
 A/AC.105/C.1/WGW/2017/L.1  األمــم املتحـدة 

  

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
8 February 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

090217    090217    V.17-00724 (A) 
*1700724*  

  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الرابعةالدورة 

    ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
  الفريق العامل اجلامع مشروع تقرير  

، عاودت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة   ٧١/٩٠من قرار اجلمعية العامة  ٨وفقاً للفقرة  -١
 واخلمسني عقد فريقها العامل اجلامع. الرابعة دورايف 

 [...]، عقـد الفريـق العامـل اجلـامع     ٢٠١٧شباط/فرباير  [...]إىل  [...]ويف الفترة من  -٢
 ). ونظر الفريق العامل يف البنود التالية:اهلند( ميلسوامي أنادوراي جلسات، برئاسة

 ؛٥٠ليونيسبيس+التحضري ل (أ) 

 ؛املستدامة تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصاديةتسخري  (ب) 

واخلمســني للجنــة الفرعيــة   اخلامســة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة  (ج) 
 . ٢٠١٨العلمية والتقنية، املزمع عقدها يف عام 

نـة الفرعيـة   ] من تقرير اللج...وعرضت على الفريق العامل الوثائق املذكورة يف الفقرة [ -٣
 عن أعمال دورا الرابعة واخلمسني.

 .واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...] املعقودة يف [...] شباط/فرباير -٤
  

 ٥٠ليونيسبيس+التحضري ل -أوالً 
 
العامـل، أثنـاء جلسـته األوىل، حبالـة      الفريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بلغت مديرةُأَ -٥

ويف معـرض اإلشـارة إىل عـدد مـن     ، ٢٠١٨يف عـام   ٥٠ليونيسـبيس+ األعمال التحضريية إلقامة ا
ت إطاللـة اسـتراتيجية عامـة    مدقَـ ة إىل اللجنة الفرعية يف دورا الرابعـة واخلمسـني،   مقدالوثائق امل
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ذة واألنشطة اجلاري إعـدادها  خجراءات املت، مبا يشمل اإل٥٠على أعمال التحضري لليونيسبيس+
دا جلنـة اسـتخدام الفضـاء يف األغـراض     اليت حد ٥٠يف إطار األولويات املوضوعية لليونيسبيس+

 .)٢٩٦، الفقرة A/71/20( السلمية يف دورا التاسعة واخلمسني

ــة ألعمــال      -٦ ــزام باجلــداول الزمني ــة االلت ــها أمهي التنظــيم واإلدارة وأكــدت املــديرة يف كلمت
ــد ــأن ادة واإلبــــالغ احملــ ــيت  بشــ ــوعية الــ ــطة املوضــ ــفرت عــــنألنشــ ــل  أســ ــن أجــ ــيات مــ  توصــ

يف العمل مع الدول األعضاء ومجيع اجلهـات صـاحبة    املكتب يتفاىن وقالت إنَّ .٥٠اليونيسبيس+
ة وما بعده من أجل إرساء األساس خلطـة فضـائي   ٥٠ليونيسبيس+إىل ااملصلحة يف املراحل املؤدية 

تساعد على حتديد دور األنشطة الفضائية يف معاجلة الشواغل اإلمنائية اجلامعة  ٢٠٣٠شاملة لعام 
الطويلة األمد ويف املسامهة يف املساعي العامليـة الراميـة إىل حتقيـق أهـداف خطـة التنميـة املسـتدامة        

من  ا على السواءينيا وعوبلوغ غاياا. وهلذا السبب، حيتاج املكتب إىل الدعم، مالي ٢٠٣٠لعام 
 واملنظمات. الدول األعضاء

ــ -٧ ــل بالت ورح ــق العام ــدب الفري ــات      مق ــار األولوي ــام يف إط ــال التحضــري الع احملــرز يف أعم
قــه مــن إجنــازات حــىت اآلن يف التحضــري وأثــىن علــى املكتــب ملـا حقَّ  ٥٠املوضـوعية لليونيســبيس+ 

 .املعتزم االضطالع اولألنشطة  ٥٠لليونيسبيس+

٨- ميثـل فرصـة فريـدة جلعـل الفضـاء قـاطرة        ٥٠اليونيسـبيس+ أنَّ  داًوأكد الفريق العامل جمد
للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ولتوطيد دور اللجنـة وهيئاـا الفرعيـة ومكتـب شـؤون      

التعاون الدويل على استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      صميم الفضاء اخلارجي يف
 وحوكمة أنشطة الفضاء اخلارجي.

