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      الفصل األول
    مقدِّمة    

 الـــسادسة جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية دورهتـــا عقـــدت  -١
وكــان أعــضاء مكتــب اللجنــة علــى  . ٢٠١٣يــه ليو/متــوز ٢١ إىل ١٢ مــن واخلمــسني يف فيينــا

 :النحو التايل

 )اليابان( هوريكاوا ياسوشي        :الرئيس  

 )الربتغال(ي دواريت سانتوس  فيليب    :النائب األول للرئيس  

 )بولندا(بيوتر فوالنسكي   :املقّرر/ثاين للرئيسالنائب ال  
    

    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    عقــدت   -٢ ــة التابعــة للجن ــة والتقني ــة الفرعيــة العلمي اللجن

 برئاسة فلـيكس    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢ إىل   ١١ يف فيينا من     مسنيدورهتا اخل  السلمية   األغراض
معروضــا ) A/AC.105/1038(وكــان تقريــر اللجنــة الفرعيــة ). األرجنــتني(ينيكوتــشي كليمنتينــو م
 .على اللجنة

اء اخلـارجي يف األغـراض   اللجنة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـض          عقدت    -٣
، برئاســة تــاري ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٩ إىل ٨ مــن  واخلمــسني يف فيينــاثانيــة دورهتــا الالــسلمية

معروضــا ) A/AC.105/1045(وكــان تقريــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ) نيجرييــا(يب ـيــسيتــشارلز بر
  .على اللجنة

    
    إقرار جدول األعمال  -باء  

 :أقّرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل  -٤

 .افتتاح الدورة  -١  

 .إقرار جدول األعمال  -٢  

 .كلمة الرئيس  -٣  

 .تبادل عام لآلراء  -٤  
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 . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخدام  -٥  

 .اخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا   -٦  

  .واخلمسنيالثانية دورهتا جنة الفرعية القانونية عن أعمال تقرير الل  -٧  
 .الفضاء والتنمية املستدامة  -٨  

 .استعراض احلالة الراهنة: لتكنولوجيا الفضاءالفوائد العرضية   -٩  

 .الفضاء واملياه  -١٠  

 .الفضاء وتغّير املناخ  -١١  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٢  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١٣  

 .مسائل أخرى  -١٤  

  . إىل اجلمعية العامةاملقدَّمتقرير اللجنة   -١٥  
    

    العضوية  -جيم  
ــة    -٥ 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
ــ ومقرَّر٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و ــت٦٧/٥٢٨ و٦٧/٤١٢ و،٤٥/٣١٥ا اهتـ ــة ، تألّفـ  جلنـ

، االحتـاد الروسـي  : التاليـة  ٧٤الــ دول األعـضاء   من الاخلارجي يف األغراض السلمية   استخدام الفضاء   
ــتني  األردن،،أذربيجــان ــا،،األرجن ــبانياإ  أرميني ــتراليا، س ــوادور، أس ــا، إك ــا، ألباني ــسيا، أملاني ، إندوني

، بلجيكـا ،  الربتغـال ،  الربازيـل ،  باكـستان ،  إيطاليا،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ،  أوكرانيا،  وغوايأور
، تـشاد ،  تركيـا ،  تايلنـد ،  بـريو ،  )املتعددة القوميات -دولة(بوليفيا  ،  بولندا،  وينا فاس بورك،  بنن،  بلغاريا
، جنـوب أفريقيـا   ،  مجهورية كوريـا  ،  اجلمهورية العربية السورية  ،  اجلمهورية التشيكية ،  اجلزائر،  تونس
، فرنسا، العراق، الصني، شيلي، سرياليون، سويسرا، السويد، السودان، السنغال، سلوفاكيا، رومانيا

، كوبـــا، كنــدا ، الكـــامريون، كازاخــستان ، فييـــت نــام ، )البوليفاريــة -مجهوريـــة (زويال فــن ، فلــبني ال
ــاكوســتاريكا،  ــا، كولومبي ــان، كيني ــا، لبن ــا، ليبي ــة ، املكــسيك، املغــرب، مــصر، ماليزي اململكــة العربي

، نيجرييـا ،  رالنيجـ ،  النمـسا ،  منغوليـا ،  يرلنـدا الـشمالية   وإ اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى     ،  السعودية
  .اليونان ،اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا، اهلند، نيكاراغوا
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    احلضور  -دال  
 ،االحتـــاد الروســـي:  التاليـــة األعـــضاء يف اللجنـــة٦٤حـــضر الـــدورةَ ممثّلـــو الـــدول الــــ  -٦

 ، إندونيـــسيا،يـــا أملان، إكـــوادور، أســـتراليا، إســـبانيا، أرمينيـــا، األردن، األرجنـــتني،أذربيجـــان
ــا ــران ،أوكراني ــة ( إي ــا،) اإلســالمية-مجهوري ــل، باكــستان، إيطالي  ، بلجيكــا، الربتغــال، الربازي
 ، تركيــا، تايلنــد، بــريو،) املتعــددة القوميــات-دولــة ( بوليفيــا ، بولنــدا، بوركينــا فاســو،بلغاريــا
 جنـوب   ،ة كوريـا   مجهوريـ  ، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      ، اجلمهوريـة التـشيكية    ، اجلزائر ،تونس
 ، فرنــسا، العــراق، الــصني، شــيلي، سويــسرا، الــسويد، الــسنغال، ســلوفاكيا، رومانيــا،أفريقيــا
 ، كوبــــا، كنــــدا، كازاخــــستان، فييــــت نــــام،) البوليفاريــــة–مجهوريــــة (زويال ـ فنــــ،الفلــــبني

بيـة   اململكـة العر   ، املكـسيك  ، املغرب ، مصر ،ماليزيا ،ليبيا ، لبنان ، كينيا ، كولومبيا ،كوستاريكا
ــسعودية ــا، النمــسا، اململكــة املتحــدة ،ال ــد، نيجريي ــا، اهلن ــدا، هنغاري ــات املتحــدة  ، هولن  الوالي
 . اليونان، اليابان،األمريكية

يونيـه، أن تـدعو املـراقبني    / حزيران١٢، املعقودة يف  ٦٦٠ اللجنة، يف جلستها     وقرَّرت  -٧
هوريـة الدومينيكيـة والـسلفادور      إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة وبنما وبيالروس واجلم      عن  

، وكذلك الكرسي الرسويل، بنـاًء علـى طلبـهم،          وغانا وغواتيماال وكوت ديفوار ولكسمربغ      
شــريطة أالّ  حــسب االقتــضاء، ، واخلمــسني وإلقــاء كلمــة أمامهــاالــسادسةإىل حــضور دورهتــا 
قــرار بــشأن أيِّ إصــدارها  وال يترتــب عليــه بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل ميــّس قرارهــا هــذا

 .تلك الدولية وضع

منظمـــة فرســـان مالطـــة  املراقـــب عـــن ، أن تـــدعو يف اجللـــسة ذاهتـــا،وقـــرَّرت اللجنـــة  -٨
 ، وإلقـاء كلمـة أمامهـا   الـدورة حـضور  إىل  ،تلـك املنظمـة   بنـاء علـى طلـب    العسكرية املـستقلة،    

  عليـه  وال يترتـب   بطلبات أخرى من هـذا القبيـل         شريطة أالّ ميّس قرارها هذا    حسب االقتضاء،   
 .تلك املنظمةية أيِّ قرار بشأن وضعإصدارها 

بنـاء   ، االحتـاد األورويب    املراقـب عـن    ، أن تـدعو    أيـضا   يف اجللـسة ذاهتـا     ،وقرَّرت اللجنة   -٩
شـريطة   حـسب االقتـضاء،   ، وإلقـاء كلمـة أمامهـا   الـدورة حـضور  إىل  ،تلك املنظمة  على طلب 

أيِّ قـرار بـشأن     إصـدارها     يترتـب عليـه    وال بطلبات أخرى من هذا القبيـل        أالّ ميّس قرارها هذا   
  .ية االحتادوضع
ــة االقتــص     -١٠ ــون عــن اللجن ــدورة مراقب ــة آلســيا واحملــيط وحــضر ال  اهلــادئ ادية واالجتماعي

 ويلواالحتـــاد الـــد ) اإلســـكوا(غـــريب آســـيا  واللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة ل  ) اإلســـكاب(
 .لالتصاالت
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كوميـة الدوليـة التاليـة، الـيت هلـا صـفة املراقـب              وحضر الدورة مراقبون عن املنظمـات احل        -١١
منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، ورابطة مراكز االستشعار عن       : الدائم لدى اللجنة  

ُبعــد يف العــامل العــريب، واملنظمــة األوروبيــة لألحبــاث الفلكيــة يف نــصف الكــرة اجلنــويب، ووكالــة   
ة لسواتل االتصاالت، واملنظمة الدولية لالتـصاالت الـساتلية         الفضاء األوروبية، واملنظمة األوروبي   

املتنقلة، واملنظمة الدوليـة لالتـصاالت الفـضائية، واملنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت، واملركـز                  
وحضر الدورة أيضا املراقب عن املعهد الـدويل     . اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا      

 ).اليونيدروا(القانون اخلاص لتوحيد 

وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية، اليت هلا صـفة املراقـب                 -١٢
املعهد األورويب لسياسات الفضاء، واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية،           : الدائم لدى اللجنة  

ة القـانون الـدويل،     واالحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية، واملعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء، ورابطـ                
واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عـن ُبعـد، واجلمعيـة الوطنيـة للفـضاء، وجـائزة                 

األرضـية،  -األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمـسية    
 .ة العاملية ألسبوع الفضاءومؤسسة العامل اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، والرابط

، أن تـــدعو املراقـــب عـــن الـــشبكة اإلســـالمية ٦٦٠وقـــرَّرت اللجنـــة، يف جلـــستها الــــ  -١٣
املــشتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، بنــاًء علــى طلبــها، حلــضور دورهتــا الــسادسة واخلمــسني 

قبيـل  واإلدالء بكلمة أمامها، حسب االقتضاء، شريطة عدم املساس بطلبات أخرى مـن هـذا ال              
 .وعدم احلاجة إىل أيِّ قرار من اللجنة بشأن الوضعية

قائمــة مبمثّلــي الــدول األعــضاء يف   Corr.1و A/AC.105/2013/INF/1وتــرد يف الوثيقــة   -١٤
 وهيئــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات، الــذين   ، والــدول غــري األعــضاء فيهــا ،اللجنــة

 .حضروا الدورة
    

    الكلمات العامة  -هاء  
: ، أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ممثلــو الــدول التاليــة األعــضاء يف اللجنــة  اتكلمــ لقــىأ  -١٥

ــاد الروســي  ــتني واالحت ــا واألرجن ــسيا وأملاني ــوادور وإندوني ــا وإك ــران  وأوكراني ــة(إي -مجهوري
مجهوريـة   و اجلزائـر  و تـونس  و تايلند و بولندا و بلجيكا و الربازيل و باكستان و إيطاليا و )اإلسالمية
زويال  فـــن وفرنـــسا والعـــراق والـــصني وشـــيلي وسويـــسرا ورومانيـــا ووب أفريقيـــاجنـــ وكوريـــا

 املكــسيك ومــصر وماليزيــا وليبيــا وكينيــا وكوبــا وكنــدا ونــام فييــت و)البوليفاريــة-مجهوريــة(
ــسعودية و ــة ال ــا والنمــسا واململكــة العربي ــد ونيجريي ــا واهلن ــان والواليــات املتحــدة  وهنغاري  الياب
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ي،  ضاً ممثِّـل غواتيمـاال، باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب       كلمة أي  لقىوأ. اليونانو
 .كلمة باسم االحتـاد األورويب كـل مـن ممثـل فرنـسا واملراقـب عـن االحتـاد األورويب                   ألقى  كما  

ــضا ألقــى كلمــات و ــون  أي ــا ولكــسمربغ  املراقب ــيالروس وغان  كــذلك ألقــى كلمــات و .عــن ب
 واملرصـد اجلنـويب    الفـضائية، ووكالـة الفـضاء األوروبيـة،     املراقبون عن االحتـاد الـدويل للمالحـة       

ــس      األورويب ــضاء، واجمللـ ــة للفـ ــة الوطنيـ ــصاالت، واجلمعيـ ــسواتل االتـ ــة لـ ــة األوروبيـ  واملنظمـ
 .االستشاري جليل الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

هـا الـضوء علـى الـدور الـذي تؤديـه            ، أدىل الرئيس بكلمـة سـلّط في       ٦٦٠ويف اجللسة الـ    -١٦
اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان يف تعزيــز اجلهــود اهلادفــة إىل النــهوض بأنــشطة استكــشاف الفــضاء 
واألحباث الفضائية واالستفادة من منافع تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهداف التنميـة املـستدامة              

واألقــاليمي يف جمــال األنــشطة  وشــّدد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون اإلقليمــي    .يف العــامل أمجــع
الفــضائية ويف بنــاء القــدرات وضــرورة ضــمان التنــسيق علــى حنــو أوثــق بــني اللجنــة واهليئــات    

 .٢٠١٥ احلكومية الدولية األخرى املشتركة يف خطة التنمية ملا بعد عام

ـــ  -١٧ يونيــه، أدلــت مــديرة مكتــب شــؤون  / حزيــران١٣، املعقــودة يف ٦٦٢ويف اجللــسة ال
رجي التــابع لألمانــة العامــة بكلمــة استعرضــت فيهــا األعمــال الــيت أجنزهــا املكتــب  الفــضاء اخلــا

خــالل العــام الــسابق ومشلــت أنــشطة التوعيــة والتعــاون والتنــسيق مــع كيانــات األمــم املتحــدة    
وألقت الضوء أيضاً على الوضـع املـايل         .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     

دت على أمهية توافر ما يلزم من املوارد املالية وغريها من املـوارد للنجـاح               الراهن للمكتب وأكّ  
 .يف تنفيذ برنامج عمل املكتب

ورحَّبت اللجنة باألردن وأرمينيـا وكوسـتاريكا كـدول أعـضاء جـدد يف جلنـة اسـتخدام                 -١٨
ــبريي األمريكــي لقــا   .الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية  ــة باملعهــد اإلي نون ورحَّبــت اللجن

األرضـية  -املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري، واللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء الشمـسية              
 .كأحدث مراقبني دائمني لدى اللجنة

، مـن جنـاح يف إطـالق        ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١١وهنأت اللجنة الـصني ملـا حققتـه، يف            -١٩
ؤدي مهامها طاقم مؤلف من ثالثة أفـراد،        البعثة اخلامسة من الرحالت الفضائية املأهولة، اليت سي       

 .أحدهم امرأة هي ثاين مالّحة فضائية صينية

سـاتل االتـصاالت الـوطين األول       وهّنأت اللجنة أيضا أذربيجان على جناحها يف إطـالق            -٢٠
  .٢٠١٣فرباير / شباط٨يف 
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أبريـــل / نيـــسان٢٥وهّنـــأت اللجنـــة كـــذلك إكـــوادور علـــى إطالقهـــا إىل املـــدار، يف   -٢١
  .NEE-01 Pegaso ساتلها األول جيوكوان يف الصني،، من ٢٠١٣

: الفـضاء "ونّوهت اللجنة مع التقدير حبلقة النقاش اخلاصة اليت تناولـت موضـوعا بعنـوان             -٢٢
هـي فالنتينـا    ل رحلـة فـضائية علـى متنـها امـرأة،            إلحياء الذكرى اخلمسني ألو   " بناء املستقبل اآلن  

ــا تريــشكوفا، وللتحــّدث  ــشطة الفــضاء  فالدميريوفن ــرأة يف أن  وتولّــت إدارة حلقــة  . عــن إســهام امل
 وألقـى يـوري فيـدوتوف،       .ن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      الالنقاش السيدة ماز  

 وضـمت حلقـة النقـاش شخـصيات         .اًيـ املدير العـام ملكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، خطابـاً ترحيب              
، )االحتــاد الروســي(لنتينــا فالدميريوفنــا تريــشكوفا  فا: نــسائية بــارزة يف األنــشطة الفــضائية، وهــن 

، وشـياكي  )إيطاليـا (زي    يركـويل فيـن   إ، وأماليـا    )كنـدا (ونـدار   ، وروبرتا ب  )نيجرييا(وأبيمبوال أاليل   
وكالـــة الفـــضاء (نيابـــة عـــن جريالـــدين ناجـــا ) فرنـــسا(، ومـــاريون بـــاراداس )اليابـــان(موكـــاي 
، وليــو يـــانغ  )األرجنـــتني(، ومــورين ويليــامز   )ةالواليــات املتحـــد (، وجــويل ســـاتلر  )األوروبيــة 

ــم الفــضاء      .)الــصني( ــسائية جمــاالت استكــشاف الفــضاء وعل  وقــد مثلــت هــذه الشخــصيات الن
 ء الفـضا  رائـدة وبعثـت   . وسياسـاته وقانونـه   وتكنولوجياته وتطبيقاته واألعمال التجارية املتعلقة به       

لـى مـنت احملطـة الفـضائية الدوليـة، برسـالة             ع يت كانت آنذاك  ، ال )واليات املتحدة ال(كارين نايربغ   
  .بالصوت والصورة، إحياًء للذكرى اخلمسني ألول رحلة فضائية على متنها امرأة

ونّوهت اللجنة مع التقـدير أيـضاً بـاملعرض الـذي أُقـيم يف مركـز فيينـا الـدويل أثنـاء هـذه                       -٢٣
أة، هـي فالنتينـا فالدميريوفنـا    الدورة احتفاالً بالذكرى اخلمسني ألول رحلة فـضاء علـى متنـها امـر      

وقــد . تريــشكوفا، وُعرضــت فيــه أيــضاً صــور فوتوغرافيــة وِســَير ذاتيــة لرائــدات فــضاء أخريــات   
ساهم يف املعرض كل من االحتاد الروسي، وكندا، واليابان، ووكالة السياحة الروسـية يف منطقـة                

ون الفـضاء اخلـارجي     ياروسالفل، ورابطة جامعات حبوث الفضاء، ومكتـب األمـم املتحـدة لـشؤ            
 .وإدارة بريد األمم املتحدة

نـساء  "نّوهت اللجنة، فضالً عن ذلـك، بارتيـاح حبلقـة نقـاش رائـدات الفـضاء املعنونـة                   و  -٢٤
، اليت ُنظمت باالشتراك بني مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         "اخلمسون سنة القادمة  : يف الفضاء 

 يف متحـف التـاريخ الطبيعـي    ٢٠١٣يه يون/ حزيران١٣ورابطة مستكشفي الفضاء، وانعقدت يف     
  .يف فيينا
ونّوهت اللجنـة بـالعروض الـيت قُـدِّمت بالـصوت والـصورة علـى هـامش الـدورة احلاليـة                       -٢٥
نـساء  "، قدمـه وفـد الـصني، و   "Shenzhou-9"، قدمه وفدا فرنسا وأملانيا، و    "انعدام اجلاذبية : "وهي

 .، قدمه وفد بولندا"حلفل املوسيقي الفضائيا: شوبان"، قدمه وفد اليابان، و"الفضاء اليابانيات
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 : اإليضاحية التاليةوضواستمعت اللجنة إىل العر  -٢٦

 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"ضاءفليف جمال اعلى الصعيد الدويل اليابان تعاون "  )أ(  

  ، قدمه ممثل تركيا؛"أحدث األنشطة الفضائية يف تركيا"  )ب(  
  ، قدمه ممثل بولندا؛"ءشوبان يف الفضالفيلم مقدِّمة "  )ج(  
، قدمــه "مراقبــة الفــضاء ألغــراض احلوكمــة ومتكــني املــواطنني يف اهلنــدتطبيقــات "  )د(  
  ممثل اهلند؛
، قدمــه املراقــب عــن   "برنــامج مجهوريــة بــيالروس الــوطين لــشؤون الفــضاء     "  )ه(  
 .بيالروس

 باسـتدامة  قعلـ دور األخالقيات يف اخلطـاب املت ي عن     ونّوهت اللجنة بارتياح حبدث جانب      -٢٧
 .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠األنشطة الفضائية، نظمه املعهد األورويب لسياسات الفضاء يف 

ـــ الــذي حققــه نجــاح الونّوهــت اللجنــة مــع التقــدير ب   -٢٨  ثالث والــستوناملــؤمتر الــدويل ال
 .٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٥ إىل ١للمالحة الفضائية، الذي عقد يف نابويل، إيطاليا، مـن        

ـــ   وال ــة بارتيــاح أنَّ املــؤمتر الــدويل للمالحــة الفــضائية ال  ستستــضيفه رابع والــستنيحظــت اللجن
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧إىل  ٢٣حكومة الصني وسُيعقد يف بيجني من 

 :Human Space Technology Initiative": ورحَّبت اللجنة مع التقدير باملنشور املعنون  -٢٩

Humans in Space" )البشر يف الفضاء: وجيا الفضاء البشريةمبادرة تكنول) (ST/SPACE/62.(  
ن عثمـان، مـديرة مكتـب       الوأعربت اللجنة عـن عميـق تقـديرها وامتناهنـا للـسيدة مـاز               -٣٠

تفانيهـا االسـتثنائي يف العمـل مـع املكتـب           مـشيدة ب  شؤون الفضاء اخلارجي، مبناسـبة تقاعـدها،        
  .واللجنة، ومتنت هلا التوفيق يف مساعيها املقبلة

    
    اعتماد تقرير اللجنة  -واو  

 ٦٧٤الــ  يف جلـستها     ،بعد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضة عليهـا، اعتمـدت             -٣١
ن تـــضم، تقريرهـــا املقـــّدم إىل اجلمعيـــة العامـــة الـــذي ي ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٢١املعقـــودة يف 

  . أدناهاملبّينةالتوصيات والقرارات 
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      الفصل الثاين
      لقراراتالتوصيات وا    

   ألغراض السلميةيف ا الفضاء اخلارجي سبل ووسائل احلفاظ على استخدام  -ألف  
، واصــلت اللجنــة نظرهــا، علــى ٦٧/١١٣ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠وفقــاً للفقــرة   -٣٢

 الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   ســبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام    ســبيل األولويــة، يف  
يف سـبل تعزيـز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي ويف                السلمية، مبـا يف ذلـك النظـر         

الدور الذي ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه يف تنفيـذ توصـيات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة             
 )١(.املستدامة

ومـــصر والواليـــات ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال  وأدىل ممثّلـــو االحتـــاد الروســـي وفـــن  -٣٣
 خبــصوص هــذا البنــد ألقــى كلمــاتو .اليونــان بكلمــات يف إطــار هــذا البنــداملتحــدة واليابــان و

أيـضاً، أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ممثّلــو دول أعــضاء أخــرى، واملراقــب عــن غواتيمــاال، باســم  
ي، وممثّل فرنسا مع املراقب عن االحتـاد األورويب، باسـم             جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    

 .االحتاد األورويب

 :واستمعت اللجنة، يف إطار هذا البند، إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣٤

، قدَّمـه ممثّـل   "البحوث اجلوية على منت احملطة الفضائية الدوليـة  : تغيري املنظور "  )أ(  
 أملانيا؛

  ، قدَّمه ممثّل كندا؛"٢٠١٣مؤشر األمن الفضائي لعام "  )ب(  
مي لوكاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط         عشرون عاماً من ماضي امللتقى اإلقلي     "  )ج(  
 ، قدَّمه ممثّل اليابان؛" واملستقبل الذي ينتظرهاهلادئ

