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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  سة واخلمسونسادالدورة ال
        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الثاينالفصل     
      التوصيات والقرارات    

      تغيُّر املناخالفضاء و  -زاي  
ــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     -١ قــرار وفقــاً ل" تغيُّــر املنــاخالفــضاء و"نظــرت اللجن

  .٦٧/١١٣اجلمعية العامة 
ــى وأ  -٢ ــد ممثّ  لق ــذا البن ــار ه ــة يف إط ــو كلم ــاد الروســي و ل ــا  االحت ــا وإيطالي وباكــستان أملاني

ــل  ــا  والربازي ــة كوري ــسراومجهوري ــة     وسوي ــا ومــصر واملكــسيك واململكــة العربي ــسا وماليزي وفرن
لمـة يف إطـار هـذا البنـد أيـضاً ممثـل شـيلي        وأدىل بك.  واليابـان   والواليات املتحدة  اهلندوالسعودية  
 كلمـات   لـو دول أعـضاء أخـرى      ممثّكما ألقى   . ي  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    نيابة عن   

  .تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء
  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند  -٣

الـنظم الـضوئية للكـشف      (‘ليـدار ‘يثان عن ُبعد بواسطة نظـم       بعثة استشعار امل    )أ(  
  ؛ال فرنسا وأملانيامه ممثّ، قدَّ)وقياس املدى
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  ، قدَّمه ممثّل اليابان؛"SHIZUKU"تطبيق : فحص صحة األرض من الفضاء  )ب(  
برنـامج  ل مـه ممثّـ  ، قدَّ)varSITI(الشمس وأثرها على األرض، برنـامج       تقلبات    )ج(  
  ).SCOSTEP (األرضية-عنية بالفيزياء الشمسيةعلمية املاللجنة ال

 يعد أحد أكرب التحديات يف زمننـا احلـايل، كمـا ُيَعـدُّ،         تغيُّر املناخ والحظت اللجنة أنَّ      -٤
املـستقبل الـذي   "مة املعنونـة    حسبما ورد يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدا            

مــن خـالل طائفــة متنّوعــة مــن  اً علــى مجيـع منــاطق العــامل  ، قــضية شـاملة تــؤثّر ســلب " إليــهنـصبو 
ــلالظــواهر  ــرار العــاملي، واحنــسار الغــالف اجلليــدي البحــري  مــن قبي ــة،  وال االحت كتــل اجلليدي

ــارات الكــبرية يف احمليطــات      ــتغّريات يف نظــم التي ــستوى ســطح البحــر، وال ــاع م وعــدم  ،وارتف
ــة اجلّواســتقرار الظــروف  ــساوة ال، واشــتداد حــدّ ي ــة ة أو ق ــل  ، ظــواهر اجلوي العواصــف مــن قبي
  .اجلفافالفيضانات وواألعاصري املدارية و

املستمدة مـن الفـضاء     أن عمليات الرصد بواسطة السواتل والبيانات       والحظت اللجنة     -٥
 مبختلـف مظـاهره، وأهنـا، إىل جانـب عمليـات الرصـد              تغيُّـر املنـاخ   أدوات ال غىن عنها يف َتَتبُّع       

 العـاملي   تغيُّر املنـاخ  ر فهماً لتبعات    لة لبيئة األرض املتغرية كما توفِّ     األرضية، تعطي صورة متكام   
ويف هذا الصدد، الحظت اللجنـة أن البيانـات الـساتلية هـي أيـضاً هامـة جـداً يف        . على البشرية 

إجراء عمليات تقييم دولية مثل عملية تقييم املناخ اليت أجراها الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين                  
  .ية تقييم األوزون اليت أجرهتا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وعملتغيُّر املناخب
 وأمهيـة التعـاون الـدويل يف        تغيُّـر املنـاخ   ة للتـصدي ل   أشارت اللجنة إىل الضرورة امللحَّـ     و  -٦

ويف . زهـا توفري بيانـات رصـد أرضـي ومـوقعي ُتكّمـل البيانـات الـساتلية وتؤكـد صـحتها وتعزِّ                   
فـضائية  رصـد   بيانـات   إىل  دون قيـود    أن إتاحـة الوصـول      هذا الصدد، أشارت اللجنة أيـضاً إىل        

