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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨- ٩فيينا، 
   مشروع التقرير  
   الفصل الثاين  
    التوصيات والقرارات  

   الفضاء وتغري املناخ - حاء 
ــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     -١ وفقــا لقــرار " اخالفــضاء وتغــري املنــ "نظــرت اللجن

  .٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

واململكـة العربيـة الـسعودية      واملكـسيك   وماليزيـا   وفرنـسا   الربازيـل   وأملانيـا   وألقى ممثلـو      -٢
كمـا أدىل ممثلـو دول أعـضاء         .كلمـات يف إطـار هـذا البنـد        واليابـان   والواليـات املتحـدة     واهلند  

 .راءأخرى بكلمات متصلة هبذا البند خالل التبادل العام لآل

تطبيــق االستــشعار عــن بعــد بواســطة " واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيــضاحي بعنــوان  -٣
 .، قّدمه ممثل إندونيسيا"السواتل يف جمال تغّير املناخ واألمن الغذائي يف إندونيسيا

والحظت اللجنة أن اآلثار السلبية لتغّير املنـاخ خطـر يهـّدد البـشرية مجعـاء وأهنـا تتجلـى                      -٤
 متنوعـة مـن الظـواهر مثـل أحـوال الطقـس غـري املألوفـة مبـا يف ذلـك اجلفـاف يف                     من خالل طائفة  
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بعض املناطق والفيضانات يف مناطق أخرى؛ والعواصـف الترابيـة غـري املألوفـة يف املنطقـة العربيـة؛                   
 .واالحنسار اجلليدي يف جبال اهليمااليا؛ وحدوث تغريات يف الصفائح اجلليدية القطبية

ن األرصاد العاملية ضرورية ملراقبة تغّير املناخ بدقة أكرب، نظـرا التـسام           والحظت اللجنة أ    -٥
وأن األرصاد الفضائية، مستكَملةً بأرصاد جترى علـى األرض، وسـيلة    هذه الظاهرة بطابع عاملي،

 .مناسبة متاما لرصد خمتلف مظاهر تغّير املناخ والعوامل اليت تسهم يف ذلك التغري

 اليت ُتبذل يف خمتلف البلدان بـشأن نـشر سـواتل وعلـى متنـها                والحظت اللجنة اجلهود    -٦
جمموعة متنوعة من األجهزة لقياس بعـض متغيِّـرات املنـاخ األساسـية ورصـد خمتلـف العمليـات                   
املتــصلة بــتغري املنــاخ مثــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري، واهلبــاء اجلــوي، والــديناميات  

 .ة األحراج، وتدهور التربةاجلوية، واالنبعاثات الناشئة عن إزال

وأحاطت اللجنة علما باجلهود الدولية اليت تبذل حتت إشراف منظومـة األمـم املتحـدة              -٧
ــة لألرصــاد        ( ــة العاملي ــاخ، واملنظم ــري املن ــشأن تغ ــة ب ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم وخــصوصا اتفاقي

 بــسواتل رصــد ، وكــذلك غريهــا مــن املبــادرات الدوليــة مثــل مبــادرات اللجنــة املعنيــة  )اجلويــة
األرض والفريــق املخــتص برصــد األرض، واملنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض، وبرنــامج        
الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ، الــيت   

 .تستهدف أيضا مواجهة تغري املناخ

نبغـي أن تنـهض بـدور أكثـر اسـتباقية          وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة ي          -٨
يف الدعوة إىل التعاون الدويل يف جمال نشر واستخدام الـسواتل لرصـد آثـار تغـري املنـاخ، مبـا يف           

 . ذلك فيما يتعلق بالكوارث
    

  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - اءط 
اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء      "ظرها يف بند جـدول األعمـال املعنـون          واصلت اللجنة ن    -٩

 .٦٤/٨٦وفقاً لقرار اجلمعية العامة  ."يف منظومة األمم املتحدة

 واإلمــارات العربيــة املتحــدةأملانيــا وألقــى كلمــات يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو كــل مــن    -١٠
كما أدىل ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات متصلة هبذا البنـد خـالل التبـادل العـام                . كولومبياو

وألقى املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت كلمـة بـصفته رئـيس االجتمـاع املـشترك                 .لآلراء
بني وكاالت األمـم املتحـدة بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف دورتـه الـثالثني فـأطلع اللجنـة                       

