
 
 
 

A/66/20* 

─────────────────  
  .نيةفأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب   *  

 

  
  
  
  

   تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                  األمم املتحدة
  يف األغراض السلمية

  
    واخلمسون الرابعةالدورة 

  )٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠-١(
  
  
  
  

  اجلمعية العامة
  الوثائق الرمسية

  الستونو السادسةالدورة 
  ٢٠امللحق رقم 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

  اجلمعية العامة
  الوثائق الرمسية

  تون والسالسادسةالدورة 
  ٢٠امللحق رقم 

  
      
  

  تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  
  
  

  واخلمسون الرابعةالدورة 
  )٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠- ١(
  
  
  
  
  
                  
  
  

       
  ٢٠١١ نيويورك، ●األمم املتحدة 

 



 

 

  

  ملحوظة

ه الرمـوز   ويعـين إيـراد أحـد هـذ       . تتألّف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقـام          
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  

ISSN 0255/1209  



A/66/20 

 

V.11-83879 iii 
 

  احملتويات    ]٢٠١١يونيه / حزيران٢٠[
 الصفحة الفصل
 ١..........................................................................................مقّدمة-األول

 ١...............................................................اجتماعات اهليئتني الفرعيتني -ألف
 ٢.....................................................................إقرار جدول األعمال -باء
 ٢.................................................................................العضوية -جيم
 ٣..................................................................................حلضورا -دال
 ٤...........................................................................الكلمات العامة -هاء
  ٧.......................................................................اعتماد تقرير اللجنة -واو

  ٨.............................................................................التوصيات والقرارات-الثاين
  ٨...................سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -ألف
   تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  -باء

  ١٢.....................................................................يف األغراض السلمية
  ١٣......................تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني  -جيم
  ١٥..........................................برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -١  
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   -٢  

  ١٨.........................................نامية ويف رصد بيئة األرضلصاحل البلدان ال
  ١٩..................................................................احلُطام الفضائي  -٣  
  ٢٠........................................ النظم الفضائيةبواسطة إدارة الكوارثدعم  -٤  
  ٢٢.............................رات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطّو  -٥  
  ٢٣.................................استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -٦  
  ٢٤.......................................................رضاألجسام القريبة من األ  -٧  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   -٨  

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

  ٢٥......................مصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالنامية و



 

iv V.11-83873 
 

A/66/46

 الصفحة الفصل
  ٢٦................................................املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -٩  
  ٢٦....................................يف األمد البعيد اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة  -١٠  
 واألربعني للجنة الفرعية العلمية التاسعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -١١  

  ٢٩..........................................................................والتقنية
  ٣١................................... اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسنيتقرير  -دال
  ٣٢.............حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -١  
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق   -٢  

  ٣٣...................................................................بقانون الفضاء
عريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة املسائل املتصلة بت  -٣  

لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام 
الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل 

  ٣٣......................................................................لالتصاالت
 باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي استعراض املبادئ ذات الصلة  -٤  

  ٣٤................................................................وإمكانية تنقيحها
دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة   -٥  

  ٣٦.........باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
  ٣٦...............................................ل قانون الفضاءبناء القدرات يف جما  -٦  
  ٣٧......تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  -٧  
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء   -٨  

  ٣٨.........................................اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  ٣٨.....ة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقت للدور  -٩  
  ٤٠................................استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -هاء
  ٤١.........................................................................الفضاء واجملتمع  -واو
  ٤٣...........................................................................الفضاء واملياه  -زاي
  ٤٤...................................................................... املناختغيُّرالفضاء و  -حاء
  ٤٦.......................................ةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحد  -طاء
  ٤٨..................................................................دور اللجنة يف املستقبل  -ياء



 

V.11-83879 v 
 

A/66/20 

 الصفحة الفصل
  ٤٩...........................................................................مسائل أخرى -كاف

  ٢٠١٥.٤٩-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترتني   -١  
  ٥٠...................................................................عضوية اللجنة  -٢  
  ٥١....................................................................صفة املراقب  -٣  
  ٥١.................................................................املسائل التنظيمية  -٤  
  ٥٣............................سادسة والستنيحلقة نقاش خالل دورة اجلمعية العامة ال  -٥  
  ٥٣....................مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة اخلامسة واخلمسني  -٦  
  ٥٥...........................................اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -الم