ــاح     -٩ ــل بارتي ــق العام ــاالت     أنَّ والحــظ الفري ــة يف جم ــين بالشــراكة العاملي ــل املع ــق العم فري
ــار، الـــذي   ــة   راًمـــؤخ نشـــئأُاستكشـــاف الفضـــاء واالبتكـ ــة املوضـــوعية اخلاصـ يف إطـــار األولويـ

باستكشاف الفضاء واالبتكـار، قـد عقـد اجتماعـات علـى هـامش الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة           
 يف عمله. اًمقدرئاسة كل من الصني واألردن والواليات املتحدة وأنه قد حقق تب

احملرز يف إطار األولويات املوضوعية األخـرى   مقدبارتياح الت أيضاًوالحظ الفريق العامل  -١٠
خالل الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة، وفـق مـا جـاء يف األقسـام األخـرى مـن هـذا التقريـر الـذي              

سيما بشأن األولويتني املوضوعيتني املتعلقتني بطقس الفضاء وبالفضـاء   ته اللجنة الفرعية، والأعد
لعمل بشأن هـاتني األوليـتني املوضـوعيتني فريـق اخلـرباء      والصحة على الصعيد العاملي. ويضطلع با

املعين بطقس الفضاء وفريق اخلـرباء املعـين بالفضـاء والصـحة علـى الصـعيد العـاملي، ومهـا حيظيـان          
 بدعم كبري من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

 عياًوس ٥٠الحظ الفريق العامل، مع التقدير، أنه يف إطار أعمال التحضري لليونيسبيس+و -١١
ــد يف ديب،       ــة، عق ــة العاملي ــدعيم التنمي ــا الفضــاء يف ت ــوم وتكنولوجي ــز النقــاش حــول دور عل لتعزي

املعــين بــدور الفضــاء كقــاطرة  ٢٠١٦لعــام باإلمــارات العربيــة املتحــدة، املنتــدى الرفيــع املســتوى 
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فمرب تشـــرين الثـــاين/نو ٢٤إىل  ٢٠للتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية املســـتدامة، يف الفتـــرة مـــن 
، وتـــوىل تنظيمـــه مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي بالتعـــاون مـــع حكومـــة اإلمـــارات   ٢٠١٦
 املتحدة. العربية

سـوف   ٢٠١٧الرفيع املستوى لعام املنتدى أنَّ ، مع التقدير، أيضاً والحظ الفريق العامل -١٢
يف الفتـرة  م حتت إشراف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف ديب، باإلمارات العربية املتحـدة،  ينظَّ
املنتدى على بناء شـراكات أقـوى   ذلك وسوف يركز  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦من 

أملانيا قد عرضـت أن تستضـيف وتشـارك    أنَّ بني اجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء. وجرى التنويه ب
يركز عام يف بون. وسوف ذلك الالنصف الثاين من  املزمع عقده يف ٢٠١٨عام يف تنظيم منتدى 

خطة فضـائية لعـام   "يف وضع  ٥٠املنتدى على االستفادة من نواتج وحمصالت اليونيسبيس+ذلك 
 . ، وسوف تشارك يف رعايته وكالة الفضاء األوروبية"٢٠٣٠

وقد سلم الفريق العامل حباجة املكتب إىل اكتساب القـدرة علـى بنـاء شـراكة أقـوى مـع        -١٣
غري احلكومية ومـع الكيانـات غـري احلكوميـة مـن أجـل       احلكومات واملنظمات الدولية احلكومية و

 .٥٠توفري املزيد من الدعم للبلدان النامية وتعزيز أهداف عملية اليونيسبيس+

وقد نظر الفريق العامل يف أعمال التحضري اجلاريـة يف إطـار األولويـة املوضـوعية املعنونـة       -١٤
يف احلســبان األعمــال الــيت  واضــعاً "تعزيــز تبــادل املعلومــات عــن األجســام واألحــداث الفضــائية"