 .على نتائج ذلك االجتماع
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 وعرض علـى اللجنـة تقريـُر االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء                      -١١
، يف الفتـرة مـن      نيـف جالـيت عقـدت يف      ) A/AC.105/960(اخلارجي عن أعمال دورتـه الـثالثني        

ــام عـــن تنـــسيق األنـــشطة ذات الـــصلة   ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ إىل ١٠ ، وتقريـــر األمـــني العـ
 ٢٠١١-٢٠١٠التوجهـات والنتـائج املرتقبـة يف الفتـرة           :بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحـدة     

)A/AC.105/961.(  

التقدير بالتـدابري والقـرارات الـيت اختـذها االجتمـاع املـشترك        علما مع اللجنة وأحاطت  -١٢
بني الوكاالت هبدف زيادة تعزيز دوره باعتباره آليـة األمـم املتحـدة املركزيـة لتنـسيق األنـشطة                   

 :املتصلة بالفضاء، وهي

أعمـال  إعادة توجيه تقرير األمـني العـام مبـا يتـيح زيـادة التركيـز علـى جـدول                     )أ( 
 األمم املتحدة اإلمنائي واإلسهام يف عمل جلنة التنمية املستدامة؛

  االتفاق على إعداد تقارير خاصة كل سنتني عن جماالت مواضيعية خمتارة؛  )ب( 

االتفــاق علــى عقــد الــدورات الــسنوية لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت يف  )ج( 
 .ملتحدة وبراجمهاجنيف تسهيال ملشاركة عدد أكرب من هيئات األمم ا

 الــذي ســتعّده املنظمــة ٢٠١١والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن التقريــر اخلــاص لعــام   -١٣
العامليــة لألرصــاد اجلويــة بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وأمانــة اتفاقيــة األمــم    

ء يف واســتخدام تكنولوجيــا الفــضا املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر املنــاخ، ســيتناول تغّيــر املنــاخ  
  .منظومة األمم املتحدة

والحظت اللجنة أن اجللسة غري الرمسيـة الـسابعة املفتوحـة للـدول األعـضاء يف اللجنـة                    -١٤
تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء  "واجلهــات الــيت هلــا صــفة مراقــب لــديها والــيت تناولــت موضــوع    

 قـــد ُعقـــدت مباشـــرةً عقـــب الـــدورة الـــثالثني " ألغـــراض االتـــصاالت يف حـــاالت الطـــوارئ 
  .٢٠١٠مارس / آذار١٢لالجتماع املشترك بني الوكاالت، يف 

مـع االرتيـاح أن األمانـة تواصـل تعّهـد موقـع شـبكي خـاص بتنـسيق            والحظت اللجنة     -١٥
وتتـاح   .)www.uncosa.unvienna.org(أنشطة الفضاء اخلارجي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة            

 قُـدمت يف الـدورة الـثالثني لالجتمـاع املـشترك            يف هذا املوقع الشبكي العروض اإليضاحية اليت      
بني الوكاالت ويف اجللسة املفتوحـة غـري الرمسيـة الالحقـة لتلـك الـدورة، إضـافة إىل معلومـات                     

 .أخرى عن األنشطة الراهنة ذات الصلة بالفضاء اليت تنفذها كيانات األمم املتحدة
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ه أمانة االجتماع املـشترك     والحظت اللجنة أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باعتبار         -١٦
بني الوكـاالت ينـسق مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني الستـضافة دورتـه احلاديـة                

 وأن اجللسة غري الرمسية املفتوحة جلميع األعضاء يف اللجنـة           ٢٠١١والثالثني يف جنيف يف عام      
وسـُيختار   .مـن الـدورة  واجلهات اليت هلا صفة مراقب دائم لديها ستعقد بعد ظهر اليوم األخري 

املوضــوع بالتــشاور مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وغريهــا مــن هيئــات األمــم   
  .املتحدة املشاركة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ورّحب بعض الوفود بورقة العمـل املقدمـة مـن رئـيس اللجنـة للفتـرة          -١٧
والحظـت  ) A/AC.105/L.278" (حنو وضع سياسة عامة لألمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء      "بعنوان  

أن الورقــة تقتــرح هنجــا مشوليــا لتعزيــز التنــسيق بــني الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة يف جمــال   
تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء من أجل التغلب على التحديات اليت تعترض سـبيل التنميـة يف                

 .مجيع البلدان

املناقـشة بغيـة    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن ورقة العمل تستحق مزيـدا مـن                 -١٨
  .التوسع والتعمق يف املسائل اليت تناولتها

    
  التعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة  - ياء 

   من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة
التعاون الدويل يف جمال تعزيز اسـتخدام       "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون          -١٩
، وفقا لقرار اجلمعية العامـة      "ت اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة       البيانا
٦٤/٨٦. 

