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      الفصل األول
    مقدِّمة    

 يف األغـــراض الـــسلمية دورهتـــا اخلامـــسة  عقـــدت جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي   -١
ــرة مــن    ــا يف الفت ــران١٥ إىل ٦واخلمــسني يف فيين ــه / حزي وكــان أعــضاء مكتــب  . ٢٠١٢يوني

 :اللجنة على النحو التايل

 )اليابان( هوريكاوا ياسوشي        :الرئيس  

 )الربتغال(ي دواريت سانتوس  فيليب    :النائب األول للرئيس  

 )بولندا(بيوتر فوالنسكي   :راملقّر/النائب الثاين للرئيس  
    

    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف        -٢ ــة للجن ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي كانــت اللجن

فربايــر / شــباط١٧ إىل ٦األغــراض الــسلمية قــد عقــدت دورهتــا التاســعة واألربعــني يف فيينــا مــن  
وكـــان تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة ). األرجنـــتني(ينيكوتـــشي  برئاســـة فلـــيكس كليمنتينـــو م٢٠١٢

)A/AC.105/1001 (معروضا على اللجنة. 

وكانت اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                   -٣
مــارس / آذار٣٠ إىل ١٩الــسلمية قــد عقــدت دورهتــا احلاديــة واخلمــسني يف فيينــا يف الفتــرة مــن  

وكـــان تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة  ) نيجرييـــا(يب ـاســـة تـــاري تـــشارلز بريـــسي، برئ٢٠١٢
)A/AC.105/1003 (معروضا على اللجنة.  
    

    إقرار جدول األعمال  -باء  
 :أقّرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل  -٤

 .افتتاح الدورة  -١  

 .إقرار جدول األعمال  -٢  

 .تبانتخاب أعضاء املك  -٣  

 .كلمة الرئيس  -٤  
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 .تبادل عام لآلراء  -٥  

ــ  -٦   ــةوســائلالسبل وال ــراض    مب  الكفيل ــضاء اخلــارجي يف األغ واصــلة اســتخدام الف
 .السلمية

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              -٧  
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعنيتقرير   -٨  

 .دورهتا احلادية واخلمسنيجنة الفرعية القانونية عن أعمال تقرير الل  -٩  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -١٠  

 .الفضاء واجملتمع  -١١  

 .الفضاء واملياه  -١٢  

 .تغّير املناخالفضاء و  -١٣  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٤  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١٥  

 .مسائل أخرى  -١٦  

  . إىل اجلمعية العامةاملقدَّمتقرير اللجنة   -١٧  
    

    انتخاب أعضاء املكتب  -جيم  
) اليابـان (وريكاوا  يونيه، انُتخب ياسوشي ه   / حزيران ٦ املعقودة يف    ٦٤٤يف جلسة اللجنة      -٥

نائبـا  ) بولنـدا (نائبـا أول للـرئيس وبيـوتر فوالنـسكي          ) الربتغـال (ي دواريت سانتوس      رئيسا هلا، وفيليب  
 .وانتخب كل عضو من أعضاء املكتب لفترة عضوية مدهتا سنتان. رامقّر/ثانيا للرئيس

رئيسا ) رجنتنياأل(ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة انتخاب فليكس كليمنتينو مينيكوتشي      -٦
رئيسا للجنـة الفرعيـة القانونيـة لفتـرة     ) نيجرييا(ي   للجنة الفرعية العلمية والتقنية وتاري تشارلز بريسيب      

  .٢٠١٢عضوية مدهتا سنتان، اعتبارا من دوريت اللجنتني الفرعيتني املعقودتني يف عام 
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    العضوية  -دال  
ــة    -٧ ــة العامـــ ــا لقـــــرارات اجلمعيـــ ــاء ١٧٢١، و)١٤-د( ألـــــف ١٤٧٢وفقـــ   ، )١٦-د( هـــ
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و ٥٦/٥١، و ٤٩/٣٣، و ٣٥/١٦ باء، و  ٣٢/١٩٦، و )٢٨-د (٣١٨٢و
، كانت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف        ٤٥/٣١٥ ومقرَّرها   ٦٦/٧١، و ٦٥/٩٧، و ٦٢/٢١٧و

، االحتــاد الروســي:  دولــة، وهــي٧١األغــراض الــسلمية مؤلفــة مــن الــدول األعــضاء التاليــة وعــددها 
، أوكرانيـا ،  وغـواي أور،  إندونيـسيا ،  أملانيـا ،  ألبانيـا ،  إكوادور،  أستراليا،  إسبانيا،  األرجنتني،  بيجانأذر

ينـا  بورك،  بـنن ،  بلغاريـا ،  بلجيكـا ،  الربتغـال ،  الربازيل،  باكستان،  إيطاليا،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  
، اجلزائــر، تــونس، تــشاد، اتركيــ، تايلنــد، بــريو، )املتعــددة القوميــات-دولــة(بوليفيــا ، بولنــدا، فاســو

ــشيكية  ــة الت ــسورية  ، اجلمهوري ــة ال ــة العربي ــا ، اجلمهوري ــة كوري ــا ، مجهوري ــوب أفريقي ــا، جن ، روماني
، الفلـبني ، فرنسا، العراق، الصني، شيلي، سرياليون، سويسرا، السويد، السودان،  السنغال،  سلوفاكيا

، كينيـا ،  كولومبيـا ،  كوبا،  كندا،  امريونالك،  كازاخستان،  فييت نام ،  )البوليفارية-مجهورية (زويال  فن
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      ،  اململكـة العربيـة الـسعودية     ،  املكسيك،  املغرب،  مصر،  ماليزيا،  ليبيا،  لبنان

، هولنـدا ،  هنغاريـا ،  اهلنـد ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجـر ،  النمـسا ،  منغوليـا ،  يرلندا الـشمالية  وإ العظمى
 .اليابان واليونان ،الواليات املتحدة األمريكية

    
    طلبات العضوية  -هاء  

 :وردت طلبات لالنضمام إىل عضوية اللجنة من الدول الثالث التالية  -٨

 ؛)٢٠١٢مارس / آذار٢٦مذكرة شفوية مؤرخة (أرمينيا   )أ(  

 ؛)٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٩مذكرة شفوية مؤرخة (كوستاريكا   )ب(  

 ).٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة (األردن   )ج(  
    

    احلضور  -واو  
، أذربيجـان ،  االحتاد الروسـي  :  التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٨حضر الدورةَ ممثّلو الدول الـ      -٩

ــتني ــبانيا، األرجنـ ــتراليا، إسـ ــوادور، أسـ ــا، إكـ ــسياإندو، أملانيـ ــا، نيـ ــران ، أوكرانيـ ــة(إيـ  -مجهوريـ
، بولنــدا، بوركينــا فاســو، بلغاريــا، بلجيكــا، ربتغــالال، الربازيــل، باكــستان، إيطاليــا، )اإلســالمية

مجهوريـة  ،  اجلمهورية العربية الـسورية   ،  اجلمهورية التشيكية ،  اجلزائر،  تونس،  تركيا،  تايلند،  بريو
، العراق،  الصني،  شيلي،  سويسرا،  السويد،  السنغال،  سلوفاكيا،  رومانيا،  جنوب أفريقيا ،  كوريا
، كينيـا ،  كوبـا ،  كنـدا ،  كازاخـستان ،  فييـت نـام   ،  )البوليفاريـة -ةمجهوري (زويال  فن،  الفلبني،  فرنسا



 

4 V.12-54633 

 

A/67/20

ــان ــا، لبن ــا، ليبي ــة الــسعودية ، املكــسيك، املغــرب، مــصر، ماليزي اململكــة املتحــدة  ، اململكــة العربي
الواليـــات املتحـــدة ، هنغاريـــا، اهلنـــد، نيجرييـــا، النمـــسا، يرلنـــدا الـــشماليةإلربيطانيـــا العظمـــى و

 .اليونان، اليابان، األمريكية

يونيـه، أن تـدعو املـراقبني       / حزيـران  ٦، املعقـودة يف     ٦٤٤ اللجنة، يف جلـستها      وقرَّرت  -١٠
عـــن األردن وأرمينيـــا وإســـرائيل واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وأنغـــوال وبنمـــا وبـــيالروس         
واجلمهوريــة الدومينيكيــة والــسلفادور وعمــان وكوســتاريكا ولكــسمربغ، وكــذلك الكرســي   

هم، إىل حضور دورهتا اخلامسة واخلمسني وإلقاء كلمة أمامهـا حـسب            الرسويل، بناًء على طلب   
االقتضاء، دون املساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل أو لـزوم صـدور أيِّ قـرار عـن اللجنـة                         

 .بشأن وضع تلك الدول

وقــرَّرت اللجنــة يف اجللــسة ذاهتــا، أن تــدعو املراقــب عــن االحتــاد األورويب، بنــاًء علــى    -١١
ورهتا اخلامسة واخلمسني وإلقاء كلمـة أمامهـا حـسب االقتـضاء، دون املـساس               طلبه، حلضور د  

بطلبات أخرى من هذا القبيل أو لزوم صدور أيِّ قرار من جانب اللجنة الفرعيـة بـشأن وضـع      
 .اجلهة املعنية

وحضر الدورة مراقبان عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ومعهـد األمـم املتحـدة لبحـوث                   -١٢
 .نزع السالح

كمــا حــضر الــدورة مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت لــديها صــفة    -١٣
ــة   ــدى اللجن ــم ل ــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــ   : مراقــب دائ ادئ، ورابطــة مراكــز  منظمــة التع

ــة يف نــصف الكــرة     ُباالستــشعار عــن  ــة لألحبــاث الفلكي عــد يف العــامل العــريب، واملنظمــة األوروبي
 ووكالة الفضاء األوروبيـة، واملنظمـة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت، واملنظمـة               األرضية اجلنويب، 

 .الدولية لالتصاالت الفضائية، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا

وحضر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقـب                -١٤
رابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، واملعهد األورويب لـسياسات الفـضاء،           ال: دائم لدى اللجنة  

واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، والرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء، واالحتاد الـدويل          
، واملعهـد   هـد الـدويل لتحليـل الـنظم التطبيقـي         للمالحة الفـضائية، واالحتـاد الفلكـي الـدويل، واملع         

، واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد، وجـائزة األمـري   لدويل لقانون الفضاء  ا
سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، ومؤسسة العامل اآلمن، واجمللس االستـشاري جليـل الفـضاء،           

 .والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء
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 األمريكـي لقـانون     -هـد اآليـبريي     ، أن تـدعو املع    ٦٤٤كما قررت اللجنة، يف اجللسة        -١٥
 -املالحــة اجلويــة والفــضاء والطــريان التجــاري واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية         

األرضية، بناء على طلبهما، حلـضور دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني وإلقـاء كلمـة أمامهـا حـسب                    
 قـرار عـن اللجنـة       االقتضاء، دون املساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل أو لـزوم صـدور أيِّ                  

 .بشأن وضع اجلهة املعنية

 قائمة مبمثّلي الدول األعضاء يف اللجنة والدول    A/AC.105/2012/INF/1وترد يف الوثيقة      -١٦
 .غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات، الذين حضروا الدورة

    
    الكلمات العامة  -زاي  

االحتــاد :  العــام لــآلراء ممثلــو الــدول التاليــة األعــضاء يف اللجنــة أخــذ الكلمــة أثنــاء التبــادل   -١٧
 ،الربازيـل ،  باكـستان ،  إيطاليـا ،  )اإلسـالمية -مجهوريـة (إيـران   ،  أوكرانيـا ،  إندونيـسيا ،  أملانيا،  الروسي

، سويـسرا ،  رومانيـا ،  جنوب أفريقيا ،  مجهورية كوريا ،  اجلزائر،  تركيا،  تايلند،  بولندا،  بوركينا فاسو 
، ماليزيـا ،  ليبيـا ،  كوبـا ،  كنـدا ،  كازاخستان،  )البوليفارية-مجهورية (زويال  فن،  فرنسا،  راقالع،  الصني

، الواليات املتحـدة األمريكيـة    ،  هنغاريا،  اهلند،  نيجرييا،  النمسا،  اململكة العربية السعودية  ،  املكسيك
قيـة، وممثـل    كما أخذ الكلمة كل من ممثل جنوب أفريقيـا، نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفري                 . اليابان

إكوادور، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب، وممثـل فرنـسا إىل جانـب املراقـب عـن                  
وأخـذ الكلمـة أيـضا ممثلـو كـل مـن األردن وأرمينيـا وإسـرائيل         . االحتاد األورويب، نيابة عـن االحتـاد     

التصاالت، وكـذلك املراقبـون     وتكلّم أيضا املراقب عن االحتاد الدويل ل      . واإلمارات العربية املتحدة  
عـد يف العـامل   ُبعن منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ورابطـة مراكـز االستـشعار عـن            

 العريب، ووكالة الفضاء األوروبية، واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، واالحتـاد الـدويل للمالحـة             
كمــا أخــذ ممثــل اللجنــة العلميــة املعنيــة   . ء، ومــؤمتر جيــل الفــضا الفــضائية، ومؤســسة العــامل اآلمــن 

 . األرضية الكلمة-بالفيزياء الشمسية 

، ألقـى الـرئيس كلمـةً أبـرز فيهـا الـدور الـذي تؤديـه اللجنـة وجلنتاهـا                     ٦٤٤ويف اجللسة     -١٨
الفرعيتان يف تعزيز اجلهـود اهلادفـة إىل النـهوض بأنـشطة استكـشاف الفـضاء واألحبـاث الفـضائية           

لوجيا الفضاء إىل األرض، وال سيما ملواجهة حتـديات تغـري املنـاخ والكـوارث               وجلب منافع تكنو  
وشـّدد علـى ضـرورة دعـم التعـاون اإلقليمـي            . واألمن الغذائي واحملافظة على صحة سكان العامل      

واألقاليمي على القيام بأنشطة وبناء القـدرات يف جمـال الفـضاء وضـرورة ضـمان توثيـق التنـسيق                     
 .احلكومية الدولية األخرى املعنية بربامج األمم املتحدة العاملية للتنميةبني اللجنة واهليئات 
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يونيه، قـدَّمت مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء           / حزيران ٧، املعقودة يف    ٦٤٦ويف اجللسة     -١٩
اخلارجي التابع لألمانة العامة إحاطة أطلعت فيها اللجنة على األعمال اليت أجنزها املكتب خـالل               

 وضعه املايل الراهن، وشدَّدت على أمهية توافر موارد مالية وغريها من املوارد     العام املاضي وعلى  
 .الالزمة لنجاح املكتب يف تنفيذ برنامج عمله

لجنـة برابطـة مراكـز       ال رحَّبـت كما  . ورحَّبت اللجنة بأذربيجان باعتبارها عضوا جديدا       -٢٠
ة دولية حصلت على مركـز مراقـب        عد يف العامل العريب باعتبارها منظمة حكومي      ُباالستشعار عن   
 .دائم لدى اللجنة

  وقـّدمت اللجنـة تعازيهـا لـشعوب البلـدان الـيت عانـت مـن كـوارث طبيعيـة، وبــاألخص             -٢١
ملا سببته من خسائر فادحة يف األرواح ودمار هائل، وأكَّدت أنَّ مـن املمكـن احلـد مـن اخلـسائر                     

ر واإلنـذار   خـالل حتـسني تقيـيم املخـاط       يف األرواح واملمتلكات لو توفّرت معلومـات أفـضل مـن            
 .املبكر ورصد الكوارث

وهنأت اللجنة الواليات املتحـدة مبناسـبة الـذكرى الـسنوية األربعـني لربنـامج الندسـات             -٢٢
والحظـت اللجنـة أنَّ الـساتل       . وإسهاماته يف رصد األرض والتعاون الدويل يف األنشطة الفضائية        

، وأُعيـدت تـسميته     ١٩٧٢يوليـه   / متـوز  ٢٣ة الذي أُطلق يف     املخّصص لتكنولوجيا املوارد األرضي   
ــام   ــستمر لرصــد األرض     ١٩٧٥بالندســات يف ع ــامج مــدين م ــة أطــول برن ــذانا ببداي . ، كــان إي

والحظت اللجنة كـذلك أنَّ الربنـامج مثـال جيـد علـى التعـاون الـدويل يف جمـال الفـضاء، حيـث                        
 . طائفة واسعة من التطبيقاتُتستخدم بيانات الندسات اآلن يف شىت أرجاء العامل يف

يونيــه / حزيــران٦لقــة النقــاش اخلاصــة الــيت عقــدت يف  حب بتقــدير  علمــاً اللجنــةوأحاطــت  -٢٣
مبناسبة الذكرى السنوية األربعني لربنامج الندسات وتطور تقنيـة االستـشعار عـن ُبعـد مـن الفـضاء                 

ز، مـن     ننة، وألقـى كـني هـودكي      ا، رئيس اللج  وترأس احللقة ياسوشي هوريكاو   . يف مجيع أحناء العامل   
  وكان من بني العروض اإليـضاحية الـيت قُـدِّمت          . وزارة اخلارجية بالواليات املتحدة، كلمة افتتاحية     

، قدَّمتـه جـني بارتـشر مـن إدارة املـسح اجليولــوجي      "نـشأة برنـامج الندسـات وإســهاماته   : "مـا يلـي  
اربرا رايـان مـن املنظمـة العامليـة لألرصـاد           ، قدَّمته بـ   "رصد األرض من الفضاء   "بالواليات املتحدة؛ و  

، قدَّمـه لوتـار بيكـل مـن األكادمييـة األوروبيـة للعلـوم               "تطّور استخدام بيانـات الندسـات     "اجلوية؛ و 
، قدَّمــه جــريار براشــيه، املــسؤول التنفيــذي األول لــسبوت إميــدج يف   "التعــاون الــدويل"والفنــون؛ و
راو . ر. ، قدَّمـه ي "يف تثوير إدارة املوارد الطبيعية   دور الندسات   "؛ و ١٩٩٤ إىل   ١٩٨٢الفترة من   

، "مـستقبل برنـامج الندسـات     "من منظمة البحـوث الفـضائية اهلنديـة؛ ورسـالة بالفيـديو موضـوعها               
قدَّمتها آن كاسل من وزارة الداخليـة بالواليـات املتحـدة؛ وأعقبـت ذلـك مناقـشة مائـدة مـستديرة                     
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، تــوىل إدارهتــا "ض علــى مــدار األربعــني ســنة املاضــية الندســات وتطــّور رصــد األر"كــان عنواهنــا 
، وماريـك   )نيجرييـا (أديغـون أدي أبيـودون      : ، وشارك فيها كـل مـن      )املكسيك(سريخيو كاماتشو   

اإلمــارات العربيــة (، وأمحــد عبيــد املنــصوري )اليابــان(، وتاموتــسو إيغاراشــي )بولنــدا(بارانفــسكي 
 ).األرجنتني(مينيكوتشي . كس ك، وِفلي)تايلند(، وشيان ماوالنونت )املتحدة

املعرض الـذي أُقـيم يف مركـز فيينـا الـدويل خـالل              بـ  بتقـدير أيـضا       علماً  اللجنة وأحاطت  -٢٤
الــذكرى الــسنوية األربعــون لربنــامج الندســات وتطــور تقنيــة  "الــدورة احلاليــة وكــان موضــوعه  

سيا، إندوني: لبلدان التالية ، وقد سامهت فيه ا    "االستشعار عن ُبعد من الفضاء يف مجيع أحناء العامل        
 .اليابان، باكستان، كندا، النمسا، الواليات املتحدة، )اإلسالمية-مجهورية(إيران 

وأعربت اللجنة عن امتناهنا للحكومة الصينية اليت أهدت منوذجا لسواتل املالحة اخلاصة          -٢٥
 . فيينا الدويلبنظامها البوصلي إىل املعرض الدائم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف مركز

 :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني  -٢٦

 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"ن الدويلنشاط اليابان يف جمال التعاو"  )أ(  

 .، قدَّمه ممثل اهلند)"١-ريسات(ساتل التصوير الراداري "  )ب(  

والـستني للمالحـة الفـضائية،    أنَّ أعمال املؤمتر الدويل الثـاين  ب بتقدير    علماً  اللجنة وأحاطت  -٢٧
، قـد   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ٣ الفترة من    الذي ُعقد يف كيب تاون جبنوب أفريقيا، يف       

وأشــارت اللجنــة بارتيــاح إىل أنَّ احلكومــة اإليطاليــة ستستــضيف املــؤمتر الــدويل  . كُلِّلــت بالنجــاح
 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١الثالث والستني للمالحة الفضائية يف نابويل يف الفترة من 

ــونني   ورحَّبــت  -٢٨ ــشورين املعن ــدير باملن ــة بتق ") شــؤون الفــضاء ("“Space Matters” اللجن
)ST/SPACE/45 (وMessages from Space Explorers to Future Generations")  رســائل مــن

ء اخلــارجي ، اللــذين نــشرمها مكتــب شــؤون الفــضا")مستكــشفي الفــضاء إىل األجيــال الــصاعدة
" شـؤون الفـضاء   "والحظـت اللجنـة أنَّ منـشور        ). ومها متاحـان علـى املوقـع الـشبكي للمكتـب          (

يقّدم حملة عامة عـن أعمـال مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ويبـّين يف الوقـت نفـسه املـسامهات                      
ــا الفـــضاء يف حتـــسني أحـــوال البـــشرية، وأنَّ منـــشور    رســـائل مـــن "احليويـــة لعلـــوم وتكنولوجيـ

يتضّمن جمموعة من الرسائل املوّجهة من رّواد الفـضاء       " الفضاء إىل األجيال الصاعدة   مستكشفي  
  .إىل اجليل التايل من مستكشفي الفضاء
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    اعتماد تقرير اللجنة  -حاء  
، ٦٥٩بعد أن نظـرت اللجنـة يف خمتلـف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها                -٢٩

، تقريرها املقّدم إىل اجلمعيـة العامـة   ٢٠١٢يونيه /ران، حزي٢٠١٢يونيه / حزيران١٥املعقودة يف   
  .الذي يتضّمن التوصيات والقرارات الواردة أدناه

    
      الفصل الثاين

      التوصيات والقرارات    
   ألغراض السلميةيف ا الفضاء اخلارجي الكفيلة مبواصلة استخداموسائل السبل وال  -ألف  

، واصـلت اللجنـة نظرهـا، علـى سـبيل           ٦٦/٧١امة   من قرار اجلمعية الع    ١٩وفقاً للفقرة     -٣٠
 .ألغراض السلميةيف ا الفضاء اخلارجي الكفيلة مبواصلة استخداموسائل السبل والاألولوية، يف 

ــن     -٣١ ــة(زويال  وألقــى ممثّلــو االحتــاد الروســي وإندونيــسيا والربازيــل وف ــة-مجهوري ) البوليفاري
وتكلّـم بـشأن هـذا    . واليابان كلمات يف إطار البنـد واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة   

البند أيضاً، أثناء التبادل العام لآلراء، ممثّلو دول أعضاء أخـرى، وممثـل جنـوب أفريقيـا نيابـة عـن                 
. ي جمموعــة الــدول األفريقيــة وممثّــل إكــوادور نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب  

 .اقب عن االحتاد األورويب كلمةً نيابة عن االحتادوألقى كلٌّ من ممثّل فرنسا واملر

 :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني يف إطار هذا البند  -٣٢

 ، قدَّمه ممثّل كندا؛"٢٠١٢مؤشر أمن الفضاء لعام "  )أ(  

التعاون الدويل بني الـشركاء يف حمطـة الفـضاء الدوليـة واملـسامهات واألنـشطة                "  )ب(  
 .، قدَّمه ممثل اليابان"اليابانية