ــة  ــتموثوق ــّدهتا        س ــن ح ــف م ــاخ والتخفي ــر املن ــار تغيُّ ــة يف جمــال مكافحــة آث ــود العاملي   عزِّز اجله
  .والتكّيف معها

أن عــدة دول أعــضاء قــد أطلقــت ســواتل لرصــد األرض أو ختطــط اللجنــة الحظــت و  -٧
جهـود التعـاون القائمـة      كمـا الحظـت اللجنـة       . آثاره و تغيُّر املناخ إلطالقها بغرض َتَتبُّع مظاهر     

 تغيُّـــر املنـــاخبـــني وكـــاالت الفـــضاء يف عـــّدة بلـــدان مـــن أجـــل إطـــالق ســـواتل لرصـــد آثـــار 
  .والبارامترات املتعلقة به

، الـذي عقـد يف الدوحـة يف    تغيُّر املناخوالحظت اللجنة أن مؤمتر األمم املتحدة املعين ب   -٨
ر ، قـد اعَتَمـَد املقـرّ      ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٨وفمرب إىل   نـ / تـشرين الثـاين    ٢٦الفترة مـن    

ــون ٨-إ أ م/١ ــالفقرة    " املعنـ ــالً بـ ــو عمـ ــول كيوتـ ــديل بروتوكـ ــه  ٩تعـ ــن مادتـ ــديل  (٣ مـ تعـ
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ن فـرض التزامـات جديـدة علـى األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                  والـذي تـضمَّ    )١(،)الدوحة
، الـيت وافقـت علـى       تغيُّـر املنـاخ   اريـة بـشأن     بربتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلط      

 كـانون   ٣١ إىل   ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١حتمل التزامات خـالل فتـرة االلتـزام الثانيـة مـن             
  .٢٠٢٠ديسمرب /األول

 الـذي انعقـد يف   ،والحظت اللجنة أن اجتماع كريونا الوزاري جمللس القطب الشمايل     -٩
" رؤية مـن أجـل القطـب الـشمايل        "إعالنه املعنون    يف    يف السويد، قد أقرَّ    ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥

والحظـت اللجنـة أيـضاً أن الـدول الـيت           . مبا تتسم به بيئة القطب الشمايل مـن فـرادة وهـشاشة           
ــد        ال ــا وســنغافورة والــصني واهلن ــة كوري ــا ومجهوري ــا فيهــا إيطالي ــشمايل، مب حتــازي القطــب ال

ب الـشمايل بغـرض املـساعدة علـى     واليابان، قد حصلت على مركز دولة مراقبة يف جملس القط   
  .ل حتدياً جدياً يف املناطق القطبية اليت متثّتغيُّر املناختوفري خربات بشأن التصدي آلثار 

 تغيُّـر املنـاخ   األنشطة املتعلِّقة ب  املبذولة من أجل دعم     بعض الوفود جهود بلداهنا     َشَرَح  و  -١٠
 ،نيـــة بـــسواتل رصـــد األرض واللجنـــة املع،الـــيت يـــضطلع هبـــا الفريـــق املخـــتص برصـــد األرض

، وفريــق التنــسيق املعــين   والنظــام العــاملي لرصــد املنــاخ ،واملنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض 
بسواتل األرصاد اجلوية، وكذلك من أجل املسامهة يف اإلجراءات املتَّخـذة للتخفيـف مـن آثـار        

  .تغيُّر املناخ بشأن اإلطاريةاتفاقية األمم املتحدة  العاملي والتكيُّف معها مبوجب تغيُّر املناخ
ــذهلا        -١١ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن الــضروري دعــم اجلهــود الــيت تب

ــة  ــة لألرصــاد اجلوي ــة رصــد املنــاخ مــن الفــضاء  ، مبــا يف ذلــك املنظمــة العاملي  واإلطــار العــاملي بني
  .للخدمات املناخية