والـصني  بلجيكـا   ووالربازيـل   وإندونيـسيا   أملانيـا   وألقى كلمـة يف إطـار هـذا البنـد ممثلـو               -٢٠
ــدا  ــا وكن ــد واململكــة املتحــدة  وماليزي ــات املتحــدة واهلن ــت دول أعــضاء أخــرى    .والوالي وأدل

  .لمات تتعلق هبذا البند خالل التبادل العام لآلراءبك

 :واستمعت اللجنة يف إطار البند إىل العروض التقنية التالية  -٢١

 ، قّدمه ممثل اهلند؛"تلبية الطلب العاملي :٢-ساتل أوسيانسات" )أ( 

ســبل االســتعانة بتكنولوجيــا ): Geo-wiki.org( مــشروع جيــو ويكــي أورغ " )ب( 
، "عد على مستوى اجملتمعات احملليـة مـن أجـل حتـسني الغطـاء األرضـي العـاملي            االستشعار عن ب  
 قّدمه ممثل النمسا؛
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ــشخيص      " )ج(  ــضاء ألغــراض الت ــن الف ــشعرة م ــة املست ــات اجلغرافي اســتخدام البيان
 ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛"املعقّد إلرهاصات الزالزل

هنج جديـد يف تنـاول مـسألة         :نظام الرصد الشامل الدويل من الفضاء اجلوي      " )د( 
 .، قّدمه ممثل االحتاد الروسي"إدارة الكوارث

وأثنــاء املناقــشات، استعرضــت الوفــود الــربامج الوطنيــة والتعاونيــة يف جمــال تــرويج           -٢٢
ألغـراض التنميـة املـستدامة، فـذكرت أمثلـة       الفـضاء  مـن  املستـشعرة  اجلغرافيـة  البيانـات  استخدام

  .التعاون الثنائي واإلقليمي والدويلعلى الربامج الوطنية وعلى 

والحظت اللجنة ما تّتسم به تطبيقات االستـشعار عـن ُبعـد والبنيـات التحتيـة اخلاصـة                    -٢٣
بالبيانات الفضائية من أمهيـة الختـاذ القـرارات يف جمـال إدارة الـشؤون االجتماعيـة واالقتـصادية          

دقيقـة عـن املـوارد الطبيعيـة وغريهـا مـن            والبيئية، اليت تعتمد اعتمـادا كـبريا علـى تـوافر بيانـات              
  .البيانات اجلغرافية الفضائية

والحظت اللجنة أن عددا من املنظمات واملبادرات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي مثـل               -٢٤
 اجلغرافيـة، والفريـق   باملعلومات املعنية اجلامعة األوروبية اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، واملنظمة

األرض، تــسهم يف بنــاء القــدرات وتنــسيق وتــرويج األنــشطة املتــصلة باســتخدام    رصــدب املخــتص
البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء، وكذلك يف تبادل البيانات الـواردة مـن شـبكات الـسواتل              

  .احلالية واملستقبلية وفتح باب احلصول على جمموعات بيانات غري متاحة من قبلُ

يــاد تــوافر البيانــات الفــضائية بتكلفــة قليلــة أو دون تكلفــة، مبــا فيهــا  والحظــت اللجنــة ازد  -٢٥
الربازيلي لدراسة موارد األرض والساتل الياباين لرصد غـازات         -البيانات اليت يوفّرها الساتل الصيين    

  .االحتباس احلراري وأرشيف الصور املستمدة من ساتل الندسات التابع للواليات املتحدة

علمـا باألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين                    وأحاطت اللجنـة      -٢٦
باملعلومــات اجلغرافيــة، وهــو فريــق يــشترك يف رئاســته حاليــا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  