ــة علــى أنَّ هلــا دورا أساســيا يف ضــمان احلفــاظ علــى اســتخدام الفــضاء       -٣٣ واتفقــت اللجن
اخلارجي يف األغراض الـسلمية، وذلـك مـن خـالل مـا تقـوم بـه مـن أعمـال يف اجملـاالت العلميـة                           

 الـدويل   والتقنية والقانونيـة وكـذلك عـن طريـق تـشجيع احلـوار وتبـادل املعلومـات علـى الـصعيد                    
 .حول خمتلف املواضيع املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

وشدَّدت اللجنة علـى أنَّ التعـاون والتنـسيق علـى كـلٍّ مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمـي                       -٣٤
ــاليمي يف جمـــال األنـــشطة الفـــضائية ضـــروريان لتعزيـــز اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف     واألقـ

ول على تنمية قدراهتا الفضائية، واتفقت على أنَّ عليهـا، وهـي        األغراض السلمية وملساعدة الد   
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ألغـراض  يف االفـضاء اخلـارجي    الكفيلة مبواصـلة اسـتخدام  وسائل السبل و اليف معرض النظر يف     
السلمية، أن تواصل البحـث عـن طرائـق تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي واألقـاليمي والـدور                     

ء يف تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن مـؤمتر القمـة العـاملي        الذي ميكن أن تؤديه تكنولوجيا الفضا     
 )١(.للتنمية املستدامة

ــرة مــن      -٣٥ ــة بتقــدير أنَّ احلكومــة الكينيــة استــضافت يف مومباســا، يف الفت والحظــت اللجن
، مـــؤمتر القيـــادات األفريقيـــة الرابـــع بـــشأن تـــسخري علـــوم  ٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول٢٨إىل  ٢٦

التوصـل إىل رؤيـة     "تنميـة املـستدامة، الـذي عقـد حـول موضـوع             وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض ال    
والحظت اللجنـة بارتيـاح خمتلـف النتـائج الـيت انتـهى إليهـا املـؤمتر،                 ". مشتركة للفضاء يف أفريقيا   

واليت جيّسدها إعالن مومباسا الذي اعُتمد فيه، مثل إعادة التأكيد علـى أمهيـة تطـوير تكنولوجيـا                  
 مــن أجــل البلــدان األفريقيــة، وتنفيــذ مــشروع كوكبــة الــسواتل   الفــضاء واألنــشطة ذات الــصلة 

اخلاصــة بــإدارة املــوارد األفريقيــة، وإنــشاء نظــام إقليمــي متكامــل إلدارة الكــوارث بالتنــسيق مــع   
برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت                 

اإلقليميـة التابعـة لـه يف أفريقيـا وكـذلك الـدعوة إىل انـضمام                ومكاتب الدعم   ) سبايدر(الطوارئ  
 .البلدان األفريقية إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

والحظــت اللجنــة بارتيــاح انعقــاد الــدورة الثامنــة عــشرة للمنتــدى اإلقليمــي لوكــاالت     -٣٦
التعــاون اإلقليمــي لــصاحل بيئــة "يــسي الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، الــيت كــان موضــوعها الرئ

وسـوف تتـشارك احلكومتـان      . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٩ إىل   ٦، يف سـنغافورة مـن       "الغد
املاليزية واليابانية يف تنظيم الدورة التاسـعة عـشرة للمنتـدى الـيت سـوف تعقـد يف كواالملبـور مـن                      

 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١١

ارتيــاح أنَّ االجتمــاع اخلــامس جمللــس منظمــة التعــاون الفــضائي  كمــا الحظــت اللجنــة ب  -٣٧
 وأنَّ االجتمــاع الــسادس ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٨آلســيا واحملــيط اهلــادئ قــد ُعقــد يف بــيجني يف 

 نَّوالحظــت اللجنــة أيــضا أ . ٢٠١٢وليــه ي/ متــوز١٨ و١٧للمجلــس ســيعقد يف طهــران يــومي  
 .٢٠١٢يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩ني من منتدى قانون وسياسات الفضاء سوف يعقد يف بيج

والحظــت اللجنــة بارتيــاح كــذلك أنَّ احلكومــة املكــسيكية تــؤدي مهــام األمانــة املؤقتــة    -٣٨
، وأنَّ فريقا استشاريا معنيـا  ٢٠١٣-٢٠١١ملؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء للفترة      

 يتـألف مـن ممـثلني للـهيئات احلكوميـة           بتكنولوجيا الفضاء قد أنشئ عمال بإعالن باتشوكا، وهو       
───────────────── 

/  أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )1(  
  ).، والتصويبA.03.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب 
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املعنية بالفضاء يف املنطقة وأنَّ االستعدادات جارية من أجل عقد اجتماع لرؤساء هيئات الفـضاء      
 .، مما سيولّد املزيد من الزخم لتنفيذ توصيات املؤمتر٢٠١٢يوليه /يف متوز

ألطـراف يف تعزيـز أهـداف       والحظت اللجنة الدور اإلجيايب لالتفاقات الثنائية واملتعددة ا         -٣٩
 .أنشطة استكشاف الفضاء املشتركة وبعثات استكشاف الفضاء القائمة على التعاون والتكامل

وُرئي أنَّ اللجنة تؤدي دورا متفـردا لكوهنـا حمفـال للنقـاش بـني عـدد متزايـد مـن الـدول                         -٤٠
جمال الفضاء اخلارجي املنخرطة يف األنشطة الفضائية يشجع على التعاون وحتقيق توافق اآلراء يف      

املعّرض ألخطار متزايدة تتضاءل مناعته إزاءها، وهو جمال بات جزءاً ال يتجزأ من البنيـة التحتيـة                 
 .لكل دولة تقريبا

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة تنهض بدور أكرب فأكرب يف جمال األمن العـاملي حيـث                  -٤١
 .ارث واملخاطر الكونيةإهنا تنظر يف استخدام نظم الفضاء يف إدارة الكو

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الـضروري ضـمان تعزيـز األمـن يف الفـضاء                     -٤٢
 .اخلارجي من خالل وضع تدابري تكفل الشفافية وبناء الثقة وتنفيذها

وذهب بعض الوفود إىل أنَّ النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلارجي غري كاف ملنع                -٤٣
حة يف الفــضاء اخلــارجي ومعاجلــة املــسائل املتــصلة بالبيئــة الفــضائية وأنَّ مــن األمهيــة وضــع األســل

مبكان املـضي قـدما يف تطـوير القـانون الـدويل للفـضاء مـن أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء                       
وارتأت تلـك الوفـود يف هـذا الـشأن أنَّ مـن الـضروري لـضمان                  .اخلارجي يف األغراض السلمية   

 .اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرته وضُع قواعد ملزمةاستخدام الفضاء 

وذهب بعض الوفود إىل أنَّ مـن الـضروري أن تعـزز اللجنـة عالقـات التعـاون والتنـسيق                -٤٤
اليت تربطها باألجهزة واآلليـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، كاللجنـة األوىل التابعـة                    

الح، وذلـك مـن أجـل احلفـاظ علـى الطـابع الـسلمي لألنـشطة                 للجمعية العامة ومـؤمتر نـزع الـس       
 .الفضائية ومنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي

وُرئي أنَّ اللجنة إمنا أنشئت لتعزيز التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                     -٤٥
األغــراض الــسلمية فحــسب وأنَّ مــن األنــسب أن تعــاجل مــسائل نـــزع الــسالح يف حمافــل أخــرى 

ويف هذا الصدد، ذهب الوفـد الـذي        . كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح       
طرح هذا الرأي إىل أنه ال يلزم أن تتخذ اللجنـة أيَّ إجـراء بـشأن تـسليح الفـضاء اخلـارجي وأنَّ                       

 .اآلليات املتعددة األطراف املناسبة ملناقشة مسألة نزع السالح ليست بالقليلة
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 اجتماعا مـستقال عـن مـشروع مدونـة قواعـد الـسلوك              نَّلغت بعض الوفود اللجنة بأ    وأب  -٤٦
، قبـل بدايــة  ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٥الدوليـة ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي قـد انعقــد يف فيينـا يـوم        

 .الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة، من أجل تقدمي معلومات عن هذه املبادرة

 .شروع املدونة، يف مجلة أمور، أثناء املناقشة العامةشري إىل مأُوالحظت اللجنة أنه   -٤٧

وأعربت بعض الوفود عن تأييدها هلذه املبادرة بغية اعتمـاد مدونـة قواعـد سـلوك دوليـة                    -٤٨
 .ألنشطة الفضاء اخلارجي

ورأى بعض الوفود أنَّ مشروع املدونة يتضمَّن تدابري تتعلق بالشفافية وبنـاء الثقـة وميثـل                  -٤٩
إتاحـة  :  إزاء مسألة السالمة واألمن يف الفضاء اخلارجي ُيسترشد فيـه باملبـادئ التاليـة           هنجاً شامالً 

حرية ارتياد الفضاء للجميع لألغراض السلمية واحلفاظ علـى أمـن األجـسام الفـضائية وسـالمتها                
 .يف املدار وإيالء االعتبار الواجب ملصاحل الدول املشروعة يف جمايل الدفاع واألمن

ن رأي مفـاده أنـه لـبعض األحكـام احملوريـة يف مـشروع املدونـة صـلة مباشـرة                    عرب ع أُو  -٥٠
على ما يبدو مبسألة األمن يف الفضاء ويف األنشطة الفـضائية، وبالتـايل فهـي تتـيح الفرصـة إلقامـة              
الصلة بني الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة                       

لمية والتقنية واملنتدى املفتوح املتعـدد األطـراف املقـرر إنـشاؤه بـشأن مـشروع مدونـة                  الفرعية الع 
 .قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي

أو مبـادئ توجيهيـة يؤخـذ    /وقيل أيضا إنه ينبغي ألية قواعد سلوك لألنـشطة الفـضائية و        -٥١
ال عن تدابري بناء الثقة علـى العمـوم، أن        هبا بشأن استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد، فض        

متتثل امتثاال تاما للقانون الدويل، حبيث تنص على أال يتعدى نطاق مـسؤوليات الدولـة األجـسام               
الفضائية الواردة يف سجلها اخلاص، ما مل تتفق الدولة املذكورة وأيـة دولـة أخـرى علـى خـالف                    

 . تابع لدولة أخرىذلك، وأال متارس أي تأثري اعتباطي على جسم فضائي

ئي أنَّ أيَّ اتفاق على مبدأ احلق يف الدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي قـد يـؤدي                ُرو  -٥٢
 . إىل إضفاء الشرعية يف هناية املطاف على عسكرة الفضاء اخلارجي

 على اللجنة أن جتاري املبادرات اجلديدة املتصلة بأنشطة الفضاء اخلـارجي وأن             نَّوقيل إ   -٥٣
وقفا منها، عند االقتضاء، وال سـيما األنـشطة الـيت ال تتفـق مـع معاهـدات األمـم املتحـدة          تتخذ م 

ومبادئهــا املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وال مــع هــدف اللجنــة الرامــي إىل إزالــة املخــاطر الــيت هتــدد  
ورأى الوفد الذي طرح هذه الفكرة أنَّ على اللجنة أن تتأكـد            . استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   
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التحلي بروح املسؤولية وااللتزام بالقانون الدويل يف وضع مجيع املفاهيم واخلطـط الراميـة إىل        من  
 .توفري األمن يف الفضاء اخلارجي والعمليات الفضائية

وُرئــي أنَّ النظــر يف موضــوع اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد يتــيح      -٥٤
نـب، حيـث إنَّ تبـادل املعلومـات عـن أحـوال الفـضاء        للمجتمع الدويل إجياد حلول متعـددة اجلوا    

اخلارجي يفترض وجود الثقة بني الدول، وأنَّ هذه الثقة قد تتحقق مبجّرد أن تتوصـل الـدول إىل             
 .رؤية مشتركة ملشروعية خمتلف أنواع األنشطة الفضائية املتصلة باألمن الوطين

توجيهية اليت قد توضع بشأن اسـتدامة       عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي اعتبار املبادئ ال        أُو  -٥٥
األنشطة الفضائية يف األمد البعيد تكملة عملية للمفهوم العام املتمثل يف ضمان األمن الـشامل يف         

 .الفضاء وإزالة املخاطر منه

وقيل إنه ينبغي للجنة أن تدعم الـدول حـىت تـصبح أفـضل اسـتعدادا للتوصـل إىل اتفـاق                       -٥٦
، واملشروعة من حيث القانون الدويل، الستخدام الفضاء اخلـارجي  مجاعي على الشروط املعقولة   

ــد        ــدأ عــدم اســتخدام القــوة أو التهدي حفاظــا علــى األمــن الــوطين تكــون قائمــة علــى أســاس مب
وسيكون من املهم إجناز هذه املهمة ألسباب يف مجلتـها التوصـل           . باستعماهلا يف الفضاء اخلارجي   

ئ التوجيهية اليت قد توضـع بـشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية      ىل فهم مشترك لعملية تنفيذ املباد إ
 .يف األمد البعيد

عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي معاجلة القضايا والتحديات املطروحة حاليا يف جمـال               أُو  -٥٧
الفضاء اخلارجي عن طريق التنمية اجلامعة، اليت ال تشمل تعزيز التنمية املـستدامة لبيئـة ومـوارد               

جي فحسب، بل ضمان استفادة مجيع البلـدان مـن األنـشطة الفـضائية، وال سـيما                 الفضاء اخلار 
البلــدان الناميــة الــيت لــيس لــديها قــدرات فــضائية، فــضال عــن البــشرية مجعــاء، مبــا فيهــا أجيــال   

 .احلاضر واملستقبل

 مـن قرارهـا   ٢والحظت اللجنة أنَّ اجلمعية العامة قد طلبت من األمني العام، يف الفقـرة        -٥٨
، أن ُينشئ، على أساس التوزيع اجلغرايف العـادل، فريقـا مـن اخلـرباء احلكـوميني ليجـري                   ٦٥/٦٨

 . بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي٢٠١٢دراسة ابتداء من عام 

ابع ئي أنَّ الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـ                ُرو  -٥٩
للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، ينبغـي أن ميـّد جـسور الـصلة مـع فريـق اخلـرباء احلكـوميني الـذي                        

 وكذلك مع مؤمتر نزع السالح واملنتدى الـذي تتيحـه           ٦٥/٦٨أُنشئ عمال بقرار اجلمعية العامة      
 .عملية النظر يف مشروع مدونة قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي
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ــ  -٦٠ ــاده أ  وأعرب ــود عــن رأي مف ــة    نَّت بعــض الوف ــسلوك الدولي ــة قواعــد ال ــشروع مدون  م
املقترحة ألنشطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن تضع يف االعتبـار ضـرورة مواصـلة اسـتخدام الفـضاء            
اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، مــع االتفــاق علــى اإلطــار الــزمين للمفاوضــات وشــكل املدونــة  

 .دة حىت تكون هذه املبادرة مشروعةومضموهنا يف إطار األمم املتح

واصـلة اسـتخدام    مب  الكفيلـة  وسـائل السبل و الـ وقيل إنه ينبغـي النظـر يف املـسائل املتـصلة ب             -٦١
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف سـياق بنـود جـدول األعمـال األخـرى للجنـة وجلنتيهـا             

 .الفرعيتني وباالقتران بتلك البنود

ــس    -٦٢ ــأن ي ــة ب ــسادسة     وأوصــت اللجن ــا ال ــة، خــالل دورهت ــى ســبيل األولوي تمر النظــر، عل
واصـلة اسـتخدام    مب  الكفيلـة  وسائلالسبل و الب، يف البند املتعلق     ٢٠١٣واخلمسني اليت سُتعقَد عام     

  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   -باء  
   تخدامه يف األغراض السلميةواس
تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة "نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون    -٦٣

ــسلمية       ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ــث املعــين باستكــشاف الف ــسبيس (الثال اليوني
 .٦٦/٧١وفقاً لقرار اجلمعية العامة )" الثالث

كما ألقى ممثّلو دول أعضاء أخرى كلمات       .  إطار هذا البند   وألقى ممثل اليابان كلمة يف      -٦٤
بشأن البند املذكور أثناء التبـادل العـام لـآلراء واملناقـشة الـيت دارت حـول تقريـر اللجنـة الفرعيـة                       

 . العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني

 :لبندواستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار ا  -٦٥

 دعم أهداف جلنـة اسـتخدام الفـضاء      -ندوة الفضاء الوطنية الثامنة والعشرون      "  )أ(  
 ، قدَّمه ممثّل الواليات املتحدة؛"اخلارجي يف األغراض السلمية يف امللتقى الرئيسي بشأن الفضاء

 ، قدَّمه ممثّل إندونيسيا؛"املكانية يف إندونيسيا-تطّور املعلومات اجلغرافية"  )ب(  

، قدَّمـه   "استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء للحـدِّ مـن الكـوارث يف الـصني            "  )ج(  
 ممثّل الصني؛

 انـدماج القيـادات الفـضائية       -نتائج املنتدى االفتتاحي النـدماج جيـل الفـضاء          "  )د(  
 .، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء"الدولية احلالية مع اجليل الصاعد
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نــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وفريقهــا العامــل   وأقــرت اللج  -٦٦
للنظـر يف أمـور منـها تنفيـذ         ) اهلنـد (شـيفاكومار   . ك.اجلامع، الذي ُعقـد مـن جديـد برئاسـة س          

 مـن   ٥ و ٤، والفقرتـان    A/AC.105/1001مـن الوثيقـة      ٦١الفقرة  (توصيات اليونيسبيس الثالث    
 ).املرفق األول

ــاح أنَّ والحظــت اللج  -٦٧ ــة بارتي ــن بيانــات      ن ــتفادة م ــة االس ــراف بأمهي ــرَّر االعت ــن املق  م
تكنولوجيا الفضاء واملعلومات اجلغرافية املكانيـة املوثوقـة يف وضـع الـسياسات والربجمـة وتنفيـذ                 
املشاريع مـن أجـل التنميـة املـستدامة، وذلـك يف سـياق مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة                        

 ٢٢ إىل ٢٠عقد يف ريــــو دي جــــانريو بالربازيــــل، يف الفتــــرة مــــن ، الــــذي ســــُي)٢٠+ريــــو(
 اخلتاميــة املعنونــة ٢٠+، حــسب مــا يــرد يف املــشروع األول لوثيقــة ريــو٢٠١٢يونيــه /حزيــران

 ".املستقبل الذي نبتغيه"

وأثنــاء املناقــشات، استعرضــت الوفــود األنــشطة الوطنيــة وأنــشطة التعــاون يف جمــال تنفيــذ     -٦٨
 نتــائج تنفيــذ توصــيات اليونيــسبيس الثالــث نَّواســتذكرت اللجنــة أ. س الثالــثيــسبيتوصــيات اليون

ــامج األمــم املتحــدة        ــسواتل املالحــة، وبرن ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــشاء اللجن ــضمَّنت إن ت
، )ســبايدر(الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    

والحظت اللجنة أنَّ قرار اليونيـسبيس   .فرقة العمل املواضيعية، وغريها من املبادرات    ونتائج أعمال أ  
 سـيظلّ دعامـة يف      )٢("إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية           : األلفية الفضائية "الثالث املعنون   

 .تعزيز التعاون الدويل بشأن استخدام أنشطة الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، "عـد العتبـارات إنـسانية   ُبالتطبيـب عـن    "طت اللجنـة علمـاً بإقامـة أنـشطة بعنـوان            وأحا  -٦٩
 .نظمه املعهد األورويب لسياسات الفضاء على هامش الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة

النداو بأملانيـا سـتنظم حلقـة عمـل لفريـق العمـل             -والحظت اللجنة أنَّ جامعة كوبلنتس      -٧٠
بشأن االستفادة من تكنولوجيا الفـضاء يف حتـسني الـصحة         ) ٦العمل  فريق  (املعين بالصحة العامة    

العامــة، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، وذلــك يف بــون بأملانيــا، يف الفتــرة مــن     
وستركِّز حلقة العمل على مـشاكل الـصحة العامـة          . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١يوليه إىل   /متوز ٣٠

ــضائ     ــة الف ــم األوبئ ــشأن عل ــودا ب ــتتناول بن ــن     وس ــتفادة م ــن االس ــل م ــستوى األمث ــق امل ي، وحتقي
اللوجستيات الفضائية يف تدابري الصحة العامـة، وإمكانيـات االسـتفادة مـن تطبيقـات تكنولوجيـا                 

 .الفضاء يف احلدِّ من استخدام مبيدات اآلفات
───────────────── 

فيينا،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  )2(  
  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  -جيم  
طت اللجنة علماً بتقدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال دورهتـا                    أحا  -٧١

، الذي يتضّمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشأن البنود         )A/AC.105/1001(التاسعة واألربعني   
 .٦٦/٧١اليت نظرت فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ملا أبـداه  ) األرجنتني(كليمنتينو مينيكوتشي وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد فيليكس        -٧٢
 .من قيادة مقتدرة أثناء دورة اللجنة الفرعية التاسعة واألربعني

وأخــذ الكلمــة يف إطــار هــذا البنــد كــل مــن ممثّلــي االحتــاد الروســي وأملانيــا وإندونيــسيا     -٧٣
ــة التــشيكية وســلوفاكيا والــصني   ــنواجلمهوري ــة (زويال وف ــة-مجهوري ــدا واململكــة وك) البوليفاري ن

وأثناء التبادل العام لـآلراء، أخـذ الكلمـة         . العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية واليابان     
أيضا يف إطار هذا البنـد ممثّلـو دول أعـضاء أخـرى وممثّـل جنـوب أفريقيـا، باسـم جمموعـة الـدول                 

 .ي األفريقية، وممثّل إكوادور، باسم دول أمريكا الالتينية والكاريب

 :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٧٤

ام نظـامي االستـشعار   استبانة وتقييم املناطق املغمورة مبياه الفيـضانات باسـتخد   "  )أ(  
 ، قدَّمه ممثّل إكوادور؛"عد واملعلومات اجلغرافيةُبعن 

ت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وشيلي بشأن االستفادة من تطبيقـا           "  )ب(  
 ، قدَّمه ممثّل شيلي؛"تكنولوجيا الفضاء اقتصاديا واجتماعيا

 ، قدَّمه ممثّل سويسرا؛)مشروع التخلّص من احلطام الفضائي" (CleanSpace One"  )ج(  

، "العامل والـصني بـني يـديك      ): بايدو(النظام البوصلي الصيين لسواتل املالحة        "  )د(  
 قدَّمه ممثّل الصني؛

 ، قدَّمه ممثّل النمسا؛"ة والتقنية املتعلقة بطقس الفضاء يف النمسااألنشطة العلمي"  )هـ(  

التطبيقات الساتلية الداعمة للتعاون الـدويل مـن أجـل سـالمة املالحـة البحريـة                "  )و(  
 ، قدَّمه ممثّل إيطاليا؛"BluemassMedجتربة : وأمنها

 الغـالف اجلـوي     البعثة الساتلية لدراسة الـدورة املائيـة يف       " (Megha-Tropiques"  )ز(  
 .، قدَّمه ممثّل اهلند)املداري
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      ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج ا  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )أ(  

أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت أجرهتا اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلّـق بربنـامج                    -٧٥
 ٥٢-٣٢الفقـرات   (ت الفضائية، كما هي واردة يف تقرير اللجنـة الفرعيـة            األمم املتحدة للتطبيقا  