الـشروط املـسبقة    "وُعرضت علـى اللجنـة ورقـة عمـل أعـّدها االحتـاد الروسـي بعنـوان                    -٣٥
 الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية يف         سبل ووسائل احلفاظ على استخدام    لتعزيز النظر يف    

 ).A/AC.105/2013/CRP.19" ( استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدمسألةسياق 

                                                         
 ٤ ‐أغسطس / آب٢٦ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقريرانظر  )1(  

 ).، والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول
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واتفقت اللجنـة علـى أنَّ هلـا، مـن خـالل مـا تقـوم بـه مـن أعمـال يف اجملـاالت العلميـة                       -٣٦
والتقنية والقانونية وكذلك مـن خـالل تـرويج احلـوار وتبـادل املعلومـات علـى الـصعيد الـدويل                     

صلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه، دوراً أساسـياً تؤديـه             حول خمتلف املواضيع املت   
  .يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وشدَّدت اللجنة علـى أنَّ التعـاون والتنـسيق علـى كـلٍّ مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمـي                       -٣٧
لتعزيز اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف        واألقاليمي يف جمال األنشطة الفضائية أمران ال بد منهما          

 .األغراض السلمية وملساعدة الدول على تنمية قدراهتا الفضائية

 مـع معـايري احلـوار اجلـوهري         يتفـق ورأى أحد الوفود أنَّ نظـر اللجنـة يف هـذا البنـد ال                 -٣٨
تعلقــة واملهــين وأنــه ُيفتقــر بالتــايل إىل هنــج موضــوعي ورؤيــوي إزاء املــسائل واألمــور العمليــة امل

ــسلمية        ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــتخدام الف ــى اس ــاظ عل ــائل احلف ــسبل ووس ــذا  .ب ويف ه
الصدد، رأى ذلك الوفد أنَّ باإلمكان حتسني هذا الوضع من خالل احلفاظ على الثقـة املتبادلـة                
بني الدول وتعزيز العوامل املنطقية يف سياساهتا، كأن توضـع مبـادئ توجيهيـة مـستقبلية بـشأن                  

  مــن هــذه األنــشطةتعلــقمــا ية أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، وخــصوصا  اســتدام
 .مبسائل األمن يف الفضاء اخلارجي

ــة االجتمــاع    -٣٩ ــي أنَّ ورق ــروابط   A/AC.105/2013/CRP.19وُرئ ــاً لل  تتــضمن شــرحاً عام
ّدد القائمــة بــني خمتلــف أوجــه ضــمان األمــن يف الفــضاء وســالمة العمليــات الفــضائية، وأهنــا حتــ 

 العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة يف إطـار هـذا البنـد مـن                    ز من املواضيع اليت ميكن أن حتفِّـ       جمموعة
جدول أعماهلا، وأنه ينبغي أن تبدأ اللجنـة يف حتليـل األسـس والطرائـق القانونيـة ملمارسـة حـق                     

 .الدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة، من حيث انطباقه على الفضاء اخلارجي

وُرئي أنَّ االقتراح الداعي إىل النظر يف خمتلـف أوجـه ممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس                       -٤٠
 . مع معايري هنج االستخدام املسؤول للفضاء اخلارجييتفقيف الفضاء اخلارجي وفقاً للميثاق 

الوحيــدة اهلادفــة إىل تعزيــز اســتخدام الفــضاء  األمــم املتحــدة ورئــي أنّ اللجنــة هــي هيئــة  -٤١
أنـه ينبغـي، بنـاء علـى ذلـك، أن ُيـرفض فيهـا أي مفهـوم خيـالف            يف األغراض السلمية و   اخلارجي  

 باسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، كمفهـوم       تعلقاملبادئ القانونية للدول فيما ي 
، ألنّ القبول مبثل هـذه املفـاهيم   حق الدفاع عن النفس أو استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي   

 .ملهامها األساسيةمناف أمر 

 بعض الوفود أنَّ النظام القانوين القـائم خبـصوص الفـضاء اخلـارجي ال يكفـي ملنـع                تورأ  -٤٢
ــة املـــسائل املتعلقـــة بالبيئـــة الفـــضائية، وأنَّ مـــن     وضـــع أســـلحة يف الفـــضاء اخلـــارجي وال ملعاجلـ
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اء اخلـارجي  الضروري زيادة تطوير القانون الدويل للفضاء من أجل احلفاظ علـى اسـتخدام الفـض         
 وكويف هــذا الــصدد، رأت تلــك الوفــود أنَّ مــن الــضروري وضــع صــك    .يف األغــراض الــسلمية

 . لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرتهةملزم ة دوليةقانوني

 بعض الوفود أنَّ احلفـاظ علـى الطـابع الـسلمي لألنـشطة الفـضائية ومنـع وضـع                    تورأ  -٤٣
اء اخلــارجي يقتــضيان مــن اللجنــة أن تعــزز تعاوهنــا وتنــسيقها مــع غريهــا مــن   أســلحة يف الفــض

  .هيئات منظومة األمم املتحدة وآلياهتا، مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح
أنـشئت حـصراً لتعزيـز التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام        إمنـا  ورأى أحد الوفود أنَّ اللجنـة         -٤٤

ج مسائل نـزع الـسالح يف حمافـل        عالَاألغراض السلمية وأنَّ من األنسب أن تُ      الفضاء اخلارجي يف    
كـان مـن    ويف هـذا الـصدد،       .أخرى، كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزع الـسالح         

 بتـسليح الفـضاء اخلـارجي     تعلـق  ذلك الوفد أنه ال يلزم أن تتخذ اللجنـة أيَّ إجـراءات فيمـا ي               رأي
 .ش فيها مسألة نزع السالح ليست بالقليلةاملتعددة األطراف املناسبة ألن تناقَوأنَّ اآلليات 

تــسخري املعــين ب أنَّ مــؤمتر القيــادات األفريقيــة اخلــامس بعــني التقــديروالحظــت اللجنــة   -٤٥
ُيعقـد يف    سـوف تستـضيفه غانـا وسـوف          علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة        

  .٢٠١٣ديسمرب /أكرا، يف كانون األول
واســتذكرت اللجنــة إعــالن باتــشوكا الــذي اعتمــده مــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس   -٤٦

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٥املعــين بالفــضاء، الــذي ُعقــد يف باتــشوكا، املكــسيك، مــن   
، ووضع سياسة إقليمية فـضائية للمـستقبل القريـب، وقـام أيـضاً، ضـمن أمـور أخـرى،                    ٢٠١٠

والحظت اللجنـة أنَّ األمانـة املؤقتـة للمـؤمتر نظمـت       .  استشاري من خرباء الفضاء    بإنشاء فريق 
ــاً حــول موضــوع    ــاً إقليمي ــارة     "اجتماع ــي يف الق ــن البيئ ــشرية واألم ــضاء خلــري الب اســتخدام الف

ــة ــن   "األمريكي ــد يف مكــسيكو، م ــسان٢٠ إىل ١٧، ُعق ــل / ني ــي  ٢٠١٢أبري ــاً ملمثل ، واجتماع
 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢الفضاء، ُعقد يف سانتياغو يف اهليئات الوطنية املعنية ب

ــدورة    -٤٧ ــاح أنَّ ال ــة بارتي ــى اإلقليمــي لوكــاالت    والحظــت اللجن  التاســعة عــشرة للملتق
ديـسمرب  / كـانون األول ١٤ إىل ١١ملبـور مـن    آسيا واحمليط اهلادئ ُعقدت يف كواال   يف  ء  الفضا
والحظـت اللجنـة     ".ل برامج فضاء مبتكـرة    إثراء نوعية احلياة من خال    " حول موضوع    ٢٠١٢

تــنظَّم باالشــتراك بــني احلكومــة اليابانيــة وأكادمييــة  وف أيــضاً أنَّ الــدورة العــشرين للملتقــى ســ 
 .٢٠١٣ديسمرب /عقد يف هانوي يف كانون األولُتعلوم والتكنولوجيا الفييتنامية وال

يا واحملـيط اهلـادئ عقـدت      والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـ              -٤٨
، وأقـرَّت فيـه عـدداً    ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ١٨ و١٧االجتماع السادس جمللسها يف طهـران يـومي    
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من املشاريع اجلديدة واستعرضت التقدم احملرز يف املشاريع اليت أقرَّهتا يف وقـت سـابق واتَّفقـت                 
 .٢٠١٣على عقد االجتماع التايل جمللسها يف عام 

الــدور الــذي تؤديــه االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف يف  أمهيــة بونّوهــت اللجنــة   -٤٩
 .هاستكشافالتعاونية والتكاملية يف بعثات ال استكشاف الفضاء و املشتركة يفهدافاألتعزيز 

علـى وضـع مدونـة قواعـد سـلوك           بعـض الوفـود اللجنـة عـن العمـل املتواصـل              توأفاد  -٥٠
مـا يتـيح جلميـع    ريقـة مفتوحـة وشـفافة وشـاملة،     ، بطأنـشطة الفـضاء اخلـارجي     خبـصوص   دولية  

 هـذه  وأبلغـت    . بـشأهنا  آرائهـا  وإبـداء عمليـة   هـذه ال  الدول األعضاء املهتمـة فرصـة املـشاركة يف          
 ١٦الوفود اللجنة أيضاً بأنَّ أول جولـة مـن املـشاورات املفتوحـة قـد ُعقـدت يف كييـف يـومي                       

 .٢٠١٣ات ثانية يف أواخر عام  وأنَّ من املقرر عقد جولة مشاور٢٠١٣مايو / أيار١٧و

، أثنــاء دورهتــا الــسابعة   وأوصــت اللجنــة بــأن يــستمر النظــر، علــى ســبيل األولويــة         -٥١
ــسني ، يف البنــد املتعلــق بــسبل ووســائل احلفــاظ علــى      ٢٠١٤ عــام  الــيت ســوف ُتعقــد  واخلم

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

   والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية   -باء  
أحاطت اللجنـة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال               -٥٢

ن نتــائج مــداوالت اللجنــة الفرعيــة بــشأن  ، الــذي يتــضم)A/AC.105/1038(دورهتــا اخلمــسني 
 .٦٧/١١٣البنود اليت نظرت فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ملـا  ) األرجنـتني (ربت اللجنـة عـن تقـديرها للـسيد فـيلكس كليمنتينـو مينيكوتـشي                وأع  -٥٣
  . أبداه من قيادة مقتدرة أثناء دورة اللجنة الفرعية اخلمسني

 االحتـاد الروسـي وأملانيـا واجلمهوريـة         يممثّلـ كـل مـن     وألقى كلمـةً يف إطـار هـذا البنـد             -٥٤
ــن  ــا والـــصني وفـ ــا ) البوليفاريـــة-يـــةمجهور(زويال  التـــشيكية وجنـــوب أفريقيـ ــدا وكولومبيـ وكنـ

ممثــل أيــضا ألقــى كلمــة و .ودية والواليــات املتحــدة واليابــانواملكــسيك واململكــة العربيــة الــسع
ــة والكــاريب     ــة دول أمريكــا الالتيني ــى    . ي شــيلي باســم جمموع ــآلراء، ألق ــام ل ــادل الع ــاء التب وأثن
 .كلمات تتصل هبذا البند أيضاً ممثّلو دول أعضاء أخرى

 :استمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التاليةو  -٥٥

، قدَّمه ممثّـل الـصني؛     ")بايدو(آخر مستجدات النظام العاملي لسواتل املالحة       "  )أ(  
  ، قدمه ممثل اليابان؛"إسهامات اليابان يف حمطة الفضاء الدولية"  )ب(  



 

12 V.13-84942  

A/68/20

  فارية؛زويال البولي ، قدَّمه ممثّل مجهورية فن")Miranda(الساتل مرياندا "  )ج(  
حالة استخدام التكنولوجيات الفـضائية يف املعهـد الـوطين للرصـد اجلـوي يف               "  )د(  
  ، قدَّمه ممثّل تونس؛"تونس

  ، قدَّمه ممثّل الواليات املتحدة؛"اخلطوات التالية يف استكشاف الفضاء"  )ه(  
: البعثــات اهلنديــة لرصــد األرض وللعلــوم الفــضائية واستكــشاف الكواكــب  "  )و(  
  ، قدَّمه ممثّل اهلند؛"٢٠١٣ عام احلالة يف
  ، قدَّمه ممثّل اليابان؛"إسهامات اليابان يف أحباث طقس الفضاء وتطبيقاته"  )ز(  
  ، قدمه ممثل العراق؛"٢٠١٣العراق : أزمات الفيضانات واأللغام"  )ح(  
تغيري مسار الكويكبات اخلطرة ملنع ارتطامها باألرض باسـتخدام كويكبـات           "  )ط(  
  . ممثل االحتاد الروسي، قدمه"صغرية

    
   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١ 

   أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )أ( 
 تعلــقأحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد امل    -٥٦

ـــ    ــضائية، وورد بياهنـ ــات الفــ ــدة للتطبيقــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــة  بربنــ ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ا يف تقريــ
)A/AC.105/1038 ٣ و٢ واملرفق األول، الفقرتان ٥٠-٢٨، الفقرات.(  

وأّيــدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل اجلــامع، الــذي انعقــد   -٥٧
  ).٤٠ و٣١، الفقرتان A/AC.105/1038(للنظر يف هذا البند ) اهلند(دادوال . ك .السيد فبرئاسة 
إدارة ) ب(الرصـد البيئـي؛   ) أ: (والحظت اللجنة أنَّ جماالت األولوية لدى الربنامج هـي          -٥٨

االستفادة من االتصاالت الساتلية يف تطبيقات التعليم والتطبيـب عـن بعـد؛             ) ج(املوارد الطبيعية؛   
ــن خمــاطر الكــوارث؛   ) د( ــدر ) ه(احلــد م ــسواتل    اتتطــوير الق ــة ل ــنظم العاملي ــى اســتخدام ال  عل
املبـادرة   )ط(تغّيـر املنـاخ؛     ) ح(الفـضاء؛    قـانون  )ز(مبادرة علوم الفضاء األساسية؛     ) و(الحة؛  امل

  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية )ي(األساسية لتكنولوجيا الفضاء؛ 
، وورد عرضـها  ٢٠١٢وأحاطت اللجنة علماً باألنـشطة الـيت نفَّـذها الربنـامج يف عـام              -٥٩

ويف تقريــر خــبري التطبيقــات ) ٣٩-٣٦، الفقــرات A/AC.105/1038(يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة 
  ).، املرفق األولA/AC.105/1031(الفضائية 
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وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي للطريقـة الـيت نفَّـذ هبـا                -٦٠
 وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            . أنشطة الربنامج 

  .واملنظمات غري احلكومية اليت مشلت تلك األنشطة برعايتها
والحظت اللجنة بارتياح أنَّه جيري إحراز املزيد مـن التقـّدم يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج                    -٦١

  ).٤٠، الفقرة A/AC.105/1038(، وفقا ملا يبّينه تقرير اللجنة الفرعية ٢٠١٣لعام 
ن الفـضاء اخلـارجي يـساعد البلـدان الناميـة           والحظت اللجنة بارتياح أنَّ مكتـب شـؤو         -٦٢

ــذها يف إطــار        ــشطة اجلــاري تنفي ــشاركة يف األن ــى امل ــة عل ــصادات االنتقالي ــدان ذات االقت والبل
  .الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

 اللجنة بقلق حمدودية املوارد املالية املتاحة لتنفيذ الربنـامج، وناشـدت الـدول        والحظت  -٦٣
  .أن تواصل دعم الربنامج من خالل التّربعاتواملنظمات 

مبــادرة علــوم الفــضاء األساســية "عنونــة بورقــات االجتمــاع املوأحاطــت اللجنــة علمــا   -٦٤
٢٠١٢-١٩٩١" (A/AC.105/2013/CRP.11)ــضاء األسا  "، و ــا الفــ ــادرة تكنولوجيــ : يةســــمبــ

ــرة   ــذة يف الفتــــ ــشطة املنفــــ ــام  ٢٠١٣-٢٠١٢األنــــ ــط لعــــ ــ و٢٠١٤ واخلطــــ ــدهمــــ  "ا بعــــ
(A/AC.105/2013/CRP.14) األنـشطة املنفـذة يف الفتـرة       : مبادرة تكنولوجيا الفضاء البـشرية    "، و

  .(A/AC.105/2013/CRP.16) " وما بعده٢٠١٤ واخلطط لعام ٢٠١٣-٢٠١١
    

    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘ 
ل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمـع        أّيدت اللجنةُ حلقات العم     -٦٥

، وأعربــت عــن تقــديرها لإلمــارات العربيــة املتحــدة  ٢٠١٣عقــدها يف اجلــزء املتبقّــي مــن عــام  
وإندونيـــسيا وباكـــستان وبـــيالروس والـــصني وكرواتيـــا والنمـــسا، وكـــذلك لوكالـــة الفـــضاء  

جنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل  األوروبيــة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية والل 
ــضافتها      ــشطة واست ــة تلــك األن ــشاركتها يف رعاي ــة  (املالحــة، مل ، A/AC.105/1031انظــر الوثيق

  ).املرفق الثاين
وأّيــدت اللجنــةُ برنــامَج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات     -٦٦

ملوارد الطبيعية، والصحة العاملية، والنظم العامليـة لـسواتل       اخلرباء املتعلقة بالرصد البيئي، وإدارة ا     
املالحــة، وعلــوم الفــضاء األساســية، وتكنولوجيــا الفــضاء األساســية، وقــانون الفــضاء، وتغيُّــر    
املنــاخ، وتكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء، والفوائــد االجتماعيــة واالقتــصادية لألنــشطة         

  . لفائدة البلدان النامية٢٠١٤الفضائية، املزمع عقدها يف عام 
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   الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعّمق  ‘٢‘ 
أعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها حلكومـــة إيطاليـــا الـــيت اســـتمرت، مـــن خـــالل معهـــد    -٦٧

البوليتكنيــك يف تورينــو ومعهــد مــاريو بــويال للدراســات العليــا وبفــضل تعــاون معهــد غــاليليو   
كهربائية، يف تقدمي زماالت للدراسات العليا يف جمال النظم العامليـة           فرياريس الوطين للتقنيات ال   

  .لسواتل املالحة وما يتصل هبا من تطبيقات
وأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومـة اليابـان الـيت قـّدمت، مـن خـالل معهـد كيوشـو                       -٦٨

للجنـة  والحظـت ا . للتكنولوجيا، زماالت للدراسـات العليـا يف تكنولوجيـات الـسواتل النانويـة         
أيضا بارتياح أنّ برنامج الزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد يف تكنولوجيـات الـسواتل النانويـة                   

ــن   ــُيمّدد م ــام س ــام ٢٠١٣ع ــن طــالب      ٢٠١٧ إىل ع ــٍة م ــصل إىل أربع ــا ي ــيقبل ســنويا م  وس
  .الدكتوراه واثنني من طالب املاجستري

الفـضاء   يف مجيـع جمـاالت علـم         وأشارت اللجنة إىل أمهية زيادة فرص الدراسة املتعّمقة         -٦٩
ــاالت الدراســية        ــضاء مــن خــالل الزم ــانون الف ــضائية وق ــضاء والتطبيقــات الف ــا الف وتكنولوجي

  .فرص يف معاهدها املختّصةمثل هذه الالطويلة األمد، وحثَّت الدولَ األعضاء على إتاحة 
    

   اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘ 
ات االستشارية التقنية املقّدمـة يف إطـار برنـامج األمـم     نّوهت اللجنة مع التقدير باخلدم      -٧٠

املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لــدعم األنــشطة واملــشاريع الــيت تعــّزز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال  
، A/AC.105/1031(التطبيقــات الفــضائية، املــشار إليهــا يف تقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية        

  ).٤٣-٣٨الفقرات 
    

   يمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقل  ‘٤‘ 
الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية مـا بـرح يـشدِّد                   -٧١

على التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي وحيفِّز ذلك التعـاون ويعـزِّزه               
 .قليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة               هبدف دعم املراكز اإل   

-٢٠١١ويرد عرض ألهم معـامل أنـشطة املراكـز اإلقليميـة املدعومـة يف إطـار الربنـامج للفتـرة                     
  يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية    ٢٠١٣ واألنشطة املزمـع االضـطالع هبـا يف عـام     ٢٠١٢

)A/AC.105/1031ث، املرفق الثال.(  
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اسـتحداث منـهج دراسـي خـاص بـالنظم العامليـة            مـا مت مـن      والحظت اللجنـة بارتيـاح        -٧٢
لتدريسه يف دورات لطالب الدراسات العليا تستغرق تـسعة         ) ST/SPACE/59(لسواتل املالحة   

 . املنتسبة إىل األمم املتحدة،أشهر يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

لجنة مع التقدير أنَّ البلدان اليت تستضيف املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم            والحظت ال   -٧٣
وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تقدِّم الكثري من الـدعم املـايل والعـيين إىل تلـك                  

  .املراكز
بعثـة تقيـيم، ييـسرها مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،              والحظت اللجنـة بارتيـاح أن         -٧٤

، عمـالً بـاقتراح حكومـة الـصني     ٢٠١٣سـبتمرب  / جامعة بيهـانغ يف بـيجني يف أيلـول        ستوفد إىل 
، الفقـرة   A/AC.105/1038(الداعي إىل إنشاء مركز إقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء            

ــه جــرى عقــد اجتمــاع علــى هــامش دورهتــا احلاليــة لوضــع      ). ٤٥ ــة أيــضاً أن والحظــت اللجن
ويـرد بيـان تلـك االختـصاصات يف ورقـة االجتمـاع             .  عليهـا  اختصاصات بعثة التقييم واالتفاق   
A/AC.105/2013/CRP.21/Rev.1.  