داخـل منظومـة األمـم      املـشتركة   واللجنة االقتصادية ألفريقيا ويعاجل املـسائل اجلغرافيـة الفـضائية           
 .ت الفضائية التابع لألمم املتحدةاملتحدة ويعمل على تنفيذ مرفق البيانا

وأعرب عـن رأي مفـاده أن كـونَ األرض موطنـا مـشتركا جلميـع البـشر يفـرض علـى                      -٢٧
الــدول مــسؤولية تــرويج اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املستــشعرة مــن الفــضاء ألغــراض التنميــة 

 .املستدامة من خالل تكثيف التعاون الدويل
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غـي تـشجيع الـشفافية والوضـوح يف اآلليـات اهلادفـة إىل       وأعرب عن رأي مفاده أنه ينب    -٢٨
  .ضمان وصول البلدان النامية إىل البيانات اجلغرافية للنهوض بالتنمية املستدامة

والحظــت اللجنــة أن وفــد الربازيــل، تنفيــذا لالتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف دورهتــا   -٢٩
ع أعـضاء اللجنـة املهـتمني للوصـول     الثانية واخلمسني، قد أجرى مشاورات غري رمسيـة مـع مجيـ           

إىل توافق يف اآلراء حول جمموعـة مـن التوصـيات بـشأن سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاون الـدويل                       
ــضاء         ــن الف ــشعرة م ــة املست ــات اجلغرافي ــة الســتخدام البيان ــة الوطني ــات التحتي ــة البني ــة إقام . بغي

) A/AC.105/2010/CRP.16(واســتنادا إىل تلــك املناقــشات، نظــرت اللجنــة يف مــشروع تقريــر  
واتفقت على أن يشكل هذا الـنص التقريـر النـهائي للجنـة عـن التعـاون الـدويل يف جمـال تعزيـز                 

الـذي سيـصدر    (استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة،            
  ).A/AC.105/973حتت الرمز 

   
   مسائل أخرى - كاف 

قـرار اجلمعيـة    لوفقـا   " مـسائل أخـرى   " األعمـال املعنـون      نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول         -٣٠
  .٦٤/٨٦العامة 
وإيطاليـــا ) اإلســـالمية-مجهوريـــة(وأدىل ممثلـــو إســـبانيا وإكـــوادور وأملانيـــا وإيـــران       -٣١

واجلزائـر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة        ) املتعـددة القوميـات   -دولـة (وباكستان وبلجيكـا وبوليفيـا      
ة واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وســلوفاكيا والــسودان وسويــسرا وشــيلي واجلمهوريــة التــشيكي
وكنـــدا وكوبـــا وكولومبيـــا واملكـــسيك ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال ـوالـــصني وفرنـــسا وفنـــ

واململكــة العربيــة الــسعودية واململكــة املتحــدة ونيجرييــا والواليــات املتحــدة بكلمــات يف إطــار 
  .ريكا بكلمة كما أدىل املراقب عن كوستا .البند
كـــز اعـــن الرابطـــة الدوليـــة لتعزيـــز ســـالمة الفـــضاء ورابطـــة مروأدىل أيـــضا املراقبـــان   -٣٢

  .  بكلمتني يف إطار البندالعامل العريب االستشعار عن بعد يف
    

 اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ١  

    ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة 
 إلطـار االسـتراتيجي املقتـرح لربنـامج اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض        ان اكـ   -٣٣

. ة لكــي تنظــر فيــه معروضــا علــى اللجنــ)A/65/6 (Prog. 5) (٢٠١٣-٢٠١٢الــسلمية للفتــرة 
  .ووافقت اللجنة على اإلطار االستراتيجي املقترح
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    ٢٠١٣- ٢٠١٢تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  
ــة   وعمــال بالتــدابري املتعلقــة بطرائــق عمــل  ٦٤/٨٦قــرار اجلمعيــة العامــة  لوفقــا   -٣٤ اللجن

كـانون   ١٠  املـؤرخ ٥٢/٥٦ حـسبما أقّرهتـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      )١(وهيئتيهـا الفـرعيتني،  
الفـرعيتني للفتـرة    ، نظـرت اللجنـة يف تـشكيلة مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا      ١٩٩٧ديـسمرب  /األول
٢٠١٣-٢٠١٢.  