 ). من املرفق األول٢، والفقرة A/AC.105/1001من الوثيقة 

وأقرت اللجنة قرارات وتوصيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل اجلـامع، الـذي انعقـد            -٧٦
 مـن الوثيقـة     ٤٥ و ٣٥الفقرتـان   (للنظـر يف هـذا البنـد        ) اهلنـد (شـيفاكومار   . ك. برئاسة السيد س  
A/AC.105/1001.( 

إدارة ) ب(الرصـد البيئـي؛ و    ) أ: (والحظت اللجنة أنَّ جماالت األولوية يف الربنـامج هـي           -٧٧
ــة؛ و  ــوارد الطبيعي ــة؛ و ) ج(امل ــصحة العاملي ــة  ) ه(إدارة الكــوارث؛ و) د(ال ــنظم العاملي تطبيقــات ال
 ء؛ مبا يف ذلك املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضا   علوم الفضاء األساسية،) و(لسواتل املالحة؛ و 

ــانون الفــــضاء؛ و) ز(و ــاخ؛ و) ح(قــ ــر املنــ ــية؛  ) ط(تغيُّــ ــا الفــــضاء األساســ ــادرة تكنولوجيــ   مبــ
 .مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء) ي(و

، كمــا هــي واردة يف ٢٠١١وأحاطــت اللجنــة علمــاً بأنــشطة الربنــامج املنفــذة يف عــام     -٧٨
ــة  تقريــر الل ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ويف ) A/AC.105/1001 مــن الوثيقــة ٤٤-٤١الفقــرات (جن

 ).، املرفق األولA/AC.105/1011(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للطريقة اليت نفَّذ هبا أنشطة    -٧٩
رها للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات وأعربت اللجنة أيضاً عن تقدي . الربنامج

 .غري احلكومية اليت مشلت تلك األنشطة برعايتها

 يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج     جيـري إحـرازه    مـن التقـّدم     مزيـدً  والحظت اللجنة بارتياح أنَّ     -٨٠
 ).A/AC.105/1001 من الوثيقة ٤٥الفقرة (، وفقا ملا يبّينه تقرير اللجنة الفرعية ٢٠١٢لعام 

والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يــساعد البلــدان الناميــة   -٨١
والبلــدان ذات االقتــصادات االنتقاليــة علــى املــشاركة يف األنــشطة قيــد التنفيــذ يف إطــار الربنــامج  

 .وعلى االستفادة من تلك األنشطة

 املتاحة لتنفيذ الربنامج، وناشدت الـدول  وأشارت اللجنة بقلق إىل حمدودية املوارد املالية     -٨٢
 .واملنظمات أن تواصل دعمه من خالل التّربعات
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وُعرض على اللجنة تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وماليزيـا حـول           -٨٣
 تــشرين ١٨ إىل ١٤تكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء، الــذي ُعقــد يف بوتراجايــا مباليزيــا، مــن 

، وتقريٌر عن حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة           )A/AC.105/1017 (٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 ٢١ إىل ١٧ حــول املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، الــيت ُعقــدت يف أبوجــا مــن  يجرييــاون

، وتقريــٌر عــن اجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل )A/AC.105/1018 (٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول
ــنظ  ــا مــن    حــول تطبيقــات ال ــسواتل املالحــة، الــذي ُعقــد يف فيين ــة ل  كــانون ١٦ إىل ١٢م العاملي

، وتقريٌر عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة          )A/AC.105/1019 (٢٠١١ديسمرب  /األول
ــة          ــافع اجتماعي ــق من ــن أجــل حتقي ــضاء م ــا الف ــات تكنولوجي ــشأن اســتخدام تطبيق ــام ب وفييــت ن

ــانوي   ــدت يف هـــ ــيت ُعقـــ ــصادية، الـــ ــن واقتـــ ــشرين األول١٤ إىل ١٠مـــ ــوبر / تـــ  ٢٠١١أكتـــ
)A/AC.105/1020.( 

وُعرض على اللجنة أيـضا تقريـر عـن حلقـة العمـل اإلقليميـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                         -٨٤
ومجهورية إيران اإلسالمية حول استعمال تكنولوجيا الفضاء من أجل حتسني الصحة البشرية، الـيت              

) A/AC.105/2012/CRP.13 (٢٠١١أكتـــوبر /ن األول تـــشري٢٦ إىل ٢٣ُعقـــدت يف طهـــران مـــن 
 .A/AC.105/1021وأشري فيها إىل أنَّ التقرير سيتاح يف وثيقة حتمل الرمز 

وأحاطــت اللجنــة علمــا بورقــة االجتمــاع عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار املبــادرة      -٨٥
ملزمـع االضـطالع هبـا       واألنشطة ا  ٢٠١٢-٢٠١١املتعلقة بتكنولوجيا الفضاء األساسية يف الفترة       

 ).A/AC.105/2012/CRP.16( وما بعده ٢٠١٣يف عام 

وأحاطــت اللجنــة علمــا أيــضا باحللقــة الدراســية التواصــلية الــيت ُنظِّمــت باالشــتراك بــني    -٨٦
مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، يف إطــار مبادرتــه بــشأن علــوم الفــضاء األساســية، والــشبكة     

لتابعــة ألكادمييــة العلــوم يف االحتــاد الروســي، وُعقــدت علــى  الدوليــة لألرصــاد البــصرية العلميــة ا
 .هامش دورة اللجنة اخلامسة واخلمسني

وأحاطت اللجنة علما كذلك باجتماع اخلرباء بشأن الفوائد اليت تعود هبا حمطـة الفـضاء               -٨٧
الدولية على البشرية، الذي نظّمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار مبادرتـه بـشأن علـوم       

 ١٢ و١١الفــضاء األساســية، بالتعــاون مــع شــركاء حمطــة الفــضاء الدوليــة وُعقــد يف فيينــا يــومي  
  .٢٠١٢يونيه /حزيران
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    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
 اخلرباء املزمـع     حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات      ةُت اللجن رَّأق  -٨٨

، وأعربت عن تقـديرها لألرجنـتني وإكـوادور وإيطاليـا      ٢٠١٢عقدها يف اجلزء املتبقّي من عام       
وشيلي والتفيا والنمسا واليابان، وكذلك لوكالة الفـضاء األوروبيـة واالحتـاد الـدويل للمالحـة                

ة اليابانيـة الستكـشاف     واللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة والوكالـ             يةالفضائ
يف الواليـــات املتحـــدة ) الناســـا(الفـــضاء اجلـــوي واإلدارة الوطنيـــة للمالحـــة اجلويـــة والفـــضاء 

انظــــر الوثيقــــة (األمريكيــــة، ملــــشاركتها يف رعايــــة تلــــك األنــــشطة واستــــضافتها ودعمهــــا  
A/AC.105/1011املرفق الثاين ،.( 

 التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء     وأقرَّت اللجنةُ برنامَج حلقات العمل والدورات       -٨٩
املتعلقة بالرصد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية، والصحة العامليـة، والـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة             

ــر امل    ــانون الفـــضاء، وتغيُّـ ــية، وقـ ــا الفـــضاء األساسـ ــاخ،وطقـــس الفـــضاء الـــدويل، وتكنولوجيـ  نـ
 االجتماعية واالقتصادية لألنشطة الفـضائية، املزمـع        وتكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء، والفوائد    

 . لفائدة البلدان النامية٢٠١٣عقدها يف عام 

وأحاطــت اللجنــة علمــا بطلــب جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب بــأن يواصــل      -٩٠
مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، مبراعــاة نطــاق وإجنــازات حلقــات العمــل املتعلقــة بالتطبيقــات 

 لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبليـة لبلـدان املنطقـة اآلنديـة،                 املتكاملة
 عـام   )املتعـددة القوميـات   -دولـة ( وبوليفيـا    ٢٠٠٩ وبـريو عـام      ٢٠٠٧ يف األرجنتني عام     قودةاملع

 يتعلـق بتنظـيم حلقـة عمـل         ٢٠١٣، إدراَج بند على جدول أعمال أنـشطته املقـررة لعـام             ٢٠١٠
  .للمنطقةجديدة 

    
    ة الطويلة األمد للتدريب املتعمقالزماالت الدراسي  ‘٢‘  

أعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة إيطاليا اليت استمرت، من خالل معهد البوليتكنيـك               -٩١
يف تورينو ومعهـد مـاريو بـويال للدراسـات العليـا وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين                        

قدمي زماالت للدراسـات العليـا يف جمـال الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة             للتقنيات الكهربائية، يف ت   
 .وما يتصل هبا من تطبيقات

وأعربـت اللجنــة عــن تقــديرها حلكومــة اليابــان الـيت قــّدمت، مــن خــالل معهــد كيوشــو     -٩٢
 . يف تكنولوجيا السواتل النانويةللتكنولوجيا، زماالت للدراسات العليا
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ــة إىل أ  -٩٣ ــة املتعّمقـــة يف مجيـــع جمـــاالت علـــم   وأشـــارت اللجنـ ــة زيـــادة فـــرص الدراسـ مهيـ
وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية وقانون الفضاء من خالل تقدمي زماالت دراسية طويلة            

 .األمد، وحثَّت الدول األعضاء على إتاحة فرص من هذا القبيل يف معاهدها املختّصة
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  
اخلدمات االستشارية التقنية املقّدمة يف إطار برنامج األمـم         ب بتقدير    علماً  اللجنة اطتأح  -٩٤

ــدعم األنــشطة واملــشاريع الــيت تعــّزز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال       املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية ل
 مــن ٤٧-٣٨الفقــرات (التطبيقــات الفــضائية، املــشار إليهــا يف تقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية  

 ).A/AC.105/1011 قةيالوث
    

    املراكز اإلقليمية املنتسبة إىل األمم املتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  ‘٤‘  
الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية يواصـل التـشديد         -٩٥

لـك التعـاون وتعزيـزه      على التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي وحتفيَز ذ          
ويـرد  . هبدف دعم املراكز اإلقليمية املنتسبة إىل األمم املتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء            

 واألنـشطة املزمـع   ٢٠١١عرض ألبرز أنشطة املراكز اإلقليمية املدعومة يف إطار الربنامج يف عـام    
، A/AC.105/1011(ضائية   يف تقرير خبري التطبيقات الفـ      ٢٠١٣ و ٢٠١٢االضطالع هبا يف عامي     

 .)املرفقات من األول إىل الثالث

والحظت اللجنة بتقدير أنَّ البلـدان الـيت تستـضيف املراكـز اإلقليميـة املنتـسبة إىل األمـم                     -٩٦
 .املتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، تقدِّم الكثري من الدعم املايل والعيين إىل هذه املراكز

، بافتتـاح املركـز املنتـسب إىل        ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٩تياح بالقيام، يف     اللجنة بار  ورحَّبت  -٩٧
األمم املتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء لغـرب آسـيا، الـذي يستـضيفه املركـز اجلغـرايف                   

  .امللكي األردين يف عمان
    

    نقاذإلاالنظام الساتلي الدويل للبحث و  )ب(  
-كوســباس(اتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ   الحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ النظــام الــس      -٩٨

 دولــةً عــضواً ومنظمــتني مــشاركتني، وأنَّ عــّدة جهــات أخــرى قــد  ٤١يــضّم حاليــاً ) سارســات
والحظت اللجنة بتقدير أنَّ إمكانية التغطية      . أبدت رغبتها يف االنتساب إىل الربنامج يف املستقبل       

فضل العنصر الفضائي املؤلّف مـن سـتة         اإلرشاد يف حاالت الطوارئ قد حتققت ب       أجهزةالعاملية ب 
سواتل يف مدارات قطبيـة ومخـسة سـواتل يف مـدارات ثابتـة بالنـسبة لـألرض مقدمـة مـن االحتـاد                        
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ــدا والواليــات املتحــدة، إىل جانــب املنظمــة األوروبيــة الســتغالل ســواتل      الروســي وفرنــسا وكن
 بلـدا   ٢٦صر األرضـي مـن      ، وكـذلك بفـضل التربعـات املقدَّمـة للعنـ          )تساتيوم(األرصاد اجلوية   

سارسـات سـاعد علـى إنقـاذ مـا ال           -والحظت اللجنة فضال عن ذلـك أنَّ نظـام كوسـباس          . آخر
ــه يف عــام    ٩ ٠٠٠ شــخص يف ٣٢ ٣٠٠يقــلّ عــن  ــدأ العمــل ب ــة حبــث وإنقــاذ، منــذ أن ب  عملي
 ١ ٦٥٠ على إنقاذ    ٢٠١١ ساعدت يف عام     لنظام، وأنَّ بيانات اإلنذار اليت يوفّرها هذا ا       ١٩٨٢

 . عملية حبث وإنقاذ على نطاق العامل٦٣٠خصا يف ش

والحظت اللجنة فضال عن ذلك أنَّ حبث إمكانية استخدام الـسواتل يف املـدار األرضـي                  -٩٩
. املتوسط من أجل حتسني عمليات البحث واإلنقـاذ الدوليـة املـستعينة بالـسواتل مـا زال مـستمرا                  

واقع بغية حتـسني قـدرات أجهـزة اإلرشـاد لكـي      ورّحبت باختبار سواتل النظام العاملي لتحديد امل      
 . على أفضل وجه من السواتل يف املدار األرضي املتوسطدتستفي

    
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل   - ٢  

    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
يت دارت يف اللجنــة الفرعيــة، يف إطــار البنــد اخلــاص  أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــ   -١٠٠

باملسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لـصاحل البلـدان        
ــة     ــة الفرعي ــر اللجن ــة األرض، وورد بياهنــا يف تقري ــة ويف رصــد بيئ  مــن ٧٣-٦٢الفقــرات (النامي

 ).A/AC.105/1001 لوثيقةا

ــاء   -١٠١ ــاون يف جمــال       وأثن ــرامج التع ــة وب ــربامج الوطني ــود ال ــشة، اســتعرض أعــضاء الوف املناق
االستشعار عن ُبعد، وساقوا أمثلة على الربامج الوطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمـي والـدويل               
اليت أسهمت يف تعزيـز إمكانـات مـسامهة تكنولوجيـا االستـشعار عـن ُبعـد يف النـهوض مبـستوى                      

 .ية واالقتصادية يف بلداهنم االجتماعميةالتن

ــى ابتكــار          -١٠٢ ــة عل ــيت تعمــل هبّم ــة ال ــدان النامي ــد عــدد البل ــاح تزاي ــة بارتي والحظــت اللجن
واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عـن ُبعـد وتـستعمل البيانـات الفـضائية لـدفع                  

ز قــدرات البلــدان االجتماعيــة، وشــدَّدت علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــ-عجلــة التنميــة االقتــصادية
 . يتعلّق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعداالنامية فيم

وأشــارت اللجنــة إىل أمهيــة الــدور الــذي تؤّديــه املنظمــات اإلقليميــة، مــن قبيــل منظمــة      -١٠٣
التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومشروعها املتعلق بسواتل االستـشعار عـن ُبعـد، وامللتقـى                

 يااالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومبادرتيه املتمثّلـتني يف مـشروع سـنتينل آسـ               اإلقليمي لوك 
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وبرنــامج تــسخري التطبيقــات الــساتلية ملنفعــة البيئــة، وذلــك يف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال   
 .استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد، وخصوصا لصاحل البلدان النامية

ة الدور الذي تؤدِّيه املنظمات احلكومية الدولية، مثل اللجنة املعنيـة     وسلّمت اللجنة بأمهي    -١٠٤
بسواتل رصد األرض والفريق املختص برصد األرض، والحظـت أنَّ اهلنـد تولّـت رئاسـة اللجنـة                  

.  وستستضيف اجتماعها العـام املقبـل يف العـام ذاتـه           ٢٠١٢املعنية بسواتل رصد األرض عن عام       
كالة الفضاء الكندية سوف تتوىل رئاسة اللجنة املعنية بسواتل رصـد            اللجنة أيضا أنَّ و    الحظتو

 ٢٠١٢نـوفمرب  /، كما الحظت أنَّ الربازيل ستستـضيف يف تـشرين الثـاين    ٢٠١٣األرض يف عام    
 .الدورة العامة املقبلة للفريق املختص برصد األرض

 حــول موضــوع وأحاطــت اللجنــة علمــا بانعقــاد عــدد مــن املــؤمترات الدوليــة واإلقليميــة  -١٠٥
ــام       ــة لع ــدوليني للمعلومــات اجلغرافي ــدوة واملعــرض ال ــل الن ــشعار عــن ُبعــد، مث ، يف ٢٠١١االست

؛ وحلقـة العمـل الدوليـة حـول استـشعار البيئـة عـن ُبعـد يف                  ٢٠١١سـبتمرب   /كواالملبور يف أيلـول   
ائية يف   جنوب الـصحراء الكـربى، الـيت نظّمتـها األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـض                 ةاملناطق الواقع 

؛ واجتماع اخلرباء حول الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة            ٢٠١١أكتوبر  /نريويب يف تشرين األول   
 بروكـسل؛ واملـؤمتر اإلقليمـي حـول         ٢٠١٢واألمنية، الذي نظمته مؤسـسة العـامل اآلمـن يف عـام             

املفوضـية  الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنيـة، الـذي ُنظِّـم باالشـتراك بـني حكومـة رومانيـا و                  
األوروبيــة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة للفــضاء، وُعِقــد يف          

وأحاطـت اللجنـة علمـا كـذلك بـأنَّ املـؤمتر اآلسـيوي الثالـث                . ٢٠١٢مـايو   /بوخارست يف أيـار   
فمرب نــو/ الثــاين تــشرين٣٠ إىل ٢٦ عــن ُبعــد ســُيعقد يف بّتايــا بتايلنــد، مــن  تــشعاروالــثالثني لالس

 .، وستتولّى تنظيمه حكومة تايلند والرابطة اآلسيوية لالستشعار عن ُبعد٢٠١٢
    

    احلطام الفضائي  - ٣  
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق باحلطام   -١٠٦

وثيقـــــة  مـــــن ال٩٥-٧٤الفقـــــرات (الفـــــضائي، وورد بياهنـــــا يف تقريـــــر اللجنـــــة الفرعيـــــة     
A/AC.105/1001.( 

 ٩٢ و ٩١الفقرتـان   (وأّيدت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة وتوصـياهتا بـشأن هـذا البنـد                 -١٠٧
 ).A/AC.105/1001من الوثيقة 

والحظت اللجنة بتقدير أنَّ بعض الـدول بـدأت فعـال يف تنفيـذ تـدابري لتخفيـف احلطـام                      -١٠٨
أو املبـادئ   /احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنـة و      الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف       
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التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة            
باحلطـام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى وضــعت معـايري خاصـة هبـا بــشأن ختفيـف احلطـام الفــضائي         

 اللجنــة أيــضا أنَّ دوالً أخــرى تــستخدم املبــادئ  والحظــت. اســتناداً إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة
 كالتوجيهية الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت، واملدونة األوروبية لقواعد الـسلو          

 اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي، باعتبارمهــا مــرجعني يف أطرهــا التنظيميــة لألنــشطة الفــضائية
أخرى قـد تعاونـت يف إطـار برنـامج التوعيـة بـأحوال               دوال   نَّوالحظت اللجنة كذلك أ   . الوطنية

 .الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية على معاجلة مسألة احلطام الفضائي

ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــستقبل األنــشطة الفــضائية يعتمــد كــثريا علــى التخفيــف مــن       -١٠٩
يهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي        احلطام الفضائي، وحثَّ البلـدانَ الـيت مل تنفِّـذ بعـد املبـادئ التوج              

 . الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على تنفيذ هذه املبادئ

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي أن يكون ختفيف احلطام الفضائي واحلّد مـن تكـّون املزيـد                   -١١٠
 .منه ضمن أولويات عمل اللجنة وهيئاهتا الفرعية

د أنـه ينبغـي معاجلـة مـسألة احلطـام الفـضائي بطريقـة ال تعرقـل تنميـة                    ورأى بعض الوفـو     -١١١
 . القدرات الفضائية للبلدان النامية

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي التشجيع على اختاذ تدابري ختفيف طوعية وتكثيف اجلهـود                -١١٢
 .ارهالرامية إىل تفعيل اآلليات الوطنية والدولية للحد من تكّون احلطام الفضائي وانتش

ودعا بعـض الوفـود اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة إىل مواصـلة نظرهـا بإمعـان يف مـسألة                      -١١٣
ختفيف احلطام الفضائي، وخصوصا بإيالء اهتمام أكرب ملشكلة احلطام الصادر عن املنصات املـزّودة              

 ئيالفـضا مبصادر قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وملـشكلة اصـطدام األجـسام الفـضائية باحلطـام                     
 .ومشتقاته، ولطرائق حتسني التكنولوجيا وشبكات التعاون اخلاصة برصد احلطام الفضائي

ورأى بعض الوفود أنه من املفيد أن تتبادل الدول األعـضاء املعلومـات عـن تـدابري احلـّد                     -١١٤
ا من تكّون احلطـام الفـضائي وانتـشاره؛ وعـن مجـع البيانـات املتعلقـة باألجـسام الفـضائية وتبادهلـ                     

 .ونشرها؛ وعن اإلخطارات بالعودة إىل الغالف اجلوي

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي مواصلة تطوير املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي              -١١٥
 .الصادرة عن اللجنة

ــة         -١١٦ ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــاون اللجن ــه ينبغــي أن تتع ــود أن ورأت وف
 .واعد ملزمة قانونا بشأن احلُطام الفضائيالقانونية على وضع ق
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ورئـي أنــه ينبغــي، أثنــاء إزالــة احلطــام الفــضائي، أالّ تتخــذ أيُّ دولــة أيَّ إجــراء انفــرادي    -١١٧
خبصوص جسم فضائي عائد لدولة أخرى، ما مل تتشاور وتتوصل إىل اتفاق بشأن ذلك اإلجراء               

 .مع الدولة اليت ُسجِّل فيها اجلسم الفضائي

رئــي أنــه ينبغــي للجنــة أن تبحــث عــن الوســائل الكفيلــة باحلــّد مــن احلطــام الفــضائي     و  -١١٨
والتخلّص منه، وأنه ينبغي إيـالء املزيـد مـن االعتبـار ملـسألة احلطـام الفـضائي يف املـدارات الثابتـة                       

 .بالنسبة لألرض واملدارات األرضية املنخفضة، وحظر أيَّة اختبارات ُتستخدم لتدمري السواتل
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية   - ٤  
أحاطت اللجنة علما باملناقـشة الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلّـق بـدعم                        -١١٩

 ١١٢-٩٦الفقـرات   (إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعيـة             
 ).من املرفق األول ٨، والفقرة A/AC.105/1001من الوثيقة 

وكان معروضا على اللجنة ورقة اجتماع بشأن ما تزمع مكاتب الدعم اإلقليمية التابعـة              -١٢٠
ــرة      ــررة للفتـ ــة املقـ ــشطة الربناجميـ ــذ األنـ ــه يف تنفيـ ــهام بـ ــبايدر اإلسـ ــامج سـ  ٢٠١٣-٢٠١٢لربنـ

)A/AC.105/2012/CRP.18.( 

ورة اللجنـة الفرعيـة اخلمـسني،    وكان معروضا على اللجنة أيـضا ورقـة عمـل أُعـدَّت لـد               -١٢١
مشروع إنشاء نظام الرصد الشامل الدويل من الفضاء اجلوي         "مقدمة من االحتاد الروسي بعنوان      