    
   النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )ب( 

ــدويل للبحــث واإلنقــاذ       -٧٥ ــساتلي ال ــاح أنَّ النظــام ال ــة بارتي -كوســباس(الحظــت اللجن
ــةً عــضواً ومنظمــتني مــشاركتني، وأنَّ ٤١يــضّم حاليــاً ) سارســات  هنــاك اهتمامــاً إضــافياً   دول

والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة بـأجهزة          . باالنتساب إىل الربنامج  
اإلرشــاد يف حــاالت الطــوارئ بفــضل العنــصر الفــضائي املؤلّــف مــن ســتة ســواتل قطبيــة املــدار 

والواليــات وســتة ســواتل ثابتــة بالنــسبة لــألرض مــوفّرة مــن االحتــاد الروســي وفرنــسا وكنــدا     
، وبفـضل   )يومتـسات (املتحدة، إىل جانب املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلويـة           

والحظـت اللجنـة فـضال عـن ذلـك أنَّ      .  بلـدا آخـر   ٢٦التربعات املقدَّمة للعنـصر األرضـي مـن         
ــباس  ــام كوس ــن      -نظ ــلّ ع ــا ال يق ــاذ م ــساعدة يف إنق ــدَّم امل  شــخص يف ٣٤ ٩٠٠سارســات ق

، وأنَّ بيانـات اإلنـذار الـيت وفّرهـا     ١٩٨٢ يف عام حبث وإنقاذ، منذ بدء تشغيله   عملية   ٩ ٧٠٠
 عمليـة حبـث وإنقـاذ       ٦٦٢ شخـصا يف     ١ ٩٥٠ على إنقاذ    ٢٠١٢هذا النظام ساعدت يف عام      

  .على نطاق العامل
والحظت اللجنة فضال عن ذلك أنَّ استكـشاف إمكانيـة اسـتخدام الـسواتل يف املـدار              -٧٦

من أجل حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية املـستعينة بالـسواتل مـا زال              األرضي املتوسط   
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 ورّحبـت اللجنـة باختبـار سـواتل النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع بغيـة حتـسني قـدرات                       .مستمرا
  .أجهزة اإلرشاد لتتسىن االستفادة على أفضل وجه من السواتل ذات املدار األرضي املتوسط

  
ر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمت - ٢ 

   )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
 تعلــقأحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد امل    -٧٧

مه يف  اجي واسـتخد  بتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلار         
ــسلمية   ــراض الـــ ــث (األغـــ ــسبيس الثالـــ ــة   )اليونيـــ ــة الفرعيـــ ــر اللجنـــ ــا يف تقريـــ ، وورد بياهنـــ

)A/AC.105/1038٥٩-٥١ ، الفقرات.(  
وأيدت اللجنة التوصيات والقرارات اليت صدرت عن اللجنة الفرعيـة وفريقهـا العامـل                -٧٨

 ١١ و١٠األول، الفقــرات ، واملرفــق ٥٩، الفقــرة A/AC.105/1038(اجلــامع بــشأن هــذا البنــد 
  ).١٤ و١٣و

، إىل أنَّ عـدداً مـن       ٦٧/١١٣ أنَّ اجلمعية العامة أشـارت، يف قرارهـا           اللجنة والحظت  -٧٩
التوصيات الواردة يف خطة عمل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن                  

ُنفِّــذ، وأنــه جيــري قــد ) بــاء-، البــاب الــسادسA/59/174(تنفيــذ توصــيات اليونيــسبيس الثالــث 
  .إحراز تقدُّم ُمرضٍ يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل أنشطة وطنية وإقليمية

 أنَّ منجزاهتــا الطويلــة العهــد تــشمل مــؤمترات األمــم املتحــدة   أيــضااللجنــة والحظــت   -٨٠
اليونيــسبيس (الثالثــة املعنيــة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية  

 علــى  ١٩٩٩ و١٩٨٢ و١٩٦٨، الــيت ُعقــدت يف فيينــا يف األعــوام     )ول والثــاين والثالــث األ
التــوايل، وأفــضت إىل اختــاذ اللجنــة العديــد مــن اإلجــراءات املهمــة واضــطالع مكتــب شــؤون   

  .الفضاء اخلارجي بالعديد من األنشطة الربناجمية
عنوانـه كمـا   ل ليـصبح  واتَّفقت اللجنة على تغيري عنوان هـذا البنـد مـن جـدول األعمـا           -٨١
 يف ســياق مــؤمتر تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية : "يلــي
، كمــا اتفقــت علــى أن "٢٠١٥املتحــدة للتنميــة املــستدامة وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   األمــم

اء الفــض"يكــون هــذا البنــد وثيــق التــرابط مــع البنــد اجلديــد مــن جــدول أعمــال اللجنــة بــشأن    
  ".والتنمية املستدامة

فريـق  (والحظت اللجنة أنه، فيما خيّص توصيات فريق العمل املعين بالصحة العموميـة               -٨٢
اجتمـاع بـشأن    ، ُعقد على هامش الـدورة اخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة                 )٦العمل  
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 الرعايـة   إزاءمنفـتح   هتـدف إىل اّتبـاع هنـج جمتمعـي            مبادرة خاصـة باملتابعـة     ملناقشةاالستراتيجية  
الصحية الُبعدية والتطبيـب الُبعـدي واسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف دراسـة مـسأليت االنتـشار                   

 اجتمــاع اخلــرباء الــدويل بــشأن  عــن انبثقــتاملكــاين لألوبئــة واالنتــشار املكــاين لتلــوث البيئــة،  
، الـذي   "نفـتح هنـج جمتمعـي م    : حتسني الصحة العمومية من خالل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء       "

  .٢٠١٢أغسطس / آب١يوليه إىل / متوز٣٠ُعقد يف بون، أملانيا، من 
    

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  - ٣ 
   البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

يف إطــار البنــد اخلــاص أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة    -٨٣
باملــسائل املتعلقــة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه لــصاحل   

، A/AC.105/1038(البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة               
  ).٧٢-٦٠الفقرات 

الوطنية والتعاونية يف جمـال االستـشعار       وأثناء املناقشة، استعرض أعضاء الوفود الربامج         -٨٤
عــن ُبعــد، وســاقوا أمثلــة عــن الــربامج الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز    

الزراعـة  : التاليـة  يف اجملـاالت     وعلى األخـص  التنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة،      
اإليكولوجيـة  إدارة الـنظم  لكـوارث؛ اهليـدرولوجيا؛   وصيد األمسـاك؛ رصـد تغّيـر املنـاخ؛ إدارة ا          

 واملنـاطق   ،وارد التنـّوع األحيـائي    ملـ  خـرائط    إعـداد اهلواء وامليـاه؛    رصد نوعية   واملوارد الطبيعية؛   
ألراضـــي البـــور، واألراضـــي الرطبـــة؛ رصـــد الغـــالف    واألراضـــي املـــستخدمة، وا،الـــساحلية

  .السالمة والصحة العموميةيط املدن؛ اجلليدي؛ دراسة احمليطات؛ التنمية الريفية وختط
ــذكر إن مل  ونّوهــت اللجنــة الفرعيــة بازديــاد تــوافر البيانــات     -٨٥ كــن يالفــضائية بتكلفــة ال ُت

ة الربازيليــ-باجملّــان، مبــا يف ذلــك بيانــات االستــشعار عــن ُبعــد املتاحــة باجملــان مــن الــسواتل الــصينية
وســاتل الواليــات املتحــدة ، )SAC-D(و) SAC-C (تني الــدوليتني والبعثــ،لدراســة املــوارد األرضــية

" ٢-أوِشنـسات "والساتل اهلنـدي    ) Shizuku" (شيزوكو"والساتل الياباين   ) Landsat" (الندسات"
)OCEANSAT-2.(  

وأحاطــت اللجنــة علمــاً باســتمرار عــدد مــن عمليــات إطــالق الــسواتل لرصــد األرض    -٨٦
ــالبحوث املبتكــرة   ــضطلع وب ــاامل ــس  هب ــذه ال ــات     باســتخدام ه ــيت ميكــن اســتخدام البيان واتل، ال

  .املستمدة منها لوضع مناذج متقّدمة ومتكاملة عاملياً للمنظومة األرضية
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والحظــت اللجنــة بارتيــاح تزايــد عــدد البلــدان الناميــة الــيت تعمــل هبّمــة علــى تطــوير       -٨٧
ة لـدفع  واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عن ُبعد وتستعمل البيانـات الفـضائي      

االجتماعيـة، وشـدَّدت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان              -عجلة التنمية االقتصادية  
  . باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعدتعلقالنامية فيما ي

والحظت اللجنة مع التقدير أنّ إسرائيل وهبت املعرض الدائم ملكتـب شـؤون الفـضاء           -٨٨
املعروفــة  منوذجــا مــن منــاذج ســواتل رصــد األرض  ،٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٠ يف ،اخلــارجي

  ).OpSat 2000" (٢٠٠٠ أوبسات"باسم 
نظومـة  التقّدم الذي أحرزه الفريق املختص برصد األرض يف إعمال امل         ب اللجنة   نّوهتو  -٨٩

 تعقّــب الكربــون يف الغابــات، ات ومببادراتــه األخــرى، مثــل مبــادرالعامليــة لــنظم رصــد األرض
مــل بينــها يف املنــاطق البــاردة، والزراعــة، وتطــوير شــبكات الرصــد وحتقيــق التكاورصــد املنــاخ 

بناء القدرات بغية توسـيع إمكانيـة االسـتفادة مـن بـرامج رصـد األرض واسـتخدامها                  مساعي  و
 ط اهلـادئ  اخلامـسة ملنطقـة آسـيا واحملـي       " جيـوس "نـدوة   اللجنـة أنّ     والحظـت  .يف البلدان النامية  

الدورة العامة التاسعة للفريـق املخـتص برصـد    أنّ ، و٢٠١٢أبريل /نُعقدت يف طوكيو يف نيسا   
والحظــت . ٢٠١٢نــوفمرب /األرض استــضافتها الربازيــل يف فــوز دو إغواثــو يف تــشرين الثــاين  

 ومـؤمتر القمـة الـوزاري    اللجنة أيضا أنّ سويسرا سوف تستضيف الدورة العامة القادمة للفريق        
  .٢٠١٤يناير /كانون الثاينيف 
    

    احلطام الفضائي  - ٤  
 باحلطـام   تعلـق أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد امل                -٩٠

  ).١٠٦-٧٣، الفقرات A/AC.105/1038(الفضائي، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 
، A/AC.105/1038(وأّيدت اللجنة قرارات اللجنة الفرعية وتوصياهتا بـشأن هـذا البنـد               -٩١

  ).١٠٦ و١٠٤ و١٠٣ و١٠١الفقرات 
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ بعض الـدول تنفِّـذ منـذ حـني تـدابري لتخفيـف احلطـام                      -٩٢

أو / اللجنــة والــيت وضــعتهاالفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي   
 التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت        جلنة يت وضعتها جيهية لتخفيف احلطام الفضائي ال    املبادئ التو 

واملعنية باحلطـام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى وضـعت معـايري خاصـة هبـا بـشأن ختفيـف احلطـام                     
خدم والحظـت اللجنـة أيـضا أنَّ دوالً أخـرى تـست     . الفضائي استناداً إىل تلك املبادئ التوجيهية 

لوكــاالت، واملدونــة األوروبيــة  جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني ا يت وضــعتهااملبــادئ التوجيهيــة الــ



 

V.13-84942 19  

A/68/20 

لقواعــد الــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي، باعتبارمهــا مــرجعني يف أطرهــا التنظيميــة  
ــة   ــشطة الفــضائية الوطني ــة املتعلقــة باألن ــد   . الرقابي ــة كــذلك أنّ دوالً أخــرى ق والحظــت اللجن

 علــى ،ال الفــضاء يف إطــار برنــامج وكالــة الفــضاء األوروبيــة اخلــاص بالتوعيــة بــأحو  ،تعاونــت
  .معاجلة مسألة احلطام الفضائي

وحثَّت اللجنة البلدان اليت مل تنفّذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي،                  -٩٣
أو جلنة التنـسيق املـشتركة      / جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية و        اليت وضعتها 

  .لى النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طواعيةبني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، ع
بــت اللجنــة بالنــدوة الــيت نظمهــا االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية أثنــاء انعقــاد    ورّح  -٩٤

نظـرة عامـة علـى الدراسـات واملفـاهيم املتعلقـة            "الدورة اخلمسني للجنة الفرعية وكـان عنواهنـا         
  ".باإلزالة الفعلية للحطام املداري

 أنـه ينبغـي تكثيـف اجلهـود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل احلـد مـن            ودعض الوف  ب رأتو  -٩٥
  .تكّون احلطام الفضائي وانتشاره

  مـن تخفيـف ال بعض الوفود اللجنـة الفرعيـة إىل مواصـلة النظـر بإمعـان يف مـسألة            تودع  -٩٦
ــإيالء اه   ــتمــام أكــرب ملــشكلة احلطــام اآل  احلطــام الفــضائي، وخــصوصا ب ــزّودة  يت م ــصات امل ن املن

صادر قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وملـشكلة تـصادم األجـسام الفـضائية باحلطـام الفـضائي                مب
  .ومشتقاته، ولطرائق حتسني التكنولوجيات والشبكات التعاونية الالزمة لرصد احلطام الفضائي

 من املفيد أن تتبادل الدول األعضاء املعلومات عن تدابري احلـّد             بعض الوفود أنّ   رأتو  -٩٧
ّون احلطــام الفــضائي وانتــشاره والتخفيــف مــن آثــار هــذا احلطــام؛ وعــن مجــع البيانــات مــن تكــ

املتعلقة باألجسام الفضائية وتبادهلا ونشرها؛ وعن اإلخطارات بشأن عـودة األجـسام الفـضائية              
  .إىل الغالف اجلوي

 بعــض الوفــود أنــه ينبغــي للــدول، وعلــى األخــص الــدول الــيت تتحمــل املــسؤولية   ورأت  -٩٨
 تخفيـف للالالزمـة   تدابري  المى عن حالة احلطام الفضائي والدول اليت متلك القدرة على اختاذ            العظ
  .، أن تعمِّم املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا للحد من تكّون احلطام الفضائياحلطامهذا من 
 ينبغـي   لفرعية القانونيـة  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة ا      أنَّ بعض الوفود    ورأت  -٩٩

  . معا على وضع قواعد ملزمة قانونا بشأن احلُطام الفضائيأن تتعاونا
لـيس فيهـا نيـل      ة مـسألة احلطـام الفـضائي بطريقـة           بعض الوفود أنه ينبغي معاجلـ      رأتو  -١٠٠
  . للخطر تنمية القدرات الفضائية يف البلدان الناميةمن



 

20 V.13-84942  

A/68/20

  م الفـضائي فـرض تكـاليف     حلـول احلـد مـن احلطـا    يترّتـب علـى    أنه ال ينبغـي أن       ورئي  -١٠١
  .لدول الناميةدى ا على الربامج الفضائية الناشئة لال مربر هلا

 أنه ينبغي للدول اليت متلـك أجـساماً فـضائية أن تتـابع تلـك األجـسام وترصـدها                    ورئي  -١٠٢
  .باستمرار
 أنه ينبغي التشجيع على الكشف املبكر عن احلطام الفـضائي، سـواء النـاتج عـن                 ورئي  -١٠٣
  . الطبيعة أو عن أفعال البشر، وتعقبه بدقةعوامل
د الـيت تبـذهلا البلـدان        أنَّ من الضروري تعزيز التنسيق على حنـو أوثـق بـني اجلهـو              ورئي  -١٠٤

 للحطــام الفــضائي، مبــا يف ذلــك األجــزاء الفعلــيلفــضاء مــن أجــل زيــادة فهــم الوضــع ااملرتــادة 
ــز ســالم     ــستهدف تعزي ــة ت ــه، وإرســاء ممارســة دولي ــصغرية من ــاء  ال ــشطة الفــضائية واالرتق ة األن

  .مبستوى الثقة من خالل تبادل املعلومات
لفضاء أن توفر على وجه السرعة للبلدان اليت قـد تتـأثر            االبلدان املرتادة    أنَّ على    ورئي  -١٠٥

بعودة احلطام الفضائي إىل الغالف اجلوي ما يلـزم مـن املعلومـات والبيانـات املوثوقـة لتتـيح هلـا           
  .قييم املخاطر احملتملة يف الوقت املناسبوقتا كافيا لت

 أنــه ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االعتبــار ملــسألة احلطــام الفــضائي يف املــدار الثابــت   ورئــي  -١٠٦
  .بالنسبة لألرض واملدارات األرضية املنخفضة

 انفـرادي  أنه ينبغي، أثناء إزالـة احلطـام الفـضائي، أالّ تتخـذ أيُّ دولـة أيَّ إجـراء                    ورئي  -١٠٧
  .  جبسم فضائي خيّص دولة أخرىتعلقما يفي

يف ذلـك    أنه ينبغي تركيب عاكسات ارجتاعية على مجيع األجسام الضخمة، مبا            ورئي  -١٠٨
مــا يـساعد علـى زيـادة الدقــة يف حتديـد مواقـع العناصــر       بعـد اإلطـالق،   عــاطالمـا يـصبح منـها    

  .املدارية وحتسني الكفاءة يف مناورات تفادي االصطدام
    

    إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم   - ٥  
 تعلــقأحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد امل    -١٠٩

ــة         ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــضائية، وورد بياهنـ ــنظم الفـ ــطة الـ ــوارث بواسـ ــدعم إدارة الكـ بـ
)A/AC.105/1038 ٥ و٤، واملرفق األول، الفقرتان ١٢٨-١٠٧، الفقرات.(  

وُعرِض على اللجنة تقرير عن اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إعداد اخلـرائط باالسـتعانة                -١١٠
الـذي  مبصادر خارجية من اجلمهور إلدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ،              
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وورقة اجتمـاع   ،  (A/AC.105/1044)" ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٣ يف فيينا من     ُعقد
ــة ــشطة      اجتمــاع "معنون ــذ األن ــشأن تنفي ــامج ســبايدر ب ــدعم اإلقليمــي يف إطــار برن  مكاتــب ال

  ).A/AC.105/2013/CRP.12" (٢٠١٤-٢٠١٣الربناجمية املقررة للفترة 
، مبـا فيهـا التربعـات        مـن تربعـات    الـدول األعـضاء   مـا قّدمتـه     والحظت اللجنة بارتياح      -١١١

م، علـى    وشـجَّعت الـدول األعـضاء علـى أن تقـدِّ            أملانيـا والـصني والنمـسا،      الـيت قّدمتـها   النقدية  
برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث  إىل أســاس طــوعي،

أنواع الدعم، مبـا يف ذلـك        كل ما يلزمه من      )برنامج سبايدر (واالستجابة يف حاالت الطوارئ     
والحظـت  . ٢٠١٥-٢٠١٤الـسنتني  لكـي يـتمكَّن مـن تنفيـذ خطـة عملـه لفتـرة            ،الدعم املايل 

الــذين واخلــرباء  سانديناللجنــة مــع التقــدير أنَّ الربنــامج اســتفاد أيــضا مــن خــدمات اخلــرباء املــ  
  .أوفدهتم أملانيا وتركيا والصني والنمسا

والحظت اللجنة بارتياح ما تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة مـستمرة ُتـسهم يف                       -١١٢
وزيادة استخدامها يف دعم إدارة الكـوارث، كمـا تـسهم يف دعـم              زيادة توافر احللول الفضائية     

ــة   ــشطة التالي ــها األن ــامج ســبايدر، ومن ــات رصــد  " ســنتينل آســيا "مــشروع : برن ــسيقه لطلب وتن
 مواقـع  اسـتبانة حاالت الطوارئ من خـالل املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث، وخـدمات                  

، وميثـــاق )كـــوسنيكوبر(األرض نــامج األورويب لرصـــد  حــاالت الطـــوارئ الـــيت يقـــدمها الرب 
التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو 

  ").امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى"املسمَّى أيضاً (تكنولوجية 
ساهم تـ " سـبايدر "والحظت اللجنة أنَّ املعلومات واخلدمات املقّدمـة يف إطـار برنـامج               -١١٣

مسامهة قيِّمة يف التخفيف من عواقب الكوارث الطبيعية، ودعت الـدول األعـضاء إىل مواصـلة             
  .دعم هذا الربنامج

والحظت اللجنة بارتياح توقيع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووزارة الدفاع املـدين              -١١٤
ص مبكتــب االتفــاق اخلــا علــى والطــوارئ وإزالــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة يف االحتــاد الروســي  

 ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٩، الـذي جـرى يف فيينـا يف    "سـبايدر "الدعم اإلقليمي التابع لربنـامج    
  .خالل دورة اللجنة

 حــضور ممثلــي مكاتــب الــدعم اإلقليمــي التابعــة لربنــامج ســبايدر الــدورات    أنّورئــي  -١١٥
 مبـا فيهـا     ،لكـربى يل بـشأن الفـضاء والكـوارث ا       التدريبية ملديري املشاريع يف إطار امليثـاق الـدو        

يونيـه  /الدورة التدريبية املقبلـة املقـرر عقـدها يف وكالـة الفـضاء األوروبيـة بإيطاليـا، يف حزيـران                   
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يعزز دور مكاتب الدعم اإلقليمي وبرنامج سبايدر يف دعـم تنفيـذ مبـادرة امليثـاق                إمنا  ،  ٢٠١٣
  .للوصول العاملي اليت ستتيح هذه اخلدمة جلميع الدول األعضاء

    
    تطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةال  - ٦  

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١١٦
بالتطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة          

)A/AC.105/1038 ١٥٥-١٢٩، الفقرات.(  
والحظت اللجنة مع التقدير أنّ اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                   -١١٧

م  يف تــشجيع التوافقيــة وقابليــة التــشغيل التبــاديل فيمــا بــني الــنظ   مرمــوقتواصــل إحــراز تقــدم  
ويج السـتخدام   تحديد املواقع واملالحة والتوقيـت، ويف التـر       اخلاصة ب الفضائية العاملية واإلقليمية    

  . يف البلدان الناميةوعلى األخصالنظم العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية، 
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا يقدمــه مــن دعــم     -١١٨

يف هـذا   و.  األمانة التنفيذيـة للّجنـة الدوليـة وملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا                 بصفتهمستمر  
، مـع التقـدير، بنـشر منـهج دراسـي عـن الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                  اللجنـة  نّوهـت الصدد،  

)ST/SPACE/59( ،مــداوالت  مــن نــواتج  نتــاج فريــد مــن نوعــه  أنّ هــذا املنــهج هــو مالحظــة
 وأنـه متـاح   ،تطبيقـات تلـك الـنظم   حـول    ٢٠٠٦اليت ُعقدت منذ عام     حلقات العمل اإلقليمية    

 املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، ويكّمـل مـا            ،يمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء     للمراكز اإلقل 
يوجد لدى املراكـز اإلقليميـة مـن منـاهج دراسـية منوذجيـة معتـادة وجمرَّبـة، أُعـدَّت مـن خـالل                        

  .الربنامج املتعلق بالتطبيقات الفضائية
وليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة        والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ االجتماع السابع للجنة الد          -١١٩

قـد ُعقـدا يف بـيجني، مـن         هلا  لسواتل املالحة واالجتماع التاسع ملنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع         
نتـدى مقـّدمي اخلـدمات ُعقـد        وأنّ االجتمـاع العاشـر مل     ،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ إىل   ٤

ُيعقــد يف ســوف لّجنــة الدوليـة  وأنَّ االجتمـاع الثــامن ل ، ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٠فيينـا يف  يف 
ــة املتحــدة، مــن    ــاين ١٤ إىل ١٠ديب، اإلمــارات العربي ــشرين الث ــوفمرب / ت والحظــت . ٢٠١٣ن

 يف  ،اللجنة أيضا أنَّ االحتاد األورويب أبدى اهتمامـه باستـضافة اجتمـاع اللجنـة الدوليـة التاسـع                 
  .٢٠١٤عام 
 اتفقــا علــى التعــاون يف جمــال   جنــوب أفريقيــا واالحتــاد األورويبوالحظــت اللجنــة أنّ  -١٢٠

  . وخدماهتا النظم العاملية لسواتل املالحة تطبيقات
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ــلتا إىل فهــم مــشترك       -١٢١ ــة أنّ اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة توصَّ والحظــت اللجن
ولـوحظ أنَّ هـذا الفهـم       ). GPS(حلقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالنظام العاملي لتحديـد املواقـع           

اً من جهد مشترك أوسع نطاقاً يرمـي إىل تعزيـز التوافقيـة وقابليـة التـشغيل التبـاديل                   يشكِّل جزء 
  . بني نظم املالحة الساتلية املدنية، وزيادة الشفافية يف تقدمي اخلدمات املدنية

ــشرين        -١٢٢ ــافيني يف تـ ــشغيليني إضـ ــاتلني تـ ــالق سـ ــاح إطـ ــه مت بنجـ ــة أنـ ــت اللجنـ والحظـ
 غاليليو للمالحة الساتلية، وأنّ هـذين الـساتلني انـضما إىل             يف إطار نظام   ٢٠١٢أكتوبر  /األول

، لتـشكل   ٢٠١١أكتـوبر   /الساتلني املوجودين اللذين يدوران حـول األرض منـذ تـشرين األول           
للمالحــة  كوكبــة ســاتلية صــغرية جــدا ضــرورية مــن أجــل اعتمــاد نظــام غــاليليو    األربعــة معــا