      املرفقات
اجلزء التذكاري من الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -األول

اسبة الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة استخدام الفضاء مبن
  ٥٧.................................٢٠١١يونيه / حزيران١اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقودة يف 

ية اختصاصات الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرع -الثاين
  ٦٥.....................................................................العلمية والتقنية، وطرائق عمله

  





A/66/20 
 

V.11-83879 1 
 

      الفصل األول
    مقدِّمة    

عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتا الرابعة واخلمـسني              -١
وكــان أعــضاء مكتــب اللجنــة علــى . ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠ إىل ١يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

  :النحو التايل
  )رومانيا(دورين بروناريو -دوميترو        :الرئيس  
  )جنوب أفريقيا(نومفونيكو ماجاجا     :النائب األول للرئيس  
  )شيلي(رميوندو غونساليس أنينات   :املقّرر/النائب الثاين للرئيس  

  
  .T.643 إىل COPUOS/T.628وترد احملاضر احلرفية غري املنقّحة جللسات اللجنة يف الوثائق   -٢
 جزٌء تذكارٌي يف إطار الدورة الرابعة واخلمـسني للجنـة   ٢٠١١يونيه / حزيران١وُعقد يف    -٣

مبناسبة الذكرى الـسنوية اخلمـسني لتحليـق اإلنـسان يف الفـضاء والـذكرى اخلمـسني النعقـاد دورة                    
جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وكــان هــذا اجلــزء مفتوحــا جلميــع الــدول 

 املرفــق األول هبــذا التقريــر ملّخــص اجلــزء التــذكاري ونــّص   ويــرد يف. األعــضاء يف األمــم املتحــدة 
  .يونيه/ حزيران١اإلعالن املعتمد يف 

    
    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  

للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف كانــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة    -٤
فربايــر / شــباط١٨ إىل ٧ فيينــا مــن  دورهتــا الثامنــة واألربعــني يفعقــدتاألغــراض الــسلمية قــد 

معروضـا  ) A/AC.105/987(وكان تقرير اللجنة الفرعية     ). أملانيا( برئاسة أولريخ هوت     ٢٠١١
  .على اللجنة

القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض              وكانت اللجنة الفرعية      -٥
أبريـل  / نيـسان  ٨مـارس إىل    / آذار ٢٨ مـن    السلمية قد عقدت دورهتا اخلمسني يف فيينـا يف الفتـرة          

وكــان تقريــر اللجنــة الفرعيــة  ). مجهوريــة إيــران اإلســالمية(، برئاســة أمحــد طالــب زاده ٢٠١١
وتــرد احملاضــر احلرفيــة غــري املنقّحــة جللــسات . معروضــا علــى اللجنــة) A/AC.105/990(القانونيــة 

  .T.838إىل  COPUOS/Legal/T.820اللجنة الفرعية القانونية يف الوثائق 
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    إقرار جدول األعمال  -باء  
  :أقّرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل  -٦

  .افتتاح الدورة  -١  
  . إقرار جدول األعمال  -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .تبادل عام لآلراء  -٤  
  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٥  
يذ توصيات مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي                تنف  -٦  

  ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
  .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني  -٧  
  .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني  -٨  
  .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٩  
  .الفضاء واجملتمع  -١٠  
  .الفضاء واملياه  -١١  
  .الفضاء وتغّير املناخ  -١٢  
  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٣  
  .دور اللجنة يف املستقبل  -١٤  
  .مسائل أخرى  -١٥  
  .م إىل اجلمعية العامةتقرير اللجنة املقّد  -١٦  

    
    العضوية  -جيم  

 ٣١٨٢، و )١٦-د( هـاء    ١٧٢١، و )١٤-د( ألف   ١٤٧٢وفقا لقرارات اجلمعية العامة       -٧
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦ بـــــــــــــاء، و٣٢/١٩٦، و)٢٨-د(
ــا ٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و ــارجي يف    ٤٥/٣١٥، ومقرَّرهـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــت جلنـ ، كانـ