ــشأ بفعــل الطبيعــة واإلنــسان       ــة للتنبــؤ بعواقــب الكــوارث الــيت تن ــدة تطلعي ــادرة جدي ــاره مب باعتب
 ).A/AC.105/C.1/L.323" (والتخفيف منها

ياح التقّدم احملرز الوارد بيانه يف التقارير املتعلقـة باألنـشطة املنفّـذة يف              والحظت اللجنة بارت    -١٢٢
-٢٠١٢، والحظت أنَّ هذا الربنامج سينفّذ، يف فترة الـسنتني  ٢٠١١إطار برنامج سبايدر يف عام     

 .A/AC.105/C.1/2012/CRP.22، خطة العمل املنقَّحة الواردة يف ورقة االجتماع ٢٠١٣

بتقدير التربعات اليت قّدمتها الدول األعضاء، مبا فيها التربعات النقدية          والحظت اللجنة     -١٢٣
. ٢٠١١املقّدمة مـن أملانيـا والـصني والنمـسا لألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا برنـامج سـبايدر يف عـام                         

والحظت اللجنة بتقدير أنَّ الربنامج استفاد أيـضا مـن خـدمات اخلـرباء واخلـرباء املعـاونني الـذين                    
 .نيا وتركيا والصني والنمساأوفدهتم أملا

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وقَّـع حـىت اآلن اتفاقـات                     -١٢٤
ثين عشر التابعة لربنامج سبايدر املـشار إليهـا يف   التعاون من أجل إنشاء مكاتب الدعم اإلقليمية ا  

 يقــة مــن الوث١٠٩الفقــرة (ألربعــني تقريــر اللجنــة الفرعيــة العمليــة والتقنيــة يف دورهتــا التاســعة وا 
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A/AC.105/1001 (      ــوب ــا وجن ــسيا وتركي ــتني وإندوني ــاد الروســي واألرجن ــات االحت وأنَّ حكوم
 . استضافة مكتب دعم إقليمي من هذه املكاتبعرضتأفريقيا 

والحظــت اللجنــة بتقــدير أنــه جيــري إتاحــة معلومــات فــضائية لــدعم إدارة الكــوارث،      -١٢٥
ي حلاالت الطوارئ، بواسطة عّدة آليات ُيذكر منـها ميثـاق التعـاون علـى               وخاصة أنشطة التصدّ  

الـذي  (حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة     
ــضاً  ــسمَّى أي ــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى   ُي ــدويل ب ــاق ال ، "ســنتينل آســيا "، ومــشروع ) امليث

ات الالزمــة لالسـتجابة يف حــاالت الطــوارئ والعمليــات األوليــة يف  ومبادرتـا اخلــدمات والتطبيقــ 
أوروبــا، املنبثقتــان عــن برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة، فــضال عــن نظــام            

 ".سارسات-كوسباس"

ورحَّبت اللجنـة بانـضمام املعهـد الكـوري ألحبـاث الفـضاء اجلـوي إىل امليثـاق الـدويل                      -١٢٦
 وبإتاحتــه صــورا ســاتلية لــدعم ٢٠١١يوليــه عــام /ارث الكــربى يف متــوزبــشأن الفــضاء والكــو

 .أنشطة امليثاق

تـساهم  " سـبايدر "والحظت اللجنـة أنَّ املعلومـات واخلـدمات املقّدمـة يف إطـار برنـامج                  -١٢٧
مسامهة قيِّمة يف التخفيف من عواقـب الكـوارث الطبيعيـة، ودعـت الـدول األعـضاء إىل مواصـلة            

 .دعم هذا الربنامج

ورئي أنَّ من شأن إتاحة عدد أكرب من الصور، إضافة إىل إتاحتـها يف الوقـت املناسـب،                    -١٢٨
   .أن حيسِّن جدوى احللول الفضائية املقدَّمة إىل البلدان املتضّررة من الكوارث

    
     النظم العاملية لسواتل املالحةالتطورات األخرية يف  - ٥  

ــيت د     -١٢٩ ــشة ال ــا باملناق ــة علم ــق    أحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ارت يف اللجن
ــة        ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــسواتل املالحــة، وورد بياهن ــة ل ــنظم العاملي ــالتطورات األخــرية يف ال ب

 ).A/AC.105/1001 من الوثيقة ١٣٥-١١٣الفقرات (

اللجنـة  (الحـة   والحظت اللجنة بتقدير أنَّ اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل امل            -١٣٠
، الــيت انبثقــت عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء     )الدوليــة اختــصارا

، وأنــشئت رمسيــا يف عــام   )اليونيــسبيس الثالــث (اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية    
، واصلت إحـراز تقـّدم كـبري صـوب تعزيـز التوافـق وإمكانيـة التـشغيل املتبـادل فيمـا بـني                     ٢٠٠٥

الــنظم الفــضائية العامليــة واإلقليميــة لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، ويف التــرويج الســتخدام 
 .النظم العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية، وال سيما يف البلدان النامية
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وأعربت اللجنة عن تقديرها لألعمال اليت اضطلع هبـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                   -١٣١
مساعدة يف التخطيط الجتماعات اللجنة الدولية وتنظيمها وملا يقدمه من دعم مستمر باعتباره       لل

 .األمانة التنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا

والحظت اللجنة بتقدير أنَّ االجتماع السادس للجنة الدولية واالجتماع السابع ملنتـدى              -١٣٢
، وتولّت حكومـة  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٥تابع هلا ُعقدا يف طوكيو من      مقدِّمي اخلدمات ال  

 تـشرين   ٩ إىل   ٥اليابان تنظيمهما، وأنَّ االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة سـُيعقد يف بـيجني مـن                   
والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســوف تستــضيف . ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

 .٢٠١٣الدولية يف عام االجتماع الثامن للجنة 

 مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي استـضاف اجتمـاع األمـم املتحـدة        نَّوالحظت اللجنة أ    -١٣٣
 كـانون   ١٦ إىل   ١٢الدويل بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة الذي ُعقد يف فيينـا مـن               

ر سـنوات مـن      واشتركت الواليات املتحدة يف رعايته، احتفاال مبرور عـش         ٢٠١١ديسمرب  /األول
 . املتحدة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةممإجنازات األ

والحظت اللجنة الفرعية بتقدير ما حقّقه مقدِّمو خدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيـت               -١٣٤
  ومستعملوها مـن إجنـازات يف تعزيـز الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة حـسبما يـرد يف املنـشور املعنـون                         

"10 years of achievement of the United Nations on Global Navigation Satellite Systems "
") عــــشر ســــنوات مــــن إجنــــازات األمــــم املتحــــدة يف جمــــال الــــنظم العامليــــة لــــسواتل املالحــــة  ("
)ST/SPACE/55.( 

تقـّدم  والحظت اللجنـة تزايـد اهتمـام اجملتمـع الـدويل بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وال                 -١٣٥
 .احملرز يف جمال تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

الصيين لـسواتل املالحـة بـدأ يف تقـدمي خـدمات علـى              " بايدو"والحظت اللجنة أنَّ نظام       -١٣٦
 .الصعيد اإلقليمي

ي والحظت اللجنة البداية الرمسية لعمليات الربنـامج األورويب األول لـسواتل املالحـة، أ            -١٣٧
أكتـوبر  /تـشرين األول  ١، يف   )إغنـوس (خدمة املالحة التكميلية األوروبية الثابتـة بالنـسبة لـألرض           

 الذي  ،وقد مهَّدت إغنوس إلقامة نظام غاليليو للمالحة الساتلية التابع لالحتاد األورويب          . ٢٠٠٩
يو ، أول ســاتلني مــن طــراز غــاليل٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢١أُطلــق يف إطــاره بنجــاح، يف 

 .ملرحلة التحقق من العمل يف املدار
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والحظت اللجنة أنَّ اهلند تعتزم إطالق أول سـاتل مـن سـواتل النظـام اإلقليمـي اهلنـدي                     -١٣٨
 .لسواتل املالحة

وأحاطــت اللجنــة علمــا بنــشر االحتــاد الروســي لكامــل مكونــات النظــام العــاملي لــسواتل       -١٣٩
 التغطيـة العامليـة     نَّوالحظت اللجنة أيضا أ   .  فضائية بة مرك ٣١، الذي يضم حاليا     )غلوناس(املالحة  

 مـن أجـل     قُـدِّمت  خـدمات قـد      نَّ يف املائـة، وأ    ١٠٠ قد بلغـت نـسبة       حبقل املالحة اخلاص بغلوناس   
 .اقتصادية مبتكرة ملختلف مناطق االحتاد الروسي وكذلك يف إطار التعاون الدويل-جتماعيةتنمية ا

ــة أنَّ فريــق الــش   -١٤٠ ــابع    والحظــت اللجن ــة لــسواتل املالحــة، الت ــنظم العاملي باب مــن أجــل ال
للمجلس االستشاري جليل الفضاء، واصل أنشطته يف جمال التوعية بأمهية هذه الـنظم وأصـدر يف      

الـنظم  " (Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and youth"هذا اإلطار منشورا بعنـوان  
 ). لسواتل املالحة والشبابمليةالعا
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٦  
ــق         -١٤١ ــد املتعلّ ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــاً باملناق ــة علم أحاطــت اللجن

باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وورد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة    
 ).A/AC.105/1001 من الوثيقة ١٥١-١٣٦الفقرات (

وأّيدت اللجنة مقرَّرات وتوصيات اللجنة الفرعية والفريق العامل املعين باسـتخدام مـصادر               -١٤٢
ــة يف الفــضاء اخلــارجي، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة ســام أ     اململكــة (هاربيــسون . القــدرة النووي

  ). الثاين من املرفق١٤ و١٣، والفقرتان A/AC.105/1001 من الوثيقة ١٥١الفقرة ) (املتحدة
والحظت اللجنة بارتياح العمل الذي يضطلع به الفريق العامل يف إطـار خطتـه املتعـدِّدة              -١٤٣

السنوات، وخـصوصا النجـاح الـذي حقَّقتـه حلقـات العمـل الـيت ُعقـدت خـالل دورات اللجنـة                 
 وأِتيحت فيها للدول األعضاء، يف مجلة أمور، فرصة الوقـوف  ٢٠١٢ و٢٠١١الفرعية يف عامي   

 الدول واملنظمات احلكومية الدولية من تقّدم يف تنفيذ إطـار األمـان اخلـاص               رزته آخر ما أح   على
 .بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأعرب بعض الوفود عن االنشغال إزاء ما قيل أثناء حلقات العمل املعقودة هبذا الـشأن                 -١٤٤
 مـستقبل األنـشطة الفـضائية يتوقـف علـى           نَّنيـة مـن أ    ة الفرعيـة العلميـة والتق     خالل دورات اللجنـ   

استخدام مصادر القدرة النووية، بالتركيز تركيزا خاصا على استخدام تلك املصادر يف مـدارات              
 الشمس من مـصادر الطاقـة الـيت قـد تكفـي لـسّد              نَّيف هذا السياق، رأت تلك الوفود أ      و. ةأرضي
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تطبيقـــات الـــساتلية، مثـــل رصـــد األرض    حاجيـــات البـــشرية حاليـــا ومـــستقبال يف جمـــاالت ال    
 .عدُبعد والتعليم عن ُبواالتصاالت السلكية والالسلكية والرعاية الصحية عن 

ــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن        -١٤٥ ــود أنَّ مــن واجــب ال ورأى بعــض الوف
الرقـايب  مستوى تطّورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين، أن تتـوىل عمليـة التنظـيم               

املقترنــة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه املــسألة هتــّم البــشرية  
ــاء ــه املنظمــات       ورأت. مجع ــوم ب ــا تق ــة عمَّ ــسؤولية دولي ــل م ــات تتحمَّ ــود أنَّ احلكوم  تلــك الوف

لفـضاء  احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام مصادر قدرة نوويـة يف ا    
 .اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارَّة هبا

ورأى بعض الوفود أنه من األمهية مبكان، إذا ما أريد ضـمان االسـتخدام اآلمـن ملـصادر                   -١٤٦
القدرة النووية، أن تتيح اجلهات الفاعلـة يف جمـال الفـضاء، املـشهود هلـا بالكفـاءة يف هـذا اجملـال،                

 امألخرى ما لديها من خربة فنيـة ومعلومـات عـن التـدابري املتَّخـذة لـضمان أمـان األجـس                    للدول ا 
 .اليت تستخدم مصادر القدرة النووية

ورأى بعض الوفود أنَّ استخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن                     -١٤٧
ومـات شـاملة وشـفّافة عـن        يكون يف أضيق احلدود املمكنة وأنه ينبغي تزويد الدول األخـرى مبعل           

 .التدابري املتخذة لضمان االستخدام اآلمن هلذه املصادر

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إيالء املزيد من االعتبار الستخدام مصادر القـدرة النوويـة                 -١٤٨
يف املدارات األرضية ملعاجلة مشكلة حاالت التصادم احملتملة بني األجسام الـيت تـستخدم مـصادر                

. لنووية يف املدار، فضال عن احتمال عودهتا عـن غـري قـصد إىل الغـالف اجلـوي لـألرض                   القدرة ا 
 تلك الوفود أنه ينبغي زيـادة االهتمـام هبـذا األمـر مـن خـالل وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة                       ورأت

ولوائح وخطط طويلة األمد، بوسائل منها إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القـدرة النوويـة             
 .ارجييف الفضاء اخل

    
    األجسام القريبة من األرض  - ٧  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة، يف إطــار البنــد املتعلّــق       -١٤٩
 مـن   ١٦٩-١٥٢الفقـرات   (باألجسام القريبة من األرض، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة               

 ).، واملرفق الثالثA/AC.105/1001الوثيقة 
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دت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن  وأّيــ  -١٥٠
ــشو     ــريخيو كاماتـ ــة سـ ــد برئاسـ ــذي انعقـ ــسيك(األرض، الـ ــرة ) (املكـ ــة  ١٦٩الفقـ ــن الوثيقـ  مـ

A/AC.105/1001واملرفق الثالث ،.( 

هـامش  والحظت اللجنة أنَّ فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض عقـد، علـى              -١٥١
ــشأن       ــه علــى مــشاريع توصــيات ب دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني، أربعــة اجتماعــات ملواصــلة عمل

وقـد ُصـنِّفت مـشاريع التوصـيات        . التصدِّي دوليا خلطر ارتطام األجـسام القريبـة مـن األرض هبـا            
ــيعية التاليـــة ) A/AC.105/C.1/L.317 الوثيقـــة يفالـــواردة (هـــذه  املعلومـــات : يف اجملـــاالت املواضـ
 .حليل واإلنذار؛ ختطيط محالت البعثات وعملياهتا؛ واملهمة واإلشراف والترخيصوالت

لى هـامش    ع ُعقد قد    االجتماع الثاين ملمثِّلي وكاالت الفضاء     والحظت اللجنة أيضاً أنَّ     -١٥٢
  ملناقشة مشروع اختصاصات فريق معين بالتخطيط للبعثات وعملياهتـا      دورهتا اخلامسة واخلمسني  

). A/AC.105/C.1/L.317(ءاً مــن مــشاريع التوصــيات الــيت قــدَّمها فريــق العمــل كــان إنــشاؤه جــز
 اللجنة فضال عن ذلك أنَّ العمل بني الدورتني على مـشروع االختـصاصات سيـستمر                توالحظ
 بغيـة وضـعه يف صـيغته النهائيـة قبـل انعقـاد الـدورة اخلمـسني         ٢٠١٣ وبداية عـام  ٢٠١٢يف عام   

 .نيةللجنة الفرعية العلمية والتق

 ملناقـشة احلاجـة     ٢٠١١والحظت اللجنة انعقاد عدد مـن االجتماعـات الدوليـة يف عـام                -١٥٣
إىل بذل جهود دولية متضافرة بشأن األجسام القريبـة مـن األرض، مثـل مـؤمتر الـدفاع الكـوكيب                 

التـصدي خلطـر األجـسام القريبـة مـن األرض           "الثاين لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية املعنون       
 ١٢ إىل   ٩، الذي شاركت يف تنظيمه وكالة الفضاء الرومانيـة وُعقـد يف بوخارسـت مـن                 "عمليا
مايو؛ وحلقة العمل بشأن التوصيات الدولية املتعلقة بـالتخفيف مـن خطـر األجـسام القريبـة                 /أيار

من األرض، اليت نظّمهـا فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض وُعقـدت يف باسـادينا               
أغـسطس؛ وحلقـة العمـل حـول التواصـل مـع وسـائل              / آب ٢٦ و ٢٥اليات املتحـدة، يـومْي      بالو

اإلعالم حول خماطر األجسام القريبة من األرض، اليت نظّمها فريق العمل ومؤسسة العامل اآلمن،              
 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و١٤يف بولدر بوالية كولورادو األمريكية، يومْي 

   حلقـــة عمـــل ملواصـــلة حتليـــل مـــا يـــشكله الكويكـــب       نَّاً أوالحظـــت اللجنـــة أيـــض    -١٥٤
”2011 AG5“ تنظيمهـا،  " ناسـا " وتولـت  ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢٩من خطر حمتمل قد انعقدت يف

بناء على اقتراح فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض، وأنَّّ فريـق العمـل أُطلـع علـى                 
 . عن هذا الكويكبيااملعلومات املعروفة حال
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والحظــت اللجنــة أنَّ فريــق العمــل سيواصــل أعمالــه بتنظــيم حلقــة عمــل بالتعــاون مــع      -١٥٥
 لبحــث املهــام الــيت ينبغــي أن تنفّــذها شــبكة املعلومــات ٢٠١٢أكتــوبر /يف تــشرين األول" ناســا"

والحظت اللجنـة أيـضا أنَّ مـن املقـرَّر أن ُتعقـد، أثنـاء انعقـاد اجلمعيـة العامـة                    . والتحليل واإلنذار 
، دورة اسـتثنائية حـول      ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣١ إىل   ٢٠ الفلكي الدويل يف بـيجني مـن         ادحتلال

خمــاطر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض هبــا واألنــشطة احلاليــة واخلطــط املــستقبلية، ســيتولّى  
ــدويل        ــابع لالحتــاد الفلكــي ال ــن األرض الت ــة م ــين باألجــسام القريب ــل املع ــق العام ــا الفري . تنظيمه

 فــضال عــن ذلــك أنَّ أعــضاء فريــق العمــل منخرطــون يف تنظــيم مــؤمتر الــدفاع  نــةجوالحظــت الل
أبريـل يف  / نيـسان ١٩ إىل   ١٥الكوكيب الذي سـتعقده األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية مـن               

 .فالغستاف بالواليات املتحدة

بها بدقة  ورأى بعض الوفود أنَّ الكشف املبكِّر ملخاطر األجسام القريبة من األرض وتعق             -١٥٦
أمــران حامســا األمهيــة يف التــصدِّي هلــا، وأنَّ أيَّ تــدابري ُتتَّخــذ للتخفيــف مــن حــدة هــذه املخــاطر  

 .تتطلَّب جهوداً دولية منسَّقة

وأشري إىل ما أحرز من تقدُّم يف توسيع نطاق الشبكة العاملية لكـشف وتوصـيف األجـسام                   -١٥٧
ق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض لوضـع       القريبة من األرض، ويف اجلهود اليت يبذهلا فري   

ورأى الوفـد الـذي أعـرب       . مشروع اختصاصات لفريق مستقل معين بالتخطيط للبعثات وعملياهتا       
عن هذا الرأي أنه بالرغم من ضرورة بذل مزيد من اجلهـود يف هـذا اجملـال، فـإنَّ الـشرط األساسـي            

ام األجسام القريبة من األرض هبا يتمثَّـل يف كـشف          للنجاح يف أية تدابري تتخذ للتصدي خلطر ارتط       
 كاتهذه األجسام مبكِّراً؛ ومن مث، فإنَّ التعاون على مواصـلة تطـوير قـدرات الكـشف وإقامـة شـب                  

 .لتبادل املعلومات املتعلقة باألجسام القريبة من األرض أمر بالغ األمهية

ــين باألجــسام القريبــ      -١٥٨ ــق املع ــة أنَّ الفري ــس   والحظــت اللجن ــابع للمجل ــن األرض الت ة م
" حــرِّك كويكًبــا"االستــشاري جليــل الفــضاء واصــل بنجــاح تنظــيم مــسابقته الــيت حتمــل عنــوان 

ــذ عــام     ــا من ــيت ينظمه ــة، ال ــصدِّي    ٢٠٠٨لألحبــاث التقني ــشبان يف إطــار الت ــيني ال ــة والفن  للطلب
 الفريـق املـذكور    يف التخفيف مـن خمـاطر األجـسام القريبـة مـن األرض، وأنَّ              لةللتحدِّيات املتمث 

هبــدف تــشجيع فــرق يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى " احبــث عــن كويكــب"بـدأ يف تنظــيم مــسابقة  
 .البحث عن كويكبات

والحظت اللجنـة أيـضاً أنـه ُعهِـد إىل فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                         -١٥٩
ي دوليـا خلطـر ارتطـام األجـسام         مبهمَّة وضع الصيغة النهائية ملـشاريع التوصـيات املتعلقـة بالتـصدِّ           

 جنـة القريبة من األرض هبا، على أن ُينجـز هـذه املهمَّـة حبلـول موعـد انعقـاد الـدورة اخلمـسني لل                      
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، ويقـّدم مـشاريع التوصـيات هـذه إىل اللجنـة يف دورهتـا            ٢٠١٣الفرعية العلميـة والتقنيـة يف عـام         
  .السادسة واخلمسني

    
ص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلوا  - ٨  

وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل 
املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية 

    التومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصا
أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلّق بدراسة            -١٦٠

الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف                  
 ّوراتة بتطــذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر املــسائل املتــصل        

االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومـصاحلها، دون مـساس         
 من  ٢٢١-٢١١الفقرات  (بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية           

 ).A/AC.105/1001الوثيقة 

ملـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، الـيت          والحظت اللجنة املعلومات املتعلقـة بفحـص حالـة ا           -١٦١
 .A/AC.105//2012/CRP.17قدَّمها وفد اجلمهورية التشيكية والواردة يف ورقة االجتماع 

ورئي، فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف ورقة االجتماع اآلنفة الذكر، أنـه تبـّين مبقارنـة                -١٦٢
بلغـة االحتـاد    " الـشبكات الفـضائية   "باسـم   املواقع االمسية للمحطات الفـضائية الراديويـة، املعروفـة          

 الفـضائية ال    اتالدويل لالتصاالت، بـاملواقع الفعليـة للـسواتل، أنَّ نـسبة مئويـة معيَّنـة مـن الـشبك                  
يوجد فيها أيُّ مركبة فضائية يف تلك املواقـع وبالتـايل ال ميكنـها العمـل علـى اإلطـالق، وأنـه إذا                       

 املــستخدمة أو حــذفت االقتراحــات ذات الــصلة، توقــف عمــل احملطــات الفــضائية الراديويــة غــري
 سيعود بالفائدة   ممافسيؤّدي ذلك إىل احلد من االزدحام الشديد يف املدار الثابت بالنسبة لألرض             

 .على مجيع مستخدمي هذا املدار

 أنَّ املدار الثابت بالنسبة لـألرض هـو         الذي مفاده وأعرب بعض الوفود جمدَّداً عن الرأي         -١٦٣
عي حمدود معرَّض خلطـر التـشبُّع، وهـو مـا يعـّرض، بـدوره، اسـتمرارية أنـشطة الفـضاء                     مورد طبي 

