليونيسبيس الثا  -٨
ذها جهـات فاعلـة   تتصل بأنشطة جاريـة تنفّـ  ) A/AC.105/C.1/2010/CRP.5انظر مرفق الوثيقة (

ق الفريق العامل على أن يعلـق النظـر يف حالـة تنفيـذ تلـك التوصـيات وأن       ومن مث، اتف. رئيسية
  .يوقف عمليات اإلبالغ السنوية

تشــجيع زيـادة مشـاركة الشــباب يف   وأوصـى الفريـق العامـل اجلــامع بـالنظر يف مسـألة        -٩
  ".الفضاء واتمع"يف إطار بند جدول أعمال اللجنة املعنون  ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء

    
    دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -رابعا  

عرضــت علــى الفريــق العامــل اجلــامع، للنظــر يف دعــم إدارة الكــوارث بواســطة الــنظم    -١٠
  .احلالية امن تقرير اللجنة الفرعية يف دور[...] الوثائق املشار إليها يف الفقرة  الفضائية،

التقـدير، التقـدم احملـرز مـن حيـث األنشـطة املنفـذة        الحظ الفريق العامل اجلامع، مـع  و  -١١
يف إطار برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة        

  .٢٠٠٩يف عام ) سبايدر(يف حاالت الطوارئ 
وطلــب الفريــق العامــل اجلــامع إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي باألمانــة أن يعــد     -١٢

، بشـأن  ٢٠١٠يونيـه  /تنظر فيـه اللجنـة يف دورـا الثالثـة واخلمسـني، يف حزيـران      مقترحا لكي 
  .إنشاء صندوق املعونة الفضائية

١٣-          مـه مكتـب شــؤون   وأحـاط الفريـق العامـل اجلـامع علمـا بـالعرض اإليضـاحي الـذي قد
احلصول علـى صـور   ن فيه أن صندوقا من هذا القبيل بوسعه أن يتيح الفضاء اخلارجي الذي بي

ساتلية على حنـو سـريع ومباشـر مـن أجـل دعـم جهـود التصـدي حلـاالت الطـوارئ واحلـاالت            
اإلنسانية عندما تعجز اآلليات القائمة عن توفري صور مطلوبة، مثلما هـو احلـال عنـدما يرغـب     
املستعملون يف احلصول على صور من أجهـزة استشـعار معينـة أو حيتـاجون إىل احلصـول علـى       

  .ن جهات متعددة إىل جانب معاجلة احلاالت اإلنسانية واالنتعاش املبكر والتعمريرخص م
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   مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني  - امساخ  
    للجنة الفرعية العلمية والتقنية

، سـوف تقـدم   ٦٤/٨٦الحظ الفريق العامـل اجلـامع أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٤
رعية العلمية والتقنية إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت لـدورة  اللجنة الف

ــة ال  ــة الفرعي ــاللجن ــام   ثامن ــيت ســتعقد يف ع ــني، ال وأوصــى مبشــروع جــدول    .٢٠١١ة واألربع
  :األعمال املؤقت التايل

  .األنشطة الوطنية عنعام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة  تبادل  -١  
  .األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية جبرنام  -٢  
الفضـــاء  باستكشـــافتوصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين  تنفيــذ   -٣  

  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
مبــا يف ذلــك  الســواتل،املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة   املســائل  -٤  

  .امية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان الن
  .الفضائي احلطام  -٥  
  .إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية دعم  -٦  
  .املالحة لسواتليف جمال النظم العاملية  األخرية التطورات  -٧  
  :ينظر فيها ضمن إطار خطط عمل سوف البنود اليت  -٨  
  ؛مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي استخدام  )أ(    
ــع لســنة   (     ــل املزم ــل املتعــددة      ٢٠١١العم ــة العم ــد يف خط ــو جمس ــبما ه حس

بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة      ينمن املرفق الثـا  ٨السنوات الواردة يف الفقرة 
  )عن دورا السابعة واألربعني والتقنية

  ؛القريبة من األرض األجسام  )ب(    
ــع لســنة   (     ــل املزم ــة الع    ٢٠١١العم ــد يف خط ــو جمس ــبما ه ــل املتعــددة  حس م