االحتـاد الروسـي،    :  دولـة، وهـي    ٧٠سلمية مؤلفة من الدول األعضاء التالية وعـددها         األغراض ال 
 األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إكـوادور، ألبانيـا، أملانيـا، إندونيـسيا، أوروغـواي، أوكرانيـا، إيـران                

نـا  ، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بـنن، بوركي           ) اإلسالمية –مجهورية  (
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، بريو، تايلند، تركيا، تـشاد، تـونس، اجلزائـر،          )املتعددة القوميات  -دولة  (فاسو، بولندا، بوليفيا    
اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا،           

ليون، شـيلي،   جنوب أفريقيا، رومانيا، سـلوفاكيا، الـسنغال، الـسودان، الـسويد، سويـسرا، سـريا              
، فييــت نــام، كازاخــستان، )البوليفاريــة –مجهوريــة (الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فنـــزويال 

الكامريون، كندا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، ماليزيـا، مـصر، املغـرب، املكـسيك، اململكـة                    
غوليـا، النمـسا، النيجـر،      يرلندا الشمالية، من  إالعربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

  .نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
    

    احلضور  -دال  
االحتـــاد الروســـي، :  التاليـــة األعـــضاء يف اللجنـــة٦١الــــو الـــدول ممثّلـــحـــضر الـــدورةَ   -٨

أوكرانيــا، إيــران  أوروغــواي، دونيــسيا،  األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانيــا، إن    
، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بوركينــا  )اإلســالمية –مجهوريــة (

، بــريو، تايلنــد، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، )املتعــددة القوميــات -دولــة ( فاســو، بولنــدا، بوليفيــا
هوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،          اجلمهورية العربية الـسورية، مج    اجلمهورية التشيكية،   

ســلوفاكيا، الــسنغال، الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، 
، فييـت نـام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا،               )البوليفاريـة  –مجهوريـة   (فنـزويال  

لـسعودية، اململكـة املتحـدة، منغوليـا،     لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية ا  
  .اليابان، اليونان، الواليات املتحدةهنغاريا،  اهلند،النمسا، نيجرييا، 

يونيه، أن تدعو املـراقبني عـن   / حزيران٢، املعقودة يف    ٦٣٠وقّررت اللجنة، يف جلستها       -٩
ــة املتحــد   ــا وإســرائيل وأفغانــستان واإلمــارات العربي ــدا وبنمــا أذربيجــان واألردن وأرميني ة وأوغن

وبيالروس واجلمهورية الدومينيكية ومجهوريـة مولـدوفا والـدامنرك وسـري النكـا وعمـان وغانـا                 
وغواتيماال وكرواتيا وكوسـتاريكا والـيمن، وكـذلك الكرسـي الرسـويل، بنـاًء علـى طلبـهم، إىل                   

ات أخرى من حضور دورهتا الرابعة واخلمسني وخماطبتها عند االقتضاء، على أالّ ميسَّ ذلك بطلب          
  .هذا القبيل وأالَّ يستلزم صدور أيِّ قرار عن اللجنة بشأن وضعية تلك الدول

، أن تدعو املراقب عن فلـسطني، بنـاًء علـى طلبـه،       ٦٣٠وقّررت اللجنة أيضا، يف جلستها        -١٠
إىل حضور دورهتـا الرابعـة واخلمـسني وخماطبتـها، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ ميـسَّ ذلـك بطلبـات                       

  . قرار عن اللجنة بشأن وضعية اجلهة املدعوَّةيِّ هذا القبيل وأالَّ يستلزم صدور أأخرى من
وقرَّرت اللجنة يف اجللسة ذاهتا، أن تدعو املراقب عن االحتاد األورويب، بناًء علـى طلبـه،       -١١

 حلضور دورهتا الرابعة واخلمسني، على أالّ ميسَّ ذلك بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي               
  .ةوَّعلى أيِّ قرار من جانب اللجنة الفرعية بشأن وضعية اجلهة املدع
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  .وحضر الدورة مراقبان عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت  -١٢
كما حضر الـدورة مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة                   -١٣