ورأت تلك الوفـود أنَّـه ينبغـي ترشـيد اسـتغالل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض               . اخلارجي للخطر 
 جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، لكي تتاح هلا الفرصة السـتخدام               حتهوإتا

الثابت بالنسبة لألرض وفـق شـروط عادلـة، مـع إيـالء االعتبـار بوجـه خـاص الحتياجـات                     املدار  
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ــدويل لالتــصاالت       ــدان، وذلــك مبــشاركة االحتــاد ال ــبعض البل ــة واملوقــع اجلغــرايف ل ــدان النامي البل
 . معهاونوالتع

ورأى بعــض الوفــود أنَّ املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض يتــيح إمكانيــة فريــدة مــن نوعهــا   -١٦٤
لذا رأت تلك الوفـود أنَّ البنـد        . تنفيذ برامج اجتماعية ومشاريع تعليمية وتقدمي مساعدات طبية       ل

 ةاملتعلق باملدار الثابت بالنـسبة لـألرض ينبغـي أن يظـلّ مـدرجاً يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـ                      
إلجراء مزيد من املناقشات بشأنه، يف إطار أفرقة عاملة، أو أفرقة حكومية دولية، أو فرق عمل،                

 .بغرض مواصلة حتليل خصائص هذا املدار العلمية والتقنية
    

    ملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءا  - ٩  
ــد       -١٦٥ ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــا باملناق ــة علم ــق أحاطــت اللجن  املتعل

-١٧٠الفقــرات (باملبـادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، وورد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة  
 ).A/AC.105/1001 من الوثيقة ١٨٢

ــادرة الدوليــة بــشأن طقــس  "والحظــت اللجنــة االنتــهاء مــن النظــر يف البنــد املعنــون     -١٦٦ املب
والتقنيـة يف جـدول أعماهلـا، بـدءاً مـن           ، واتفقت على أن تـدرج اللجنـة الفرعيـة العلميـة             "الفضاء

، لـتمكني الـدول األعـضاء يف اللجنـة          "طقس الفـضاء  "دورهتا اخلمسني، بنداً دائماً جديداً بعنوان       
 الدولية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة من تبادل اآلراء حول األنشطة الوطنيـة                املنظماتو

ء والتوعيـة هبـا، وكـذلك حـول اآلثـار االجتماعيـة             واإلقليمية والدولية املتعلقة بعلوم طقس الفضا     
 .لطقس الفضاء هبدف التشجيع على املزيد من التعاون الدويل يف هذا اجملال

وأشارت اللجنة إىل أمهية مواصلة اجلهود الدولية الرامية إىل تنسيق رصد طقس الفـضاء                -١٦٧
ــا باســتخدام املعــدات الفــضائية واألرضــية، واملــساعدة يف تعز   ــز الرصــيد املعــريف املــشترك،  عاملي ي

وتطوير القدرات األساسـية علـى التنّبـؤ مـن أجـل زيـادة سـالمة املعـدات الفـضائية وفهـم أفـضل                        
 . طقس الفضاء وتعزيز القدرة على التنّبؤ هباهرلظوا

ــة بتقــدير إنــشاء املركــز الــدويل لعلــوم طقــس الفــضاء وتدريــسها يف       -١٦٨ والحظــت اللجن
 الـذي يتمثّـل أحـد أهدافـه يف تعزيـز الدراسـات العلميـة والتعلـيم يف                   جامعة كيوشو يف اليابـان،    

 .جمال بيئة الفضاء

ونوَّهت اللجنة حبلقة العمل اليت نظمتها الواليات املتحدة على هـامش الـدورة اخلامـسة                 -١٦٩
 .واخلمسني للجنة وركزت على اآلثار االجتماعية لطقس الفضاء
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ضاء الــيت ســتعقدها املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس  ورحَّبــت اللجنــة مبدرســة علــوم الفــ   -١٧٠
 ٢٦ إىل   ١٧يف بانـدونغ بإندونيـسيا، مـن        ) ماغـداس (الفضاء ونظام احتياز البيانات املغنطيسية      

ــول ــشأن طقــس      ٢٠١٢ســبتمرب /أيل ــة ب ــادرة الدولي ــع املب ــاون م ــسيا بالتع ــضيفها إندوني ، وتست
ــة   ــةالفــضاء، واللجن ــاء الشمــسية العلمي ــة بالفيزي ــدوة   ا- املعني ــة كيوشــو؛ وبالن ألرضــية، وجامع

التاســعة عــشرة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة والنمــسا بــشأن حتليــل 
ــة املــستدامة، حــول موضــوع       ــز الــصور مــن أجــل التطبيقــات الفــضائية والتنمي البيانــات وجتهي

؛ ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢١ إىل   ١٨ غـراتس بالنمـسا، مـن        ، املقّرر عقـدها يف    "طقس الفضاء "
وحبلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وإكــوادور املتعلقــة باملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس 

، وسيستـضيفها   ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢ إىل   ٨الفضاء، املقـّرر عقـدها يف كيتـو مـن           
 .إكوادور مرصد كيتو الفلكي باسم حكومة

    
    مد البعيد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األ  - ١٠  

ــق      أحاطــت  -١٧١ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــا باملناق ــة علم  اللجن
الفقـرات  (باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية              

 ).A/AC.105/1001 من الوثيقة ٢١٠-١٨٣

ارات املتعلقــة هبــذا البنــد الــصادرة عــن اللجنــة الفرعيــة وأيَّــدت اللجنــة التوصــيات والقــر  -١٧٢
العلمية والتقنية والفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي             

، A/AC.105/1001 مـن الوثيقـة   ٢١٠الفقرة ) (جنوب أفريقيا(عاود االنعقاد برئاسة بيتر مارتينيز    
 ).ع من املرفق الراب١٦والفقرة 

مها االحتــاد الروســي بــشأن اســتدامة أنــشطة والحظــت اللجنــة أنَّ ورقــة العمــل الــيت قــّد  -١٧٣
ستتاح جبميع لغـات األمـم املتحـدة    ) A/AC.105/2012/CRP.19(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد   

 .، عقب اختتام الدورةA/AC.105/L.285الرمسية يف الوثيقة 

 أعدَّهتا لدورة اللجنة الفرعية اخلمـسني أفرقـة اخلـرباء    وُعرضت على اللجنة ورقات عمل    -١٧٤
، وكانت قد أتيحت للـدول      )L.327 إىل   A/AC.105/C.1/L.324(دال التابعة للفريق العامل     -ألف

األعضاء واملراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة للتعليـق عليهـا، عمـالً مبـا أوصـى بـه الفريـق العامـل يف                         
 )).ط(١٦، املرفق الرابع، الفقرة A/AC.105/1001(الفرعية الدورة التاسعة واألربعني للجنة 

وُعرضت على اللجنة أيضاً ورقة عمـل معـدة للـدورة اخلمـسني للجنـة الفرعيـة ومقدَّمـة            -١٧٥
ــوان     ــا بعن ــاد الروســي وأوكراني ــن االحت ــدان    "م ــاون يف مي ــة بالتع ــة املقترن ــضمانات التكنولوجي ال
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ألغـراض الـسلمية ويف تطـوير الـصواريخ الفـضائية           استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف ا       
 ).A/AC.105/C.1/L.322" ( وتشغيلهاصاروخيةواملعدات ال

 دال التابعة للفريق العامل جمتمعةٌ علـى هـامش          -والحظت اللجنة أنَّ أفرقة اخلرباء ألف         -١٧٦
طرائـق عملـه،    الختصاصات الفريـق العامـل و  اًالدورة احلالية للجنة للمضي قدما يف أعماهلا، وفق  

، A/AC.105/1001(ووفقاً ملا اتفق عليه الفريق العامل يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية             
 )).أ(١٦املرفق الرابع، الفقرة 

ــران١١ويف   -١٧٧ ــضاء       / حزي ــشطة الف ــل املعــين باســتدامة أن ــق العام ــيس الفري ــغ رئ ــه، أبل يوني
 .ذي أحرزته أفرقة اخلرباء وبربنامج العمل املقرراخلارجي يف األمد البعيد اللجنةَ بالتقدم ال

رئيــساً ) املكــسيك(تعــيني إنريكــي باتــشيكو كــابريرا  ب بارتيــاح  علمــاً اللجنــةوأحاطــت  -١٧٨
رئيـساً مـشاركاً لفريـق اخلـرباء جـيم، ورأت أنَّ         ) كنـدا (مشاركاً لفريق اخلـرباء ألـف وإيـان مـان           

ان لتحقيق األهـداف الـيت ُحـدِّدت يف االختـصاصات           ذلك سيعزِّز اجلهود اليت يبذهلا هذان الفريق      
 . وأكدها الفريق العامل الحقاعملوطرائق ال

 بالتزامن مع ٢٠١٣ حلقة عمل ستعقد مبوجب خطة العمل لعام      نَّواستذكرت اللجنة أ    -١٧٩
الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وأنَّ الــدول األعــضاء يف اللجنــة ســتدعى إىل   

 وفودها ممثلني عن منظمات وطنية غري حكومية وعن كيانات القطاع اخلاص اليت لـديها               تضمني
 أنــشطة الفــضاء، بغيــة مجــع معلومــات عــن جتارهبــا وممارســاهتا يف تنفيــذ أنــشطة  الخــربات يف جمــ

والحظت اللجنة أيضا أنَّ مـن املزمـع عقـد اجتمـاع مـشترك بـني أفرقـة خـرباء                    . فضائية مستدامة 
 . رة اخلمسني للجنة الفرعية حتضرياً حللقة العملعلى هامش الدو

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص ملخاطر احلطام الفضائي نظـراً للحاجـة                 -١٨٠
 .امللحة إىل النهوض بالتعاون الدويل يف هذه املسألة ذات األولوية الكربى

د وإجـراء حتليـل للثغـرات مـن         ورأى بعض الوفود أنَّ من املهم اجتناب ازدواجيـة اجلهـو            -١٨١
أجل حتديد املـسائل الـيت تـؤثّر علـى اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد والـيت ال                          

 .جيري تناوهلا حالياً يف أيِّ منتدى آخر

وُرئي أنَّ املناقشات بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد تعـزِّز أيـضا                -١٨٢
ضاء يف حتقيـق التنميـة املـستدامة علـى األرض، وأنـه ينبغـي للبلـدان الناميـة أن                    مسامهة أنشطة الفـ   

 .تشارك فعلياً يف أعمال الفريق العامل
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ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتــابع عــن كثــب املناقــشات    -١٨٣
نَّ تلـك املناقـشات قـد       حول البند املتعلق باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، أل                

 .جتاوزت بالفعل نطاق علوم وتكنولوجيا الفضاء

وُرئي أنَّ األعمال اليت سيضطلع هبا فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية               -١٨٤
، ٢٠١٢يوليـه عـام   /وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي، الذي من املنتظر أن يبدأ عمله يف متـوز     

 يف تعزيـز  مثّلـة سهم يف أعمال الفريـق العامـل نظـراً الشـتراك الفـريقني يف األهـداف املت              ميكن أن ت  
 .االستقرار والسالمة واألمان يف بيئة الفضاء

وُرئي أيضاً أنَّ الطابع املعقد للقضايا املطروحة يستلزم ختصيص وقت كاف للمداوالت              -١٨٥
ألمـد، وأنـه ينبغـي، عنـد االقتـضاء،          للخروج بقرارات مدروسـة هتـدف إىل إجيـاد حلـول طويلـة ا             
 .إعادة النظر يف اجلدول الزمين املقّرر ألعمال الفريق العامل

وُرئــي كــذلك أنــه ينبغــي التحــضري بعنايــة الجتماعــات أفرقــة اخلــرباء، وتزويــد اخلــرباء       -١٨٦
بالوثائق اخلاصة بتلك االجتماعات يف وقـت مبكّـر مـن أجـل إتاحـة وقـت كـاف للتنـسيق علـى                       

ى الـوطين قبــل بـدء االجتماعـات، ممــا ميكِّـن اجلميــع مـن املـشاركة الفعليــة ويـساعد علــى        املـستو 
 . إجيابيةائجالتوصل إىل نت

وُرئي فضالً عن ذلك أنه ينبغي االمتناع يف االجتماعات املعقودة بالتزامن مع اجللسات                -١٨٧
عامـل، ألن الـدول تتـوىل       العامة عن اختاذ قرارات تتعلق باملواضيع الـيت تكـون قيـد نظـر الفريـق ال                

وأعرب أيـضا  . مسؤولية مباشرة عن تلك القرارات ومن مث ينبغي اختاذها يف إطار حكومي دويل   
عن رأي مفاده أن على أفرقة اخلرباء أن تتقيد بطرائق العمل املعتمدة لدى الفريق العامل حـىت ال                 

 .تعطى األولوية للمصاحل التجارية على املصاحل االجتماعية للبشرية

وُرئي أنَّ توافر املزيد من املعلومات عـن بنيـة تقـارير أفرقـة اخلـرباء، مبـا يف ذلـك النتـائج                         -١٨٨
 .املتوّخاة، سيساعد الفريق العامل على إعداد تقرير كامل ومتسق

    
    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - ١١  

ا باملناقشة اليت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبـشروع       أحاطت اللجنة علم   -١٨٩
جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وورد بياهنا يف تقريـر اللجنـة              

 ). املرفق األولن م١٠ و٩، والفقرتان A/AC.105/1001  من الوثيقة ٢٣٠-٢٢٢الفقرات (الفرعية 

واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني،     -١٩٠
 :اتفقت اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلمسني، يف البنود املواضيعية التالية
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 .تبادل عام لآلراء وعرض التقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية  -١  

 .املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم   -٢  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              -٣  
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــك         -٤   ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــصلة باست ــسائل املت امل
 .صد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ور

 .احلطام الفضائي  -٥  

 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٦  

 .التطورات األخرية يف النظم العاملية لسواتل املالحة  -٧  

 .طقس الفضاء  -٨  

 :البنود املزمع النظر فيها ضمن إطار خطط عمل  -٩  

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    

 حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف خطـــة العمـــل املتعـــدِّدة ٢٠١٣لعمـــل املتـــوخَّى لعـــام ا(    
 من املرفـق الثـاين بتقريـر اللجنـة الفرعيـة            ١٠ و ٨السنوات، الواردة يف الفقرتني     

 ))A/AC.105/958(العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

 األجسام القريبة من األرض؛  )ب(    

 حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف خطـــة العمـــل املتعـــدِّدة ٢٠١٣العمـــل املتـــوخَّى لعـــام (    
 من املرفق الثالث بتقرير اللجنـة الفرعيـة العلميـة           ٩السنوات، الواردة يف الفقرة     

 ))A/AC.105/987(والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني 

 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛  )د(    

 مـن اختـصاصات     ٢٣سبما هو مبيَّن يف الفقـرة        ح ٢٠١٣العمل املتوخَّى لعام    (    
وطرائق عمل الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد         
البعيــد، الــواردة يف املرفــق الثــاين بتقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الرابعــة واخلمــسني   

)A/66/20(( 
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واص التقنية للمـدار    دراسة الطبيعة الفيزيائية واخل   : بند منفرد للمناقشة  /موضوع  -١٠  
ــدان      ــك يف ميـ ــا يف ذلـ ــه، مبـ ــتخداماته وتطبيقاتـ ــألرض واسـ ــسبة لـ الثابـــت بالنـ
االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتـصلة بـالتطّورات يف االتـصاالت            

 الناميـة ومـصاحلها، دون      بلـدان الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات ال        
 .التمساس بدور االحتاد الدويل لالتصا

مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة      -١١  
العلميـــة والتقنيـــة، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد املواضـــيع املـــراد تناوهلـــا باعتبارهـــا         

 .بنودا منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعّددة السنوات/مواضيع

العامــل اجلــامع، والفريــق العامــل املعــين واتفقــت اللجنــة علــى أن يعــود كــل مــن الفريــق   -١٩١
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي، والفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة                   

 عقادمن األرض، والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، إىل االن           
 . والتقنيةيف الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية

وأيَّدت اللجنة توصية الفريق العامل اجلامع الداعية إىل أن يوىل يف الفريـق العامـل، أثنـاء                   -١٩٢
 .انعقاد الدورة اخلمسني للجنة الفرعية، املزيد من االعتبار للمسائل التنظيمية

رة واستذكرت اللجنة أهنا اتفقت يف دورهتا الثالثـة واخلمـسني علـى أن تتـاح يف كـل دو                 -١٩٣
 ساعتان لعقد حلقات عمل يف إطـار        ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١من دورات اللجنة الفرعية من عام       

خطة عمل الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي بشأن البنـد               
 ، املرفـق الثـاين،    A/AC/105/958" (استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي         "املعنون  

 ).١٠ و٨الفقرتان 

وأيَّدت اللجنة توصية الفريق العامل املعين باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                  -١٩٤
، ٢٠١٤ مبوجب الترتيبات احملددة يف خطة عمله لعـام  ٢٠١٣اخلارجي بأن ينجز أعماله يف عام    

لقة العمل املـشار    يف حال عدم تقدمي الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية أي عروض حل           
 . أعاله١٩٣ يف الفقرة ليهاإ

واتفقــت اللجنــة علــى أن يكــون عنــوان النــدوة الــيت ســينظّمها االحتــاد الــدويل للمالحــة    -١٩٥
، وفقــاً لالتفــاق الــذي توّصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة  ٢٠١٢الفــضائية يف عــام 
نظـرة عامـة    "،  )، املرفـق األول   A/AC.105/890 من الوثيقـة     ٢٤الفقرة   (٢٠٠٧واألربعني يف عام    

 ".على الدراسات واملفاهيم املتعلقة باإلزالة الفعلية للحطام املداري
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    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني  -دال  
احلاديـة   بتقدير بتقرير اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا       اًأحاطت اللجنة علم   -١٩٦

، الــذي يتــضمَّن نتــائج املــداوالت الــيت أجرهتــا بــشأن البنــود الــيت   )A/AC.105/1003(واخلمــسني 
 .٦٦/٧١نظرت فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

علـى مـا أبـداه مـن قيـادة          ) نيجرييا(يب  ـوأعربت اللجنة عن تقديرها لتاري تشارلز بريسي        -١٩٧
 .ادية واخلمسني للجنة الفرعيةمقتدرة خالل الدورة احل

ــر      -١٩٨ ــا وإندونيـــسيا واجلزائـ ــاد الروســـي وأملانيـ ــار البنـــد ممثّلـــو االحتـ ــة يف إطـ وأخـــذ الكلمـ
وكنـدا واململكـة    ) البوليفاريـة -مجهورية(زويال    واجلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا والصني وفن     

 ممثّـل   د أخذ الكلمة يف إطـار هـذا البنـ         كما. العربية السعودية والنمسا والواليات املتحدة واليابان     
وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، أدىل         . ي  إكوادور نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب         

ممثلــو دول أعــضاء أخــرى بكلمــات متعلقــة هبــذا البنــد، وكــذلك ممثــل جنــوب أفريقيــا نيابــةً عــن 
 .جمموعة الدول األفريقية

    
    املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم   - ١  

أحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق حبالـة              -١٩٩
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، وورد بياهنــا يف تقريــر  

 ).A/AC.105/1003الوثيقة  من ٥٥-٣٤الفقرات (اللجنة الفرعية 

وأقرَّت اللجنة قرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين حبالـة معاهـدات             -٢٠٠
األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جــان   

 مــن ١١ و١٠الفقرتــان ، وA/AC.105/1003 مــن الوثيقــة ٣٦الفقــرة ) (بلجيكــا(فرانــسوا مــاينس 
 ). األولرفقامل

ورأى بعــض الوفــود أنَّــه ينبغــي للجنــة أن تقــوم باســتعراض معاهــدات األمــم املتحــدة     -٢٠١
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وحتديثها وتعديلها، بغـرض توطيـد املبـادئ املوجِّهـة ألنـشطة                

وميـة يف سـياق االضـطالع       الفضاء اخلارجي، ومسؤولية اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلك           
 .ضائيةباألنشطة الف

ورأى بعض الوفود أنَّه ينبغي االستمرار يف تطوير اإلطار القانوين القائم بوسـائل منـها                 -٢٠٢
 .االتفاقات غري امللزمة
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ورأى بعــض الوفــود أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي تــشكِّل      -٢٠٣
لغ األمهية لدعم التوسع يف نطاق األنشطة الفضائية وتوثيق عـرى التعـاون             هيكالً قانونياً متيناً با   

ورحَّبت تلـك الوفـود بزيـادة عـدد         . الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       
 املنضمة إىل املعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظر الدول اليت مل تـصدِّق علـى تلـك               لدولا

 . إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً فيهااملعاهدات أو مل تنضّم

ورأى بعــض الوفــود أنَّ التزايــد الــسريع يف األنــشطة الفــضائية وظهــور جهــات فاعلــة     -٢٠٤
جديدة يف ميدان الفضاء أمـران يـستلزمان املزيـد مـن التنـسيق والتـآزر بـني اللجنـتني الفـرعيتني                 

ا وتطبيقهــا، وزيــادة مــسؤولية لتعميــق فهــم معاهــدات األمــم املتحــدة القائمــة والتــرويج لقبوهلــ 
 . الفضائيةاألنشطةالدول عن 

وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّـه يلـزم اسـتبانة أوجـه القـصور يف تنفيـذ املعاهـدات القائمـة                        -٢٠٥
 .وتذليل العقبات القائمة من خالل التعاون وكذلك بتقدمي املساعدة التقنية عند االقتضاء

ول أن تويل اهتماما خاصا للمسائل املتعلقة بنقـل ملكيـة   ورأت بعض الوفود أنَّه ينبغي للد      -٢٠٦
األجسام يف الفضاء اخلارجي، ومدى مالءمـة القـوانني غـري امللزمـة يف سـياق تفـسري املـسؤوليات،                    

 القمـــر واألجـــرام الـــسماوية واملناقـــشة املفاهيميـــة لالتفـــاق املـــنظِّم ألنـــشطة الـــدول علـــى ســـطح
، بصيغته الـواردة يف االسـتبيان الـذي أعـدَّه رئـيس             "التبعة"هوم   واالعتبارات املتعلقة مبف   )٣(،األخرى

 .الفريق العامل

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اتفاق القمر ينص بوضوح على أنَّ استكشاف الفضاء اخلارجي   -٢٠٧
واستخدامه يف األغراض السلمية، استنادا إىل مفهـومي املـساواة والتعـاون، يـصب يف مـصلحة مجيـع                   

 . املناقشات بشأن اتفاق القمر ينبغي أالَّ ُتجرى من منظور املصاحل التجاريةالدول، وأنَّ

 القانون الدويل الناظم لتنفيذ األنشطة الفضائية ينبغي أالَّ يقيِّد حصول الـدول             نَّوقيل إ   -٢٠٨
على التكنولوجيا الفضائية، وال سّيما البلدان النامية الراغبـة يف تنميـة قـدراهتا علـى االضـطالع                  

  .فضائية خاصة هبا بطريقة مستدامةنشطة بأ

───────────────── 
  .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد اتجمموعة املعاهداألمم املتحدة،  )3(  
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معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق   - ٢  
   بقانون الفضاء

ــق         -٢٠٩ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــاً باملناق ــة علم أحاطــت اللجن
الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقـانون      باملعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية    

 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ٦٤-٥٦الفقرات (الفضاء، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

والحظت اللجنة الدور اهلام الذي تنهض به املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري              -٢١٠
 قـانون الفـضاء، وأقـّرت توصـية اللجنـة الفرعيـة بـأن        احلكومية ومسامهتها يف العمـل علـى تطـوير    