 اســتخدام الــسواتل كــأداة ال غــىن ا يفاجلهــود الــيت تبــذهلا بلــداهنَشــَرَح بعــض الوفــود و  -١٢
رات مناخيـة أساسـية أخـرى،    عنها يف رصد انبعاثات غازات الدفيئة واهلباء اجلـوي وعـدة متغيّـ        

إضافة إىل رصد ذوبـان األهنـار اجلليديـة واجلليـد البحـري يف املنـاطق القطبيـة وغطـاء غرينالنـد                      
  .اجلليدي، وتغريات الغطاء األرضي وارتفاع مستوى سطح البحر

ر وحـدوث  ى إىل التـصحُّ  قـد أدّ   تغيُّـر املنـاخ   وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن             -١٣
ر قـد   كوارث وأحلق أضراراً بالنظم اإليكولوجية البحرية واحلياة البحرية، وأن آثـار ذلـك التغيُّـ              

  .سعت لتصيب مجيع أوجه التنمية املستدامة تقريباًاّت
ة  قـدر اضـ قوَّوخطورهتا قد  تغيُّر املناخاآلثار السلبية لب عن رأي مفاده أن نطاق  عرِأُو  -١٤

ــة،   مجيــع البلــدان، وال ــة   ســيما البلــدان النامي ــة املــستدامة واألهــداف اإلمنائي علــى حتقيــق التنمي
───────────────── 

  .FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1انظر الوثيقة  )1(  
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التصدي هلذه الظاهرة يقتضي اختاذ إجراءات فوريـة عمـالً بأحكـام اتفاقيـة األمـم                 ، وأن لأللفية
  .تغيُّر املناخاملتحدة اإلطارية بشأن 

    
      لجنة يف املستقبلدور ال  - طاء  

قـرار  وفقـاً ل  ،  "دور اللجنـة يف املـستقبل     "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنـون           -١٥
  .٦٧/١١٣اجلمعية العامة 

 واخلمـسني علـى مواصـلة النظـر يف          امـسة واستذكرت اللجنة أهنا اتَّفقت يف دورهتـا اخل         -١٦
  .دة سنة واحدة فقط، مل٢٠١٣سة واخلمسني، يف عام سادهذا البند يف دورهتا ال

وشــيلي والــصني ) اإلســالمية-مجهوريــة(لــو إيــران وألقــى كلمــة يف إطــار هــذا البنــد ممثّ  -١٧
 كلمات تتعلق هبـذا البنـد أثنـاء التبـادل     ممثّلو دول أعضاء أخرى كما ألقى   . واملكسيك واليابان 

  .لبندكما تكلم املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت يف إطار هذا ا. العام لآلراء
املرحلـة التاليـة يف اإلدارة      "ورقـة املناقـشة املعنونـة       بتقـدير   علمـاً مـع ال    اللجنـة   أحاطت  و  -١٨

، الـيت قــّدمها رئــيس اللجنــة  )A/AC.105/2013/CRP.10" (العامليـة لبحــوث الفــضاء واســتخدامه 
 يف  مهاثة عن الورقة اليت كان رئيس اللجنة قـد قـدَّ          حة وحمدَّ واليت كانت مبثابة نسخة منقَّ    احلايل  

  .(A/AC.105/2012/CRP.4) ٢٠١٢عام 
د علـى    يف ورقتـه وشـدَّ     الواردةكلمة عرض فيها العناصر الرئيسية      رئيس اللجنة   وألقى    -١٩

حتفيــز الـتفكري والتـشجيع علــى إجـراء حـوار مفتــوح بـشأن خمتلـف القــضايا       ل يف اهلـدف املتمثّـ  
 املرتكـزات الثالثـة الرئيـسية     أشـار الـرئيس إىل   ويف هذا السياق،   .الشاملة املعروضة على اللجنة   

تعزيز دور اللجنة وجلنتيها الفرعيتني كمنتدى فريد للتعاون الدويل على الـصعيد العـاملي              : وهي
يف جمال علوم وتكنولوجيـا الفـضاء واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد يف األغـراض                   