حظت اللجنة أن جمموعة الـدول اآلسـيوية قـد أيـدت ترشـيح ياسوشـي هوريكـاوا                  وال  -٣٥
  ).A/AC.105/2010/CRP.9 (٢٠١٣-٢٠١٢للفترة لجنة لاملنصب رئيس ) اليابان(

ــة ودول أخــرى قــد أيــدت ترشــيح       -٣٦ ــا الغربي ــة أن جمموعــة دول أوروب والحظــت اللجن
 ٢٠١٣-٢٠١٢للفتـرة   لجنـة   لول لـرئيس ا   ملنـصب النائـب األ    ) الربتغال(فيليبه دواريت سانتوس    

)A/AC.105/2010/CRP.10.(  
ــوت          -٣٧ ــود ب ــدت ترشــيح إل ــد أي ــشرقية ق ــا ال ــة دول أوروب ــة أن جمموع والحظــت اللجن

مقــرر جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض  /ملنــصب النائــب الثــاين لــرئيس) هنغاريــا(
  ).A/AC.105/2010/CRP.12 (٢٠١٣-٢٠١٢للفترة السلمية 

والحظــت اللجنــة أن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب قــد أيــدت ترشــيح           -٣٨
ملنصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة للفتـرة         ) األرجنتني(و مينكوتشي   ينتنفيلكس كليم 

٢٠١٣-٢٠١٢) A/AC.105/2010/CRP.14.(  
٣٩-  [...]  

    
    عضوية اللجنة  - ٣  

  ).A/AC.105/2010/CRP.3(ىل عضوية اللجنة بت اللجنة بطلب تونس االنضمام إرّح  -٤٠
أن توصـــي اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة والـــستني، يف عـــام   اللجنـــة رتقـــّرو  -٤١

  .أن تصبح تونس عضوا يف اللجنةب، ٢٠١٠
    

───────────────── 
انظر  ، املرفق األول؛(A/52/20) ٢٠، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة )1(  

الثاين،  ، املرفق(A/58/20) ٢٠، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامةأيضا 
  .التذييل الثالث
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    صفة املراقب  - ٤  
 الفـضاء الرابطـة الدوليـة لتعزيـز سـالمة     بت اللجنة باملعلومات اإلضافية املقدمة مـن        رّح  -٤٢

 وطلـب الرابطـة منـشور يف     )٢(.٢٠٠٩وفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني يف عام           
  .Add.1و A/AC.105/2010/CRP.4و A/AC.105/2009/CRP.8 ورقات غرفة االجتماعات

وقررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامـة بـأن متـنح يف دورهتـا اخلامـسة والـستني صـفة                      -٤٣
، وفقـا  هـذه الرابطـة  ، على أساس أن تقـوم   رابطة الدولية لتعزيز سالمة الفضاءللئم املراقب الدا 

التفاق اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني فيمـا يتعلـق بـصفة املراقـب للمنظمـات غـري احلكوميـة                    
هتا اللجنة، بتقدمي طلب للحصول على مركز استـشاري لـدى اجمللـس             ووفقا للممارسة اليت أقرّ   

  .واالجتماعياالقتصادي 
. العـامل العـريب   كز االستـشعار عـن بعـد يف   ارابطة مروأحاطت اللجنة علما بطلب   -٤٤

ــات       ــة االجتماعــــ ــة غرفــــ ــة يف ورقــــ ــى اللجنــــ ــصلة علــــ ــالت ذات الــــ ــت املراســــ وعرضــــ
A/AC.105/2010/CRP.5.  

٤٥-  [...]  
مــنح صــفة املراقــب للمنظمــات غــري احلكوميــة يف املــستقبل واتفقــت اللجنــة علــى أن ُت  -٤٦

 إىل أن ترد معلومات عن حالة طلبـها احلـصول علـى مركـز     ،ثالث سنواتلفترة  بصفة مؤقتة،   
 ةواتفقت اللجنة علـى أن صـفة املراقـب املؤقتـ         . استشاري لدى املركز االقتصادي واالجتماعي    

مـنح صـفة     اللجنـة أيـضا علـى أن تَ        واتفقـت . ميكن أن متدد سنة إضافية إذا اقتـضى األمـر ذلـك           
 لـدى   لتصديق على منحهـا مركـزا استـشاريا       االدائم هلذه املنظمات غري احلكومية لدى       املراقب  
  .اجمللس