ُتدعى تلـك املنظمـات جمـّدداً إىل تقـدمي تقـارير عـن أنـشطتها املتعلقـة بقـانون الفـضاء إىل اللجنـة                         
 .الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني

 ٦ بــأنَّ اجمللــس اإلداري للمحكمــة الدائمــة للتحكــيم اعتمــد يف اًوأحاطــت اللجنــة علمــ  -٢١١
 القواعد االختيارية بـشأن التحكـيم يف املنازعـات املتعلقـة بأنـشطة              ٢٠١١ديسمرب  /ون األول كان

الفضاء اخلارجي، ورّحبت باتفاق اللجنة الفرعية على دعوة احملكمة إىل تزويد اللجنة الفرعية يف              
  . املقبلة مبعلومات عن القواعد االختياريةوراهتاد
    

اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض املسائل املتصلة بتعريف الفضاء   -٣  
واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل 

   للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــيت دارت يف     -٢١٢ ــشة ال ــاً باملناق ــة علم ــق    أحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي  اللجن

باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعـة املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض                 
واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل                  

حتــاد الــدويل لالتــصاالت، وورد بياهنــا يف للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور اال
 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ٨٧-٦٥الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

وأقّرت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعـين بتعريـف الفـضاء اخلـارجي         -٢١٣
مـن   ٦٨الفقـرة   ) (الربازيـل (وتعيني حدوده، الذي عاود االنعقاد برئاسة جوزيه مونسّريات فيلـو           

 ). من املرفق الثاين١١ و١٠، والفقرتان A/AC.105/1003الوثيقة 

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده       -٢١٤
سيحوالن دون وقوع املنازعات اليت قد تنشأ بـشأن األنـشطة الفـضائية بـني الـدول أو سـيحدان                    
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لنظـر يف هـاتني املـسألتني يف إطـار حكـومي دويل، وال سـّيما يف إطـار           من وقوعهـا، وأنَّـه ينبغـي ا       
 . القانونية، مبراعاة التقدم العلمي والتكنولوجيةاللجنة الفرعي

ورأى بعض الوفـود أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، الـذي هـو مـورد طبيعـي حمـدود                -٢١٥
سـتخداماً رشـيداً وأن يكـون متاحـاً       ومن الواضح أنه معـرَّض خلطـر التـشبُّع، جيـب أن ُيـستخدم ا              

فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة          . جلميع الدول بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة          
ــى وجــه اخلــصوص،        لالوصــو ــار، عل ــى أن يؤخــذ بعــني االعتب ــصفة، عل ــشروط من ــدار ب  إىل امل

معيَّنـة، ومبراعـاة إجـراءات     احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقـع اجلغـرايف لبلـدان            
 .االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

ورأى بعض الوفود أنَّه ينبغي ترشيد استخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض، مـع إعطـاء                -٢١٦
أللفيـة، علـى    األولوية لألنشطة الطويلة األمد واألنشطة اليت تسهم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة ل              

 .اليةأن يؤخذ يف احلسبان شرط املساواة بني مجيع الدول بصرف النظر عن قدراهتا الفضائية احل

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ استخدام الدول للمدار الثابت بالنـسبة لـألرض علـى أسـاس         -٢١٧
نونيـا يكفـل   مبدأ األولوية باألسبقية غري مقبول، ولـذلك ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـضع نظامـا قا        

للــدول إمكانيــة الوصــول إىل املواقــع املداريــة بــصورة عادلــة، وفقــاً ملبــدأي االســتخدام الــسلمي    
  . اخلارجي وعدم متلُّكهضاءللف
    

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٤  
    وإمكانية تنقيحها

 الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة   -٢١٨
باستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي وإمكانيـة     

 مـــــن الوثيقـــــة ١٠٤-٨٨الفقـــــرات (تنقيحهـــــا، وورد بياهنـــــا يف تقريـــــر اللجنـــــة الفرعيـــــة 
A/AC.105/1003.(  

 مـــن الوثيقـــة ١٠٤الفقـــرة (لفرعيـــة بـــشأن هـــذا البنـــد وأقـــّرت اللجنـــة توصـــية اللجنـــة ا  -٢١٩
A/AC.105/1003.( 

ــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن        -٢٢٠ ــود أنَّ مــن واجــب ال ورأى بعــض الوف
ــوم بــالتنظيم الرقــايب         ــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تق ــستوى تطّورهــا االجتمــاعي أو االقت م

. خلــارجي، وأنَّ هــذه املــسألة هتــّم البــشرية قاطبــةالســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء ا
ورأت تلك الوفود أيضا أنَّ احلكومات تتحمَّل مسؤولية دولية عّما تقوم به املنظمـات احلكوميـة                
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وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي،              
 .لبشرية، ال ضاّرة هباوأنَّ تلك األنشطة ينبغي أن تكون مفيدة ل

وشدَّد بعض الوفود علـى ضـرورة إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للمـسائل القانونيـة املرتبطـة               -٢٢١
باستخدام املنصات الساتلية اجملّهزة مبصادر قدرة نوويـة يف املـدارات األرضـية، يف ضـوء مـا يبلـغ                    

 .عنه من حاالت أعطال وارتطام تعرض البشرية ألخطار جسيمة

ب بعض الوفود إىل أنَّه ينبغي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة                    وذه  -٢٢٢
والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الــصكوك القانونيــة املتعلقــة باســتخدام 
مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي والتـرويج لقبوهلـا وتنفيـذها ووضـع صـكوك قانونيـة                     

 . هذا اجملالجديدة يف

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ ينبغي حتديث الـصكوك القانونيـة الدوليـة املتعلقـة باسـتخدام                   -٢٢٣
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، بـالنظر إىل تزايـد عـدد اجلهـات الفاعلـة املنخرطـة يف             

 .أنشطة الفضاء اخلارجي

ىل مراجعـة إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات           ودعا بعض الوفود اللجنة الفرعية القانونيـة إ         -٢٢٤
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإىل الترويج ملعايري ملزمـة تكفـل خـضوع أيِّ نـشاط            

 .ُينفَّذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلم
    

سائل اخلاصة دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق بامل  - ٥  
   باملوجودات الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق    -٢٢٥
بدراســـة واســـتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق باملـــسائل اخلاصـــة  

ودات الفضائية امللحـق باتفاقيـة الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة، وورد بياهنـا يف                    باملوج
 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ١١٦-١٠٥الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ املـؤمتر الدبلوماسـي العتمـاد مـشروع الربوتوكـول املتعلـق                -٢٢٦
دات الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدوليـة علـى املعـّدات املنقولـة،             باملسائل اخلاصة باملوجو  

ــرة مــن    ، قــد اعَتمــد ٢٠١٢مــارس / آذار٩فربايــر إىل / شــباط٢٧الــذي ُعقــد يف بــرلني، يف الفت
وأحاطــت اللجنــة علمــا   . مــارس/ آذار٩ املــذكور، وفَــَتح بــاب التوقيــع عليــه يف     الربوتوكــول

مـن الفقـرة   ) ه(إىل ) ب(متر والربوتوكول يف الفقـرات الفرعيـة مـن     باملعلومات الواردة بشأن املؤ   
 . من تقرير اللجنة الفرعية١٠٧
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ألنَّ عملـه الـذي امتـدَّ       ) اليونيدروا(وهنأت اللجنة املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص          -٢٢٧
وأثنـت  . حكلَّل بالنجاتسنوات متعدِّدة من أجل إعداد الربوتوكول والتفاوض عليه واعتماده قد       

 .لاللجنة الفرعية على احلكومة األملانية لتنظيمها املؤمتر وتسهيلها اعتماد الربوتوكو

والحظت اللجنة أنَّ املراقب عن االحتاد الدويل لالتـصاالت يف املـؤمتر أعـرب عـن اهتمـام                    -٢٢٨
هـذا االهتمـام   األمني العام لالحتاد بـأن تنظـر هـذه املنظمـة يف أن تـصبح هـي الـسلطة املـشرِفة، وأنَّ              

مرهون بنظر هيئيت إدارة االحتـاد، ومهـا اجمللـس ومـؤمتر املنـدوبني املفّوضـني، يف هـذا األمـر، وبعـدم                       
كما الحظت اللجنة الفرعية أنَّ جملـس االحتـاد سـيعقد           . املساس بالقرار الذي ستَّتخذانه هبذا الشأن     

 .٢٠١٤فّوضني القادم سُيعقد يف عام  وأنَّ مؤمتر املندوبني امل٢٠١٢يوليه /دورته املقبِلة يف متوز

 الربوتوكول املتعلق باملـسائل الـيت ختـص املوجـودات الفـضائية،             نَّورأى بعض الوفود أ     -٢٢٩
باعتباره أوَّل معاهدة بشأن قانون الفضاء ُتعَتمد فيما يزيد على ثالثـة عقـود وأوَّل اتفـاق دويل                 

ائية التجاريــة، مهــم الكتمــال التنظــيم يف إطــار القــانون الــدويل اخلــاص يتعلــق باألنــشطة الفــض 
 الدويل لألنشطة الفضائية، ومن شأنه أن يرسي نظاما دوليـا اختياريـا يف جمـال األنـشطة                  لرقايبا

 .الفضائية التجارية
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٦  
ند املتعلق ببنـاء    أحاطت اللجنة علماً باملناقشات اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار الب             -٢٣٠

 مـن  ١٣٥-١١٧الفقرات (القدرات يف جمال قانون الفضاء، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية           
 ).A/AC.105/1003الوثيقة 

الفقرتـان  (وأقرَّت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البنـد مـن جـدول األعمـال                  -٢٣١
 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ١٣٥ و١٣٤

فقت اللجنة على أنَّ للبحوث والتدريب والتثقيف يف جمال قانون الفضاء أمهية فائقـة              واتَّ  -٢٣٢
يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل مواصلة تطوير األنشطة الفضائية وزيادة املعرفـة              

 .باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه

 لألنــشطة حكومـة األرجنــتني واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة    والحظـت اللجنـة بتقـدير أنَّ      -٢٣٣
 تعقدا، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، حلقة عمل األمم نالفضائية عازمتان على أ   

والحظـت اللجنـة كـذلك      . ٢٠١٢نـوفمرب   /املتحدة الثامنة حول قانون الفـضاء يف تـشرين الثـاين          
 .ستشارك يف رعاية حلقة العمل) يسااإل( وكالة الفضاء األوروبية نَّبتقدير أ
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والحظت اللجنة أنَّ تبادل اآلراء بشأن اجلهود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل زيـادة املعرفـة                    -٢٣٤
بقانون الفضاء، وبذل جهود مثل عقد حلقات العمل السنوية حول قانون الفضاء، ووضـع منـاهج                

  .لوريا يف بناء القدرات يف هذا اجملادراسية بشأن قانون الفضاء، كلها أمور تؤّدي دورا حم
    

    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ٧  
أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق    -٢٣٥

بتـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي، وورد     بالتبادل العـام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة            
 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ١٥٨-١٣٦الفقرات (بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 

ــذا البنــد         -٢٣٦ ــشأن ه ــة ب ــة توصــية اللجنــة الفرعي ــّرت اللجن ــرة (وأق ــن الوثيقــة  ١٥٨الفق  م
A/AC.105/1003.( 

لفضائي، والحظت بارتياح أنَّ إقرار     وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تزايد كمية احلطام ا          -٢٣٧
، املبــادَئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي الــيت  ٦٢/٢١٧اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا 

 عاعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ميثّل خطوة رئيسية يف تزويد مجيـ      
شكلة احلطـام الفـضائي، وشـجَّعت    الدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات حـول كيفيـة ختفيـف مـ             

 .الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املذكورة طواعية

ــادئ           -٢٣٨ ــذ املب ــزم بتنفي ــدابري تل ــد اختــذت ت ــدول ق ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي والحظــت اللجن
لة يف  التوجيهية واملعايري املعترف هبا دوليا بشأن احلطـام الفـضائي مـن خـالل األحكـام ذات الـص                  

 .تشريعاهتا الوطنية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ توسـيع نطـاق هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                -٢٣٩
ليشمل التبادل العام للمعلومـات واآلراء بـشأن اآلليـات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام           

سيفــضي إىل مزيــد مــن الفــضائي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلــسبان،  
 . املعمَّقة حول املسائل القانونية املتصلة باحلطام الفضائياتاملناقش

ورأى بعــض الوفــود أنَّــه ينبغــي مواصــلة إيــالء األولويــة ملــسألة ختفيــف احلطــام الفــضائي   -٢٤٠
 .واحلّد من انتشاره، وذلك يف إطار أعمال اللجنة وهيئتْيها الفرعيتني

عــن رأي مفــاده أّنــه ينبغــي تعزيــز التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة وأعــرب بعــض الوفــود   -٢٤١
الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل تعميق فهم الـصكوك القانونيـة املتعلقـة         

 .باحلطام الفضائي والترويج لقبوهلا وتنفيذها ووضع صكوك قانونية جديدة يف هذا اجملال
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نة الفرعية أن تدرج يف جدول أعماهلا بنداً بشأن استعراض اجلوانب           وقيل إنه ينبغي للج     -٢٤٢
القانونية للمبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة، بغية حتويل تلـك              

 .املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ ُتعرض على اجلمعية العامة العتمادها

مــا يــسوِّغ حتويــل املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام ورأى أحــد الوفــود أنَّــه لــيس مثــة   -٢٤٣
الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة إىل صــك ملــزم قانونــا بــالنظر إىل عــدم وجــود تعــاريف قانونيــة    

 أوللمفاهيم األساسية املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وإىل أنَّ املبادئ التوجيهية ال تتضمَّن أية قواعـد         
ائي كمــا أهنــا ال تــشمل أنــشطة مــن قبيــل إزالــة احلطــام   مواصــفات تقنيــة متــصلة باحلطــام الفــض 

وأشــار ذلــك الوفــد إىل أنَّــه ُيتوقَّــع بـأن تكــون جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت  . الفـضائي 
 قنيـة واملعنية باحلطام الفضائي بصدد إعداد الـسبل والوسـائل املناسـبة واملثلـى لوضـع التفاصـيل الت            

 اللجنـة   نَّ الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة، وبـأ          قائمة لتخفيف احلطـام   املتعلقة باملبادئ التوجيهية ال   
الفرعية العلمية والتقنية ستنظر يف اجلوانب ذات الصلة من مسألة إزالة احلطام الفـضائي يف إطـار                 

 .هلاالبند املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من جدول أعما

ه ينبغي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تستكـشف إمكانيـة وضـع        وأُعرب عن رأي يقول إنَّ      -٢٤٤
قواعد جديدة مالئمة، مبا يشمل مبادئ عامة ومبـادئ توجيهيـة وغريهـا مـن األطـر غـري امللزمـة،            

 .من أجل مواجهة مشكلة ختفيف احلطام الفضائي الناشئة عن زيادة األنشطة الفضائية

ــاده ضــرورة اســتحداث آليــ     -٢٤٥ ــشأن   وأُعــرب عــن رأي مف ــادل املعلومــات ب ات أفــضل لتب
 .املمارسات الفضلى الوطنية واإلقليمية للحد من تكّون احلطام الفضائي ومن انتشاره

    
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   - ٨  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
يت دارت يف اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف إطــار البنــد  أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشات الــ   -٢٤٦

املتعلق بالتبادل العام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي         
 تكشافواستخدامه يف األغراض السلمية، وفريق عملها املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باس            

غـراض الـسلمية، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة إرمغـارد مـاربو                الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األ      
ــة    )النمــسا( ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــشات ورد بياهن ــرات (، وهــي مناق ــق ١٧٢-١٥٩الفق  واملرف

 ).A/AC.105/1003الثالث من الوثيقة 

 ١٧٠ والفقـرة    ١٦٤ و ١٦٣وأقرَّت اللجنة قرارات اللجنة الفرعية الـواردة يف الفقـرتني             -٢٤٧
 .A/AC.105/1003الوثيقة من 
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والحظـت اللجنــة بارتيــاح أنَّ مناقــشات الفريــق العامــل مكّنــت الــدول مــن فهــم األطــر    -٢٤٨
التنظيمية الرقابية الوطنية القائمة وتبادل اخلـربات حـول املمارسـات الوطنيـة، وتبـادل املعلومـات                  

ت تتعلــق باألنــشطة  تــشريعاعــن األطــر القانونيــة الوطنيــة، لفائــدة الــدول الــيت هــي بــصدد ســنّ   
 . الوطنيةةالفضائي

وأعربت اللجنة عن تقديرها العميق لرئيسة الفريق العامل ملا أبدته من تفـان وِحَرفيـة يف                  -٢٤٩
واتَّفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ تقريـر الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات           . قيادة الفريـق العامـل    

 عمـال  واستخدامه يف األغراض السلمية عن األ      الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي     
، يشكِّل مـصدراً مهمـا      )A/AC.105/C.2/101(املضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعّددة السنوات         

 .للمعلومات بالنسبة للدول اليت تصوغ أطر تنظيم رقايب وطنية بشأن الفضاء

امـل وأقّرهتـا اللجنـة الفرعيـة       واتفقت اللجنة علـى أنَّ التوصـيات الـيت وضـعها الفريـق الع               -٢٥٠
القانونية بشأن التشريعات الوطنية املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض           

، متثّـل أساسـا سـليما لوضـع مـشروع قـرار       )، املرفـق الثالـث، التـذييل   A/AC.105/1003(الـسلمية  
 العامـة بـشأن التعـاون الـدويل يف         للجمعية العامة أو مرفق ملشروع قرار يقّدم إىل اجلمعيـة          مستقل

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وأحاطــت اللجنــة علمــاً بــالنص املــنقح للتوصــيات اخلاصــة بتــشريعات الفــضاء الوطنيــة      -٢٥١
املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية الـيت تعكـس التنقيحـات                 

، A/AC.105/2012/CRP.21عـضاء خـالل هـذه الـدورة والـواردة يف الوثيقـة              املقدَّمة من الدول األ   
والحظت أنَّ إرمغارد ماربو سوف تواصل التشاور مع الدول األعضاء بشأن نص التوصيات يف          

 .فترة ما بني الدورتني

واتفقت اللجنة على أنَّ النص، بصيغته املنقَّحة على أسـاس تلـك املـشاورات، ينبغـي أن                   -٢٥٢
 باللغـات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة إىل اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني يف              يقدَّم

التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي      "إطــار البنــد الــدائم املعنــون    
إلقراره، وأنَّه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أيـضا أن تنظـر يف الـشكل                "  يف األغراض السلمية   ستخدامهوا

 . سيعرض به النص املتَّفق عليه إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة والستنيالذي
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    مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ٩  
أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق    -٢٥٣
ع جدول األعمال املؤقّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية القانونية، وورد بياهنا يف            مبشرو

 ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ١٩٤-١٧٥الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

وبناًء على مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية اخلمسني، اتَّفقـت اللجنـة        -٢٥٤
 :للجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني يف البنود املوضوعية التاليةعلى أن تنظر ا

 .تبادل عام لآلراء  -١  

 .بالفضاء اخلارجي وتطبيقهادة اخلمس املتعلقة حالة معاهدات األمم املتح  -٢  

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما        -٣  
 .اءيتعلق بقانون الفض

 :املسائل املتصلة مبا يلي  -٤  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف                )ب(    
السبل والوسائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار           

 . لالتصاالتالثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل

التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                 -٥  
 .األغراض السلمية

 :البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  -٦  

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف     )أ(    
 الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها؛

 التطّورات ذات الصلة بالربوتوكول املتعلق باملسائل       دراسة واستعراض   )ب(    
اخلاصـــة بـــاملوجودات الفـــضائية امللحـــق باتفاقيـــة الـــضمانات الدوليـــة 

 للمعّدات املنقولة؛

 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء؛  )ج(    
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تبادل عام للمعلومات واآلراء بـشأن اآلليـات القانونيـة املتـصلة بتـدابري                )د(    
الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة         ختفيف احلطام   

 .يف احلسبان

استعراض اآلليات الدوليـة للتعـاون      : البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العمل         -٧  
 .يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

لعمـــل املتعـــدِّدة  حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف خطـــة ا٢٠١٣العمـــل املتـــوخَّى لعـــام (    
ــرة   ــواردة يف الفق ــسنوات، ال ــة عــن    ١٧٩ال ــة القانوني ــة الفرعي ــر اللجن  مــن تقري

 ))A/AC.105/1003(دورهتا احلادية واخلمسني 

اقتراحات لبنود جديدة مقّدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض             -٨  
 . الثالثة واخلمسنيالسلمية لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا

واتفقت اللجنة على أن تعـاود، أثنـاء دورة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة الثانيـة واخلمـسني،                     -٢٥٥
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي       عقــَد الفريــق العامــل املعــين حبال

 .خلارجي وتعيني حدودهوتطبيقها، والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء ا

واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض اللجنة الفرعية، أثنـاء دورهتـا الثانيـة واخلمـسني،                  -٢٥٦
مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل املعين حبالة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة                   

 .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

 ٢٠١٧ إىل عـام     ٢٠١٤ اللجنة كذلك على إنشاء فريق عامل للفتـرة مـن عـام              واتفقت  -٢٥٧
وفقــاً خلطــة العمــل املنفــذة يف إطــار البنــد املتعلــق باســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال    

 .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون    واتفقت اللجنة على أن ُيـدعى املعهـد الـدويل لقـان            -٢٥٨
 .الفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ االقتراح الذي قدَّمته اجلمهورية التشيكية إلدراج بند عنوانه               -٢٥٩
يف من احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة       استعراض اجلوانب القانونية للمبادئ التوجيهية للتخف     "

 جمموعـة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بغية حتويل تلك املبـادئ التوجيهيـة إىل            
يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة، سـيتيح فرصـة             " مبادئ تعرض على اجلمعية العامة العتمادهـا      

 احتياجات الوقت الراهن واملستقبل     لوضع صك دويل يتناول مسألة احلطام الفضائي بشكل يليب        
 .القريب، وأنَّ هذا العمل سيستلزم التعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
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ــة بــشأن التنظــيم     نَّوقيــل إ  -٢٦٠ ــة الفرعي  مــن الــضروري إدراج بنــد يف جــدول أعمــال اللجن
 .امليةالرقايب لنشر الصور املستمّدة من سواتل رصد األرض عرب الشبكة الع

    
    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -هاء  

: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون               -٢٦١
 .٦٦/٧١، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة

واهلند والواليات املتحدة واليابان يف إطار هذا البنـد         وتكلّم ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا        -٢٦٢
 .من جدول األعمال

وأحاطت اللجنة علماً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                     -٢٦٣
بالفوائــد العرضــية لتكنولوجيــا الفــضاء، الــيت أفــضت إىل اعتمــاد اســتراتيجيات إلدارة التنميــة        

 لعمليةليمية، وكذلك إىل ظهور ابتكارات مفيدة يف العديد من اجملاالت العلمية وااالقتصادية اإلق
للمجتمع املـدين، ومنـها الطـب والبيولوجيـا والكيميـاء وعلـم الفلـك والزراعـة والطـريان والنقـل                     