عـاون اإلقليميـة واألقاليميـة      تـشجيع إجـراء مزيـد مـن احلـوار بـني اللجنـة وآليـات الت                والسلمية؛  
سـيما بـشأن التنميـة املـستدامة؛ والتحفيـز علـى حتقيـق مزيـد مـن                   بشأن األنشطة الفضائية، وال   

  .م يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا لصاحل البشرية مجعاءالتقّد
هلـا يف   تناوسـبق   والحظت اللجنة أنَّ العديد مـن املـسائل املتـصلة بـدورها يف املـستقبل                  -٢٠

إطار بنود أخرى من جـدول األعمـال، ولـذا فـسترد اإلشـارة إليهـا يف أجـزاء أخـرى مـن هـذا                         
  .التقرير
ــة   عــن رأي مفــاده   بعــض الوفــود  وأعــرب  -٢١ ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــة وجلنت أنَّ اللجن

 الـدويل   من نوعه للنهوض بالتعـاون ا فريد ا مشترك فعالً منتدى وجلنتها الفرعية القانونية تشكِّل     
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يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية علـى الـصعيد العـاملي، ولـذلك ينبغـي                   
  .تكثيف التفاعل فيما بني هذه اهليئات الثالث بشأن القضايا الشاملة املعروضة عليها

ن ا الفرعيتـ وجلنتاهـا ز اللجنـة  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن من املهم أن تعـزِّ     -٢٢
عايري اخلاصة باألنـشطة الفـضائية، وخـصوصاً مـع تزايـد دخـول جهـات فاعلـة جديـدة                    وضع امل 

  .يف جمال الفضاء، مبا يف ذلك مشاركة القطاع اخلاص
يتني أن تكثــف جهودهــا عــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة وللجنتيهــا الفــرع  وأُ  -٢٣

الراميــة إىل تعزيــز تنفيــذ معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتيــسري   
قانون الفضاء، وأن تزيد مـن فعاليـة عملـها          الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املتعلقة ب        

تأخـذ   البيئـة الفـضائية، وأن       تنظيم األنشطة الفضائية اجلديدة حتقيقاً لعدة أغراض منها محاية        يف  
  .التعاون الدويل يف األنشطة الفضائيةالنهوض بيف ز بنهج عملي معزَّ

ب عن رأي مفاده أن العمليات العاملية لتنفيذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة           عرِوأُ  -٢٤
  تقتضي مـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة      ٢٠١٥ ملا بعد عام     طة التنمية خل  واإلعداد املستدامة

ويف ذلك السياق، تقع على عاتق اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني مـسؤولية تعزيـز                . يف جمال الفضاء  
  .الدور املشترك الذي تضطلع به يف التنظيم الشامل ألنشطة الفضاء على املستوى الدويل

ــة مــن إجنــازات عظيمــة منــذ      عــرِوأُ  -٢٥ ــه اللجن ــه يف ضــوء مــا حققت ب عــن رأي مفــاده أن
من مخسني عاماً، فقد آن اآلن أوان تعزيز دورها يف املستقبل بتـشكيل فريـق               إنشائها قبل أكثر    

  .عمل خيصص لتقييم املتطلبات التنظيمية على حنو يتناسب مع رؤيتها ومهمتها يف املستقبل
واتفقــت اللجنــة علــى مواصــلة النظــر يف هــذا البنــد يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني            -٢٦
  . ملدة سنة واحدة فقط٢٠١٤ عام
    

      مسائل أخرى  - ياء  
، وفقـا لقـرار اجلمعيـة       "مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -٢٧

  .٦٧/١١٣العامة 
 )البوليفاريـة -مجهوريـة (ويال  ز  فـن لـو شـيلي وفرنـسا و       كلمة يف إطار هذا البند ممثّ      وألقى  -٢٨

 أثنـاء   البنـد ت تتعلـق هبـذا       كلمـا  لو دول أعضاء أخرى   ممثّكما ألقى   . واململكة العربية السعودية  
 عـن   املراقـب   كلمة أيضاً  لقىوأ. كلمة املراقبان عن بيالروس وغانا    ألقى  و. التبادل العام لآلراء  
  .شتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاءالشبكة اإلسالمية امل
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    ٢٠١٥- ٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ١  
، وعمـال بالتـدابري املتـصلة بطرائـق عمـل اللجنـة             ٦٧/١١٣ وفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة        -٢٩