ة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واملنظمـة األوروبيـة               منظمـ : مراقب دائم لدى اللجنة   
لألحبـــاث الفلكيـــة يف نـــصف الكـــرة األرضـــية اجلنـــويب ووكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة واملنظمـــة  
األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص واملنظمــة الدوليــة          

ولية لسواتل االتصاالت واملركـز اإلقليمـي لالستـشعار         لالتصاالت الساتلية املتنقلة واملنظمة الد    
  .عن ُبعد لدول مشال أفريقيا

وحضر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقـب                -١٤
ــة  ــة    : دائــم لــدى اللجن ــسياسات الفــضاء واجلمعي رابطــة مستكــشفي الفــضاء واملعهــد األورويب ل

ويري واالستـشعار عـن بعـد واجلامعـة الدوليـة للفـضاء واألكادمييـة الدوليـة                 الدولية للمـسح التـص    
للمالحــة الفــضائية واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية واالحتــاد الفلكــي الــدويل واملعهــد الــدويل 
لقانون الفضاء وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه ومؤسسة العامل اآلمن واجمللـس               

  . جليل الفضاء والرابطة العاملية ألسبوع الفضاءاالستشاري
ي الـدول األعـضاء يف اللجنـة والـدول     مثّلـ  قائمة مبA/AC.105/2011/INF/1وترد يف الوثيقة     -١٥

  .غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الذين حضروا الدورة
    

    الكلمات العامة  -هاء  
االحتـاد  : دول التالية األعـضاء يف اللجنـة أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء              و ال ممثّلألقى كلمات     -١٦

ــا     ــسيا وأوكراني ــا وإندوني ــتني وإســبانيا وأملاني ــرانوالروســي واألرجن ــة  (إي  ) اإلســالمية–مجهوري
وإيطاليا وباكستان والربازيل وبوركينا فاسو وبولندا وبريو وتايلند وتركيا واجلزائـر واجلمهوريـة             

ية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورومانيا والسودان وسويسرا وشـيلي والـصني            العربية السور 
 وكنــدا وكوبــا وكينيــا وماليزيــا  )البوليفاريــة –مجهوريــة (زويال  فــنووالعــراق و فرنــسا والفلــبني 

واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية واململكــة املتحــدة والنمــسا ونيجرييــا واهلنــد و الواليــات  
 ٧٧ مجهورية إيـران اإلسـالمية كلمـةً نيابـة عـن جمموعـة الــ               ممثّلوألقى  . يابان واليونان املتحدة وال 
كمـا  .  كولومبيا كلمـةً نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي          ممثّلوألقى  . والصني
 وتكلّــم املراقبــون عــن أذربيجــان واألردن.  هنغاريــا كلمــةً نيابــة عــن االحتــاد األورويبممثّــلألقــى 

كما ألقى كلمات املراقبون عن منظمة التعاون الفضائي آلسـيا        . واإلمارات العربية املتحدة وغانا   
واحمليط اهلادئ واملعهد األورويب لـسياسات الفـضاء واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية واجمللـس                  

  .االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء
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يونيـه، ألقـى الـرئيس كلمـةً أبـرز فيهـا الـدور              / حزيـران  ٢ املعقـودة يف     ٦٢٨ويف اجللسة     -١٧
الذي تؤديه اللجنة يف تعزيز اجلهود اهلادفة إىل النهوض بأنشطة استكشاف الفضاء وجلب منافع           

وشّدد على ضـرورة دعـم التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف جمـال               . تكنولوجيا الفضاء إىل األرض   
فــضاء وضــرورة ضــمان توثيــق عــرى التعــاون بــني اللجنــة واهليئــات احلكوميــة الدوليــة   أنــشطة ال

  . األخرى املعنية بربامج األمم املتحدة العاملية للتنمية
، أطلعت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة              ٦٣٢ويف اجللسة     -١٨

اضـي وعلـى وضـعه املـايل الـراهن وشـّددت            اللجنةَ على العمل الذي أجنزه املكتب خالل العام امل        
  .على أمهية توافر موارد مالية وغريها من املوارد الالزمة لنجاح املكتب يف تنفيذ برنامج عمله