ظت اللجنة أنّ املسؤولية عن تـشغيل نظـام         ويف هذا الصدد، الح   . ا دقيق ضبطاوضبطه  الساتلية  
املتخـذة مـن    ،   للنظم العاملية لسواتل املالحـة     غاليليو للمالحة الساتلية ستناط بالوكالة األوروبية     

  .براغ مقرا هلا
ــوفري        -١٢٣ ــا بت ــد التزامه ــة االحتــاد الروســي أعلنــت متدي ــضا أنَّ حكوم ــة أي والحظــت اللجن

ذات الدقـة القياسـية للمجتمـع الـدويل، مبـا           ) سواتل املالحة النظام العاملي ل  " (غلوناس"إشارات  
 ســنة، دون ١٥فيــه منظمــة الطــريان املــدين الــدويل، علــى أســاس غــري متييــزي ملــدة ال تقــل عــن 

  .فرض رسوم مباشرة على املستعملني
" يـدو با"سلسلة من عمليات اإلطالق الناجحة لنظام        والحظت اللجنة ما مت من تنفيذ       -١٢٤

 هــذا النظــام قــد شــرع يف تزويــد الــصني واملنــاطق احمليطــة هبــا    أنّالحــة الــساتلية، والــصيين للم
  .خبدمات أولية يف جماالت حتديد املواقع واملالحة والتوقيت

أنَّ النظام الساتلي الياباين شبه السميت سيجري توسيعه واالرتقاء بـه            والحظت اللجنة   -١٢٥
 بلـدان منطقـة    خيـدم  النظم العامليـة لـسواتل املالحـة،         ليصبح نظاماً ساتلياً إقليمياً، ضمن جمموعة     

  . آسيا واحمليط اهلادئ
والحظت اللجنة أنَّ اهلند تعتزم إطالق أول ساتل من سواتل النظـام اإلقليمـي اهلنـدي                  -١٢٦

 املــصممة، كــأول ســاتل مــن الكوكبــة املؤلفــة مــن ســبعة ســواتل  IRNSS-1Aلــسواتل املالحــة 
  .  واملالحة والتوقيت فوق اهلند واملناطق اجملاورة هلالتوفري خدمات حتديد املواقع

شـباب  " مـن خـالل فريقـه        ،والحظت اللجنة أنّ اجمللس االستشاري جليل الفضاء واصل         -١٢٧
 دعمـه للتعلـيم العـام والتوعيـة بأمهيـة تلـك الـنظم، مبـا يف                  ،"من أجل النظم العاملية لسواتل املالحة     

  ).GNSS and youth" (لعاملية لسواتل املالحة والشبابالنظم ا"ذلك حتديث كتّيبه املعنون 
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ملعــرض الــدائم ملكتــب وهبــت ا املفوضــية األوروبيــة والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنّ  -١٢٨
، على هامش االجتماع العاشـر ملنتـدى   ٢٠١٣يونيه / حزيران١٠، يف   شؤون الفضاء اخلارجي  

  .يومأسترِ وفرته شركة ن نظام غاليليومقدمي اخلدمات، منوذجاً م
    

    طقس الفضاء  - ٧  
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق بطقـس                  -١٢٩

  ).١٦٦-١٥٦، الفقرات A/AC.105/1038(الفضاء، وورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية 
عـضاء يف اللجنـة     والحظت اللجنة أنّ هذا البنـد مـن جـدول األعمـال يتـيح للـدول األ                  -١٣٠

وللمنظمات الدولية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة إمكانية تبادل اآلراء بشأن األنـشطة               
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة بعلــوم وأحبــاث طقــس الفــضاء بغيــة التــشجيع علــى زيــادة 

  .التعاون الدويل يف هذا اجملال
، A/AC.105/1038(لبند املتعلـق بطقـس الفـضاء        ونّوهت اللجنة مع االرتياح بأهداف ا       -١٣١

  ).١٦٠الفقرة 
 ثــالث قــد نظّــم برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية  كــونبورحَّبــت اللجنــة   -١٣٢

احللقـة األوىل منـها      املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء استـضافت مـصر              حولحلقات عمل   
ــام  ــضافت ني و،٢٠١٠يف ع ــا است ــة  جريي ــة الثاني ــام يفاحللق ــضافت ، و٢٠١١ ع إكــوادور است
 حــول النــدوة األوىل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا إضــافة إىل، ٢٠١٢يف عــام الثالثــة 

بيانـات طقـس   : حتليل البيانات وجتهيز الصور من أجل التطبيقات الفضائية والتنميـة املـستدامة         "
  .٢٠١٢، اليت استضافتها النمسا يف عام "الفضاء
للجنة أيضاً بقرب انعقاد الندوة الثانية املشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا            ورّحبت ا   -١٣٣
، وستستـضيفها أكادمييـة العلـوم    ٢٠١٣سـبتمرب  / طقس الفـضاء، املقـرَّر عقـدها يف أيلـول          حول

  .النمساوية نيابة عن حكومة النمسا
يــاء الشمــسية والحظــت اللجنــة أنَّ األنــشطة الــيت بــدأت يف إطــار الــسنة الدوليــة للفيز   -١٣٤

واستمرت يف إطار املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء توفر فهماً لآلثـار الـيت ختلفهـا الـشمس                  
  .على البىن التحتية الفضائية وبيئة األرض

 طقـس الفـضاء   حـول والحظت اللجنة بارتياح أنَّ من املقرر عقد حلقـة عمـل خاصـة              -١٣٥
  .٢٠١٤ية العلمية والتقنية يف عام على هامش الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرع
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ــة ال      -١٣٦ ــشأن طقــس الفــضاء واللجن ــة ب ــادرة الدولي ــة أنّ املب ــة  والحظــت اللجن ــة املعني علمي
ــاء الشمــسية  ــاء الشمــسية     -بالفيزي ــاديت الفيزي ــوم الفــضاء يف م ــدارس لعل -األرضــية تنظمــان م

زيـاء الشمـسية، وأنّ     لدوليـة للفي  الـسنة   ل املوافـق  ٢٠٠٧األرضية وطقس الفضاء، بدءاً من عـام        
 اسـتمرار للمـدارس الناجحـة    ، وهـي  يف نـريويب ُتعقـد  سـوف  ٢٠١٣مدرسة علوم الفضاء لعام    

، ويف إندونيـسيا    ٢٠١١، ويف سـلوفاكيا يف عـام        ٢٠١٠السابقة اليت ُنظِّمت يف إثيوبيا يف عـام         
  .٢٠١٢ يف عام
ادرة أنـشأهتا وكالـة     والحظت اللجنة أيضا أنّ املخترب الوطين لطقس الفـضاء، وهـو مبـ              -١٣٧

الفضاء الوطنية املاليزية وإدارة األرصاد اجلوية املاليزيـة، يواصـل رصـد طقـس الفـضاء وإرسـال                  
  .إشعارات إىل خمتلف اجلهات املعنية وإىل عامة الناس

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٨  

 تعلــقاللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد امل أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف    -١٣٨
باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة                      

)A/AC.105/1038 ١٧٨-١٦٧، الفقرات.(  
وأّيــدت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام    -١٣٩

هاربيـسون  .  يف الفـضاء اخلـارجي، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة سـام أ                مصادر القدرة النوويـة   
  ).١١ و١٠، واملرفق الثاين، الفقرتان ١٧٨، الفقرة A/AC.105/1038) (اململكة املتحدة(

والحظــت اللجنــة بارتيــاح العمــل الــذي يــضطلع بــه الفريــق العامــل املعــين باســتخدام     -١٤٠
  .ي، يف إطار خطته املتعدِّدة السنواتمصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج

بعض الوفود أنَّ من واجب الدول حصرا، بصرف النظر عن مـستوى تطوُّرهـا              ورأت    -١٤١
 املقترنــة  الرقــايبالعلمــي أو الــتقين، أن تــشارك يف عمليــة التنظــيماالجتمــاعي أو االقتــصادي أو 

.  املـسألة هتـّم البـشرية قاطبـة    باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه            
ورأت تلك الوفود أنَّ احلكومـات تتحّمـل مـسؤولية دوليـة عّمـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة                      
وغــري احلكوميــة مــن أنــشطة وطنيــة تنطــوي علــى اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء 

  .اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرة هبا
رة  أنــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االعتبــار الســتخدام مــصادر القــد   ورأت بعــض الوفــود  -١٤٢

معاجلـة مـشكلة حـاالت التـصادم احملتملـة بـني األجـسام              من أجـل    النووية يف املدارات األرضية     
. حتمـال عودهتـا َعَرضـيا إىل الغـالف اجلـوي لـألرض            وال يف املـدار،  صادر  املزّودة مبثـل هـذه املـ      
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وفود أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر مـن خـالل وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة                 ورأت تلك ال  
 إطـار األمـان     مبا يف ذلـك    ، والترويج العتماد معايري ملزمة    وخطط طويلة األمد ولوائح تنظيمية    

  .اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    

    األجسام القريبة من األرض  - ٩  
 تعلــقاللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة، يف إطــار البنــد املأحاطــت   -١٤٣

ــة     ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــن األرض، وورد بياهنـ ــة مـ ــسام القريبـ ، A/AC.105/1038(باألجـ
  ).، واملرفق الثالث١٩٨-١٧٩الفقرات 
ام القريبـة مـن     دت اللجنة توصيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجـس              وأّي  -١٤٤

 التـــــصدِّي دوليـــــا خلطـــــر ارتطـــــام األجـــــسام القريبـــــة مـــــن األرض       الداعيـــــة إىلاألرض 
)A/AC.105/1038 واملرفق الثالث١٩٨، الفقرة ،.(  

التوصيات يكفـل زيـادة الـوعي والتنـسيق بـني           هذه  والحظت اللجنة بارتياح أنّ تنفيذ        -١٤٥
 التعاون الـدويل فيمـا يتـصل باألجـسام          زويعّزأنشطة احلماية من خطر االرتطام والتخفيف منه        

  .القريبة من األرض
والحظت اللجنة أنّ الفريق العامل املعين باألجـسام القريبـة مـن األرض اختـتم أعمالـه                   -١٤٦

ــام  ــشو     ٢٠١٣يف ع ــسريجيو كامات ــا ل ــت عــن خــالص امتناهن ــه  ) املكــسيك(، وأعرب ــى أدائ عل
  . رئاسة الفريقملَهّمة الناجح
نة أنه ُعـرَِض علـى الفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                   والحظت اللج   -١٤٧

، )A/AC.105/C.1/L.330(التقريــر النــهائي لفريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض   
وتوصيات فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض بـشأن التـصدي دوليـا خلطـر ارتطـام         

، اليت تضمنت موجزاً للنتائج اليت بـىن عليهـا          )A/AC.105/C.1/L.329(جسم قريب من األرض     
فريق العمل توصياته بشأن اختاذ تدبري دويل منّسق للتصدي خلطر ارتطام األجسام القريبـة مـن                 

  .األرض
والحظت اللجنة أنّ فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض سيواصـل عملـه            -١٤٨
ــساعدة يف ا ــىمل ــشاء شــبك عل ــات   ة دول إن ــر الكويكب ــذار خبط ــة لإلن ــين    وي ــشاري مع ــق است فري

بالتخطيط للبعثات الفضائية، وفقا لتوصيات الفريق العامل املعين باألجسام القريبة مـن األرض              
)A/AC.105/1038 واملرفق الثالث١٩٨، الفقرة ،.(  
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والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنّ االجتمــاع الثالــث ملمثلــي وكــاالت الفــضاء ُعقــد علــى    -١٤٩
فريــق استــشاري معــين   اصات مش دورهتــا الــسادسة واخلمــسني ملناقــشة مــشروع اختــص     هــا

ويف هــذا الــصدد، الحظــت اللجنــة أيــضا أنــه ينبغــي أن يــستمر  . بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية
فريق العمل يف إبالغ اللجنة الفرعية بالتقدم احملرز يف إنشاء كـال الفـريقني، وأن ُتقـدِّم الـشبكة                   

طر الكويكبـات والفريـق االستـشاري، مبجـّرد إنـشائهما، تقـارير سـنوية عـن                 الدولية لإلنذار خب  
  . إىل اللجنة الفرعيةأعماهلما
ونّوهت اللجنة بأمهية التعاون الدويل وتبادل املعلومات يف اكتـشاف األجـسام القريبـة                -١٥٠

ــع       ــضمان إدراك مجي ــة، ل ــصها الفيزيائي ــد خصائ ــة اخلطــورة ورصــدها وحتدي  مــن األرض احملتمل
الدول املخـاطر احملتملـة، وخـصوصاً البلـدان الناميـة ذات القـدرة احملـدودة علـى التنبـؤ بارتطـام                      

  .األجسام القريبة من األرض وعلى ختفيف خطر هذا االرتطام
يـنظِّم،  وف باألجـسام القريبـة مـن األرض سـ    والحظت اللجنـة أنّ فريـق العمـل املعـين          -١٥١

ــة،    ــضاء األوروبي ــة الف ــع وكال ــاون م ــضاء    بالتع ــي وكــاالت الف  االجتمــاع الرمســي األول ملمثل
ــة الفرع     ــة واخلمــسني للجن ــدورة احلادي ــصلة قبــل انعقــاد ال ــة  وهيئــات الفــضاء ذات ال ــة العلمي ي

دعــوة إىل مجيــع ســوف حييــل  مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وأنّ ،٢٠١٤والتقنيــة يف عــام 
ذات صـلة، وكـذلك منظمـات     وكالـة فـضاء أو هيئـة فـضاء         الختيارالدول األعضاء يف اللجنة     

فريـق  حكومية دولية تتمتع بقـدرات ارتيـاد الفـضاء، للمـشاركة يف االجتمـاع الرمسـي األول لل                 
  .االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ١٠  

فرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة ال   -١٥٢
ــة         ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــد، وورد بياهن ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــتدامة أن باس

)A/AC.105/1038 ٢٢٥-١٩٩، الفقرات .(  
وأيَّدت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة             -١٥٣

تدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد               والفريق العامل املعين باس   
، واملرفـــق الرابـــع، ٢٢٥، الفقـــرة A/AC.105/1038) (جنـــوب أفريقيـــا(برئاســـة بيتـــر مـــارتينيز 

  ).١١ و٨الفقرتان 
 جتميعـاً ملـشاريع املبـادئ التوجيهيـة         تـضمن وُعرضت على اللجنة مـذكرة مـن األمانـة ت           -١٥٤

ة اخلـرباء ألـف إىل دال التابعـة للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                     املقترحة من أفرق  
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اخلارجي يف األمد البعيد، بصيغتها املقدَّمة يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،       
، واملتاحة وفقاً لالتفاق الـذي توصـل إليـه          )A/AC.105/1041 (٢٠١٣فرباير  /املعقودة يف شباط  

؛ )٨، املرفـق الرابـع، الفقـرة        A/AC.105/1038( العامل يف دورة اللجنة الفرعية اخلمسني        الفريق
أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد         اسـتدامة   " بعنـوان وورقة عمل مقدَّمـة مـن االحتـاد الروسـي           

مقّدمـة مـن االحتـاد الروسـي بعنـوان           عمـل ؛ وورقـة    )A/AC.105/2013/CRP.13/Rev.1 ("البعيد
 النظـر يف سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                   لتعزيـز قة  الشروط املسب "

"  يف ســـياق مـــسألة اســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد ض الـــسلميةااألغـــر
)A/AC.105/2013/CRP.19(عن إعـداد تقريـر الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة              وورقة اجتماع    ؛

 ،)A/AC.105/2013/CRP.20(لبعيــد ومبادئــه التوجيهيــة   أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد ا   
 جبهــاتورقــة اجتمــاع حتتــوي علــى قائمــة  ؛ وتتــضمن مــشروع خمطــط لتقريــر الفريــق العامــل 

  ).A/AC.105/ 2013/CRP.17(االتصال بالفريق العامل وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 
رباء األربعة من تقـّدم يف إطـار هـذا          بت اللجنة مبا أحرزه الفريق العامل وأفرقة اخل       ورّح  -١٥٥

البند من جدول األعمال، وبالتوقيت املناسب الذي مت فيـه توزيـع الوثيقـة الـيت تتـضمن جتميعـا              
 خطوة مهمة على طريـق إعـداد مـشروع          اعتربته اللجنة  ما التوجيهية املقترحة،    ملشاريع املبادئ 

  .جمموعة مبادئ الفريق العامل التوجيهية
لجنة أن مشاريع املبادئ التوجيهية اليت ستصدر عن أفرقة اخلرباء مـا تـزال        والحظت ال   -١٥٦

 الوثيقة اليت تتضمن جتميعا ملـشاريع املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة حتتـوي علـى                 قيد اإلعداد، وأنّ  
عرض إمجايل لألعمال املضطلَع هبا حىت اآلن، وأهنا معدة هبـدف مـساعدة الوفـود علـى إعطـاء                   

 املبــادئ التوجيهيــة اجلــاري إعــدادها وعلــى توجيــه أفرقــة اخلــرباء ورئــيس  آراء مدروســة بــشأن
  .الفريق العامل فيما يتعلق بصياغة تقرير الفريق

 اجتمــاع  علــى هــامش الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــةه ُعقــدواســتذكرت اللجنــة أنــ  -١٥٧
ا للحالـة الراهنـة    عرضـ هلـذه األفرقـة  قـّدم خاللـه الرؤسـاء املتـشاركون     مشترك بني أفرقة اخلرباء    

 وأوضـحوا  ألعماهلم وسلطوا الضوء على أوجه التداخل يف املبادئ التوجيهية اجلـاري إعـدادها         
  . عند جتميع املبادئ التوجيهية يف التقرير النهائي للفريق العاملُتستدركوف  ساأهن

وثيقـة  انظـر ال  (واستذكرت اللجنة أنه، وفقا ملا جاء يف خطة العمل املتعـددة الـسنوات                -١٥٨
A/66/20    ،التزامن مـع الـدورة اخلمـسني للجنـة         ، ُعقدت حلقة عمل ب    )٢٣الفقرة  ، املرفق الثاين

الفرعية العلمية والتقنية، وأنَّ الدول األعضاء يف اللجنة ُدعيـت إىل تـضمني وفودهـا ممـثلني عـن         
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ــشطة         ــديها خــربة يف أن ــيت ل ــات القطــاع اخلــاص ال ــة وعــن كيان ــة غــري حكومي منظمــات وطني
 .اء، بغية مجع معلومات عن جتارهبا وممارساهتا يف تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامةالفض

والحظت اللجنة أنه وفقاً لالتفاق الـذي توصـلت إليـه يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني             -١٥٩
)A/67/20  ،  مـن   واستفاد بـذلك     امل أثناء الدورة احلالية للجنة    ، اجتمع الفريق الع   )٣٤٨الفقرة

 .مجة الشفويةخدمات التر

والحظت اللجنة أنَّ أفرقة اخلرباء ألـف إىل دال التابعـة للفريـق العامـل اجتمعـت علـى                     -١٦٠
هامش الدورة احلالية للجنة، وفقاً الختصاصات الفريق العامل وطرائق عملـه، ووفقـاً ملـا اتفـق                 

ــة      ــة الفرعي ــدورة اخلمــسني للجن ــل يف ال ــق العام ــه الفري ــق A/AC.105/1038(علي ــع، ، املرف   الراب
  ).١١الفقرة 
 / حزيــران٢٠يف  عقــدت اجتماعــاً مــشتركاً  أفرقــة اخلــرباءوالحظــت اللجنــة أيــضا أنّ  -١٦١
عرضــا عامــل ألفرقــة ورئــيس الفريــق الهلــذه ا الرؤســاء املتــشاركون هخاللــ ، قــّدم٢٠١٣يونيــه 

ــة بإعــداد مــشرو      ل ــسائل املتعلق ــاولوا امل ــة، وتن ــدورة احلالي ــاء ال ــذي أُحــرز أثن ــر لتقــدم ال   ع تقري
  .الفريق العامل

 ،الـدورة احلاليـة للجنـة     انتـهاء   يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد          ه ستتاح   والحظت اللجنة أن    -١٦٢
ــة      ــسخة منقّحــة مــن الوثيق ــة، ن ــا   A/AC.105/1041وبكــل لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ــيِّن م تب

 واخلمـسني   سةالـساد خـالل الـدورة      ،لفريـق العامـل   ته أفرقة اخلرباء ألـف إىل دال التابعـة ل         أحرز
  . منها التوجيهية املقترحةبادئامليف إعداد مشاريع من تقّدم ، للجنة
 سوف ُتتاح يف الدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـة              هوالحظت اللجنة أن    -١٦٣
 تـضمن تورقة عمل من إعداد رئيس الفريق العامـل          ، بكل لغات األمم املتحدة الرمسية،     والتقنية

وع تقريــر الفريــق العامــل وجمموعــة أّوليــة مــن مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة، وأنّ    اقتراحــا ملــشر
  .العمل على إعداد مشروع تقريرهتلك الدورة يف خالل الفريق العامل سوف يبدأ 

  التعـابري  حتقيـق االتـساق يف    ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إنشاء فريق خـاص لينظـر يف               -١٦٤
 بــني نــسخه الــصادرة بكــل لغــات قريــر الفريــق العامــلواملــصطلحات املــستخدمة يف مــشروع ت

  .األمم املتحدة الرمسية
أفرقـة اخلـرباء التابعـة للفريـق العامـل سـوف ُتتـاح يف           عملتقارير  والحظت اللجنة أن      -١٦٥

   .٢٠١٤ورقات اجتماع أثناء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام 
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 قررت االجتماع بصورة غـري رمسيـة   ألف وباء ودال  أن أفرقة اخلرباء     والحظت اللجنة   -١٦٦
  علــى هــامش املــؤمتر الــدويل الرابــع والــستني للمالحــة الفــضائية، املقــرر عقــده يف بــيجني مــن      

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٣
هتـا  واتفقت اللجنة على أن ُيبلغ رئيس الفريق العامل اللجنة الفرعيـة القانونيـة، يف دور                -١٦٧

الثالثــة واخلمــسني، بالتقــدم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة املفــضية إىل الــدورة احلاديــة 
  .واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وخالهلا

 بعض الوفود أنه ينبغـي توضـيح املبـادئ التوجيهيـة وجعلـها أكثـر إجيـازاً ودقـة،                    ورأت -١٦٨
  . وجود مسار واضح لتنفيذهاينبغيوأنه 
داخــل الفريــق العامــل وفريــق    جتــري مناقــشتها ملــسائل الــيت   ا بعــض الوفــود أنّورأت  -١٦٩

اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، وفيمـا يتعلـق              
 أنــشطة الفــضاء  مقترحــة خبــصوص دوليــة قواعــد ســلوك   حــول مدونــة اجلاريــة باملناقــشات 
.  والــسالمة واألمــن يف بيئــة الفــضاء تعزيــز االســتقرارواحــدة وهــي أهــداف إمنــا هلــااخلــارجي، 

 أن يأخذ الفريـق العامـل يف اعتبـاره مـا أُحـرز مـن                ورأت هذه الوفود أيضا أنّ من املفيد بالتايل       
   .خرىاألبادرات املتقدم يف إطار 

مــد البعيــد تــسلط  اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األحــول أنَّ املناقــشات ورئــي  -١٧٠
 يف حتقيــق التنميــة املــستدامة علــى األرض، وأنــه ئيةنــشطة الفــضااألالــضوء أيــضاً علــى مــسامهة 