، نظــرت اللجنــة يف ٥٢/٥٦ حــسبما أقّرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  )٢(وهيئتيهــا الفــرعيتني،
  .٢٠١٥-٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

ــة، وجمم      -٣٠ ــدول األفريقي ــة ال ــام جمموع ــة قي ــا والحظــت اللجن ــة دول أوروب ــشرقية، وع  ال
ها ملناصب رئـيس اللجنـة، ورئـيس    يحجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، بتسمية مرشّ      و

 ٣٢٨الفقـرات   (اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ورئيس اللجنة الفرعية القانونيـة، علـى التـوايل         
  ).A/67/20 من الوثيقة ٣٣١ و٣٣٠و

ي قـرَّرت أن ترشِّـح        ا الالتينيـة والكـاريب     أنَّ جمموعة دول أمريكـ     والحظت اللجنة أيضاً    -٣١
، مـن   ٣٢٩الفقرة   (٢٠١٥-٢٠١٤إكوادور ممثّلها ملنصب النائب األول لرئيس اللجنة للفترة         

لـها هلـذا املنـصب      ويف هذا الصدد، حثّـت اللجنـة إكـوادور علـى ترشـيح ممثّ             ). A/67/20الوثيقة  
  . قبل انعقاد الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة

حها ملنـصب النائـب الثـاين        الـدول اآلسـيوية علـى تـسمية مرشّـ           جمموعـةَ  وحثّت اللجنةُ   -٣٢
  .ر اللجنة قبل انعقاد الدورة الثامنة والستني للجمعية العامةمقّر/لرئيس اللجنة

  
    عضوية اللجنة  - ٢  

 (A/AC.105/2013/CRP.4)رّحبت اللجنة بطلـب بـيالروس االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة             -٣٣
س و، بـأن تـصبح بـيالر      ٢٠١٣ة اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثامنـة والـستني، يف عـام               رت توصي وقّر

  . يف اللجنةعضواً
 (A/AC.105/2013/CRP.3)رّحبت اللجنة بطلـب غانـا االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة              و  -٣٤

، بــأن تــصبح غانــا ٢٠١٣وقــررت توصــية اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والــستني، يف عــام 
  .لجنة ال يفعضواً
 االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة، أو تنظـر يف طلـب              تطلبـ  الـيت     الدولَ عت اللجنةُ وشّج  -٣٥

االنــضمام إليهــا، وكــذلك الــدول األعــضاء يف اللجنــة، علــى النظــر يف إمكانيــة االنــضمام إىل    

───────────────── 
، املرفق األول؛ انظر )A/52/20 (٢٠عية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجم )2(  

، املرفق الثاين، )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضاً 
  .التذييل الثالث
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معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي أو إىل بعـضها علـى األقـل، إن مل                       
  .ت ذلك بعدعلتكن قد ف

  
    مركز املراقب  - ٣  

أحاطت اللجنة علمـا بطلـب الـشبكة اإلسـالمية املـشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء                  -٣٦
وُعـرض الطلـب واملراسـالت ذات الـصلة علـى           . احلصول على مركز مراقب دائم لدى اللجنـة       

  .A/AC.105/2013/CRP.5اللجنة يف ورقة االجتماع 
ــّر  -٣٧ ــة توصــية اجل وق ــشبكة      رت اللجن ــنح ال ــستني، مب ــة وال ــا الثامن ــة، يف دورهت ــة العام معي

  . اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مركز مراقب دائم لدى اللجنة
م إليها سنويا معلومات عن املركز االستشاري لـدى         وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تقدّ       -٣٨

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

  
    تنظيميةالسائل امل  - ٤  

، علــى ٢٠١١اســتذكرت اللجنــة أهنــا اتَّفقــت يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني، يف عــام     -٣٩
لتحسني تنظيم أعمال دوراهتـا ودورات اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة          معينة  استخدام طرائق   