 .املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيديضطلع ا الفريق العامل 

وأحاط الفريق العامل بعدة مسائل ينبغـي أن تؤخـذ يف احلسـبان لتحديـد سـبيل مناسـب        -١٥
احلاجة إىل مزيد من التقيـيم  يف إطار هذه األولوية املوضوعية، وكان من بينها ما يلي: (أ)  مقدللت

الختيار أنسب آلية يف هذا الشأن، مثل إنشاء فريق عامل جديد يف إطار البند احلايل مـن جـدول   
، أو توسـيع واليـة   باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدأعمال اللجنة الفرعية اخلاص 

صـة هلـذه اآلليـة؛ (ج) ختصـيص     (ب) تكوين قيـادة خمص  ؛الفريق العامل احلايل يف إطار ذلك البند
إىل ، ٢٠٢٢إىل  ٢٠١٩فترة زمنية توازي خطة عمل متعددة السـنوات، تغطـي مـثال الفتـرة مـن      

حني إجراء املزيد من الدراسات للعالقة بني اهلدف املنشـود واحملصـلة املنتظـرة مـن هـذه األولويـة       
ل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد املوضــوعية واألعمــال الراهنــة للفريــق العامــ

ــد ــع املقترحــات ذات الصــلة امل  ل. وســوف تشــكِّ البعي ــة  مــقدمجي ــدول األعضــاء يف اللجن  ة مــن ال
 .األساس ملواصلة العمل يف هذا الشأن

وأوصى الفريق العامل بأن تواصل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     -١٦
الســتني، يف  خــالل دورــا مســائل أخــرى قــد تظهــر يف هــذا الشــأنأي لــك املســائل والنظــر يف ت

صــــوب إنشـــاء آليــــة خمصصــــة يف إطــــار تلــــك   قــــدم، ــــدف حتقيــــق ت٢٠١٧حزيران/يونيـــه  
 املوضوعية. األولوية



 A/AC.105/C.1/WGW/2017/L.1 

 

4/5 V.17-00724 
 

يف معاجلـة مجيــع األولويــات   اًمقــدق تعلــى اللجنـة، لكــي حتقِّـ  أنَّ والحـظ الفريــق العامـل    -١٧
م يف الوقت املناسب، أن تنظر يف دورا الستني يف احلالة العامة ألعمال التحضري وتقـي  املوضوعية

 عمليـــة مـــدى احلاجـــة إىل اختـــاذ املزيـــد مـــن التـــدابري واإلجـــراءات للنجـــاح يف حتقيـــق أهـــداف  
 .٥٠اليونيسبيس+

مـن   مقـد تبادل الفريق العامل الرأي حول املقتـرح املعنـون "مسـاوات حالكـة سـاكنة" امل     و -١٨
االحتــاد الفلكــي الــدويل ــدف محايــة أوضــاع الرصــد البيئيــة مــن أجــل املراصــد الفلكيــة الكــربى  

 ).A/AC.105/C.1/2017/CRP.17وسكان العامل (

١٩- فق الفريق العامل على أن يوات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املقتـرح إىل منظمـة        مقـد
 األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للحصول منها على رد رمسي يف هذا الشأن.

٢٠- ع الفريــق العامــل االحتــاد الفلكــي الــدويل علــى حضــور الــدورة الســتني للجنــة، يف  وشــج
 ملذكور.، ملواصلة النظر يف املقترح ا٢٠١٧حزيران/يونيه 

  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية  -ثانياً 

فريـق اخلـرباء املعـين بالفضـاء والصـحة علـى الصـعيد العـاملي قـد          أنَّ العامل  الفريقالحظ  -٢١
ــومي     ــث ي ــه الثال ــد اجتماع ــة    ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٣و ٢عق ــة الفرعي ــامش دورة اللجن ــى ه ، عل

 ٣و ٢يف عملـه يف إطـار البنـدين     مقـد رئاسة كل من سويسرا وكندا، مـن أجـل حتقيـق ت   باحلالية، 
، A/AC.105/1088من خطة العمل اليت عرضت على اللجنة الفرعية يف دورا الثانيـة واخلمسـني (  

ــرة  ــق األول  ٧الفقــ ــن املرفــ ــري     (ب) مــ ــال التحضــ ــاركة يف أعمــ ــة املشــ ــل مناقشــ ــن أجــ ) ومــ
ولوية املوضوعية املعنونـة "توطيـد التعـاون يف جمـال الفضـاء لتحسـني       يف إطار األ ٥٠لليونيسبيس+

 الصحة على صعيد العامل".