    
    املسائل التنظيمية  - ٥  

هـا  ي هيئتمكـتيب أعـضاء مكتبـها وأعـضاء        اللجنـة أهنـا كانـت قـد طلبـت إىل             تاستذكر  -٤٧
 ميكن هبـا ترشـيد       يف الكيفية اليت   النظر ،٢٠٠٩ يف عام    ، يف دورهتا الثانية واخلمسني    ،تنيالفرعي

اســتخدام وقــت اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني وحتقيــق االســتفادة املثلــى منــه، مــع إيــالء االعتبــار   
للحاجة إىل املوازنة بني القيمة اليت جتلبها العروض اإليضاحية التقنية، مـن ناحيـة، واحلاجـة إىل                 

───────────────── 
  .٣١٢، الفقرة )A/64/20( ٢٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )2(  
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هيئتيهــا الفــرعيتني، مــن إتاحــة الوقــت الكــايف للنظــر الفــين يف املــسائل املعروضــة علــى اللجنــة و
  .الناحية األخرى

 اسـتخدام وقتـها ووقـت جلنتيهـا الفـرعيتني           لترشـيد وطلبت اللجنة إىل األمانة تنفيـذ تـدابري           -٤٨
وحتقق االستفادة املثلى منه مع مراعاة احلاجة إىل التحلي بأقصى قـدر مـن املرونـة يف تنظـيم أعمـال                     

  . من الدورةية تنظيم ندوات يف األسبوع الثاين، مبا يشمل إمكان٢٠١١ يف عام دورات كل منها
 اللجنة وجلنتيها الفرعيتني من بدء النظر يف مجيـع بنـود جـداول األعمـال           كنيمتوابتغاء    -٤٩

اخلاصــة هبــا يف وقــت مناســب وبطريقــة متوازنــة، اتفقــت اللجنــة علــى ضــرورة حبــث إمكانيــة    
. دورات كـل منـها    ترة زمنية أطول خـالل      على مدار ف  " تبادل عام لآلراء  "جدولة البند املعنون    
البنـد    ذلـك  يف إطار اليت ستلقى   تنسق األمانة مع الوفود نقل الكلمات       أن  واتفقت اللجنة على    
لــى عللنظــر يف البنــود األخــرى يف جــدول األعمــال  للــسماح بوقــت كــاف إىل جلــسة الحقــة

  .النحو املقّرر
ــة علــى أن تــشمل التقــارير الــيت ســوف تقــدمها ا     -٥٠ لــدول األعــضاء عــن  واتفقــت اللجن

ــة يف الفــضاء اخلــارجي   ملخــصا ) ١٩، الفقــرة A/AC.105/958انظــر الوثيقــة (أنــشطتها الوطني
  .لتلك األنشطة ال يتجاوز الثالث صفحات

وأوصت اللجنة بعقد مشاورات غري رمسيـة بـني الـدول األعـضاء املهتمـة علـى هـامش             -٥١
ء اقتـراح تـدابري أخـرى لترشـيد أعمـال            ابتغـا  ٢٠١١دورات اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني يف عـام         

  .اللجنة وهيئتيها الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى من تلك األعمال
واتفقت اللجنة على مواصلة النظـر يف طرائـق عملـها يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني يف                     -٥٢
 .٢٠١١عام 

يف دورهتـا اخلمـسني     اللجنـة الفرعيـة القانونيـة       إىل  وطلبت اللجنـة إىل األمانـة أن تقـدم            -٥٣
ــة واخلمــسني   ــا الرابع ــة يف دورهت ــشأن وقــف اســتخدام احملاضــر غــري       اقتراحــاواللجن مفــصال ب

 . على أن ُيجرى تقييم الستخدام التسجيالت الرقمية، فيها لكي تنظر،حةاملنقّ

وأحاطت اللجنة علما باالقتراحات التالية لتحقيق الفائـدة املثلـى مـن أعماهلـا وأعمـال                  -٥٤
 :تني الفرعيتني وترشيدهااللجن

 جتميع بنود جداول األعمال؛  )أ(  

 االقتصار على تناول بند واحد يف كل جلسة؛  )ب(  

  واجلدول الزمين اإلرشادي لألعمال؛كاليوميةحتسني استخدام األدوات،   )ج(  
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حتميل الكلمات على موقع الويب اخلاص مبكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،                 )د(  
 احلي عرب الويب؛واألخذ بأسلوب البث 

  يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال؛خالتاملداعدد تقييد   )ه(  

 اليت ُتقـّدم عـن األنـشطة واملـشاريع           اإليضاحية املعلومات عروض   تقييد مقدار   )و(  
 الوطنية يف الكلمات؛

 االلتزام ببدء اجللسات يف مواعيدها املقّررة؛  )ز(  

 .وضع معايري الختيارهاويضاحية التقنية وعددها، تقييد طول العروض اإل  )ح(  

عــة دول أمريكــا الالتينيــة ونظــرت اللجنــة، بنــاء علــى طلــب الــدول األعــضاء يف جممو   -٥٥
 ، يف إمكانية األخذ مبصطلحات إجرائية جديدة يف تقارير اللجنة وهيئتيها الفـرعيتني            الكاريـيبو

 . اجملموعة اإلقليميةتلك جتسيد آراء عند

ت بعض الوفود أن اإلشارة إىل أمساء اجملموعات اإلقليميـة فيمـا يتـصل مبلخـصات                ورأ  -٥٦
 وُيوسِّــع نطــاق لتعدديــةااآلراء يف تقــارير اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني مــن شــأنه أن يــدعم مبــدأ  

ــة األمــم      ةممارســ ــة ومؤســسات منظوم ــة العام ــة للجمعي ــة معتمــدة يف ســائر اللجــان التابع  مماثل
 .املتحدة

ــزال صــاحلة وأهنــا جتــسِّد       -٥٧ ــة ال ت ــة احلالي ورأت بعــض الوفــود أن املــصطلحات اإلجرائي
ورأت تلــك .  اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني  اختــاذ القــرارات يف بوضــوح روح توافــق اآلراء يف  

ــة فيمــا يتــصل مبلخــصات اآلراء يف التقــارير    اإلشــارةالوفــود أن   إىل أمســاء اجملموعــات اإلقليمي
 انطباع يوحي بأن اآلراء اليت تعرب عنـها جمموعـة مـا        بإعطاء، وذلك   توازن فيها الب لختميكن أن   

 . تطغى على اآلراء اليت تعرب عنها فرادى الدول

 اللجنــة علـى إدراج أمســاء اجملموعــات اإلقليميـة يف الفقــرات الـيت تــورد أمســاء    تواتفقـ   -٥٨
  . لجنة وهيئتيها الفرعيتنياملتكلمني يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال يف تقارير ال

    
  االحتفال بالذكرى اخلمسني النعقاد الدورة األوىل للجنة والذكرى اخلمسني   - ٦  

    يف الفضاءلتحليق اإلنسان 
اســتذكرت اللجنــة االتفــاق الــذي توصــلت إليــه يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني يف عــام     -٥٩

ــدورة األوىل    ٢٠٠٩ ــاد ال ــذكرى اخلمــسني النعق ــل بال ــأن حتتف ــة  ب ــذكرى اخلمــسني  للّجن  وال
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 إىل ١الفتـرة مـن    يف دورهتا الرابعة واخلمسني املزمـع عقـدها يف    ،لتحليق أول إنسان يف الفضاء    
  .٢٠١١ يف عام ١٠
 قد بدأ اختـاذ ترتيبـات       شؤون الفضاء اخلارجي   مكتبوالحظت اللجنة مع التقدير أن        -٦٠

دثني التـارخييني،    احتفـاال هبـذين احلـ      ٢٠١١طيلـة عـام     خاصـة   أنـشطة   وبشأن تنظـيم مناسـبات      
 رئيس اللجنة، بإجراء مشاورات غري رمسية مـع الـدول األعـضاء املهتمـة               التعاون مع بوأنه قام،   

  .بشأن األحداث اليت ستنظم يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة
 الرابعـة واخلمـسني لالحتفـال       دورهتـا واتفقت اللجنة على أن خيصَّص اليوم األول مـن            -٦١

   .ن حضور ممثلني على أعلى مستوىبالذكريني للتمكني م
يونيـه  / حزيـران ١ الـيت سـتنظم يف   يـة نـشطة االحتفال  األواتفقت اللجنة علـى أن تـشمل          -٦٢

.  جـــزءا رفيـــع املـــستوى يكـــون مفتوحـــا جلميـــع الـــدول األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة  ٢٠١١
فـضاء   على املـستوى الـوزاري ورؤسـاء الوكـاالت ورواد ال           ممثلوننشطة  األ وسيشارك يف تلك  