  .ينبغي للبلدان النامية أن تشارك فعلياً يف أعمال الفريق العامل
 املـدى   كـل مـن   لأهدافاً ملموسـة     الفريق العامل وأفرقة اخلرباء      ينبغي أن حيدد   أنَّه   ورئي  -١٧١

  .حتقيق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيديف سبيل املتوسط والطويل القريب و
 أنَّ الطابع التقين والسياسي والقـانوين املعقّـد الـذي تتـسم بـه القـضايا املطروحـة                   ورئي  -١٧٢

ــة اجلــاري     يقتــضي ــادئ التوجيهي  ختــصيص وقــت كــاف للمــداوالت لكــي يتــسىن توضــيح املب
  . يداً لتيسري تنفيذها بنجاح وفعاليةإعدادها وجعلها أكثر حتد

 زيـادة تعزيـز   يقتـضي  أنَّ حتقيق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد            ورئي  -١٧٣
حتـد مـن    أالّ توصيات الفريـق العامـل ومبادئـه التوجيهيـة ينبغـي           التعاون الدويل واإلقليمي، وأنّ   

  .ملستجدة من الفضاء اخلارجيفرص استفادة الدول النامية ذات القدرات الفضائية ا
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خلـاص إىل    أنَّه ينبغي أن يتحـول تركيـز املبـادئ التوجيهيـة عـن مـصاحل القطـاع ا                  ورئي  -١٧٤
 الوضع الراهن يف جهـوده الراميـة إىل         إىل جتاوز حدود  لفريق العامل   ا  يسعى مصاحل الناس، وأن  

  .تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ــود ورأت ب  -١٧٥ ــة يف      عــض الوف ــدرة النووي ــا الســتخدام مــصادر الق ــه ينبغــي النظــر يف م  أن

الفضاء اخلارجي من آثار على االسـتخدام اآلمـن واملـستدام للفـضاء اخلـارجي، وأنـه ينبغـي أن                    
يكون هناك تفاعل بني الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                  

  . باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيوالفريق العامل املعين
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ١١  
وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل 

إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع 
    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 تعلــقأحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد امل    -١٧٦
 بدراســـة الطبيعـــة الفيزيائيـــة واخلـــواص التقنيـــة للمـــدار الثابـــت بالنـــسبة لـــألرض واســـتخدامه 
ــسائل        ــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر امل ــدان االت ــا يف ذلــك اســتخدامه يف مي ــه، مب وتطبيقات
املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت الفــضائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة  
ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، وورد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة          

)A/AC.105/1038 ، ٢٣٢-٢٢٦الفقرات.(  
أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو مـورد             بـ  هـا  بعض الوفود جمدَّداً عـن رأي      توأعرب  -١٧٧

ــدوره، اســتمرارية أنــشطة الفــضاء        ــشبُّع، وهــو مــا يعــّرض، ب طبيعــي حمــدود معــرَّض خلطــر الت
ابـت بالنـسبة لـألرض      ورأت تلك الوفود أنَّه ينبغي ترشيد اسـتغالل املـدار الث          . اخلارجي للخطر 

ــاح هلــا الفرصــة        ــة، لكــي تت ــة احلالي ــدول، بــصرف النظــر عــن قــدراهتا التقني ــع ال ــه جلمي وإتاحت
الستخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض وفـق شـروط عادلـة، مـع إيـالء االعتبـار بوجـه خـاص                      

الــدويل الحتياجــات البلــدان الناميــة واملوقــع اجلغــرايف لــبعض البلــدان، وذلــك مبــشاركة االحتــاد 
  .لالتصاالت والتعاون معه

 بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة فريـدة مـن نوعهـا                    تورأ  -١٧٨
لـذا رأت تلـك الوفـود أنَّ     . لتنفيذ برامج اجتماعيـة ومـشاريع تعليميـة وتقـدمي مـساعدات طبيـة             
جاً يف جـدول أعمـال اللجنـة        البند املتعلـق باملـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض ينبغـي أن يظـلّ مـدر                 
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 أو قـشات بـشأنه، يف إطـار أفرقـة عاملـة أو أفرقـة حكوميـة دوليـة          الفرعية إلجراء مزيد مـن املنا     
فــرق عمــل، بغــرض مواصــلة حتليــل خــصائص هــذا املــدار العلميــة والتقنيــة ولــضمان اســتخدام  

  .لقانون الدويللدار الثابت بالنسبة لألرض وفقاً امل
    

    عمال املؤقَّت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األ  - ١٢  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق      -١٧٩

مبشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة احلاديـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،                     
  ).٢٤٢-٢٣٣، الفقرات A/AC.105/1038(رير اللجنة الفرعية وورد بياهنا يف تق

وأيَّــدت اللجنــة التوصــيات والقــرارات الــصادرة عــن اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة     -١٨٠
 ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٥الفقـرات   ،  A/AC.105/1038 ( خبصوص هـذا البنـد     وفريقها العامل اجلامع  

  ).١٥ و٥ و٣ الفقرات ، واملرفق األول،٢٤٢و
واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا اخلمــسني، اتفقــت اللجنــة علــى أن    -١٨١

  :تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واخلمسني، يف البنود التالية
  .انتخاب الرئيس  -١  
  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٢  
  .تحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم امل  -٣  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق        -٤  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك      -٥  

  .دان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البل
  .احلُطام الفضائي  -٦  
  .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٧  
  .التطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٨  
  .طقس الفضاء  -٩  
  .األجسام القريبة من األرض  -١٠  
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  .ياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج  -١١  
 حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف خطـــة العمـــل املتعـــدِّدة  ٢٠١٤ لعـــام املقـــّررالعمـــل (    

تقرير اللجنـة الفرعيـة   لثاين  من املرفق ال١٠ و٨السنوات، الواردة يف الفقرتني     
  ))A/AC.105/958(العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١٢  
 مـن اختـصاصات     ٢٣ حسبما هو مبـيَّن يف الفقـرة         ٢٠١٤ لعام   املقّررالعمل  (    

الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد         
تقرير جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي       لعمله، الواردة يف املرفق الثاين      وطرائق  

  ))A/66/20(يف األغراض السلمية عن دورهتا الرابعة واخلمسني 
ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض       -١٣   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبـا يف ذلـك يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة              
سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص              

ــة ومــصاحلها،   ــدان النامي ــدويل   الحتياجــات البل ــدور االحتــاد ال  دون مــساس ب
  .لالتصاالت

  
  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(    
مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة      -١٤  

ــا        ــا باعتبارهـ ــراد تناوهلـ ــيع املـ ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ العلميـ
  .عمل املتعّددة السنواتبنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط ال/مواضيع

واتفقت اللجنة على أن يعـود كـل مـن الفريـق العامـل اجلـامع، والفريـق العامـل املعـين                        -١٨٢
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، والفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة                 

ــة  الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد إىل االنعقــاد يف الــدورة احلاديــة واخل   مــسني للجنــة الفرعي
  .العلمية والتقنية

واتفقـت اللجنــة علــى أن يكــون عنــوان النــدوة الــيت ســينظّمها مكتــب شــؤون الفــضاء    -١٨٣
، وفقاً لالتفـاق الـذي توّصـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة          ٢٠١٤اخلارجي يف عام    
التطبيقـات التجاريـة    "،  )٢٤، املرفق األول، الفقـرة      A/AC.105/890 (٢٠٠٧واألربعني يف عام    

  ".للنظم العاملية لسواتل املالحة
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   تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني  - جيم  
أحاطت اللجنة علمـا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا                   -١٨٤

ائج مـداوالهتا بـشأن البنـود الـيت نظـرت           ، الذي تضمن نتـ    )A/AC.105/1045(الثانية واخلمسني   
  .٦٧/١١٣فيها وفقا لقرار اجلمعية العامة 

لقيادتـه القـديرة خـالل    ) نيجرييـا (ي    وأعربت اللجنة عن تقديرها لتاري تشارلز بريسيب        -١٨٥
  .الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية

 اجلزائــر وإندونيــسيا وانيــاأمل واالحتــاد الروســي يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو ألقــى كلمــاتو  -١٨٦
 كنـدا  و ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (زويال    فن و فرنسا و الصني و جنوب أفريقيا  و اجلمهورية التشيكية و
 يف إطـار    ألقـى كلمـة   و. اليونـان  و اليابـان والواليـات املتحـدة      و النمسا و اململكة العربية السعودية  و

 يف إطـار   ألقـى كلمـة   و. ي  ينيـة والكـاريب    جمموعة دول أمريكا الالت    باسمممثل شيلي   أيضا  هذا البند   
وخـالل التبـادل    ). اليونيدروا( املراقب عن املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص          كذلك هذا البند 

  .العام لآلراء أدلت أيضا دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند
ــة،  و  -١٨٧ ــوان    اســتمعت اللجن ــد، إىل عــرض بعن ــذا البن ــة الراه"يف إطــار ه ــيم  احلال ــة للتعل ن

  . قدمه ممثل الصني،"قانون الفضاء يف الصنيب املتعلقةوالبحوث 
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ١  
 اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق حبالـة      دارت يف أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت        -١٨٨

 يف تقريــر وورد بياهنــاخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، معاهــدات األمــم املتحــدة ا
  .)٥٠-٣٢الفقرات ، A/AC.105/1045(لفرعية اللجنة ا
 اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  ّيـــدتوأ  -١٨٩

د االنعقــاد معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاو 
ــاينس   ــة جـــان فرانـــسوا مـ ــا(برئاسـ ــرة ، A/AC.105/1045) (بلجيكـ ، واملرفـــق األول، ٣٤الفقـ

  ).١٥ و١٤ و١٠ و٩الفقرات 
منظمـة األوروبيـة     لل يف االتفاقيـة املنـشئة     مجعيـة األطـراف      والحظت اللجنة بارتياح أنّ     -١٩٠

مــايو / أيــار١٦ و١٥يف  املعقــود الثــامن والــثالثنيلــسواتل االتــصاالت أشــارت، يف اجتماعهــا 
، إىل أنَّ أغلبيــة الــدول األعــضاء يف املنظمــة هــي أطــراف يف اتفاقيــة تــسجيل األجــسام   ٢٠١٣

معاهدة املبادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف             يف  املطلقة يف الفضاء اخلارجي و    
ارا اختــص (واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى        
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، وطلبـــت إىل األمـــني التنفيـــذي للمنظمـــة األوروبيـــة لـــسواتل  ")معاهـــدة الفـــضاء اخلـــارجي"
 قبـول ، إعـالن  تـسجيل ال املنظمة، ووفقا للمادة الـسابعة مـن اتفاقيـة           باسماالتصاالت أن يقدِّم،    

  .احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك االتفاقيةب
ــضروري   ورأت  -١٩١ ــن ال ــود أنَّ م ــم املتحــدة اخلمــس     بعــض الوف ــدات األم ــة معاه  مراجع

 املبـادئ التوجيهيـة الـيت حتكـم األنـشطة           لتفعيـل املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها          
ورأت .  التعاون الـدويل وجعـل تكنولوجيـا الفـضاء متاحـة لكـل النـاس               وتعزيزالفضائية للدول   

 تقـوِّض املبـادئ األساسـية الـيت يقـوم           تلك الوفود أنَّ عملية املراجعة والتحديث هـذه ينبغـي أالَّ          
  .را تطووتزيدها  هذه املبادئام القانوين احلايل، بل أن تثريعليها النظ

 بنيـة  بعض الوفود أنَّ معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي تـشكِّل             ورأت  -١٩٢
توثيــق عــرى التعــاون  األمهيــة لــدعم التوســع يف نطــاق األنــشطة الفــضائية و ة بالغــة متينــةقانونيــ

ورحَّبـت تلــك الوفـود بزيــادة   .  اســتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغــراض الـسلمية   علـى الـدويل  
املعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظر الـدول الـيت مل تـصدِّق              هذه  عدد الدول املنضمة إىل     

  .على تلك املعاهدات أو مل تنضّم إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً فيها
 بعض الوفود أنَّ النظام القـانوين الـذي حيكـم األنـشطة املـضطلع هبـا يف الفـضاء                    تورأ  -١٩٣

اخلــارجي ينبغــي أن يكفــل إســهام حبــوث الفــضاء واألنــشطة الفــضائية يف حتــسني نوعيــة حيــاة   
  .البشر ورفاههم ويف حتقيق الرخاء لألجيال احلالية واملقبلة

د  إجيـا  هتـدف إىل  بـشأن الفـضاء اخلـارجي        أنَّه ينبغـي وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة             ورئي  -١٩٤
 بالنظام القانوين الدويل للفـضاء اخلـارجي إىل         نتقال اال ويتسىن بفضلها حلول للمشاكل القائمة    
  .املرحلة التالية من تطوُّره

سـريع يف األنـشطة الفـضائية وظهـور      تزايـد  ه مع مـا حيـدث مـن     أن بعض الوفود    ورأت  -١٩٥
التنـسيق والتـآزر بـني اللجنـتني        أصبح ال بد مـن زيـادة         ،اءعلة جديدة يف ميدان الفض    جهات فا 

الفــرعيتني لتعميــق فهــم معاهــدات األمــم املتحــدة القائمــة والتــرويج لقبوهلــا وتطبيقهــا، وتعزيــز  
  .أنشطتها الفضائيةيف تنفيذ مسؤولية الدول 

 أنَّ االتفــاق املــنظم ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام ورأت بعــض الوفــود  -١٩٦
ــسماوية األخــرى   يــنص بوضــوح علــى أنَّ استكــشاف الفــضاء اخلــارجي    ") اتفــاق القمــر ("ال

واستخدامه يف األغراض السلمية، اسـتنادا إىل مفهـومي املـساواة والتعـاون، يـصب يف مـصلحة           
  . مجيع الدول، وأنَّ املناقشات بشأن اتفاق القمر ينبغي أالَّ ُتجرى من منظور املصاحل التجارية
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خدام تاسـ تنفيذ األنشطة الفضائية ينبغـي أالَّ يقيِّـد          الذي ينظّم أنَّ القانون الدويل     ورئي  -١٩٧
فـضائية  ال البلـدان الناميـة الراغبـة يف تنميـة قـدراهتا        وخـصوصا  الفـضائية،    تتكنولوجيـا للالدول  

  .بطريقة مستدامة
    

يما يتعلق معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ف  - ٢  
    بقانون الفضاء

 اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  دارت يفأحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت    -١٩٨
ــة واملنظمــات غــري احلك    ــة الدولي ــة فيمــا يتعلــق  باملعلومــات عــن أنــشطة املنظمــات احلكومي ومي

  .)٥٩-٥١الفقرات  ،A/AC.105/1045( يف تقرير اللجنة الفرعية  وورد بياهنابقانون الفضاء،
 املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري           تؤديهالدور الذي   أمهية  ب اللجنة   ونّوهت  -١٩٩

لنــهوض بتطــوير قــانون الفــضاء،  مــساعيها الراميــة إىل ا يفة هــذه املنظمــاتسامهمبــاحلكوميــة و
أنــشطتها  املنظمــات جمــّدداً إىل تقــدمي تقــارير عــن هــذه بــدعوةتوصــية اللجنــة الفرعيــة ّيــدت وأ

  .املتعلقة بقانون الفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمسني
والحظـــت اللجنـــة مـــع التقـــدير أنَّ منظمـــة التعـــاون الفـــضائي آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ    -٢٠٠
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨ إىل ٢٦تستضيف منتدى قانون وسياسات الفضاء يف بيجني من س

مـن  قـد   لرابطة القـانون الـدويل، الـذي عُ     نيملؤمتر اخلامس والسبع  ا  أنّ والحظت اللجنة   -٢٠١
 مبـــادئ صـــوفيا التوجيهيـــة بـــشأن إعـــداد قـــانون ، اعتمـــد٢٠١٢أغـــسطس / آب٣٠  إىل٢٦

   .منوذجي لتشريعات الفضاء الوطنية
    

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

  االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور 
    االحتاد الدويل لالتصاالت

جـدول  مـن  بنـد  ال اللجنة الفرعية يف إطـار  دارت يفأحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت      -٢٠٢
املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار     ب املتعلــقاألعمــال 

الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   

  .)٨٠-٦٠  الفقرات،A/AC.105/1045(قرير اللجنة الفرعية  يف توورد بياهنالالتصاالت، 
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 اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء         ّيــدتوأ  -٢٠٣
) الربازيــل(اخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونــسّريات فيليــو  

)A/AC.105/1045 ، ٨الفقرة ، املرفق الثاينو، ٦٣ و٦٢الفقرتان.(  
مـن تقـّدم علمـي وتكنولـوجي واسـتغالل       حيـدث حـدث و ورأت بعـض الوفـود أنّ مـا      -٢٠٤

وظهـور مـسائل قانونيـة مـستجدة وزيـادة        جتاري للفضاء اخلـارجي ومـشاركة القطـاع اخلـاص           
سألة  مبـ  تعلـق امل عملـها ف  تكثِّـ أن  علـى اللجنـة الفرعيـة       استخدام الفضاء اخلارجي عموما، حيّتم      

  .ضاء اخلارجي وتعيني حدودهريف الفتع
 أنَّ وضع ترتيبات إقليمية وتطوير تكنولوجيا الفـضاء وأنـشطة الفـضاء يقتـضيان               ورئي  -٢٠٥
 مـن  وأنَّ تعريف واضـح مـن أجـل تـوفري أسـاس تقـوم عليـه ترتيبـات الـسيادة اإلقليميـة،                      وجود

يات أخـرى متعـددة      إحراز تقدُّم يف منتـد     أن يتيّسر  حد أدىن من توافق اآلراء       املمكن ولو وجد  
  .األطراف ذات صلة

 بعض الوفود أنَّ عدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي أو تعـيني حلـدوده حيـدث               رأتو  -٢٠٦
بلبلة قانونية بشأن انطباق قـانون الفـضاء أَم قـانون اجلـو، وأنَّ مـن الـضروري توضـيح املـسائل                      

 احتمـاالت   تقليـل جي بغيـة    املتعلقة بسيادة الدول واحلـدود بـني الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـار              
  .نشوء منازعات بني الدول

 بعــض الوفــود أنَّ لتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أمهيــة فيمــا يتعلــق  رأتو  -٢٠٧
ــة يف ا    ــات األخــرى املنخرط ــدول والكيان ــسؤوليات ال ــضائية مب ــشطة الف ــذه، وأنَّألن ــسألة  ه  امل

  .من تكثُّف وتنوُّعحاليا ا تشهده األنشطة الفضائية مل انظر أصبحت قضية الساعة
هــو مــورد طبيعــي حمــدود و - نَّ املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرضأ بعــض الوفــود رأتو  -٢٠٨

 جيــب أن ُيــستخدم اســتخداماً رشــيداً وينبغــي أن يكــون  -  خلطــر التــشبُّع، بــال ريــب،معــرَّض
تـيح للـدول    أن ي ذلـك  مـن شـأن   ف. ن قدراهتا التقنية احلاليـة    متاحاً جلميع الدول بصرف النظر ع     

ــة  ــن إمكاني ــتفادة م ــشروط  االس ــدار ب ــة امل ــه      عادل ــى وج ــار، عل ــني االعتب ــى أن تؤخــذ بع ، عل
اخلصوص، احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكـذلك املوقـع اجلغـرايف لبلـدان معيَّنـة، ومـع          

  .مراعاة عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة
أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض هـو جـزء مـن الفـضاء اخلـارجي،                بعض الوفود    رأتو  -٢٠٩

وأنه ال خيضع للتملُّك الوطين بـدعوى الـسيادة، أو بواسـطة االسـتخدام أو االحـتالل، أو بـأيِّ                    
وسيلة أخرى، مبا فيها وسيلة االسـتخدام أو تكـّرر االسـتخدام، وأنَّ اسـتغالله خيـضع ألحكـام                   

  .ولوائحه الراديوية واتفاقيته  االحتاد الدويل لالتصاالتدستورلو ضاء اخلارجي،الفمعاهدة 
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 الثابـت    أنَّ على الدول األعـضاء أن تبحـث عـن طرائـق بديلـة السـتخدام املـدار                  ورئي  -٢١٠
  . ومتوازنة بقدر أكربرشيدةبالنسبة لألرض تكون 

نـسبة لـألرض علـى أسـاس     أنَّ اسـتغالل الـدول للمـدار الثابـت بال         بعض الوفـود     رأتو  -٢١١
، أن تـضع نظامـاً   هو أمـر غـري مقبـول، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، مـن مثَّ         " األولوية باألسبقية "

 املواقع املدارية على أساس عادل، وفقاً ملبدأي االسـتخدام           فرص استخدام  لدول ل قانونياً يكفل 
  . السلمي للفضاء اخلارجي وعدم متلُّكه

ضمان اسـتدامة املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض           ل  من الضروري  أنَّ بعض الوفود    رأتو  -٢١٢
 بإنـشاء   وأن ُتبحـث مبزيـد مـن التعّمـق         هذه املسألة على جدول أعمال اللجنة الفرعيـة          أن تبقى 

 خـربة تقنيـة     تكـون لـديها    حكوميـة دوليـة، حـسب االقتـضاء،          نقاشوأفرقة  مناسبة  أفرقة عاملة   
  . املدار الثابت بالنسبة لألرضاستخدامص وقانونية من أجل تعزيز املساواة يف فر

    
  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٤  

    يف األغراض السلمية
 البنـد   نـة الفرعيـة القانونيـة يف إطـار         اللج دارت يف أحاطت اللجنـة علمـاً باملناقـشة الـيت            -٢١٣

شاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض       املتعلق بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستك     
  ).٩٣-٨١الفقرات ، A/AC.105/1045( يف تقرير اللجنة الفرعية وورد بياهناالسلمية، 

ــدتوأ  -٢١٤ ــة       ّيـ ــيات املتعلقـ ــة التوصـ ــدَّم جمموعـ ــأن ُتقَـ ــة بـ ــة الفرعيـ ــية اللجنـ ــة توصـ  اللجنـ
ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األ    ــشريعات ذات ال ــسلمية،  بالت غــراض ال

تنظـر فيـه اجلمعيـة    كي  ل مستقلالواردة يف املرفق الثالث لتقرير اللجنة الفرعية، كمشروع قرار          
  .العامة يف دورهتا الثامنة والستني

ىل وضــع أطــر رتيــاح أنَّ الــدول مــا زالــت تــضطلع جبهــود ترمــي إباوالحظــت اللجنــة   -٢١٥
  .م املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي بالفضاء وفقا ملعاهدات األممتصلةتنظيمية وطنية 

واتفقت اللجنة علـى أنَّ التبـادل العـام للمعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة                       -٢١٦
 شـاملة عـن    عامـة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يوفِّر للدول حملة        

ويــساعد الــدول علــى فهــم ملتعلقــة بالفــضاء، احلالــة الراهنــة للقــوانني واللــوائح التنظيميــة الوطنيــة ا
  .ج املتَّبعة على الصعيد الوطين إزاء صوغ األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاءُهخمتلف الُن
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استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٥  
     تنقيحهايةوإمكان
 اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  دارت يفناقــشة الــيت أحاطــت اللجنــة علمــاً بامل  -٢١٧

باستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي وإمكانيـة     
  ).١٠٦-٩٤الفقرات ، A/AC.105/1045( يف تقرير اللجنة الفرعية وورد بياهناتنقيحها، 

  ).١٠٦الفقرة ، A/AC.105/1045(ية بشأن هذا البند  اللجنة توصية اللجنة الفرعّيدتوأ  -٢١٨
 أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن ورأت بعــض الوفــود  -٢١٩