ــواردة يف الفقــرة   ــة     ١١الســنوات ال ــة الفرعي ــر اللجن مــن املرفــق الثالــث بتقري
  )).A/AC.105/911( العلمية والتقنية

  ؛املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  )ج(    
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ــع لســنة   (     ــل املزم ــل املتعــددة      ٢٠١١العم ــة العم ــد يف خط ــو جمس ــبما ه حس
بتقريــر اللجنــة الفرعيــة    ولاألمــن املرفــق   ١٦الســنوات الــواردة يف الفقــرة   

  )).A/AC.105/933( العلمية والتقنية
   .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  )د(    
ــع لســنة   (     ــل املزم ــل املتعــددة      ٢٠١١العم ــة العم ــد يف خط ــو جمس ــبما ه حس

ــر   ــواردة يف تقري ــراض     الســنوات ال ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ جلن
  )١().را الثانية واخلمسنيعن دو السلمية

ــة   : بنــد منفــرد للمناقشــة /موضــوع  -٩   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه     
ــدان االتصــاالت الفضــائية، وكــذلك ســائر املســائل املتصــلة بتطــورات      يف مي

ــة    االتصــاالت الفضــائية، مــع إ  ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل يــالء اعتب
  .ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

واألربعــني للجنــة الفرعيــة التاســعة مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٠  
بنـود  /العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع اليت يعتزم تناوهلا كمواضيع

  .و ضمن إطار خطط عمل متعددة السنواتمنفردة للمناقشة أ
النــدوة املقــرر أن  موضــوع" محايــة الكوكــب"كــون تواتفــق الفريــق العامــل علــى أن    -١٥

، وفقا لالتفـاق املـربم مـع اللجنـة الفرعيـة يف دورـا       ٢٠١١يف عام  جلنة أحباث الفضاءتعقدها 
  ).A/AC.105/890لوثيقة من املرفق األول با ٢٤الفقرة ( ٢٠٠٧الرابعة واألربعني يف عام 

وطلب الفريق العامل اجلامع إىل األمانة أن حترص علـى إتاحـة سـاعتني علـى األقـل يف        -١٦
لعقـد حلقــات عمــل   ٢٠١٣إىل  ٢٠١١كـل دورة مــن دورات اللجنـة الفرعيــة يف الفتـرة مــن    

وويـة  مصادر القـدرة الن  استخدام "تنظم وفقا خلطة العمل يف إطار بند جدول األعمال املعنون 
مـن املرفـق الثـاين بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ) ج( ١٠انظـر الفقـرة   " (يف الفضاء اخلـارجي 

  ).والتقنية عن دورا السابعة واألربعني
وطلب الفريق العامـل اجلـامع إىل األمانـة أن تتخـذ تـدابري بالتشـاور الوثيـق مـع رئـيس            -١٧

عيــة مبــا حيقــق االســتفادة منــه علــى الوجــه  اللجنــة الفرعيــة لترشــيد اســتغالل وقــت اللجنــة الفر 
األمثل، على أن يشمل ذلك، عند االقتضاء، الندوة اليت قـد تعقـد، حسـبما هـو مقـرر، خـالل       

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20( ٢٠، الدورة الرابعة والستون، امللحق العامةالوثائق الرمسية للجمعية   )١(  
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ولكي تـتمكن اللجنـة الفرعيـة مـن البـدء يف نظـر مجيـع بنـود جـدول األعمـال           . األسبوع الثاين
ى ضـرورة حبـث إمكانيـة    املؤقت يف وقت مناسب وعلى حنو متـوازن، اتفـق الفريـق العامـل علـ     

على فترة أطول خالل الـدورة واحلـد مـن عـدد فـرص      " عام لآلراء تبادل"جدولة البند املعنون 
  .إلقاء البيانات يف كل جلسة

وأوصى الفريق العامـل اجلـامع بـأن تتضـمن التقـارير، الـيت تقـدمها الـدول األعضـاء عـن             -١٨
من تقرير اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      ١٨انظر الفقرة (أنشطتها الوطنية يف الفضاء اخلارجي 

  .، ملخصا لتلك األنشطة وأال تزيد على ثالث صفحات)عن دورا السابعة واألربعني
  