 خـالل اخلمـسني سـنة       حققتها اللجنة  وستتناول اإلجنازات اليت     ،وغريهم من كبار الشخصيات   
  . من حتليق اإلنسان يف الفضاء ومستقبل اإلنسانية يف الفضاء اخلارجي

عت اللجنة الدول األعضاء على توجيه انتباه وزرائها ورؤساء وكاالهتا وغريهـم            وشّج  -٦٣
  . بغية ضمان مشاركتهمنشطة االحتفاليةاألمن الشخصيات الكربى إىل 

 مماثـل إلذكـاء الـوعي بالطريقـة الـيت           بيـان واتفقت اللجنة على أن يَعدَّ بيان مشترك أو           -٦٤
مـن   علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا           التقّدم يف  يؤدي هبا التعاون الدويل إىل تعجيل وترية      

 قبـل انعقـاد     للبيـان ن ُيعمَّم املـشروع األول      واتفقت اللجنة على أ   .  حتقيق التنمية املستدامة   أجل
  .الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

يونيـه  / حزيـران  ٢ يـوم اخلمـيس      ، ابتـداء مـن     عمل دورهتـا   يتبعواتفقت اللجنة على أن       -٦٥
  .، النمط املعتاد٢٠١١

مــن ممثلــي البعثــات فريــق استــشاري غــري رمســي مؤلــف  إنــشاء واتفقــت اللجنــة علــى   -٦٦
 وعلــى أن للمناســبة،الدائمــة للــدول املهتمــة، هبــدف مــساعدة الــرئيس يف األعمــال التحــضريية 

 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجييدعى ممثلو البعثات الدائمة املهتمون إىل تقدمي أمسائهم إىل 
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   دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل  - ٧  
لالتفـاق   وفقـا    ،"ر اللجنة وأنشطتها يف املستقبل    دو" موضوع   لنظر يف اواصلت اللجنة     -٦٧

 . يف دورهتا الثانية واخلمسنيالذي توصلت إليه

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨والحظت اللجنة مع التقدير ورقة العمل املقدَّمة من رئيسها للفتـرة               -٦٨
، واتفقـت  )A.AC.105/L.278" (حنو وضع سياسة عامة لألمم املتحدة بـشأن الفـضاء    "واملعنونة  
ــة يف املــستقبل"اج بنــد جديــد بعنــوان  علــى إدر يف جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة  " دور اللجن

 .تلك الورقةواخلمسني، وذلك لسنة واحدة فقط، حىت يتسّنى للجنة مواصلة النظر يف 
    

     دورة اجلمعية العامة اخلامسة والستنيخالل قاشنلقة ح  - ٨  
 نقـاش اللقـة   ح هو موضـوع     "الفضاء وحاالت الطوارئ  "اتفقت اللجنة على أن يكون        -٦٩

،  خــالل دورهتــا اخلامــسة والــستنيالــيت ســتعقد يف إطــار اللجنــة الرابعــة التابعــة للجمعيــة العامــة
ــون    ــد املعن ــدما تنظــر يف البن ــضاء اخلــارجي يف األغــراض     "عن ــدويل يف اســتخدام الف ــاون ال التع

 ".السلمية
    

    جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الرابعة واخلمسنيمشروع   - ٩  
يف البنـود املوضـوعية     ،  ٢٠١١أوصت اللجنة بالنظر يف دورهتا الرابعة واخلمسني، عام           -٧٠
 :التالية

 .تبادل عام لآلراء  -١  

 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٢  

املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث   -٣  
 .)اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية رجي اخلا

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني  -٤  

 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني  -٥  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  

 .الفضاء واجملتمع  -٧  

 .الفضاء واملياه  -٨  
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 .الفضاء وتغري املناخ  -٩  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٠  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١١  

  .مسائل أخرى  -١٢  
    

    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - الم  
املؤقت التايل لـدورهتا ودوريت هيئتيهـا الفـرعيتني يف          اتفقت اللجنة على اجلدول الزمين        -٧١
 :٢٠١١عام 

    
 املكان  التاريخ  

 فيينا  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٩  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 فيينا  ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨  اللجنة الفرعية القانونية

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

 فيينا  ٢٠١١يونيه / حزيران١٠- ١

  
 