 .الّربي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقة

ولوجيا الفضاء تشكِّل حمرِّكا قويا لالبتكار      واتفقت اللجنة على أنَّ الفوائد العرضية لتكن        -٢٦٤
التكنولوجي والنمو يف القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات علـى الـسواء وأنَّـه ميكـن االنتفـاع مـن           

 كمـا  الت،تطبيقها يف حتقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ويف تطوير البىن التحتية الوطنية لالتصا          
 .لتنمية املستدامةميكن تطبيقها يف مشاريع ترمي إىل حتقيق ا

واتفقت اللجنة على أنَّـه ينبغـي تـرويج الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء ألهنـا تعـزِّز                 -٢٦٥
التكنولوجيات املبتكرة، وتعمل من مث علـى دفـع عجلـة التقـدُّم االقتـصادي واملـسامهة يف حتـسني                    

 .نوعية احلياة

ــد جنحــت يف إشــراك       -٢٦٦ ــات ق ــة أنَّ احلكوم ــاع اخلــاص واألوســاط   والحظــت اللجن القط
 .األكادميية يف مشاريع شّتى تتعلق بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء

 متاح على اإلنترنت Spinoff 2011 منشور الناسا الذي حيمل عنوان نَّوالحظت اللجنة أ  -٢٦٧
)http://spinoff.NASA.gov.( 
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    الفضاء واجملتمع  -واو  
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة       "الفـضاء واجملتمـع   "األعمـال املعنـون     نظرت اللجنة يف بند جـدول         -٢٦٨

 .٦٦/٧١العامة 

وتكلم يف إطار هـذا البنـد ممثّلـو إندونيـسيا وإيطاليـا ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا                       -٢٦٩
. وكنـدا والنمـسا ونيجرييـا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان             ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    وفن

 أعـضاء  لوألقـى ممثّلـو دو  . ة املراقُب عن الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفـضاء كما أخذ الكلم 
 .أخرى كلمات متصلة هبذا البند خالل التبادل العام لآلراء

 :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٧٠

، "إنشاء املركز الدويل لعلم طقس الفضاء وتدريسه يف جامعة كيوشو باليابـان    "  )أ(  
 قدَّمه ممثّل اليابان؛

 مه ممثل إيطاليا؛دَّ، ق"فية لوكالة الفضاء اإليطاليةاألنشطة التثقي"  )ب(  

النانويـة الـيت تـضطلع هبـا اجلامعـات اليابانيـة، ورؤيـة              /أنشطة السواتل الـصغرية   "  )ج(  
 .، قدَّمه ممثّل اليابان"استشرافية من أجل املسامهة الدولية

باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة إىل             وأحاطت اللجنة علماً      -٢٧١
إذكاء الوعي وزيـادة الفهـم يف اجملتمـع فيمـا يتعلـق باالسـتفادة مـن تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا                        

 .الفضاء لتلبية االحتياجات اإلمنائية

هج الدراســية والحظــت اللجنــة اســتمرار التــزام الــدول واملنظمــات الدوليــة بتــرويج املنــا  -٢٧٢
والــربامج يف جمــال الفــضاء، الــيت تــضعها املؤســسات الوطنيــة املعنيــة بالفــضاء والتعلــيم مــن أجــل   

عـد  ُباألطفال والشباب وعامة اجلمهور، وبتعزيز فرص التعلـيم باسـتخدام تكنولوجيـا الـتعلُّم عـن       
لـوم وتكنولوجيـا    عد والتعلُّم اإللكتروين من أجـل التوعيـة بفوائـد تطبيقـات ع            ُب مثل التدريس عن  

 .الفضاء يف حتقيق التنمية املستدامة

وأشارت اللجنة إىل أمهية برامج التعليم يف جمال الفضاء يف تـشجيع الـشباب علـى مزيـد                    -٢٧٣
ــادين العلــوم      ــا الفــضاء حيــث حتفــزهم علــى االشــتغال يف مي مــن املــشاركة يف علــوم وتكنولوجي

 .من القدرات الوطنية يف تلك اجملاالتوالتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، مبا يعّزز 

والحظت اللجنة أمهية إبقاء اجملتمع على صلة بأنشطة الفضاء عن طريق نشر املعلومـات     -٢٧٤
عــن أنــشطة الفــضاء بــني خمتلــف الفئــات املــستهدفة، مبــا يــشمل صــانعي الــسياسات والقــرارات    
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 والعلمية، باستخدام طائفة متنّوعة      واملهنيني والشباب واألوساط الصناعية    واملعلّمنيواألكادمييني  
 .من األدوات والربامج التواصلية، مبا يف ذلك شبكات التواصل االجتماعي

والحظت اللجنة استمرار حمطة الفضاء الدولية يف أداء دورها يف جمال التعليم والتواصل               -٢٧٥
 .مع األوساط التعليمية على نطاق العامل

د الكـبري مـن األنـشطة التواصـلية املنفـذة علـى الـصعيد               والحظت اللجنـة بارتيـاح العـد        -٢٧٦
اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم                

والحظــت اللجنــة بتقــدير الــدور الــذي تؤدِّيــه . وتكنولوجيــا الفــضاء لتحقيــق التنميــة املــستدامة
تحــدة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، يف جمــاالت   املنتــسبة إىل األمــم املإلقليميــةاملراكــز ا

 .التعليم املتصلة بالفضاء

وأحاطــت اللجنــة علمــاً بتنظــيم عــدد مــن املــؤمترات واملــسابقات واملعــارض والنــدوات      -٢٧٧
واحللقات الدراسـية املتـصلة بالفـضاء علـى النطـاق العـاملي، ممـا أتـاح إمكانيـة إقامـة صـالت بـني                         

 .يدهم بفرص التدريب والتعليماملعلمني والطالب وتزو

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ أسبوع الفـضاء العـاملي، الـذي ُيحتفـل بـه سـنويا يف الفتـرة                   -٢٧٨
، يواصل إذكـاء الـوعي      ٥٤/٦٨أكتوبر، عمال بقرار اجلمعية العامة      / تشرين األول  ١٠ إىل   ٤من  

ــن خــالل        ــور م ــة اجلمه ــشباب وعام ــضاء اخلــارجي يف أوســاط ال ــشطة الف ــن   بأن تنظــيم عــدد م
 . التعليمية املتصلة بالفضاء على الصعيد العامليشطةالفعاليات واألن

    
    الفضاء واملياه  -زاي  

، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة "الفــضاء وامليــاه"نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون   -٢٧٩
 .٦٦/٧١العامة 

ــسيا واململ      -٢٨٠ ــو إندوني ــد ممثل ــذا البن ــة يف إطــار ه ــد   وأخــذ الكلم ــسعودية واهلن ــة ال كــة العربي
والواليــات املتحــدة واليابــان، وأدىل ممثــل إكــوادور بكلمــة أيــضا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا    

 ذاوأثنـاء التبـادل العـام لـآلراء تكلّـم أيـضا ممثلـو دول أعـضاء أخـرى بـشأن هـ            . الالتينية والكـارييب  
 .مري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياهكما تكلم يف إطار هذا البند املراقب عن جائزة األ. البند

 :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني  -٢٨١

 ، قدَّمه ممثّل اليابان؛)"SHIZUKU( املياه -البعثة األوىل لرصد التغّيرات يف العامل "  )أ(  
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ئ اعتمادا  املالحة اآلمنة واملوثوقة للسفن يف احمليطات واملناطق الساحلية واملوان        "  )ب(  
 .، قدَّمه ممثّل أملانيا"على النظم العاملية لسواتل املالحة ونظم تعزيزها

ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقة باملياه حيث           -٢٨٢
 .قدَّمت أمثلة على الربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأن

والحظــت اللجنــة أنَّ املــسائل املتعلقــة بامليــاه أصــبحت مــن أخطــر املــشاكل البيئيــة الــيت    -٢٨٣
تواجه البشرية، حبيث تترتب عليها آثار سياسية يف كثري مـن األحيـان، وأنَّ حفـظ املـوارد املائيـة                    
املوجــودة واســتخدامها اســتخداما ســليما يتَّــسمان بأمهيــة بالغــة الســتمرار احليــاة علــى كوكــب   

ويف هذا الصدد، ميكن أن تساعد البيانات املستمدَّة من الفضاء صانعي السياسات على             . األرض
 .اختاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة املوارد املائية

ــا     -٢٨٤ ــة أعلنـــت يف قرارهـ ــة العامـ ــة بارتيـــاح أنَّ اجلمعيـ ــرة٥٨/٢١٧َوالحظـــت اللجنـ   الفتـ
، وهـذا أمـر يـنِمُّ عـن تنـامي الـوعي             "املـاء مـن أجـل احليـاة       " للعمـل،    ا دولي عقداً ٢٠١٥-٢٠٠٥

 .واالهتمام باملسائل املتعلقة باملياه

ــاه،         -٢٨٥ ــة باملي ــسائل املتعلق ــيت ُتعــىن بامل ــّصات الفــضائية ال ــرة عــدد املن ــة كث والحظــت اللجن
كمـا الحظـت    . والحظت أيضا أنَّ البيانات املستمدَّة من الفضاء ُتـستخدم بكثـرة يف إدارة امليـاه              

 يف اً هامـ اًنولوجيا الفضاء وتطبيقاته، مقترنةً بالتكنولوجيا غري الفـضائية، تـؤّدي دور      اللجنة أنَّ تك  
معاجلة معظم املسائل املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك فهم الدورات املائية يف العـامل ورصـدها، وأمنـاط              

لـزالزل  الطقس غري االعتيادية، ورسم خرائط اجملاري املائية، ورصد آثار الفيضانات واجلفاف وا           
 . املناسبقتوالتخفيف من حدِّهتا، وزيادة دقّة التنّبؤات اجلوية وصدورها يف الو

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ الكـثري مـن البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة،                  -٢٨٦
تواجه صعوبات يف استخالص البيانات الالزمة إلدارة مواردها املائية بكفاءة ومـن مث يف مواكبـة               
املستجدات يف الوقت املناسب، وأنَّـه ينبغـي تعزيـز تبـادل البيانـات بـشأن املـسائل املتعلقـة بامليـاه                      

 .واحلصول على تكنولوجيا الفضاء عن طريق التعاون الدويل

، الذي ُعـرض علـى      "الفضاء وتدبري النظام البيئي   "وفيما يتعلق باملوضوع اخلاص املعنون        -٢٨٧
امسة واخلمسني، أحاطت اللجنة علمـا بـاجلهود املبذولـة السـتخدام            نظر اللجنة خالل دورهتا اخل    

بيانات السواتل يف رسم خرائط املناطق الساحلية وخرائط موائل النظم اإليكولوجيـة الـساحلية،              
 دراسات عن احلالة اإليكولوجية للشعاب املرجانية يف العامل، وأثر ارتفاع مستوى سطح             وإعداد

 .البحر على البيئة الساحلية
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وأشــارت اللجنــة إىل افتتــاح بّوابــة امليــاه الدوليــة علــى اإلنترنــت، وهــي قاعــدة بيانــات      -٢٨٨
تفاعليـــة للمنظمـــات والـــشركات والفنـــيني يف جمـــال امليـــاه هتـــدف إىل تعزيـــز التعـــاون الـــدويل    

وأنـشئت هـذه البّوابـة متابعـةً        . واالتصاالت واحلصول على معلومات عن املـسائل املتعلقـة بامليـاه          
 اثنني من مؤمترات األمم املتحـدة الدوليـة حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف إدارة                   اتصيلتو

امليـاه، ُنظِّمـا بالتعــاون مـع جـائزة األمــري سـلطان بـن عبــد العزيـز العامليـة للميــاه وُعقـد أوهلمــا يف          
 .٢٠١١ والثاين يف األرجنتني يف عام ٢٠٠٨اململكة العربية السعودية يف عام 

ت اللجنة أيـضا إىل املـؤمتر الـدويل الثالـث حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف          وأشار  -٢٨٩
ــام    ــده يف ع ــرَّر عق ــاه املق ــات     ٢٠١٣إدارة املي ــم املتحــدة للتطبيق ــامج األم ــذي ســينظّمه برن ، وال

 .الفضائية بالتعاون مع جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه
    

    خر املناغيُّالفضاء وت  -حاء  
وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    " الفضاء وتغيُّر املناخ"نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون       -٢٩٠

 .٦٦/٧١العامة 

وأخذ الكلمة يف إطار هـذا البنـد ممثّلـو أسـتراليا وأملانيـا وإندونيـسيا وإيطاليـا وباكـستان                      -٢٩١
وأدىل . ت املتحـدة واليابـان    ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا ونيجرييا واهلنـد والواليـا         

 ممثّلـو  لبنـد وخالل التبـادل العـام لـآلراء، تكلّـم أيـضا بـشأن ا      . ممثال أملانيا وفرنسا بكلمة مشتركة    
 .ي دول أعضاء أخرى، وممثّل إكوادور، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

 :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني  -٢٩٢

 ، قدَّمه ممثّل اليابان؛"مسامهة السواتل اليابانية يف معاجلة املشاكل العاملية"  )أ(  

، "البيانات املستمدَّة من الفضاء عن تغيُّـر املنـاخ ومراقبـة األرض يف إندونيـسيا              "  )ب(  
 .قدَّمه ممثّل إندونيسيا

ن خـالل طائفـة     والحظت اللجنة أنَّ تغيُّر املنـاخ يـؤثّر سـلبا علـى مجيـع منـاطق العـامل مـ                     -٢٩٣
متنّوعــة مــن الظــواهر مــن قبيــل االحتــرار العــاملي، واحنــسار الغــالف اجلليــدي البحــري والكتــل     

 يف نظم التيارات الكبرية يف احمليطات، وعدم        والتغيُّراتاجلليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر،      
اصف واألعاصـري    الظروف اجلّوية، واشتداد حدة أو قساوة الظواهر اجلوية من قبيل العو           ستقرارا

 .املدارية والفيضانات واجلفاف
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والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ عمليــات املراقبــة املنتظمــة واملتَّــسمة بالــشمول والتنــسيق           -٢٩٤
واالستمرارية ضرورية لرصد خمتلف مظاهر تغيُّر املناخ والعوامل اليت تساهم يف هـذا التغّيـر، وأنَّ         

 املنـاخ   تغيُّـر قبة األرضـية تثبـت اإلمكانـات اهلائلـة ملراقبـة            عمليات الرصد من الفضاء املقترنة باملرا     
 .العاملي واكتساب معرفة أساسية به

والحظــت اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا خمتلــف البلــدان لنــشر ســواتل حتمــل علــى متنــها       -٢٩٥
جمموعــة متنّوعــة مــن األجهــزة لرصــد ديناميــات الغــالف اجلــوي، واحمليطــات، وســطح األرض،   

وتــشمل املالحظــات ذات الــصلة، علــى . يــوي، واملكّونــات األخــرى للنظــام املنــاخيواحملــيط احل
 عمليـات قيـاس غـازات الدفيئـة واهلبـاء اجلـوي وبـارامترات نوعيـة اهلـواء          ،سبيل املثـال ال احلـصر     

والتغريات الطارئة عليها؛ والغطاء النبايت واستخدامات األراضي، وإزالة الغابات، ألسـباب منـها             
ــق، وتــ  ــّوع      احلرائ ــدان التن ــة وفق ــة احلرجي ــة األحيائي ــرات يف الكتل ــصّحر، والتغيُّ ــة والت دهور الترب

 األهنار اجلليدية واندفاعها بقوة، وارتفاع مستوى سطح البحـر؛ والتـهطال،            حنسارالبيولوجي؛ وا 
 .والسُُّحب، والتغيُّرات العاملية يف الدورات املائية

قائمـة بـني وكـاالت الفـضاء يف عـّدة بلـدان مـن               وأحاطت اللجنة علما جبهود التعاون ال       -٢٩٦
أجل إطالق السواتل لرصد آثار تغيُّر املناخ والبارامترات املتعلقة به، وتبادل املعلومات املـستمّدة              

 .من املنصات الفضائية بغية التعّمق يف فهم آثار تغيُّر املناخ

 امللتقى اإلقليمي لوكـاالت  كما أحاطت اللجنة علما بالتطّورات اجلارية يف إطار مبادرة      -٢٩٧
الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ بــشأن التحقــق مــن مــدى اســتعداد دول املنطقــة إليفــاد بعثــات  

، الــيت هتــدف إىل زيــادة القــدرات الوطنيــة علــى اســتخدام )Climate R3(رئيــسية لدراســة املنــاخ 
 .وتغيُّر املناخ املستمدة من الفضاء الختاذ قرارات مدروسة يف جمايل البيئة اتالبيان

وبيَّنــت بعــض الوفــود جهــود بلــداهنا املبذولــة لــدعم األنــشطة املتعلِّقــة بتغيُّــر املنــاخ الــيت     -٢٩٨
يــضطلع هبــا الفريــق املخــتص برصــد األرض، واللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض، واملنظومــة   

 صـاد عـين بـسواتل األر    العاملية لنظم رصد األرض، والنظام العاملي لرصد املناخ، وفريق التنـسيق امل           
اجلويــة، وكــذلك للمــسامهة يف رصــد حتقيــق أهــداف بروتوكــول كيوتــو امللحــق باتفاقيــة األمــم   
املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، واإلجـراءات املتَّخـذة للتخفيـف مـن آثـار تغيُّـر املنـاخ العـاملي                     

 .ر املناخوالتكيُّف معه مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

وبيَّنت بعض الوفود اجلهود اليت تبذهلا بلداهنا لتبادل البيانات املتعلقـة بتغيُّـر املنـاخ والـيت                   -٢٩٩
ميكن أن تكـون مفيـدة يف حتليـل تغيُّـر املنـاخ، وفهـم األخطـار الطبيعيـة، والتخفيـف مـن آثارمهـا                         

 .والتكّيف معهما
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ــود عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاون     -٣٠٠ ــدويل يف جمــال الرصــد الفــضائي   وأعــرب بعــض الوف  ال
ــسهم إســهاما       ــشمس واألرض، ي ــني ال ــاعالت ب للمحيطــات والغــالف اجلــوي واألراضــي والتف

 .أساسيا يف التصّدي للتحّديات اليت يطرحها تغيُّر املناخ

 احلصول يف الوقت املناسب وبشكل كامل ودون قيود علـى     نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -٣٠١
من السواتل املدنية، فضال عن نشر األدوات واملعارف الالزمة الستخدام تلك         البيانات املستمّدة   

 .البيانات أمر ضروري لتطوير نظم رصد األرض ملا فيه صاحل البشرية

 البلدان اليت ترتاد الفضاء مجيع البلدان النامية بإمكانيـة احلـصول         تزوَّدوقيل إنه ينبغي أن       -٣٠٢
قـة تتعلـق برصـد األرض، ممـا يعـزِّز اجلهـود العامليـة يف جمـال                  دون قيود على بيانـات فـضائية موثو       

 . والتكّيف معهاحّدهتامكافحة آثار تغيُّر املناخ والتخفيف من 
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -طاء  
اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف منظومـة       "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون          -٣٠٣

 .٦٦/٧١، وفقا لقرار اجلمعية العامة "ألمم املتحدةا

وخالل التبـادل العـام لـآلراء أدىل ممثّلـو          . وأدىل مندوب اليابان بكلمة يف إطار هذا البند         -٣٠٤
 .دول أعضاء أخرى أيضا بكلمات تتعلق هبذا البند

ورة الثانيـة  وأدىل مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بكلمة أبلغ فيها اللجنة بنتائج الد      -٣٠٥
والــثالثني لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي، الــذي استــضافه  

وُعـرض علـى اللجنـة تقريـر        . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٩ إىل   ٧برنامج األغذيـة العـاملي يف رومـا مـن           
 بـــني الوكـــاالت بـــشأن أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي عـــن تلـــك الـــدورة        املـــشتركاالجتمـــاع 

)A/AC.105/1015.( 

ــام عــن       -٣٠٦ ــر األمــني الع ــدير بتقري ــة بتق  بالفضاء الصلة ذات األنشطة تنسيقورحَّبــت اللجن
 استخدام __ ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـــرة ملرتقبـــةا والنتائج التوجهات: ملتحـــدةا األمم منظومة ضمن

ــستمدَّة  البيانات ــة امل ــة املكاني ــستدامة التنمية ألغراض الفضاء من اجلغرافي ). A/AC.105/1014( امل
أشارت اللجنة إىل التوصيات املتعلقة بزيادة اسـتخدام البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدة مـن        و

 .من ذلك التقرير) و (-) أ (٨٦الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة، الواردة يف الفقرة 

يقيـا  وأشارت اللجنة إىل مذكّرة األمانة اليت أُعدَّت بالتعاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفر                -٣٠٧
وبالتشاور مع أعضاء االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، املعنونـة               

 يــر، والتقر)A/AC.105/941" (إســهامات منظومــة األمــم املتحــدة: فوائــد الفــضاء لــصاحل أفريقيــا"
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اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء داخـل منظومـة          "اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكـاالت املعنـون         
وأشــارت ). A/AC.105/991" (األمــم املتحــدة مــن أجــل التــصّدي للمــسائل املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخ 

اللجنة إىل أنَّ التقرير اخلـاص املقبـل لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت، الـذي سيـصدر يف عـام                       
 .، سيتناول موضوع استخدام تكنولوجيا الفضاء يف الزراعة ومن أجل األمن الغذائي٢٠١٣

الذي تشاركت " Space and Climate Change"رحَّبت اللجنة بتقدير باملنشور املعنون و  -٣٠٨
يف إعداده املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، اسـتنادا إىل التقريـر                  

 ياملشار إليه أعاله عن استخدام تكنولوجيا الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة من أجل التـصدّ  
والحظــت اللجنــة أنَّ املنــشور ُوزِّع علــى نطــاق واســع يف مــؤمتر . سائل املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخللمــ

نــوفمرب /األمــم املتحــدة املعــين بتغيُّــر املنــاخ املعقــود يف ديربــان جبنــوب أفريقيــا، يف تــشرين الثــاين   
 .، وأنَّه أتيح للوفود املشاركة يف الدورة احلالية للجنة٢٠١١ديسمرب /وكانون األول

والحظت اللجنة أنَّ اجللسة غري الرمسية املفتوحة للـدول األعـضاء واملـراقبني يف اللجنـة،                  -٣٠٩
 ٩، ُعقـــدت يف رومـــا بتـــاريخ "الفـــضاء يف خدمـــة الزراعـــة واألمـــن الغـــذائي"بـــشأن موضـــوع 

. ، مباشــرة بعــد الــدورة الثانيــة والــثالثني لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت٢٠١٢مــارس /آذار
 على أنَّ تلك اجللسات غري الرمسية املفتوحة متثّل فرصـةً لزيـادة الـوعي وتبـادل     اللجنةي  واتفق رأ 

ــة األمــم       ــا الفــضاء يف منظوم ــصلة باســتخدام تكنولوجي ــشأن املواضــيع ذات ال وجهــات النظــر ب
 .املتحدة، وشّجعت الدول األعضاء على مواصلة املشاركة بفاعلية يف هذه اجللسات

 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، بــصفته القــائم مبهــام أمانــة        والحظــت اللجنــة أنَّ   -٣١٠
االجتماع املشترك بني الوكاالت، سينّسق مع كيانات األمم املتحدة اليت تتَّخذ من جنيـف مقـّرا                
 اهلا فيما يتعلق باستضافة الدورة الثالثة والثالثني لالجتماع املشترك بني الوكاالت، املقرَّر عقـده             