مــستوى تطوُّرهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تــشارك يف األنــشطة        
اخلـارجي، وأنَّ هـذه املـسألة هتـّم         التنظيمية املرتبطة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء         

ورأت تلك الوفود أيـضا أنَّ احلكومـات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمَّـا تقـوم بـه         . البشرية قاطبة 
املنظمات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر القـدرة           

  .عةً للبشرية، ال ضاّرة هبا األنشطة جيب أن تكون نافهذهوية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ النو
ــة      توشــدَّد  -٢٢٠ ــد مــن االهتمــام للمــسائل القانوني  بعــض الوفــود علــى ضــرورة إيــالء مزي

 مبصادر قـدرة نوويـة يف املـدارات األرضـية، يف ضـوء              مزّودةساتلية  ستخدام منصات   املرتبطة با 
  . وارتطام تعرض البشرية ألخطار جسيمةتعطّلما يبلغ عنه من حاالت 

أنَّــه ينبغــي تعزيــز التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   ت بعــض الوفــودورأ  -٢٢١
والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة مـن أجـل تعميـق فهـم الـصكوك القانونيـة املتعلقـة باسـتخدام              

 وتنفيذها ووضـع صـكوك قانونيـة     هباقبولزيادة الوية يف الفضاء اخلارجي و    مصادر القدرة النو  
  .ق باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيجديدة تتعل

ــه ينبغــي  ورأت بعــض الوفــود  -٢٢٢ ــة  أن ــة القانوني ــة الفرعي ــادئ تعــديالأن جتــري اللجن  للمب
  .املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي هبدف وضع معايري ملزمة

لفرعية القانونية استعراضـاً إلطـار األمـان         أن جتري اللجنة ا    أنه ينبغي  ورأت بعض الوفود    -٢٢٣
معـايري ملزمـة    تـروِّج العتمـاد  اخلاص بتطبيقات مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وأن              

  .تكفل خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلم
للتقليـل قـدر   ود الدوليـة والوطنيـة   بـذل مزيـد مـن اجلهـ    أنـه ينبغـي    ورأت بعض الوفـود     -٢٢٤

 مبصادر قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي،           مزوَّدةاطر استخدام منصات ساتلية     اإلمكان من خم  
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 يف املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واملـدارات األرضـية املنخفـضة، ومعاجلـة املـشاكل                  وخصوصا
  . وحاالت الطوارئالقانونية املتعلقة بارتطام تلك األجسام، وغري ذلك من احلوادث

    
اتفاقية الضمانات الدولية على ربوتوكول  بدراسة واستعراض التطوُّرات ذات الصلة  - ٦  

    اصة باملوجودات الفضائيةاملتعلق باملسائل اخلاملعّدات املنقولة 
 اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  دارت يفأحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت    -٢٢٥

اتفاقية الضمانات الدولية علـى املعـدات        ربوتوكول ذات الصلة ب   راتعراض التطوّ دراسة واست ب
يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة وورد بياهنــا ، املتعلــق باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية املنقولــة

)A/AC.105/1045 ، ١١٤-١٠٧الفقرات.(  
الـذي   ء نفـاذ الربوتوكـول    ود للتـبكري ببـد    ونوَّهت اللجنة مبا يبذلـه اليونيـدروا مـن جهـ            -٢٢٦

  .٢٠١٢مارس / آذار٩ يف اعتمد يف برلني
ــة أنّ   -٢٢٧ ــسعودية    والحظــت اللجن ــة ال ــابوي واململكــة العربي ــا فاســو وزمب ــا وبوركين   أملاني

بــدء نفــاذه عــشر حــاالت تــصديق أو قبــول أو  ل ه مــا زال يلــزم، وأنــوقّعــت علــى الربوتوكــول
ــا   ــضمام، كمـ ــة أو انـ ــزمموافقـ ــسل تلـ ــن الـ ــهادة مـ ــسجل ا  شـ ــد أنَّ الـ ــشرِفة تؤكِّـ ــدويل طة املـ لـ

  .عمل بكامل طاقتهيللموجودات الفضائية 
 جلنـة حتـضريية معنيـة       أُنـشئت والحظت اللجنـة أيـضاً أنـه ريثمـا يبـدأ نفـاذ الربوتوكـول،                  -٢٢٨

 الــسلطة املــشرِفة بــصفتها كامــلبتفــويض تعمــل لبإنــشاء الــسجل الــدويل للموجــودات الفــضائية  
 اللجنـة التحـضريية تعمـل بتوجيـه مـن اجلمعيـة العامـة             هـذه ويل املقبل، وأنَّ    لسجل الد ا مؤقتا على 
عقـدت دورهتـا األوىل     هـذه    الحظـت اللجنـة أنَّ اللجنـة التحـضريية           ،ويف هذا الصدد  . لليونيدروا

 تهـد ، وأهنا أنـشأت فـريقني عـاملني ع        ٢٠١٣مايو  / أيار ٧ و ٦يف مقر اليونيدروا يف روما يومي       
إىل عهـدت   غ الئحة تنظيمية لسجل املوجودات الفضائية الـدويل املقبـل، و          صوهمة  إىل أحدمها مب  

  .صوغ طلب تقدمي اقتراحات من أجل اختيار أمني للسجل املذكورهمة اآلخر مب
أنَّ ممثلـي االحتـاد الـدويل لالتـصاالت أبلغـوا اللجنـة التحـضريية              اًأيضالحظت اللجنة   و  -٢٢٩

الــذي ُعقــد يف بــرلني  ســبيل متابعــة املــؤمتر الدبلوماســي ، علــىمــا زالأنَّ األمــني العــام لالحتــاد 
دور الـسلطة    بـ  االضـطالع  بإمكانية قبول االحتاد     ا اهتمام يبديعتماد مشروع الربوتوكول ،     ال

، وأنـه أذن مبـشاركة ممثلـي االحتـاد يف            التـشريعية  االحتـاد  املشرِفة، رهناً باملوافقة النهائيـة هليئـات      
 أيـضاً،   اتفقـت  الحظت اللجنة أنَّ اللجنة التحضريية       ،ذا الصدد ويف ه . عمل اللجنة التحضريية  

لكـي   وذلك   املقبلة،، على جدول زمين صارم لألعمال       ٢٠١٣مايو  /يف دورهتا املنعقدة يف أيار    
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، ٢٠١٤ مناقشة نسخة هنائية من الالئحة التنظيمية للسجل يف موعـد أقـصاه أوائـل عـام                  يتسىن
الحتاد الـدويل لالتـصاالت ومـؤمتر املفّوضـني التـابع لـه              جملس ا  بعقد دورة  يسمحأي يف توقيت    

  .٢٠١٤يف عام 
    

    بناء القدرات يف جمال قانون القضاء  - ٧  
اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق       دارت يف   أحاطت اللجنة علمـاً باملناقـشات الـيت           -٢٣٠

، A/AC.105/1045(فرعيـة  لجنـة ال  يف تقرير الوورد بياهناببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء،       
  ).١٣٣-١١٥الفقرات 
ال  اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة بـــشأن هــذا البنــد مــن جــدول األعمـــ        ّيــدت وأ  -٢٣١

)A/AC.105/1045 ، ١٣٣ و١٣١الفقرتان.(  
أنَّ للبحوث والتدريب والتثقيف يف جمـال قـانون الفـضاء أمهيـة فائقـة             ب اللجنة   وسلّمت  -٢٣٢

ميــة والدوليــة الراميــة إىل مواصــلة تطــوير األنــشطة الفــضائية وزيــادة  يف اجلهــود الوطنيــة واإلقلي
  . املعرفة باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه

والحظــت اللجنــة أنَّ تبــادل اآلراء بــشأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل زيــادة     -٢٣٣
 حـول قـانون     الـيت تعقـد سـنويا     ت العمـل    حلقـا مثـل   فضاء، واملـساعي املبذولـة      املعرفة بقانون ال  

الفضاء، ووضع مناهج دراسـية بـشأن قـانون الفـضاء، كلـها أمـور تـؤّدي دورا حموريـا يف بنـاء                       
  .القدرات يف جمال قانون الفضاء

ــم املتحــدة        -٢٣٤ ــة عمــل األم ــدير أنَّ حلق ــع التق ــة م ــانون   والحظــت اللجن ــشأن ق ــة ب الثامن
، ُعقـدت يف    "ضاء يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة      إسهام قانون الف  "موضوع  الفضاء، حول   

، واستـضافتها احلكومـة األرجنتينيـة،    ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٨ إىل ٥بوينس آيـرس مـن     
 يف تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة  وتــشارك

  .الفضائية، بدعم من وكالة الفضاء األوروبية
 قـانون   حـول الحظت اللجنة أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي يعتـزم تنظـيم دورة              و  -٢٣٥

الفضاء على هامش مؤمتر القيادات األفريقية اخلامس بشأن تـسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء            
  .٢٠١٣ يف غانا عام املقرر عقدهألغراض التنمية املستدامة، 

 املتعلق بقانون الفـضاء سـوف يوضـع يف          والحظت اللجنة بارتياح أنَّ املنهاج التعليمي       -٢٣٦
 ميكـن للمعلِّمـني مـن شـتَّى         ، وأنه سوف ميثِّل أداة تعليمية دينامية      ٢٠١٣ عام   صيغته النهائية يف  

سيتـضمن أيـضا    املنـهاج  بكـون هـذا  ورحَّبت اللجنـة  . اخللفيات املهنية أن يستخدموها بسهولة   
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 الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،       يف املوقـع   موجوداواد قرائية عرب اإلنترنت     مل جتميعا
  . حتديثه كلَّما ظهرت مواد جديدة أو إضافيةوسيجري

    
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام   - ٨  

    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  دارت يف  باملناقــشة الــيت أحاطــت اللجنــة علمــاً  -٢٣٧

ــام         ــف احلط ــدابري ختفي ــصلة بت ــة املت ــات القانوني ــشأن اآللي ــات واآلراء ب ــام للمعلوم ــادل الع بالتب
 يف تقريــر وورد بياهنــاالفــضائي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلــسبان،  

  ).١٦٠-١٣٤الفقرات ، A/AC.105/1045(ونية اللجنة الفرعية القان
وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام الفـضائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ                  -٢٣٨
 ،، املبادَئ التوجيهية للتخفيف مـن احلطـام الفـضائي         ٦٢/٢١٧ اجلمعية العامة، يف قرارها      إقرار

ميثّـل خطـوة رئيـسية يف        )٢(،لميةاليت اعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـس          
تزويد مجيع الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات حول كيفية ختفيف مـشكلة احلطـام الفـضائي؛                

  .طواعيةاملبادئ التوجيهية هذه وشجَّعت اللجنةُ الدولَ األعضاء على النظر يف تنفيذ 
ــزم ب      -٢٣٩ ــدابري تل ــدول قــد اختــذت ت ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــادئ  والحظــت اللجن ــذ املب تنفي

 تــشريعاهتا تــضمنيالتوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــا بــشأن احلطــام الفــضائي مــن خــالل   
  . أحكاما تقضي بذلكالوطنية
 أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تضع آليات قانونية للتعامـل مـع              ورأت بعض الوفود    -٢٤٠

  . فضائي أو عودته إىل الغالف اجلويمسألة احلطام الفضائي وعواقب االصطدام باحلطام ال
زالـة  إل القانونيـة  اآلثـار أنه ينبغي للجنة الفرعيـة القانونيـة أن تعـاجل       ورأت بعض الوفود    -٢٤١

  .  والشواغل املتعلقة بإزالتهاحلطام الفضائي
 التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة  زيــادةه ينبغــي أّنــ ورأت بعــض الوفــود  -٢٤٢

احلطـام  سألة  واللجنة الفرعية القانونية من أجل تعميق فهم الصكوك القانونية املتعلقة مب          والتقنية  
  . وتنفيذها ووضع صكوك قانونية جديدة يف هذا اجملالوزيادة قبوهلاالفضائي 

                                                         
 ١١٨ و١١٧تان ، الفقر)A/62/20 (٢٠امللحق رقم الثانية والستون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )2(  

 .واملرفق
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 الـيت  أنه ينبغي إعطاء املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي      ورأت بعض الوفود    -٢٤٣
  . قد يساعد على تعزيز اإلطار التنظيمي على الصعيد العاملية، ما  قانوني اعتمدهتا اللجنة مرتبة

ــأن أنَّ  ورئـــي  -٢٤٤ ــدمـــن شـ ــاد الـ ــة  اعتمـ ــع ول األعـــضاء واملنظمـــات اإلقليميـ ــة جتمـ وثيقـ
ملعنيـة بتخفيـف احلطـام      املمارسات والتشريعات الوطنية املتعلقة باملبادئ التوجيهية والـصكوك ا        

  . حداث تدابري وممارسات وطنية جديدة است على أن ُيشجعالفضائي 
  

  استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٩  
    يف األغراض السلمية

 اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف إطـار البنـد            دارت يف املناقـشة الـيت     علمـا ب   اللجنـة    أحاطت  -٢٤٥
اون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه            املتعلق باستعراض اآلليات الدولية للتعـ     

 ٢٠١٣أنَّ اللجنـة الفرعيـة أجـرت يف عـام     بيف األغراض السلمية وفقاً خلطة عملها اخلمسية، و       
 جـاء   وفقـا ملـا   تبادالً للمعلومات بشأن جمموعة آليات التعاون الدويل القائمة يف جمـال الفـضاء،              

  ).١٧٤-١٦١الفقرات  ،A/AC.105/1045(رعية يف تقرير اللجنة الف
ــدتوأ  -٢٤٦ ــة ّيـ ــرارات اللجنـ ــة  قـ ــة الفرعيـ ــواردة اللجنـ ــا يفالـ ، A/AC.105/1045(  تقريرهـ

  .)١٧٤ و١٦٣الفقرتان 
والحظــت اللجنــة مــع التقــدير انتخــاب اللجنــة الفرعيــة سيتــسوكو أوكــي مــن اليابــان   -٢٤٧

ال استكـشاف الفـضاء     رئيسةً للفريق العامـل املعـين باسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـ                
  .٢٠١٤ينعقد يف عام وف اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي س

والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ عمليـة تبـادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد اجلديـد مـن                        -٢٤٨
جــدول األعمــال بــشأن جمموعــة واســعة مــن آليــات التعــاون الدوليــة الــيت تــستخدمها الــدول     

استبانة املبادئ واإلجراءات املشتركة هي عملية هامة جداً للدول األعـضاء أثنـاء             األعضاء بغية   
نظرها يف اآلليات ذات الصلة لتيـسري التعـاون مـستقبالً يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                    

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
ة الفـضائية أن  والحظت اللجنة أنَّ من شأن استعراض آليات التعاون املتعلقـة باألنـشط      -٢٤٩

 تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف  زيــادةيــسهم يف 
، وهـي آخـر سـنة    ٢٠١٧ويف هـذا الـصدد الحظـت اللجنـة أيـضاً أنَّ سـنة           . األغراض الـسلمية  

تـصادف الـذكرى   وف ، سـ هاال، وفقـاً خلطـة عملـ   ُينظر أثناءها يف هذا البند من جـدول األعمـ     
  . اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجيالسنوية
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    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ١٠  
 اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق  دارت يفأحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت    -٢٥٠

 وورد بياهنـا  ة الفرعية القانونيـة،     لجنمبشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني ل       
  ).١٩٤-١٧٧الفقرات ، A/AC.105/1045(رعية يف تقرير اللجنة الف

تبـادل عـام للمعلومـات بـشأن صـكوك األمـم       "واتفقت اللجنة على إدراج بند عنوانـه          -٢٥١
سا  كــلٌّ مــن فرنــأّيــده، اقترحتــه اليابــان و"املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة بالفــضاء اخلــارجي

كبنـد مقـرر     A/AC.105/L.288 الوثيقـة وكندا والنمسا ونيجرييا والواليـات املتحـدة، وورد يف          
  . فيه يف إطار جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونيةالنظر
واســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة ومــداوالت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الثانيــة    -٢٥٢

ــة علــى أن   ــة واخلمــسني، يف    واخلمــسني، اتفقــت اللجن ــة، يف دورهتــا الثالث ــة الفرعي    تنظــر اللجن
  :البنود التالية

  
  بنود منتظمة  
  .انتخاب الرئيس  -١  
  .تبادل عام لآلراء  -٢  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٣  

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .س املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلم  -٤  
  : املسائل املتصلة مبا يلي  -٥  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                  )ب(    

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
ــدويل   للمــدار الثابــت بالنــسبة   لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد ال

  .لالتصاالت
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف              -٦  

  .األغراض السلمية
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  . بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٧  
  بنود منفردة للمناقشة/مواضيع  
وويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة الن  -٨  

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف                -٩  

  .احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
 املعنيـة  تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً              -١٠  

  .بالفضاء اخلارجي
  

  بند ُينظر فيه ضمن إطار خطط العمل  
  

اســـتعراض اآلليـــات الدوليـــة للتعـــاون يف جمـــال استكـــشاف الفـــضاء   -١١    
  .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 حـــسبما هـــو مبـــيَّن يف خطـــة العمـــل املتعـــدِّدة  ٢٠١٤العمـــل املقـــرَّر لعـــام (    
ــر    ــواردة يف تقري ــسنوات، ال ــال دورهتــا      ال ــن أعم ــة ع ــة الفرعيــة القانوني اللجن

  ))١٧٩الفقرة ، A/AC.105/1003( واخلمسني احلادية
  

  بنود جديدة  
  

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بـشأن               -١٢  
  .بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني

واتفقــت اللجنــة علــى أن ينعقــد مــن جديــد، أثنــاء دورة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة الثالثــة    -٢٥٣
الفريق العامل املعين حبالة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء                كل من   واخلمسني،  

عــيني اخلــارجي وتطبيقهــا، والفريــق العامــل املعــين باملــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وت 
حدوده؛ وأن ينعقد الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكـشاف                

  . يبدأ عمله يف تلك الدورةلكيالفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 
واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض اللجنة الفرعيـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،                  -٢٥٤

جــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس     مــدى احلا
  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة
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واتفقت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون                 -٢٥٥
  .اء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعيةالفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء أثن

 أنَّ تنقيح جدول أعمال اللجنة الفرعية ميكن أن يساعد على جعل عملـها أكثـر                ورئي  -٢٥٦
بنود علـى حنـو يـستوعب مـضمون     ال عدد تقليص  هذا التنقيحتنظيماً وفعالية، وميكن أن يشمل 

ــود  ــع البن ــا مجي ــا  املدرجــة حالي ــسي .  يف جــدول أعماهل ــة إىل  وميكــن تق ــة الفرعي م دورات اللجن
جزأين، حبيث ُيخصص أسبوع ملناقـشات جتريهـا أفرقـة اخلـرباء ملواضـيع خمتـارة خـالل الـدورة                    

  .السابقة، وُيخصص األسبوع الثاين لتبادل اآلراء بني ممثلي احلكومات
 األسـبوعني املخصـصة حاليـا ألعمـال         مـدة ورأت بعض الوفود أنه ينبغي احلفاظ علـى           -٢٥٧
لـضمان إيـالء اهتمـام كـاف ملـا قـد ينـشأ مـستقبال مـن مـسائل تتـصل باإلطـار                         الفرعيـة    اللجنة

لـدى  ومثة سبب آخر للحفـاظ علـى تلـك املـدة، وهـو أنـه مـا زال                   . القانوين لألنشطة الفضائية  
  .إيالءها االعتبار الواجب من الناحية القانونيةمسائل تتطلّب اللجنة الفرعية 

    
    ستدامةالفضاء والتنمية امل - دال 

، وفقـاً لقـرار   "والتنمية املستدامةالفضاء "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون       -٢٥٨
  . ٦٧/١١٣اجلمعية العامة 

 الربتغـال  وإيطاليـا  وأملانيا وإكوادور واألرجنتني يف إطار هذا البند ممثلو    وألقى كلمات   -٢٥٩
 كنـدا  و ) البوليفاريـة  –مجهورية  (يال  فرتو و فرنسا و شيلي و سويسرا و مجهورية كوريا  و اجلزائرو
أيـضا  ألقـى  و. اليابـان والواليـات املتحـدة    واهلنـد  ونيجرييا والنمسا و املكسيك و مصر و ماليزياو

  . البند أثناء التبادل العام لآلراءتتعلق هبذا كلمات ممثلو دول أعضاء أخرى 
  : وكان معروضا على اللجنة ما يلي  -٢٦٠

ن مـشروع خطـة عمـل مقترحـة بـشأ        "ن اليابـان بعنـوان      ورقة مناقشة مقدَّمة م     )أ(  
ــول    ــة حـ ــداوالت التعاونيـ ــة للمـ ــستدامة "آليـ ــة املـ ــضاء والتنميـ ــة   : "الفـ ــني جلنـ ــا بـ ــب مـ   التقريـ

ــة     ــة والتقنيــ ــة العلميــ ــة الفرعيــ ــراض الــــسلمية واللجنــ ــارجي يف األغــ ــتخدام الفــــضاء اخلــ اســ
)A/AC.105/2013/CRP.8( ؛  

 ). A/AC.105/2013/CRP.7" (ا بعد ذلك وم٢٠+ريو"ورقة اجتماع بعنوان   )ب(  

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٦١
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  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"اقتراح ياباين بشأن الفضاء والتنمية املستدامة"  )أ(  
احلالـة املتعلقـة بـالتخطيط      : منافع التكنولوجيـات الفـضائية يف بوركينـا فاسـو         "  )ب(  
  بوركينا فاسو؛، قدَّمه ممثل "احلضري
استخدام املعلومات املكانية لدعم تفويض السلطة للبلديات بـشكل متكامـل           "  )ج(  

  .، قدَّمه ممثل بوركينا فاسو"يف سياق تغيُّر املناخ
 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميـــة       ٢٧٤ورحَّبــت اللجنــة بــالفقرة      -٢٦٢

 القائمـة علـى   الـيت أَقَـّر فيهـا املـؤمتر مبـا للبيانـات             ،  "بو إليه املستقبل الذي َنصْ  "ة  املعنوناملستدامة،  
 األرضــية املوثوقــة مــن أمهيــة يف  وللرصــد املــوقعي وللمعلومــات املكانيــة  ئيةتكنولوجيــا الفــضاال

  .هامشاريعبراجمها وتنفيذ وضع  سياسات التنمية املستدامة ورسم
يقـــات الفـــضائية والبيانـــات   ونّوهـــت اللجنـــة بقيمـــة التكنولوجيـــا الفـــضائية والتطب      -٢٦٣

 يف حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك يف           من حيث إسهامها   واملعلومات املستمدة من الفضاء   
، والرعايــة الــصحية، وتغيُّــر الــنظم البيئيــة البحريــة والــساحليةجمــاالت إدارة األراضــي وامليــاه، و

، وإدارة  الرصـد الـسيزمي   حـة، و  ، واملال حلّد من خماطر الكـوارث والتـصّدي للطـوارئ        املناخ، وا 
  . املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي

ــة علــى إدراج النظــر يف  واتفقــت ا  -٢٦٤ ــساحلية  للجن ــة وال ــة البحري ــنظم البيئي كموضــوع  ال
  . خاص للمناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال

 / حزيـران  ١٩يف   نظَّـم    ون الفـضاء اخلـارجي    ح أنَّ مكتـب شـؤ     والحظت اللجنة بارتيا    -٢٦٥
ــه  ــاء ، ٢٠١٢يوني ــستدامة   أثن ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــل   م ــن حكــوميت الربازي ــدعم م ، ب