ورّحبت اللجنة بتونس باعتبارها عضوا جديـدا يف اللجنـة ونّوهـت مبـشاركتها بنـشاط يف                   -١٩
الرابطــة الدوليــة لتعزيــز ســالمة الفــضاء  كمــا رّحبــت اللجنــة ب . أعمــال اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني 

  .باعتبارها منظّمة غري حكومية جديدة حصلت على صفة مراقب دائم لدى اللجنة
ويف سياق االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني لتحليق اإلنـسان يف الفـضاء، التزمـت                -٢٠

شاف اللجنة دقيقة صمت لكي تستحـضر بـإجالل التـضحيات الـيت مل خيـل منـها تـاريخ استكـ                    
اإلنسان للفضاء ولكي حتيـي ذكـرى الرجـال والنـساء الـذين بـذلوا أرواحهـم يف سـبيل توسـيع               

  .آفاق البشرية
مت اللجنــة تعازيهــا لــشعوب أســتراليا وباكــستان والربازيــل والــسودان واململكــة  دَّوقــ  -٢١

 كــوارث العربيــة الــسعودية وميامنــار ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة واليابــان ِلمــا حــلَّ هبــا مــن  
. طبيعية حصدت العديد من األرواح وسبَّبت أضرارا فادحة يف تلك البلدان يف اآلونـة األخـرية     

ــضائية يف دعــم         ــنظم الف ــه ال ــذي ميكــن أن تؤّدي ــدور احلاســم ال ــى ال ــة عل ــدت اللجن إدارة وأكَّ
 من خالل توفري معلومات دقيقة يف حينها ودعم االتصاالت، وشدَّدت علـى احلاجـة            الكوارث

مواصلة بناء القدرات يف جمال استخدام تطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء علـى الـصعيد الـدويل          إىل  
  .واإلقليمي والوطين

وإجنـاز مهمتـه   " إنـديفور "وهّنأت اللجنة الواليات املتحدة على هبوط املكّـوك الفـضائي         -٢٢
 يف األخـــرية بنجـــاح، وعلـــى الـــذكرى الـــسنوية الـــثالثني لربنـــامج املكّـــوك الفـــضائي وإســـهامه  

   .استكشاف الفضاء والتعاون الدويل يف أنشطة الفضاء
  : واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٣

 زلـزال شـرق     -فعالية استخدام البيانات الساتلية مـن أجـل مواجهـة الكـوارث           "  )أ(  
   اليابان؛ممثّل، قّدمه "اليابان الكبري
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، قّدمـه   "ة املكـسيك   تقوم هبا حكومـ    عمليات رصد البيئة بواسطة السواتل اليت     "  )ب(  
   املكسيك؛ممثّل

، )"ميكــسات(وكالــة الفــضاء املكــسيكية ونظــام الــسواتل املكــسيكي اجلديــد  "  )ج(  
   املكسيك؛ممثّلقّدمه 

، "منــذ حتليــق يــوري غاغــارين إىل عهــد البعثــات الكواكبيــة : الطــب الفــضائي"  )د(  
   االحتاد الروسي؛ ممثّلقّدمه 

ــة الفــضاء  "  )ه(   ــةجلن ــة املــستدامة يف    : الكولومبي ــق التنمي اســتراتيجية مــن أجــل حتقي
   كولومبيا؛ ممثّل، قّدمه "كولومبيا
 يف جمـــال رصـــد   RESOURCESAT-2اخلـــدمات العامليـــة املـــستمّرة للـــساتل    "  )و(  
   اهلند؛ممثّلمه ، قّد"األرض

ســنة علــى مــيالد ميخائيــل يانغــل، كــبري مــصممي نظــم الــسواتل  مــرور مائــة "  )ز(  
  ؛ أوكرانياممثّلمه ، قّد"ظم الفضائيةوالن

الذكرى السنوية اخلمسون لألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية ومـؤمتر قمـة              "  )ح(  
  .، قّدمه املراقب عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية"رؤساء وكاالت الفضاء