فريق اخلرباء قد اسـتعرض ونـاقش األنشـطة الرئيسـية املختلفـة      أنَّ العامل  الفريقوالحظ   -٢٢
يف األغراض الصحية علـى  الفضاء اليت جرت خالل السنة املاضية بشأن تطبيق علوم وتكنولوجيا 

السبل الكفيلة بتوطيد التعاون املشترك، على الصعيدين  أيضاًلصعيد العاملي. وناقش فريق اخلرباء ا
الوطين والدويل، بني املنظمات املعنية بشؤون الفضـاء والصـحة وسـبل نشـر الـوعي بالفوائـد الـيت        

 ها تكنولوجيا الفضاء لدوائر الصحة العاملية.مقدميكن أن ت

خبارطـــــة الطريـــــق الـــــيت وضـــــعها فريـــــق اخلـــــرباء   ل علمـــــاًوأحـــــاط الفريـــــق العامـــــ -٢٣
)A/AC.105/C.1/2017/CRP.28 (اخلطـوات التاليـة املطلوبـة مـن أجـل وضـع أركـان أساسـية          لبيان

لتحسـني الصـحة علـى صـعيد     مناسبة لألولوية املوضوعية املعنونة "توطيد التعاون يف جمال الفضاء 
يف إطار خارطة الطريق تلك، على أن يدعم أعمـال   ،فريق اخلرباء، قد اتفقأنَّ شري إىل العامل"، وأُ

التحضري لعقـد مـؤمتر بشـأن الفضـاء والصـحة علـى الصـعيد العـاملي يتشـارك يف تنظيمـه كـل مـن             

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.17
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1088
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.28
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منظمـة الصـحة العامليـة     مـع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واحلكومة السويسرية بالتعاون الوثيق 
وتتشارك يف رعايته جهات أخـرى مـن املنظمـات املعنيـة وأصـحاب املصـلحة، وسـوف يعقـد يف         

 . ٢٠١٧جنيف، يف عام 
  

واخلمسني للجنة الفرعية  امسةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخل -ثالثاً 
  والتقنية العلمية

اجلامع أنَّ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية سـتقدم إىل اللجنـة، عمـالً     العاملالحظ الفريق  -٢٤
 اخلامسـة  ، اقتراحها بشأن مشروع جدول األعمال املؤقَّـت لـدورا  ٧١/٩٠بقرار اجلمعية العامة 

 .٢٠١٨واخلمسني، املزمع عقدها يف عام 

٢٥- ٢٠١٨العامل على أن يكون موضوع ندوة عام  الفريقفق وات ر أن ينظمها مكتـب  املقر
لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورــا الرابعــة    وفقــاًشــؤون الفضــاء اخلــارجي، 

أمهيـة   -من املرفق األول) "آفـاق رحبـة    ٢٤، الفقرة A/AC.105/890( ٢٠٠٧واألربعني، يف عام 
 وما بعده". ٥٠مشاركة دوائر الصناعة يف اليونيسبيس+

ــادل  -٢٦ ــقوتب ــرة العــروض      الفري ــة يف كث ــرأي حــول التحــديات اللوجســتية املتمثل العامــل ال
ا علـى اهتمـام اخلـرباء، وأوصـى بـأن      إجيابيـ  راًاإليضاحية التقنية، اليت مثلت يف الوقـت نفسـه مؤشـ   

مـن جـدول أعماهلـا، يف حتديـد اجلـدول الـزمين للعـروض         ١٥تنظر اللجنة الفرعية، يف إطار البند 
 ت. وسائر املسائل التنظيمية األخرى وكذلك مشروع جدول أعماهلا املؤقَّاإليضاحية التقنية 

 
 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/890
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