ملناقــشة إســهام  ،"تــسخري الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة"عنــوان بوالنمــسا، حــدثاً جانبيــاً 
  .واإلجراءات اليت أوصى هبااملؤمتر املعلومات والتكنولوجيات الفضائية يف دعم تنفيذ نتائج 

"  ومـــــا بعـــــد ذلـــــك٢٠+ ريـــــو"ورحَّبـــــت اللجنـــــة بورقـــــة االجتمـــــاع املعنونـــــة    -٢٦٦
)A/AC.105/2013/CRP.7(               اليت تقّدم حملـة عامـة عـن عمليـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة ،

يـات النظـر يف      عرضـاً مـوجزاً آلل     تقـّدم علـى الـصعيد احلكـومي الـدويل، كمـا           للتنمية املستدامة   
  .٢٠١٥ ملا بعد عام خطة التنمية

األعضاء على التواصل وطنيـاً مـع سـلطاهتا وإداراهتـا املـسؤولة              الدولاللجنة   توشجَّع  -٢٦٧
، مـن أجـل   ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام    وخبطـة التنميـة  صلة بـاملؤمتر  تـ  املعن العمليات احلكومية الدولية   



 

48 V.13-84942  

A/68/20

 تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء مهيــةأل تلــك العمليــات  االعتبــار يفيــوىلأن العمــل علــى 
  .واستخدام البيانات املكانية األرضية املستمدة من الفضاء

حباجـة  َرز صوب حتقيق أهداف التنميـة املـستدامة          التقدم الـُمح  أنّوأشارت اللجنة إىل      -٢٦٨
الظـروف والقـدرات ومـستويات      ، مع مراعاة اخـتالف       بغايات ومؤشرات  يقترنو ىل أن ُيقيَّم  إ
اللجـان  ، وشـجعت مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي علـى التعـاون مـع                  بني بلـد وآخـر    لتنمية  ا

تعزيــز اســتخدام املعلومــات العامليــة املتكاملــة  علــى االقتــصادية اإلقليميــة التابعــة لألمــم املتحــدة
  . القائمة على أسس علمية من أجل حتقيق التنمية املستدامة

 أن يقـوم، ضـمن حـدود قدراتـه،     ء اخلـارجي وطلبت اللجنة إىل مكتـب شـؤون الفـضا      -٢٦٩
ملـا بعـد عـام    للتنمية  األمم املتحدة خبطةبدور نشيط يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين         

 وســائر اآلليــات املــشتركة بــني الوكــاالت فيمــا خيــّص العمليــات املتعلقــة مبــؤمتر األمــم   ٢٠١٥
إدراج العمــل علــى ، مــن أجــل ٢٠١٥م  ملــا بعــد عــاوخطــة التنميــةاملتحــدة للتنميــة املــستدامة 

الفضاء يف الوثائق اليت تنتجها األمانة العامـة لألمـم املتحـدة يف إطـار               ب املتعلقةاملراجع والعناصر   
  .تلك العمليات

) A/AC.105/2013/CRP.8(ورقـة املناقـشة املقّدمـة مـن اليابـان           بعلمـا     اللجنة وأحاطت  -٢٧٠
الفـضاء والتنميـة    "ة للمداوالت التعاونيـة حـول       تتضمن مشروع خطة عمل مقترحة بشأن آلي      و

ــان    تــشارك فيهــا، "املــستدامة ــة، وأشــارت إىل أن الياب ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة واللجن  اللجن
 يف افيهــالفرعيــة لتنظــر اللجنــة ســتقّدم نــسخة منقحــة مــن مــشروع خطــة العمــل املقترحــة إىل  

   .٢٠١٤يف عام اخلمسني واحلادية دورهتا 
 ورقة املناقشة املقّدمة من اليابان ميكن أن ُتَتخذ أساسـاً لتفاعـل              أنّ بعض الوفود ورأت    -٢٧١

املعنـون  لجنـة الفرعيـة     جـدول أعمـال ال    مـن   بنـد   المناقـشة    أوثق بني اللجنة واللجنـة الفرعيـة يف       
تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف ســياق مــؤمتر األمــم  "

جـدول أعمـال اللجنـة      مـن   بنـد    و "٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        وخطة التنمية نمية املستدامة   املتحدة للت 
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"املعنون 
الفـضاء والتنميـة   " صفحة شبكية خمصصة ملوضوع أن ُتنشئ وطلبت اللجنة إىل األمانة       -٢٧٢

ــستدامة ــة "امل ــائق املتعلق ــضمن الوث ــا الفــضاء يف ســ  ب ، تت ــة  اســتخدام تكنولوجي ــق التنمي بيل حتقي
  . املستدامة



 

V.13-84942 49  

A/68/20 

ر يف تنظــيم حلقــة عمــل أن ينظــ وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  -٢٧٣
لبلـدان  حتقيـق التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة            من أجـل    تكنولوجيا الفضاء   استخدام  حول  

  . ٢٠١٤عقد يف كيتو يف عام ، ُتنديةاملنطقة اآل
ــه ينبغــي  ورئــي  -٢٧٤ ــستغل أن ــة األدوات القائمــة  اأن ت ، مبــا يف ذلــك   اســتغالال كــامال للجن

 يف إطــار الفريــق املخــتص برصــد األرض واللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد  أُنــشئتالــيت األدوات 
  . األرض، وأن تتجنب إنشاء آليات زائدة عن احلاجة

الراميـة  وأحاطت اللجنة علماً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا                    -٢٧٥
 االحتياجـات    تلبيـة  يف تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء      وفهمه لفوائد  اجملتمع   زيادة وعي إىل  

  .اإلمنائية
والحظــت اللجنــة اســتمرار حمطــة الفـــضاء الدوليــة يف أداء دورهــا يف جمــال التعلـــيم          -٢٧٦

  .والتواصل مع األوساط التعليمية على نطاق العامل
العـدد الكـبري مـن األنـشطة التواصـلية املنفـذة علـى الـصعيد                والحظت اللجنـة بارتيـاح        -٢٧٧

اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم                
الـدور الـذي تؤدِّيـه    ب مـع التقـدير   اللجنة ونّوهت. وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة  

ــوم و   ــة لتــدريس عل ــا الفــضاء املراكــز اإلقليمي ــ،تكنولوجي سبة إىل األمــم املتحــدة، يف جمــال   املنت
  . بالفضاءالتعليم املتصل

وأحاطت اللجنـة علمـاً بتنظـيم عـدد مـن املـؤمترات واملـسابقات واملعـارض والنـدوات                     -٢٧٨
، ممــا أتــاح إمكانيــة إقامــة صــالت بــني عــاملال الدراســية املتــصلة بالفــضاء علــى نطــاق واحللقــات

  .وتزويدهم بفرص التدريب والتعليماملعلمني والطالب 
  

     استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - هاء 
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون            -٢٧٩

  .٦٧/١١٣، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة
 االحتاد الروسي واملكـسيك والواليـات املتحـدة      ممثلو البندهذا   يف إطار    توألقى كلما   -٢٨٠

  .األمريكية واليابان
  : التاليةةيضاحياإلعروض الواستمعت اللجنة إىل   -٢٨١
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، قدَّمـه   "الفـضاء يف إيطاليـا    نقل التكنولوجيـا وإنـشاء أعمـال جتاريـة يف جمـال             "  )أ(  
  ممثل إيطاليا؛ 

 قدَّمـه ممثـل اململكـة العربيـة         ،"اململكة العربيـة الـسعودية    األنشطة الفضائية يف    "  )ب(  
  السعودية؛
ــوم     "  )ج(   ــوطين للعل ــا الفــضاء التابعــة للمجلــس ال ــوم وتكنولوجي شــبكة تطــوير عل

  .، قدَّمه ممثل املكسيك"والتكنولوجيا
ة وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـ                 -٢٨٢

ــة      ــا الفــضاء، الــيت أفــضت إىل اعتمــاد اســتراتيجيات إلدارة التنمي بالفوائــد العرضــية لتكنولوجي
 يف العديــد مــن  للمجتمــع املــديناالقتــصادية اإلقليميــة، وكــذلك إىل ظهــور ابتكــارات مفيــدة  

ــك       ــم الفل ــاء وعل ــا والكيمي ــها الطــب والبيولوجي ــة، ومن ــة والعملي ــة،اجملــاالت العلمي ،  والزراع
جيا، ورسم اخلرائط، والطريان، والنقل الربي والبحـري، وختطـيط اسـتغالل األراضـي              واجليولو

ــة    ــة احلــضرية والريفي ــدات    مــن أجــل التنمي ــق، وتطــوير مع ــشغيل اآليل، ومكافحــة احلرائ ، والت
  . عاجلة البيانات، والتعدين، ومحاية الطبيعة، وإنتاج الطاقة ونقلهاملوبراجميات 

ــى أنَّ   -٢٨٣ ــة عل ــا     واتفقــت اللجن ــشكِّل حمرِّكــا قوي ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي  الفوائ
مــن  وقطــاع اخلــدمات علــى الــسواء وأنَّ  لالبتكــار التكنولــوجي والنمــو يف القطــاع الــصناعي 

تطوير البىن التحتيـة الوطنيـة      ليق أهداف اجتماعية واقتصادية و    تحقل أن تستخدم املفيد  املمكن و 
  .إىل حتقيق التنمية املستدامةالرامية اريع شامل يف وأن تستخدم كذلكلالتصاالت، 

لفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ألهنـا تعـزِّز        لترويج  الواتفقت اللجنة على أنَّه ينبغي        -٢٨٤
 على دفع عجلة التقدُّم االقتـصادي واملـسامهة يف حتـسني            بذلكالتكنولوجيات املبتكرة، وتعمل    

  .نوعية احلياة
حلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك القطــاع اخلــاص واألوســاط   والحظــت اللجنــة أنَّ ا  -٢٨٥

  .األكادميية يف مشاريع شّتى تتعلق بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء
دارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة    اإلاملقّدم من  Spinoff 2012نشور املوالحظت اللجنة أنَّ   -٢٨٦

   . أُتيح للجنة  يف الواليات املتحدة)الناسا (والفضاء
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    الفضاء واملياه - واو 
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    " وامليـاه الفـضاء "رت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون            نظ  -٢٨٧

  . ٦٧/١١٣العامة 
ــى كلمــات   -٢٨٨ ــو    وألق ــد ممثل ــذا البن ــار ه ــسرا     يف إط ــر وسوي ــل واجلزائ ــسيا والربازي إندوني

 باسـم كلمـة  أيضا ألقى ممثل شيلي و. املتحدة واليابان وفرنسا وماليزيا ومصر واهلند والواليات
ألقـى ممثلـو دول أعـضاء       ،  أثناء التبـادل العـام لـآلراء      و. جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب    

  .  البندتتعلق هبذاكلمات كذلك أخرى 
 سـاقت ، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقـة بامليـاه، و          وأثناء املناقشة   -٢٨٩

  . امج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويلأمثلة على الرب
الـيت   البيئيـة  املـشاكل  أخطـر  مـن  أصـبحت  بامليـاه  املتعلقـة  أنَّ املسائل اللجنة والحظت  -٢٩٠
 املوجـودة  املـوارد املائيـة   سياسية، وأنَّ احلفاظ علىآثار تترّتب عليها كثريا ما  والبشرية تواجه

. األرض علـى كوكـب   احليـاة  السـتمرار  ان بالغـا األمهيـة  أمـر سـليماً   اسـتخداما  واسـتخدامها 
 يف صانعي الـسياسات   ميكن أن تدعمالفضاء من املستمدَّة البيانات  أنّالصدد، هذا يفرأت و

  .املائية املوارد إدارة قرارات مستنرية بشأن اختاذ
 عـام    اعتبـار  ٦٥/١٥٤والحظت اللجنة بارتياح أن اجلمعيـة العامـة أعلنـت يف قرارهـا                -٢٩١

، وهــو مــا يــنم عــن تنــامي الــوعي واالهتمــام   "الــسنة الدوليــة للتعــاون يف جمــال امليــاه  "٢٠١٣
  . باملسائل املتعلقة باملياه

أنَّ ل املتعلقـة بامليـاه، و     والحظت اللجنة كثرة عدد املنّصات الفضائية اليت ُتعـىن باملـسائ            -٢٩٢
أيـضا  الحظت اللجنة   و.  يف إدارة املياه   االبيانات املستمدَّة من الفضاء ُتستخدم استخداما واسع      

أنَّ تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتـه، مقترنـة بالتكنولوجيـات غـري الفـضائية، تـؤّدي دورا هامـا يف                   
وأمنـاط الطقـس     يـة  العامل ا يف ذلـك فهـم الـدورات املائيـة         معاجلة معظم املسائل املتعلقة باملياه، مبـ      

ي امليــاه، ورصــد آثــار الفيــضانات واجلفــاف   خــرائط جمــاروإعــداد، ا ورصــدمهغــري االعتياديــة
  .ودقّتهاالتنّبؤات اجلوية  توقيت وحتسني ،حدهتاوالزالزل والتخفيف من 

ــام حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة        -٢٩٣ ــة بارتيــاح جنــاح اختت والحظــت اللجن
ملـائي،  وباكستان حول االستخدام املتكامل لتكنولوجيـات الفـضاء مـن أجـل األمـن الغـذائي وا        

  حلقـة العمـل    ، والحظـت أنّ   ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٥ إىل   ١١اليت ُعقدت يف إسـالم آبـاد مـن          
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ــدا وفــرت منــرباً هــذه  للعلمــاء والبــاحثني واخلــرباء يف هــذا اجملــال مــن خمتلــف أحنــاء العــامل    مفي
  .  العامليف خمتلف مناطق حول املسائل املتعلقة بالزراعة واملياه خرباهتم ليتبادلوا
عـد  االستـشعار عـن بُ  جنـاح اختتـام حلقـة العمـل حـول           أيضا  حظت اللجنة بارتياح    وال  -٢٩٤

وقـد  . ٢٠١٣مـايو  / أيـار ١٧ إىل ١٣، اليت عقدت يف سانتو دومينغو مـن  الفيضاناتيف سياق   
لطــوارئ يف الوطنيــة للجنــة النظَّــم احللقــة برنــامُج ســبايدر التــابع لألمــم املتحــدة بالتعــاون مــع   

 املنطقة فيمـا خيـص منـع       احللقة فرصة مثينة لبناء قدرات خرباء     ، وأتاحت   اجلمهورية الدومينيكية 
  . الكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي الفعال هلا

 إنــشاءعلــى حاليــا والحظــت اللجنــة أن املبــادرة اآلســيوية املعنيــة بــدورة امليــاه تعمــل     -٢٩٥
وارد امليـاه مـن خـالل تكامـل          تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملـ     للمساعدة على منظومة لنظم املعلومات    

املتعلقـة بامليـاه يف     الوطنيـة   البيانات وتبادهلا كأساس الختاذ القرارات املناسـبة بـشأن الـسياسات            
 اخلربات اليت ُتكتسب من املبادرة ستكون مفيـدة أيـضاً يف تنفيـذ مبـادرة                 بلداً آسيوياً، وأنّ   ٢٠

  . التنسيق األفريقية املعنية بدورة املياه
الـيت أُنـشئت     ،قليميـة إلدارة امليـاه    اإل "أنتـاريس " شـبكة أنـشطة   اطت اللجنة علماً ب   وأح  -٢٩٦

اقــع احمليطــة بأمريكــا  الــساحلية يف املواإليكولوجيــةرات الطويلــة األمــد يف الــنظم ّيــلدراســة التغ
ــة،  ــزالوالالتيني ــذلكتميي ــة  بــني التغيُّــرات الناجتــة عــن الت   ب ــقلّبي   الناجتــة عــن التغيُّــرات وةالطبيعي

  ). تأثريات بشرية(اضطرابات خارجية 
والحظت اللجنة بارتياح اخلطط اخلاصة بعقـد املـؤمتر الـدويل الثالـث بـشأن اسـتخدام                   -٢٩٧

 ٢٠١٤يف الربـاط يف عـام   سـوف يتـشارك يف تنظيمـه    تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، الـذي       
بن عبـد العزيـز العامليـة    جائزة األمري سلطان  ووحكومة املغرب  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   

 .  لعلوم وتكنولوجيا الفضاء املشتركةالشبكة اإلسالمية وللمياه
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  - زاي 
 يف الفــضاءاســتخدام تكنولوجيــا  "رت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     نظــ  -٢٩٨

  . ٦٧/١١٣ية العامة ، وفقاً لقرار اجلمع"منظومة األمم املتحدة
ممثّلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا وباكـستان             يف إطـار هـذا البنـد         كلمـات وألقى    -٢٩٩

والربازيــل ومجهوريــة كوريــا وسويــسرا وفرنــسا وماليزيــا ومــصر واملكــسيك واململكــة العربيــة   
م جمموعـة دول    كلمة أيضا ممثل شيلي باسـ     ألقى  و .السعودية واهلند والواليات املتحدة واليابان    
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 ، ألقى ممثلو دول أعـضاء أخـرى كلمـات         أثناء التبادل العام لآلراء   و. أمريكا الالتينية والكارييب  
   . البندتتعلق هبذا

  : البند إىل العروض التوضيحية التاليةيف إطار هذاواستمعت اللجنة   -٣٠٠
ية الــنظم الــضوئ  ("‘ليــدار‘بعثــة استــشعار امليثــان عــن ُبعــد بواســطة نظــم       "  )أ(  

 ؛ وفرنسا، قدَّمه ممثّال أملانيا)للكشف وقياس املدى

، قدَّمـه ممثّـل     ")Shizuku(شـيزوكو   تطبيـق   : فحص صحة األرض من الفضاء    "  )ب(  
  اليابان؛

املراقــب ، قدَّمــه ")varSITI(الــشمس وأثرهــا علــى األرض، برنــامج تقلبــات "  )ج(  
  ).SCOSTEP(رضية األ-برنامج اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية عن

 أحد أكرب التحديات يف زمننـا احلـايل، كمـا ُيَعـدُّ،        ّدَعوالحظت اللجنة أنَّ تغيُّر املناخ يُ       -٣٠١
، قـضية شـاملة تـؤثّر سـلباً         األمم املتحدة للتنمية املـستدامة    حسبما ورد يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر       

مــن قبيــل االحتــرار العــاملي، علــى مجيــع منــاطق العــامل مــن خــالل طائفــة متنوعــة مــن الظــواهر  
ات ارتفاع مستوى سطح البحر، والـتغري     واحنسار الغالف اجلليدي البحري والكتل اجلليدية، و      

يف نظــم التيــارات الكــبرية يف احمليطــات، وعــدم اســتقرار الظــروف اجلويــة، واشــتداد حــّدة أو     
  . واجلفافقساوة الظواهر اجلوية، من قبيل العواصف واألعاصري املدارية والفيضانات

املـستمدة مـن الفـضاء     عمليات الرصـد بواسـطة الـسواتل والبيانـات           والحظت اللجنة أنّ    -٣٠٢
 عمليـات   جنبـا إىل جنـب مـع      ا،  مـ ا يف َتَتبُّع تغيُّر املناخ مبختلـف مظـاهره، وأهن         م ال غىن عنه   اتانأد

بعـات تغيُّـر   ت  فهـم وتـساعدان علـى   صورة متكاملـة لبيئـة األرض املـتغرية         انالرصد األرضية، تعطي  
 البيانــات الــساتلية هــي أيــضاً ويف هــذا الــصدد، الحظــت اللجنــة أنّ. املنــاخ العــاملي علــى البــشرية

 الفريـق احلكـومي     جيريهـا عملية تقييم املناخ الـيت      ك ،دوليةالتقييم  ال يف إجراء عمليات     األمهية بالغة
  .ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية اريهاجتالدويل املعين بتغيُّر املناخ وعملية تقييم األوزون اليت 

ــوفري        -٣٠٣ ــدويل يف ت ــة التعــاون ال ــاخ وأمهي ــر املن ــة لتغيُّ ــة إىل الــضرورة امللحَّ وأشــارت اللجن
ويف هــذا . بيانــات رصــد أرضــي ومــوقعي ُتكّمــل البيانــات الــساتلية وتؤكــد صــحتها وتعزِّزهــا 

موثوقـة مـستمدة مـن     بيانات  إتاحة الوصول دون قيود إىل   الصدد، أشارت اللجنة أيضاً إىل أنّ     
كافحــة آثــار تغيُّــر املنــاخ والتخفيــف مــن ملعــزِّز اجلهــود العامليــة أمــر ُيلــألرض الفــضائي رصــد ال

  .حّدهتا والتكّيف معها
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واتل لرصــد ســأو تعتــزم إطــالق  عــدة دول أعــضاء قــد أطلقــت  والحظــت اللجنــة أنّ  -٣٠٤
ــاره َتَتبُّــع لاألرض  ــة الحظــت و.مظــاهر تغيُّــر املنــاخ وآث  وجــود عــدد مــن اجلهــود أيــضا  اللجن
 إطــالق ســواتل لرصــد آثــار تغيُّــر املنــاخ   علــى بــني وكــاالت الفــضاء يف عــّدة بلــدان  يــةالتعاون

  . بهصلةوالبارامترات املت
 األطـراف يف بروتوكـول       اجتمـاع   العامل بوصـفه   األطرافوالحظت اللجنة أن مؤمتر       -٣٠٥

  نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٢٦ الدوحـــة مـــن يف املعقـــودةكيوتـــو، اعتمـــد يف دورتـــه الثامنـــة 
تعـديل بروتوكـول كيوتـو عمـالً     " املعنـون  ٨-إأ م/١، املقـّرر    ٢٠١٢ديـسمرب   /ألول كانون ا  ٨

ــالفقرة  ــه  ٩ب ــدة علــى     )٣(،")تعــديل الدوحــة  (٣ مــن مادت الــذي تــضمَّن فــرض التزامــات جدي
يـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة        توكـول كيوتـو امللحـق باتفاق      وربلألطراف املدرجة يف املرفق األول      ا

ثانيـة   علـى حتمـل التزامـات خـالل فتـرة التـزام        هذه األطـراف وافقتوقد  )٤(بشأن تغيُّر املناخ،  
  .٢٠٢٠ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١من 
   يف ُعقـــدجتمـــاع الـــوزاري جمللـــس القطـــب الـــشمايل، الـــذي ال اوالحظـــت اللجنـــة أنّ  -٣٠٦
ــار١٥ ــايو / أي ــا، يف٢٠١٣م ــون    كريون ــه املعن ــرَّ يف إعالن ــسويد، أق ــن أجــل القطــب   " ال ــة م رؤي

والحظـت اللجنـة   .  تتسم به بيئة القطـب الـشمايل  بالطابع اهلش والفريد من نوعه الذي " الشمايل
حتـازي القطـب الـشمايل، مبـا فيهـا إيطاليـا ومجهوريـة كوريـا وسـنغافورة                    الـدول الـيت ال     أيضاً أنّ 

مـساعدة  للبة يف جملس القطب الـشمايل        دولة مراق  صفةد واليابان، قد حصلت على      والصني واهلن 
  .ال يستهان بهآثار تغيُّر املناخ يف املناطق القطبية اليت متثّل حتدياً ب تعلقفيما ي اخلربةعلى توفري 

ة بتغيُّـر املنـاخ   تعلقـ دعم األنشطة امل ل هودجمن   بلداهنا   عما تبذله بعض الوفود    ثتحتدو  -٣٠٧
ملنظومـة   وا اللجنة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض        و لع هبا الفريق املختص برصد األرض     اليت يضط 