 بنجـاح يف دورات     فعـالً ق  طبَّـ  هذه التـدابري تُ    ظت بارتياح أن   والح )٣(نونية،واللجنة الفرعية القا  
أقـصى  ي  تـوخّ ويف هذا الصدد، أكّدت اللجنة احلاجـة إىل         . اللجنتني الفرعيتني ودورات اللجنة   

 بـني  األمثـل  لبنود جدول األعمـال مـن أجـل حتقيـق التـوازن              ة الزمني الربجمةدرجة من املرونة يف     
دول األعمــال يف اجللــسات العامــة واألعمــال املــضطلع هبــا يف إطــار األفرقــة  النظــر يف بنــود جــ

  .العاملة
وكان معروضا على اللجنة اقتراح من اليونان بشأن املـسائل املتـصلة بعـضوية اللجنـة،                  -٤٠

، علـى النحـو الـوارد يف         ومـدة دورات كـل منـها       وتشكيل مكاتـب اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني        
  .A/AC.105/2013/CRP.22ورقة االجتماع 

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تنظــيم وطرائــق عمــل اللجنــة وجلنتيهــا            -٤١
 إىل املــشاركة  الوفــوَدت ودعــودورهــا؛هــذه اهليئــات أداء الفــرعيتني عنــصٌر رئيــسٌي يف تعزيــز  

───────────────── 
  .٢٩٨، الفقرة )A/66/20( ٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )3(  
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 وأكثــر عمــل هــذه اهليئــات أكفــأاملتعلقــة باالقتراحــات الراميــة إىل جعــل بنــاءة يف املــشاورات ال
  .جها حنو حتقيق النتائجتو
تقـدمي الوثـائق يف الوقـت    ب أن هتـتم لـدول األعـضاء   ه ينبغـي ل وأُعرَِب عن رأي مفاده أنـ     -٤٢

الرمسيــة الــست يف املوعــد األمــم املتحــدة املناســب إىل األمانــة، بغيــة ضــمان ترمجتــها إىل لغــات 
  .ورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتنياحملدد من أجل د

ــن رأي م   -٤٣ ــرب عـ ــاده وأُعـ ــان،   فـ ــدر اإلمكـ ــي، قـ ــه ينبغـ ــات  أنـ ــع ورقـ ــرَجَم مجيـ أن ُتتـ
  .الرمسية الست ألمم املتحدةااالجتماعات، إىل لغات 

وأُعرب عـن رأي مفـاده أن ُتمـنح األسـبقية، يف وضـع اجلـدول الـزمين لالجتماعـات،                      -٤٤
ــة،       ــة العامل ــة واألفرق ــسات العام ــود جــدول األعمــال يف اجلل ــشأن بن للمناقــشات املوضــوعية ب
ولغريها من املسائل اهلامة، بدالً مـن العـروض التقنيـة، وذلـك بغيـة اسـتخدام خـدمات الترمجـة                     

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

  
    ت للدورة السابعة واخلمسني للجنةمشروع جدول األعمال املؤق  - ٥  

ــالنظر يف البنــود التاليــة يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني، الــيت ســُتعقد    أوصــت  -٤٥ ــة ب  اللجن
  :٢٠١٤ عام

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .تبادل عام لآلراء  -٢
  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٣
  .ادية واخلمسني أعمال دورهتا احلتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -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
  .تغيُّر املناخالفضاء و  -٩

  .مة األمم املتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظو  -١٠
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  .دور اللجنة يف املستقبل  -١١
  .مسائل أخرى  -١٢

    
      اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  

 اللجنة على اجلدول الزمين املؤقت التايل لـدورهتا ودوريت جلنتيهـا الفـرعيتني يف               فقتاتَّ  -٤٦
  :٢٠١٤ عام
  املكان  التاريخ 

  فيينا  ٢٠١٤فرباير / شباط٢١-١٠  ة والتقنيةاللجنة الفرعية العلمي
  فيينا ٢٠١٤أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤  اللجنة الفرعية القانونية

  فيينا  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠-١١  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  
  