 .٢٠١٣يف عام 

أحاطت اللجنـة علمـا جبهـود التعـاون املبذولـة بـني الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم                     و  -٣١١
. املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفـضاء يف معاجلـة القـضايا العامليـة الـيت تواجههـا البـشرية                  

سـنوات العمـل يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ           "ويف هذا الـصدد، أشـارت اللجنـة إىل القـرار املعنـون              
 من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ونظام املعلومات اجلغرافيـة يف احلـدِّ مـن خمـاطر                دةالستفاعلى ا 

ــرة    ــستدامة يف الفتـ ــة املـ ــق التنميـ ــوارث وحتقيـ ــة  "٢٠١٧-٢٠١٢الكـ ــه اللجنـ ــذي اعتمدتـ ، الـ
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف دورهتـا الثامنـة والـستني املعقـودة يف بـانكوك                   

 .٢٠١٢ يوما/يف أيار
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والحظت اللجنة بارتياح أنَّ األمانة ما زالت تتعهَّد موقعا شبكيا لتنسيق أنشطة الفـضاء        -٣١٢
، وأنَّ العـروض اإليـضاحية   )www.uncosa.unvienna.org(اخلارجي داخل منظومة األمم املتحـدة       

ــسة غــري ا      ــثالثني لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت واجلل ــة وال ــدورة الثاني ــة يف ال ــةلرمساملقدَّم  ي
املفتوحــة الــيت أعقبتــه، وكــذلك املعلومــات األخــرى عــن أنــشطة كيانــات األمــم املتحــدة احلاليــة  

 .املتعلقة بالفضاء، متاحة على هذا املوقع
    

    دور اللجنة يف املستقبل  -ياء  
، عمـالً بقـرار     "دور اللجنـة يف املـستقبل     "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -٣١٣

 .٦٦/٧١امة اجلمعية الع

واستذكرت اللجنة أهنا اتَّفقت يف دورهتا الرابعة واخلمسني علـى مواصـلة النظـر يف هـذا                   -٣١٤
، ملدة سنة واحدة فقط، والنظر يف املذكّرات        ٢٠١٢البند يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف عام        

 اللجنـة   سمـة مـن رئـي     املقدَّمة يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك التحديث املقترح لورقة العمـل املقدَّ             
" حنــو وضــع سياســة عامــة لألمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء       "، واملعنونــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتــرة 

)A/AC.105/L.278.( 

-مجهوريـة (زويال  وألقى ممثّلو االحتاد الروسي واألرجنتني وإيطاليا والربازيل والصني وفن   -٣١٥
وأثنـاء التبـادل العـام    .  يف إطار هذا البند كلماتواليابان  ونيجرييا والواليات املتحدة    ) البوليفارية

 .لآلراء، تكلّم ممثّلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أيضاً

املرحلــة التاليــة يف اإلدارة العامليــة "وأشــارت اللجنــة بتقــدير إىل ورقــة املناقــشة املعنونــة   -٣١٦
ــّدمها رئــيس الل )A/AC.105/2012/CRP.4" (لبحــوث الفــضاء واســتخدامه  ــة احلــايل  ، الــيت ق جن

بغرض التحفيز على التفكري والتشجيع على إجراء حوار مفتوح بشأن خمتلف القضايا الـشاملة              
 . على اللجنةضةاملعرو

والحظــت اللجنــة أنَّ العديــد مــن املــسائل املتــصلة بــدورها يف املــستقبل جــرى تناوهلــا    -٣١٧
إليهـا يف أجـزاء أخـرى       بالفعل يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال، ولـذا فـسترد اإلشـارة               

 .من هذا التقرير

ورأى بعض الوفود أنَّ اللجنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة                 -٣١٨
تشكِّل أرضـية مـشتركة فريـدة مـن نوعهـا للنـهوض بالتعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفـضاء                        

 ذهولذلك ينبغي تكثيف التفاعل فيما بني هـ       اخلارجي يف األغراض السلمية على الصعيد العاملي،        
 .اهليئات الثالث بشأن القضايا الشاملة املعروضة عليها
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وأعرب وفد عن رأي مفاده أنَّ استخدام الفضاء لصاحل البشرية ستكون له آثـار إجيابيـة                  -٣١٩
مـساعدة  على التنمية الصناعية املستدامة للبلدان، وأنَّ الفضاء ميكن أن يضطلع بدور أساسـي يف               

ويف هــذا الــسياق، رأى ذلــك الوفــد أنــه ينبغــي للجنــة أن   . البلــدان الناميــة علــى حتــسني قــدراهتا 
 ســبل التعــاون يف املــستقبل مــع هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى، مثــل منظمــة األمــم   تستكــشف

للبيئـة،  املتحدة للتنمية الصناعية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنـامج األمـم املتحـدة               
واللجنــة املعنيـــة بتــسخري العلـــم والتكنولوجيــا ألغـــراض التنميــة التابعـــة للمجلــس االقتـــصادي      

 من أجل إجياد السبل اليت ميكن لتكنولوجيا الفضاء من خالهلا أن تـسهم يف حتقيـق                 االجتماعي،و
ياسية الـيت   األهداف اإلمنائية لأللفية وأيِّ أهداف إمنائيـة مقبلـة قـد توضـع نتيجـة لاللتزامـات الـس                  

 ).٢٠+ريو(تتعّهد هبا الدول األعضاء يف ختام مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

ورأى بعض الوفود أنَّ احلفاظ على الطابع السلمي ألنشطة الفـضاء يقتـضي مـن اللجنـة                   -٣٢٠
لَّــف تعزيــز التعــاون والتنــسيق مــع اللجنــة األوىل للجمعيــة العامــة وفريــق اخلــرباء احلكــوميني املك  

 راربإجراء دراسة بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي الذي أنشئ عمالً بق              
 . ومؤمتر نزع السالح٦٥/٦٨اجلمعية العامة 

 أعـاله تتـضمَّن   ٣١٤وأعرب وفد عن رأي مفاده أنَّ ورقة العمل املشار إليها يف الفقـرة       -٣٢١
د علـى العمـوم، إالَّ أنَّ هبـا عـدَّة مفـاهيم تتَّـسم بـالغموض                 أفكاراً مفيـدة وميكـن أن حتظـى بالتأييـ         

 ترحـات ورأى ذلك الوفد أنـه ال ينبغـي أليِّ مق         . وجيب وضع شىت األولويات ملواصلة النظر فيها      
جديــدة أن تطــرح تفــسرياً جديــداً لألحكــام القائمــة للقــانون الــدويل للفــضاء، وأنَّ صــياغة تلــك  

ها ينبغي أن تكون واضحة ومتَّـسقة مـع الـصياغة واملـصطلحات             املقترحات والتعاريف الواردة في   
 .املستخدمة يف اللجنة ويف القانون الدويل للفضاء

وأعرب عن رأي مفاده أنـه مبـا أنَّ اللجنـة قـد انتـهت عمليـا مـن تنفيـذ توصـيات مـؤمتر                           -٣٢٢
استكـشاف الفـضاء   اليونيسبيس الثالث، فينبغي النظر يف عقد مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين ب       

 داخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف وقت ما يف املستقبل القريـب، وأنَّ اإلطـار املتعـدّ                
 سـيهيِّئ ظروفـاً مواتيـة أكثـر         ٢٠+األطراف اجلديد الذي سينبثق يف هناية املطاف عن مؤمتر ريـو            

 .هلذه املبادرة

 دورهتـا الـسادسة واخلمـسني، عـام         ووافقت اللجنة على مواصـلة النظـر يف هـذا البنـد يف              -٣٢٣
 .، ملدة سنة واحدة فقط٢٠١٣
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    مسائل أخرى  -كاف  
، وفقــا لقــرار اجلمعيــة "مــسائل أخــرى"نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون   -٣٢٤

 .٦٦/٧١العامة 

وأخــذ الكلمــة يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو االحتــاد الروســي وأذربيجــان واألرجنــتني            -٣٢٥
وأملانيـــا وإندونيـــسيا وإيطاليـــا وباكـــستان والربازيـــل والربتغـــال وبلجيكـــا وتركيـــا وإكـــوادور 

واجلمهورية التـشيكية وجنـوب أفريقيـا ورومانيـا وسويـسرا وشـيلي والـصني والعـراق وفرنـسا                   
وكنـدا وكينيـا ومـصر واملكـسيك واململكـة املتحـدة لربيطانيـا              ) البوليفارية-مجهورية (زويال  وفن

كمــا تكلــم ممثــل . شمالية والنمــسا ونيجرييــا وهنغاريــا والواليــات املتحــدةيرلنــدا الــإالعظمــى و
 ٧٧الــ  وممثل إكـوادور باسـم جمموعـة         ي  والكاريباألرجنتني باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية       

 العام لآلراء، تكلّم بشأن هذا البنـد كـذلك ممثّلـو دول أعـضاء أخـرى،                 بادلوأثناء الت . والصني
ــسا باالشــ  وأخــذ . تراك مــع املراقــب عــن االحتــاد األورويب، باســم االحتــاد األورويب   وممثّــل فرن

وتكلّـــم أيـــضا املراقبـــان عـــن املعهـــد  . الكلمـــة املراقبـــون عـــن األردن وأرمينيـــا وكوســـتاريكا 
 اجلوية والفـضاء والطـريان التجـاري واللجنـة العلميـة املعنيـة              املالحةاألمريكي لقانون   -اإليبريي

 .ضيةاألر-بالفيزياء الشمسية
    

اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   - ١  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 
ــامج اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض        -٣٢٦ ــرح لربن كــان اإلطــار االســتراتيجي املقت

وقـد أقـرَّت   . معروضاً على اللجنة لتنظر فيه)) A/67/6 (Prog. 5 (٢٠١٥-٢٠١٤السلمية للفترة 
 .اللجنة اإلطار االستراتيجي املقترح

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  

ــة     -٣٢٧ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــة     ٦٦/٧١وفق ــق عمــل اللجن ــصلة بطرائ ــدابري املت ، وعمــال بالت
ــرعيتني،  ــا الف ــا    )٤(وهيئتيه ــة يف قراره ــة العام ــا اجلمعي ــة يف  ٥٢/٥٦ حــسبما أقّرهت ، نظــرت اللجن

 .٢٠١٥-٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

───────────────── 
، املرفق األول؛ انظر )A/52/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )4(  

، املرفق الثاين، )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضاً 
  .التذييل الثالث
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) اجلزائـر (والحظت اللجنـة أنَّ الـدول األفريقيـة قـد أيَّـدت ترشـيح عـّز الـدين أوصـديق                       -٣٢٨
 ).A/AC.105/2012/CRP.10 (٢٠١٥-٢٠١٤ملنصب رئيس اللجنة للفترة 

ي قــد قــرَّرت أن ترشِّــح إكــوادور  تينيــة والكــاريبوالحظــت اللجنــة أنَّ دول أمريكــا الال  -٣٢٩
 ).A/AC.105/2012/CRP.20 (٢٠١٥-٢٠١٤ممثّلها ملنصب النائب األول لرئيس اللجنة للفترة 

ملنـصب  ) هنغاريـا (والحظت اللجنة أنَّ دول أوروبا الشرقية قد أيَّدت ترشيح إيلـود بـوت      -٣٣٠
 ).A/AC.105/2012/CRP.11 (٢٠١٥-٢٠١٤رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة 

ــيح        -٣٣١ ــدت ترشــ ــد أيَّــ ــرى قــ ــة ودول أخــ ــا الغربيــ ــة أنَّ دول أوروبــ ــت اللجنــ   والحظــ
 ٢٠١٥-٢٠١٤ملنـصب رئـيس اللجنـة الفرعيـة القانونيـة للفتـرة             ) أملانيـا (أوفـه شـروغل     -كاي

)A/AC.105/2012/CRP.12.( 

حها ملنـصب النائـب الثـاين لـرئيس        والحظت اللجنـة أنَّ الـدول اآلسـيوية ستـسمِّي مرشّـ             -٣٣٢
  .٢٠١٥-٢٠١٤املقرر للفترة /اللجنة

    
    مركز املراقب  - ٣  

األمريكي لقـانون املالحـة اجلويـة والفـضاء         -أحاطت اللجنة علما بطلب املعهد اإليبريي       -٣٣٣
وُعـرض الطلـب واملراسـالت      . والطريان التجاري احلصولَ على مركز مراقب دائـم لـدى اللجنـة           

 .A/AC.105/2012/CRP.9لى اللجنة يف ورقة االجتماع ذات الصلة ع

وقــرَّرت اللجنــة توصــية اجلمعيــة العامــة بــأن متــنح، يف دورهتــا الــسابعة والــستني، مركــز    -٣٣٤
األمريكي لقانون املالحة اجلويـة والفـضاء والطـريان         -املراقب الدائم لدى اللجنة للمعهد اإليبريي     

 ستـشاري  يف طلبه وثائق تشري إىل أنه حيظى مبركز ا         قدَّمعهد  وأشارت اللجنة إىل أنَّ امل    . التجاري
 .١٩٧٦خاص لدى اجمللس االجتماعي واالقتصادي منذ عام 

وُعـرض  .  األرضية -وأحاطت اللجنة علما بطلب اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية            -٣٣٥
 .A/AC.105/2012/CRP.8الطلب واملراسالت ذات الصلة على اللجنة يف ورقة االجتماع 

وقــرَّرت اللجنــة توصــية اجلمعيــة العامــة بــأن متــنح، يف دورهتــا الــسابعة والــستني، مركــز    -٣٣٦
 األرضـية علـى أن تقـوم هـذه     -مراقب دائم لدى اللجنة للجنة العلمية املعنية بالفيزيـاء الشمـسية     

ــثالثني         ــة وال ــة يف دورهتــا الثالث ــه اللجن ــت علي ــا ملــا اتَّفق ــة، وفق ــة العلمي ــا الث)٥(اللجن  الثــة ودورهت

───────────────── 
  .١٣٧، الفقرة )A/45/20 (٢٠الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )5(  
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 بشأن مـنح مركـز مراقـب للمنظمـات غـري احلكوميـة ووفقـا للممارسـة الـيت أقرَّهتـا                       )٦(واخلمسني
 .اللجنة، بتقدمي طلب للحصول على مركز استشاري لدى اجمللس االجتماعي واالقتصادي

  
    املسائل التنظيمية  - ٤  

، علــى ٢٠١١خلمــسني، يف عــام اســتذكرت اللجنــة أهنــا اتَّفقــت يف دورهتــا الرابعــة وا   -٣٣٧
استخدام بعض الطرائق لتحسني تنظيم أعمال دوراهتا ودورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة             

 والحظــت بارتيــاح أنَّ هــذه التــدابري طُبِّقــت بالفعــل بنجــاح يف   )٧(واللجنــة الفرعيــة القانونيــة، 
 أكّـدت اللجنـة احلاجـة إىل        ويف هـذا الـصدد،    . ٢٠١٢ اللجنتني الفرعيتني يف عام      اتنيدوريت ه 

أقــصى درجــة مــن املرونــة يف حتديــد اجلــدول الــزمين لبنــود جــدول األعمــال مــن أجــل حتقيــق     
ــال          ــة واألعم ــسات العام ــال يف اجلل ــود جــدول األعم ــر يف بن ــني النظ ــّد ب ــد ح ــوازن إىل أبع الت

 . العاملةقةاملضطلع هبا يف إطار األفر

ظـر يف اختـاذ التـدابري التاليـة جلعـل الـدورات أكثـر               ورأى بعض الوفود أنَّ من املمكـن الن         -٣٣٨
إعــادة توزيــع الوقــت واملــوارد، علــى ســبيل التجربــة، وال ســيما يف ضــوء النتــائج األوىل   : فعاليــة

 البعيـد؛   دللتدابري املتَّخذة يف إطار الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـ               
ل األعمـال يف آن واحـد للنظـر فيهـا؛ ودمـج بنـود جـدول                 وجتّنب طـرح العديـد مـن بنـود جـدو          

ــة املنحــى؛ والنظــر يف املــسائل       األعمــال؛ واعتمــاد جــدول أعمــال عملــي املنحــى وتقــارير عملي
 .التنظيمية يف وقت مبكّر من الدورات املنعقدة إلتاحة وقت كاف إلجراء مناقشات موضوعية

 دورهتــا الــسادسة واخلمــسني يف ورقــة ورأى بعــض الوفــود أنَّ علــى اللجنــة أن تنظــر يف  -٣٣٩
املـسائل  "االجتماع اليت أتيحت يف الدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة القانونيـة، وعنواهنـا                  

والحظت هذه الوفود أنَّ الورقة تستعرض ما تتبعـه         ). A/AC.105/C.2/2012/CRP.14" (التنظيمية
سـات جيـدة يف تنظـيم تقـارير اهليئـات احلكوميـة              األخرى املثيلة يف األمم املتحدة من ممار       هليئاتا

الدوليــة، وأنــه ينبغــي اســتخدام مــضمون هــذه الورقــة أساســاً للمناقــشات بــشأن تبــسيط وتنظــيم 
 .أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده ضرورة اإلبقاء على املدة احلالية لدورات اللجنتني                -٣٤٠
لكي تتمكّن اللجنـة مـن مواصـلة كفالـة سـيادة القـانون يف األنـشطة الفـضائية                   الفرعيتني واللجنة   

 لـصاحل البـشرية   -والتطوير التدرجيي لقـانون الفـضاء واحلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي         
───────────────── 

  .٣١١، الفقرة )A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )6(  
  .٢٩٨، الفقرة )A/66/20 (٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )7(  
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 يف األغــراض الــسلمية، ومــن أجــل إتاحــة الوقــت الكــايف للنظــر يف البنــود املوضــوعية     - ءمجعــا
، وال سـيما هبـدف قيـام اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بـالنظر يف بنـود                   املدرجة علـى جـدول األعمـال      

 .جدول األعمال اجلديدة

ورأى بعض الوفود أنَّ التدابري الرامية إىل جعل دورات اللجنة وجلنتيهـا الفـرعيتني أكثـر                  -٣٤١
 بنـود   فعالية، ال ينبغي أن تؤثِّر على املرونة املمنوحة فعال لألمانة من حيـث إمكانيـة إعـادة طـرح                  

 .جدول األعمال للنظر فيها، إذا لزم األمر

ورأى بعض الوفود أن تويل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية مزيدا من االهتمـام للمـسائل                 -٣٤٢
 .املوضوعية وجتّنب العروض اإليضاحية التقنية ذات األهداف التجارية

لتقنيـة، الـيت ُيقـدَّم يف دوراهتـا     وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ على اللجنـة الفرعيـة العلميـة وا              -٣٤٣
أكرب عدد من العروض اإليضاحية التقنية، أن تنظر يف اسـتخدام الفتـرة الزمنيـة بـني االجتماعـات         

 العامـل   ريقلتقدمي العروض اإليضاحية التقنية، إذا لزم األمر، من أجل إتاحة أكرب وقت ممكن للف             
 .بعيد للنهوض بأعمالهاملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ال

    
    مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واخلمسني للجنة  - ٥  

نظرت اللجنة يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة واخلمسني ووافقـت       -٣٤٤
على دمج البند املتعلق بتنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء                      

 .والبند املتعلق بالفضاء واجملتمع) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي 

وأوصت اللجنة بـالنظر يف البنـود املوضـوعية التاليـة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني، يف                     -٣٤٥
 :٢٠١٣عام 

 .تبادل عام لآلراء  -١  

ــ  -٢   ــةوســائلالسبل وال ــضاء اخلــارجي   مب  الكفيل ــراض واصــلة اســتخدام الف يف األغ
 .السلمية

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسني  -٣  

 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني  -٤  

 .الفضاء والتنمية املستدامة  -٥  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  
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 .فضاء واملياهال  -٧  

 .الفضاء وتغيُّر املناخ  -٨  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -٩  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١٠  

 .مسائل أخرى  -١١  

ــون          -٣٤٦ ــد املعن ــار البن ــر، يف إط ــه ميكــن النظ ــى أن ــة عل ــق رأي اللجن ــة  "واتف ــضاء والتنمي الف
اســتخدام تطبيقــات علــوم :  التاليــة، يف مجلــة جمــاالت أخــرى، يف اجملــاالت املواضــيعية"املــستدامة

االقتـصادية والتنميـة املـستدامة؛ ونتـائج مـؤمتر األمـم            -وتكنولوجيا الفضاء يف التنميـة االجتماعيـة      
 .؛ والتعليم وبناء القدرات)٢٠+ريو(املتحدة للتنمية املستدامة 

ى اخلمـسني ألول رحلـة       يـصادف االحتفـال بالـذكر      ٢٠١٣والحظت اللجنة أنَّ عام       -٣٤٧
فضائية قامت هبا امرأة، هي فالنتينا ترييشكوفا، ورأت أن تنظِّم األمانة نشاطا ملـدة نـصف يـوم      
يتناول إسهام املرأة يف األنشطة الفـضائية، ورأت أن يـشارك يف هـذا النـشاط فريـق مـن النـساء             

ــارزات يف ــضائية،     البـ ــشافات الفـ ــل االستكـ ــن قبيـ ــضاء مـ ــلة بالفـ ــادين ذات صـ ــوم،  ميـ  والعلـ
والتكنولوجيــا، والتعلــيم واألعمــال التجاريــة، والــسياسة العامــة، وأن يكــون موضــوع النــشاط  

ويف هـــذا الـــصدد، اتَّفقـــت اللجنـــة علـــى أن يعقـــد اجتمـــاع ". بنـــاء املـــستقبل اآلن: الفـــضاء"
 املهتمة علـى هـامش الـدورة اخلمـسني للجنـة الفرعيـة              وفودللتخطيط هلذا النشاط تشارك فيه ال     

 .لمية والتقنيةالع

واتَّفقت اللجنة على أن تضع األمانة اجلـدول الـزمين ألعمـال اللجنـة يف دورهتـا القادمـة                     -٣٤٨
 بطريقة متكِّن الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض والفريق العامل املعين             ٢٠١٣عام  

 مـن   والتقنيـة، لفرعيـة العلميـة     باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، التـابعني للجنـة ا            
 .االستعانة خبدمات الترمجة الشفوية

وأحاطت اللجنة علما، يف سياق تبسيط جـدول أعماهلـا، بـاقتراح مقـدَّم مـن إندونيـسيا              -٣٤٩
، ميكــن أن يــشمل عــدَّة قــضايا منــها املــسائل البيئيــة  "الفــضاء وبيئــة األرض"بــإدراج بنــد بعنــوان 

 ردناخ، والتدهور البيئي، وتـدهور التربـة، واسـتخدامات األراضـي، ومـوا            تغيُّر امل : الرئيسية التالية 
 .النظم اإليكولوجية، واألمن الغذائي والصحة

وأكَّــدت بعــض الوفــود علــى أمهيــة دور اللجنــة يف حتديــد املــشاكل الناشــئة عــن قــصور    -٣٥٠
سات الوطنيـة ودون    التعاون بني املؤسسات املسؤولة عن إدارة املناطق البحرية والساحلية واملؤس         
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اإلقليمية واإلقليميـة والدوليـة ذات القـدرات الفـضائية، واقترحـت تـشكيل فريـق رفيـع املـستوى                    
 املسألة عندما تنظر اجلمعية العامة يف البند املتعلق بالتعاون الدويل يف استخدام الفـضاء             تلكيعاجل  

 .اخلارجي يف األغراض السلمية يف الدورة السابعة والستني
    

    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -الم  
  اتَّفقــت اللجنــة علــى اجلــدول الــزمين املؤقّــت التــايل لــدورهتا ودوريت جلنتيهــا الفــرعيتني      -٣٥١

  :٢٠١٣يف عام 
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