اتل األرصـاد    وفريق التنـسيق املعـين بـسو       العاملية لنظم رصد األرض والنظام العاملي لرصد املناخ       
لـك  ، وذر املنـاخ العـاملي والتكيُّـف معهـا    لتخفيف من آثار تغيُّـ   لمسامهة يف إجراءات ا   لاجلوية، و 

  .مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ
 أن من الضروري دعم اجلهود اليت تبذهلا املنظمة العامليـة لألرصـاد            رأت بعض الوفود  و  -٣٠٨

  . بنية رصد املناخ من الفضاء واإلطار العاملي للخدمات املناخيةومن مثراهتااجلوية، 
لداهنا يف اسـتخدام الـسواتل كـأداة ال غـىن عنـها يف           بجهود  عن   بعض الوفود    حتّدثتو  -٣٠٩

رصد انبعاثات غازات الدفيئة واهلباء اجلوي وعدة متغّيرات مناخية أساسية أخـرى، إضـافة إىل      
                                                         

 .FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1انظر الوثيقة  )3(  

 .٣٠٨٢٢، الرقم ٢٣٠٣، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )4(  
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رصد ذوبـان األهنـار اجلليديـة واجلليـد البحـري يف املنـاطق القطبيـة وغطـاء غرينالنـد اجلليـدي،                      
  . البحروتغريات الغطاء األرضي وارتفاع مستوى سطح

 تغيُّــر املنــاخ قــد أّدى إىل التــصحُّر وحــدوث كــوارث وأحلــق   أنّرأت بعــض الوفــودو  -٣١٠
 مجيـع أوجـه   تطـال ثـار ذلـك التغيُّـر      أضراراً بالنظم اإليكولوجية البحرية واحلياة البحريـة، وأن آ        

  .التنمية املستدامة تقريباً
 قـدرة مجيـع البلـدان،       ينـاالن مـن   هتـا   تغيُّر املنـاخ وخطور    نطاق اآلثار السلبية ل     أنّ ورئي  -٣١١

ــة، وأنّ     خــصوصاو ــة لأللفي ــستدامة واألهــداف اإلمنائي ــة امل ــق التنمي ــى حتقي ــة، عل ــدان النامي   البل
أحكام اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة          وفق ،قتضي اختاذ إجراءات فورية   ت مكافحة تغّير املناخ  
  .بشأن تغيُّر املناخ

    
    اء يف منظومة األمم املتحدة استخدام تكنولوجيا الفض - حاء 

 يف الفــضاءاســتخدام تكنولوجيــا  "رت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     نظــ  -٣١٢
  . ٦٧/١١٣، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "منظومة األمم املتحدة

. واليابـان ممثلـي االحتـاد الروسـي وسويـسرا         كلمـة يف إطـار هـذا البنـد كـل مـن              وألقى    -٣١٣
أثنـاء  و.  املراقـب عـن اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ              وألقى كلمة أيضا  
  .  البندتتعلق هبذا  ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلماتالتبادل العام لآلراء

نتـائج   أطلعـت فيهـا اللجنـة علـى          وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة         -٣١٤
الـيت  أنشطة الفضاء اخلـارجي،     الت املعين ب  ترك بني الوكا  الدورة الثالثة والثالثني لالجتماع املش    

  استـــضافها مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باحلـــد مـــن الكـــوارث، وانعقـــدت يف جنيـــف مـــن  
وُعرض على اللجنة تقرير االجتماع املشترك بني الوكـاالت         . ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤ إىل   ١٢
  ).A/AC.105/1043( أعمال تلك الدورة عن

ت املعـين  الجتمـاع املـشترك بـني الوكـاال      بـالتقرير اخلـاص ل    لجنة مع التقدير    ورحَّبت ال   -٣١٥
 اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة يف                أنشطة الفـضاء اخلـارجي عـن      ب

تقـارير اخلاصـة    واسـتذكرت اللجنـة أن ال     ). A/AC.105/1042(التنمية الزراعية واألمـن الغـذائي       
 مــذكرة مــن األمانــة بعنــوان  مشلــت  بــني الوكــاالتع املــشترك االجتمــاالــسابقة الــصادرة عــن

عـدت  ، أُ )A/AC.105/941" (إسـهامات منظومـة األمـم املتحـدة       : فوائد الفـضاء لـصاحل أفريقيـا      "
بالتعـــاون مـــع اللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا وبالتـــشاور مـــع أعـــضاء االجتمـــاع املـــشترك بـــني 

اسـتخدام تكنولوجيـا    "املعنـون    الوكـاالت    بـني التقرير اخلاص لالجتمـاع املـشترك       والوكاالت؛  
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ــة بتغّيــ         ــسائل املتعلق ــصدي للم ــن أجــل الت ــم املتحــدة م ــة األم ــضاء داخــل منظوم ــاخالف " ر املن
)A/AC.105/991 .(  

على أن يتناول تقريـر األمـني   بني الوكاالت   االجتماع املشترك    بت اللجنة باتفاق  ورّح  -٣١٦
ــرة   العــام عــن تنــسيق األنــشطة املتــصلة بالفــضاء    -٢٠١٤ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة للفت

وأن يهتم مبـسألة    ،  ٢٠١٥، خطة التنمية ملا بعد عام       ٢٠١٤ُيعد يف عام    سوف  ، الذي   ٢٠١٥
  .  ويستند إىل تقارير األمني العام السابقةصمودال

مـن شـأنه    "  الفـضاء  –األمم املتحـدة    "واتفقت اللجنة على أنَّ استخدام العنوان املختصر          -٣١٧
  .  مزيدا من الضوء على االجتماع املشترك وُيدّعم دور اآللية املشتركة بني الوكاالتأن يسلط
املفتوحة غري الرمسيـة العاشـرة لالجتمـاع املـشترك     حظت اللجنة بارتياح أنَّ الدورة  وال  -٣١٨

 ُنظمت من ِقبل مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي           اخلارجي بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء    
 يف جنيــف، ٢٠١٣مــارس / آذار١٢م املتحــدة املعــين باحلــد مــن الكــوارث يــوم  ومكتــب األمــ

التخطــيط ملــستوطنات بــشرية : الفــضاء واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث"وركــزت علــى موضــوع 
والحظــت اللجنــة أنَّ انعقــاد ). A/AC.105/2013/CRP.9انظــر الوثيقــة " (قــادرة علــى الــصمود

نه نظرا ملا ملفهوم الـصمود مـن أمهيـة شـاملة؛ وشـجعت           املفتوحة غري الرمسية يأيت يف أوا     الدورة  
 املفتوحـة غـري الرمسيـة لالجتمـاع         الـدورات الدول األعضاء علـى مواصـلة املـشاركة بفعاليـة يف            

  .  بني الوكاالتاملشترك
ــة  والحظــت اللجنــ   -٣١٩ ــة املبذول ــود التعاوني ــم    ة اجله ــات األم ــدول األعــضاء وكيان ــني ال  ب

  العامليــة الــيت تواجههــا تكنولوجيــا الفــضاء يف حــل املــشاكلداماملتحــدة مــن أجــل تعزيــز اســتخ
ــة علمــا خبطــة عمــل آســيا واحملــيط اهلــادئ     . البــشرية ــصدد، أحاطــت اللجن ــرة ويف هــذا ال  للفت
 بشأن االستفادة من تطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة               ٢٠١٧-٢٠١٢

 ايف دورهتــســكاب اإل، الــيت اعتمــدهتا ستدامةيف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وحتقيــق التنميــة املــ 
  . التاسعة والستني

بـني  ن لالجتمـاع املـشترك   لثالثـو عقد الدورة الرابعـة وا  ُت والحظت اللجنة أنه ينبغي أن      -٣٢٠
فريـق األمـم املتحـدة العامـل        لاجتمـاع    مـع    ب، جنبـا إىل جنـ     ٢٠١٤مـارس   /آذارالوكاالت يف   

التنــسيق بــني  هــاتني اآلليــتني املعنيــتني ب  بــنيوجــه التــآزرأل باملعلومــات اجلغرافيــة، نظــرا املعــين 
أمانـة  ك يف دورهسـيقوم،   مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،     والحظـت اللجنـة أنّ  . الوكـاالت 

ــشترك  ــني الوكــاالت االجتمــاع امل ــثالثني لالجتمــاع،     ب ــة وال ــدورة الرابع ــد مــضيف ال ، بتحدي
  . العاملي الفريقبالتنسيق مع رئيَس
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 مـع املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة      لجنـة لأن تتعـاون ا  أنـه ينبغـي     لوفودورأت بعض ا    -٣٢١
مـات  رسـال املعلو  املـستخدمة إل  صيغ  الـ جراءات و اإلمواءمة  دين الدويل على    ومنظمة الطريان امل  

  .طقس الفضاء إىل شركات النقل اجلوي واملسافريناملتعلقة ب
    

    دور اللجنة يف املستقبل  - طاء  
، وفقـاً لقـرار     "دور اللجنـة يف املـستقبل     "يف بند جدول األعمال املعنـون       نظرت اللجنة     -٣٢٢

  .٦٧/١١٣اجلمعية العامة 
 النظـر   أن تواصـل  رهتـا اخلامـسة واخلمـسني علـى         واستذكرت اللجنة أهنا اتَّفقـت يف دو        -٣٢٣

  .، ملدة سنة واحدة فقط٢٠١٣يف هذا البند يف دورهتا السادسة واخلمسني، يف عام 
 والـصني   وشـيلي ) اإلسـالمية -مجهوريـة ( يف إطـار هـذا البنـد ممثّلـو إيـران             اتمـ وألقى كل   -٣٢٤

كلمـات    ممثّلـو دول أعـضاء أخـرى        أيـضا  ألقـى  ،أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء       و. واملكسيك واليابان 
  . يف إطار هذا البند بدوره كلمة املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت وألقى.تتعلق هبذا البند

املرحلـة التاليـة يف اإلدارة      "اللجنـة علمـاً مـع التقـدير بورقـة املناقـشة املعنونـة               وأحاطت    -٣٢٥
قــّدمها رئــيس اللجنــة ، الـيت  )A/AC.105/2013/CRP.10" (العامليـة لبحــوث الفــضاء واســتخدامه 

 ٢٠١٢ن الورقة اليت كان رئيس اللجنة قـد قـدَّمها يف عـام    محة وحمدَّثة  نسخة منقَّهياحلايل و 
(A/AC.105/2012/CRP.4).  

ســلّط ئيــسية الــواردة يف ورقتــه ووألقــى رئــيس اللجنــة كلمــة عــرض فيهــا العناصــر الر   -٣٢٦
 خمتلـف   حـول لتشجيع على إجراء حوار مفتـوح       ر وا  الفك نشيطتاملتمثل يف    دفاهل على   الضوء

ويف هـذا الـسياق، أشـار الـرئيس إىل املرتكـزات الثالثـة              . القضايا الشاملة املعروضة على اللجنة    
ــز: رئيــسية وهــيال ــة وجلنتيهــا الفــرعيتني تعزي علــى الــصعيد العــاملي   منتــدى فريــدك  دور اللجن

 لفـضاء اخلـارجي   لطويل األمد ل  ستخدام ا اليف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وا     للتعاون الدويل   
عــاون إجــراء مزيــد مــن احلــوار بــني اللجنــة وآليــات الت علــى تــشجيع اليف األغــراض الــسلمية؛ و

ــة وا ــة اإلقليمي ــال يف ألقاليمي ــضائية، و جم ــشطة الف ــن أجــل خــصوصااألن ــستدامة؛   م ــة امل  التنمي
ا لـصاحل   مـ والتحفيز على حتقيق مزيد مـن التقـّدم يف جمـال علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهت                 

  .البشرية مجعاء
والحظت اللجنة أنَّ العديد مـن املـسائل املتـصلة بـدورها يف املـستقبل سـبق تناوهلـا يف                      -٣٢٧
  . يف أجزاء أخرى من هذا التقريرسريد بياهنا بالتايل بنود أخرى من جدول األعمال، وإطار
ــود أنّ الل    -٣٢٨ ــة      ورأت بعــض الوف ــها الفرعي ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــة وجلنت جن

 اسـتخدام   علـى ه للنهوض بالتعـاون الـدويل       القانونية تشكِّل فعالً منتدى مشتركا فريدا من نوع       
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ارجي يف األغـراض الـسلمية علـى الـصعيد العـاملي، ولـذلك ينبغـي تكثيـف التفاعـل                    الفضاء اخلـ  
  . القضايا الشاملة املعروضة عليهايففيما بني هذه اهليئات الثالث 

وضــع عمليــة  مــن املهــم أن تعــزِّز اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان  أنّورأت بعــض الوفــود   -٣٢٩
علـى   جهات فاعلـة جديـدة       ظهور مع تزايد     الفضائية، وخصوصاً  األنشطةملزمة  بشأن    معايري  
  . الفضاء، مبا يف ذلك مشاركة القطاع اخلاصساحة
ــود   -٣٣٠ ــي  ورأت بعــض الوف ــه ينبغ ــف ا أن ــة أن تكثّ ــان للجن ــا الفرعيت ــا وجلنتاه يف  جهوده

 إىل توّصـل  التنفيذ معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتيـسري         الترويج ل 
فاهيم واالحتياجـات النوعيـة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي الـيت ال يوجـد                 امل حولراء  توافق يف اآل  

اتفاق موّحد حوهلا بغية زيادة حتسني النظام القانوين الذي حيكـم األنـشطة اجلديـدة يف الفـضاء       
محاية البيئة الفضائية، وأن تأخذ بنهج عملي معزَّز يف النـهوض بالتعـاون             مبا يف ذلك    ،  اخلارجي

  .الدويل يف األنشطة الفضائية
 العمليات العاملية لتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة واإلعـداد         أنّ رئيو  -٣٣١

ويف .  يف جمـال الفـضاء     اجلهـات املعنيـة    تقتضي مـشاركة مجيـع       ٢٠١٥عام  خلطة التنمية ملا بعد     
ؤولية تعزيـز الـدور املـشترك الـذي         ذلك السياق، تقع على عاتق اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني مـس          

  .تضطلع به يف التنظيم الشامل ألنشطة الفضاء على املستوى الدويل
ئها قبـل أكثـر مـن        أنه يف ضوء ما حققته اللجنـة مـن إجنـازات عظيمـة منـذ إنـشا                 رئيو  -٣٣٢

مـل خيـصص لتقيـيم    اتعزيـز دورهـا يف املـستقبل بتـشكيل فريـق ع          ل  اآلن واناأل آن   مخسني عاماً، 
  . مع رؤيتها ومهمتها يف املستقبللتتناسبطلبات التنظيمية تامل

  يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني عـام         واتفقت اللجنـة علـى مواصـلة النظـر يف هـذا البنـد               -٣٣٣
  . ملدة سنة واحدة فقط٢٠١٤

    
    مسائل أخرى  - ياء  

ة ، وفقـا لقـرار اجلمعيـ      "مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -٣٣٤
  .٦٧/١١٣العامة 
 )البوليفاريـة -مجهورية(زويال     يف إطار هذا البند ممثّلو شيلي وفرنسا وفن        اتوألقى كلم   -٣٣٥

 أيـضا   ألقـى ممثّلـو دول أعـضاء أخـرى        وأثنـاء التبـادل العـام لـآلراء         . واململكة العربيـة الـسعودية    
. غانـا قـب عـن   املراعـن بـيالروس و  كـل مـن املراقـب    وألقـى كلمـة   . البنـد كلمـات تتعلـق هبـذا    

  . املراقب عن الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاءكذلكوألقى كلمة 
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    ٢٠١٥- ٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ١  
 وعمــال بالتــدابري املتــصلة بطرائــق عمــل اللجنــة  ٦٧/١١٣قــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة وف  -٣٣٦

، نظـرت اللجنـة يف تـشكيل    ٥٢/٥٦ اجلمعية العامة يف قرارها  يدهتاأاليت   )٥(وهيئتيها الفرعيتني، 
  ٢٠١٥-٢٠١٤مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

دول أوروبــا الغربيــة  أوروبــا الــشرقية، و ودول الــدول األفريقيــة،قيــاموالحظــت اللجنــة   -٣٣٧
الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،    ودول أخرى، بتسمية مرّشحيها ملناصب رئيس اللجنة، ورئيس اللجنـة   

  ).٣٣١ و٣٣٠ و٣٢٨الفقرات ، A/67/20(ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، على التوايل 
ي قـرَّرت أن ترشِّـح إكـوادور           دول أمريكا الالتينية والكاريب    والحظت اللجنة أيضاً أنَّ     -٣٣٨

). ٣٢٩الفقـرة   ،  A/67/20 (٢٠١٥-٢٠١٤ممثّلها ملنصب النائب األول لـرئيس اللجنـة للفتـرة           
 ممثّلها هلـذا املنـصب قبـل انعقـاد الـدورة            أن تسّمي إكوادور  من   اللجنة   طلبتويف هذا الصدد،    

  . الثامنة والستني للجمعية العامة
 مرّشـحها ملنـصب النائـب الثـاين         سـوف تـسّمي    الـدول اآلسـيوية      أنّاللجنـةُ   الحظت  و  -٣٣٩

  .ثامنة والستني للجمعية العامةمقّرر اللجنة قبل انعقاد الدورة ال/لرئيس اللجنة
    

    عضوية اللجنة  - ٢  
 (A/AC.105/2013/CRP.4) رّحبت اللجنة بطلب بيالروس االنضمام إىل عضوية اللجنـة          -٣٤٠

، بـــأن تـــصبح ٢٠١٣وقـــّررت توصـــية اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الثامنـــة والـــستني، يف عـــام 
  .بيالروس عضواً يف اللجنة

 (A/AC.105/2013/CRP.3)انـا االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة          ورّحبت اللجنة بطلـب غ      -٣٤١
، بــأن تــصبح غانــا ٢٠١٣وقــررت توصــية اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والــستني، يف عــام 

  .عضواً يف اللجنة
، طلــب االنــضمام إىل عــضوية اللجنــةالتقــّدم بتنظــر يف وشــّجعت اللجنــةُ الــدولَ الــيت   -٣٤٢

جنــة، علــى النظــر يف إمكانيــة االنــضمام إىل معاهــدات األمــم   وكــذلك الــدول األعــضاء يف الل 

                                                         
، املرفق األول؛ انظر )A/52/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )5(  

، املرفق الثاين، )A/58/20 (٢٠جمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للأيضاً 
 .التذييل الثالث
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املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي أو إىل بعــضها علــى األقــل، إن مل تكــن قــد فعلــت 
  .ذلك بعد

    
    مركز املراقب  - ٣  

أحاطت اللجنة علمـا بطلـب الـشبكة اإلسـالمية املـشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء                  -٣٤٣
وُعـرض الطلـب واملراسـالت ذات الـصلة علـى           .  مراقب دائم لدى اللجنـة     احلصول على مركز  

  .A/AC.105/2013/CRP.5اللجنة يف ورقة االجتماع 
ــشبكة          -٣٤٤ ــنح ال ــستني، مب ــة وال ــا الثامن ــة، يف دورهت ــة العام ــة توصــية اجلمعي ــّررت اللجن وق

  .اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مركز مراقب دائم لدى اللجنة
وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تقّدم إليها سنويا معلومات عن املركز االستشاري لـدى                -٣٤٥

اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي تتمتع به املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت هلـا صـفة مراقـب             
  .دائم لدى اللجنة

    
    املسائل التنظيمية  - ٤  

، علــى ٢٠١١بعــة واخلمــسني، يف عــام اســتذكرت اللجنــة أهنــا اتَّفقــت يف دورهتــا الرا   -٣٤٦
استخدام طرائق معينة لتحسني تنظيم أعمال دوراهتـا ودورات اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة             

بنجـاح يف  وُتطبَّـق  أصـبحت   هـذه التـدابري    والحظـت بارتيـاح أنّ     )٦(واللجنة الفرعيـة القانونيـة،    
ــة   ــرعيتني ودورات اللجن ــتني الف ــصدد . دورات اللجن ــذا ال ــة إىل   ويف ه ــة احلاج ــدت اللجن ، أكّ

توّخي أقصى درجة من املرونة يف الربجمة الزمنية لبنود جدول األعمال من أجل حتقيـق التـوازن        
األمثل بني النظر يف بنود جدول األعمال يف اجللـسات العامـة واألعمـال املـضطلع هبـا يف إطـار               

  .األفرقة العاملة
ــرض  -٣٤٧ ــش    وُع ــان ب ــن اليون ــراح م ــة اقت ــى اللجن ــة،     عل ــضوية اللجن ــصلة بع ــسائل املت أن امل

 هــــــــا الفــــــــرعيتني ومــــــــدة دورات كــــــــل منــــــــهاوتــــــــشكيل مكاتــــــــب اللجنــــــــة وجلنتي
)A/AC.105/2013/CRP.22.(  

                                                         
 .٢٩٨، الفقرة )A/66/20 (٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )6(  
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 أساسـي  تنظيم وطرائق عمل اللجنة وجلنتيهـا الفـرعيتني عنـصٌر             أنّ ورأت بعض الوفود    -٣٤٨
يف املـشاورات  علـى حنـو بّنـاء     ودعت الوفوَد إىل املـشاركة       ، تعزيز أداء هذه اهليئات ودورها     يف

  .املتعلقة باالقتراحات الرامية إىل جعل عمل هذه اهليئات أكفأ وأكثر توجها حنو حتقيق النتائج
 أنه ينبغي للدول األعضاء أن هتتم بتقدمي الوثائق يف الوقت املناسـب إىل األمانـة،       ورئي  -٣٤٩

 دورات انعقـاد مواعيـد  قبـل  ية الست ترمجتها إىل لغات األمم املتحدة الرمساالنتهاء من  ضمان  ل
  .اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

 اإلمكــان، أن ُتتــرَجَم مجيــع ورقــات االجتماعــات، إىل لغــات  عنــد أنــه ينبغــي، ورئــي  -٣٥٠
  .األمم املتحدة الرمسية الست

أن ُتمـــنح األســـبقية  وضـــع اجلـــدول الـــزمين لالجتماعـــات،  عنـــد،أنـــه ينبغـــي ورئـــي  -٣٥١
ــة،     للمناقــشات املوضــوع  ــة العامل ــة واألفرق ــسات العام ــود جــدول األعمــال يف اجلل ــشأن بن ية ب
، بدالً من العـروض التقنيـة، وذلـك بغيـة اسـتخدام خـدمات الترمجـة              املهمةولغريها من املسائل    

الشفوية بأقصى قدر من الكفاءة، وأن ُيجرى تقييم ملـدى إسـهام العـروض التقنيـة يف األعمـال                   
  .املنجزة يف اللجنة

    
    السابعة واخلمسني للجنة الدورة روع جدول األعمال املؤقت مش  - ٥  

  :٢٠١٤  عاملية يف دورهتا السابعة واخلمسني،أوصت اللجنة بالنظر يف البنود التا  -٣٥٢
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .تبادل عام لآلراء  -٢
  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٣
  .ر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسنيتقري  -٤
  .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني  -٥
  .الفضاء والتنمية املستدامة  -٦
  .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٧
  .الفضاء واملياه  -٨
  .اء وتغيُّر املناخالفض  -٩
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  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٠
  .دور اللجنة يف املستقبل  -١١
  .مسائل أخرى  -١٢

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  

 يف  اتَّفقت اللجنة على اجلدول الزمين املؤقت التايل لـدورهتا ودوريت جلنتيهـا الفـرعيتني               -٣٥٣
  :٢٠١٤ عام
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