مالحـة الفـضائية     أعمـال املـؤمتر الـدويل احلـادي والـستني لل           نَّوالحظت اللجنـة بتقـدير أ       -٢٤
، والـذي حـضره مـا     ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١سـبتمرب إىل    / أيلول ٢٧املعقود يف براغ من     

والحظـت اللجنـة بارتيـاح أنَّ املـؤمتر الـدويل           . لـت بالنجـاح   لّ مشارك، قـد تك    ٣ ٥٠٠يزيد على   
 ٧  إىل٣ للمالحــة الفــضائية ستستــضيفه حكومــة جنــوب أفريقيــا يف الفتــرة مــن   الثــاين والــستني
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

وأحاطت اللجنة علما بتقدير بعدد من األنشطة اليت جرت يف إطار االحتفـاالت، والـيت         -٢٥
نظّمها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، بـدعم سـخي مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات الـيت هلـا                      

 حـول   صفة مراقـب، وبفـضل التعـاون مـع هـذه الـدول واملنظمـات، وخـصوصا املعـرض الـدويل                    
 يف الفـضاء، املزمـع عقـده يف مركـز فيينـا الـدويل علـى مـدى                إلنـسان الذكرى اخلمسني لتحليـق ا    

يونيه؛ وحلقة املناقشة الدوليـة بـني رّواد الفـضاء، الـيت ُنظِّمـت بالتعـاون مـع مدينـة                 /شهر حزيران 
مفتوح ُنظِّم يونيه يف مقر بلدية مدينة فيينا؛ ويوم الفضاء، وهو يوم        / حزيران ٢فيينا، وُعقدت يف    

يونيه؛ والعديـد مـن جـوالت التعريـف بالفـضاء الـيت ُنظِّمـت         / حزيران ٤ يف   لدويليف مركز فيينا ا   
" أيـام التعريـف بأغذيـة رواد الفـضاء        "بالتعاون مع مركز الزّوار مبكتب األمم املتحـدة يف فيينـا؛ و           

  .ا الدويلفيينيونيه بالتعاون مع خدمات مطاعم مركز / حزيران١٠ إىل ١اليت ُنظِّمت من 
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وأحاطت اللجنة علما أيضا بتقدير بالندوة اخلاصة اليت نظّمهـا االحتـاد الـدويل للمالحـة                  -٢٦
واليت استعرضت تاريخ   " الذكرى السنوية املزدوجة اخلاصة   "يونيه بعنوان   / حزيران ٣الفضائية يف   

  . التعاون بني اللجنة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
    

    قرير اللجنةاعتماد ت  -واو  
، ٦٤٣بعد أن نظـرت اللجنـة يف خمتلـف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها                -٢٧

ــران١٠املعقــودة يف  ــضّمن التوصــيات     / حزي ــذي يت ــة ال ــة العام ــّدم إىل اجلمعي ــه، تقريرهــا املق يوني
  .والقرارات الواردة أدناه
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    الفصل الثاين
      التوصيات والقرارات    

    احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل   - ألف  
، واصلت اللجنة نظرها، على سـبيل       ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٣٤وفقا للفقرة     -٢٨

  .األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
زويال  طاليـــا والربازيـــل ومجهوريـــة فـــن و االحتـــاد الروســـي وإندونيـــسيا وإيممثّلـــوألقـــى   -٢٩

وتكلّم بشأن هـذا البنـد      . البوليفارية والواليات املتحدة واليابان واليونان كلمات يف إطار البند        
 كولومبيـا نيابـة عـن جمموعـة     ممثّـل و دول أعـضاء أخـرى، و  ممثّلـ أيضاً أثناء التبادل العام لـآلراء،   
 ٧٧هوريــة إيــران اإلســالمية نيابــة عــن جمموعــة الـــ  مجممثّــلي، و دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب

  . هنغاريا نيابة عن االحتاد األورويبممثّلوالصني و
، قّدمــه "٢٠١١مؤشــر أمــن الفــضاء "واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيــضاحي بعنــوان    -٣٠
  . كنداممثّل
واتفقت اللجنة على أنَّ هلا دورا أساسيا ينبغي أن تـضطلع بـه يف ضـمان احلفـاظ علـى          -٣١

الفــضاء اخلــارجي لألغــراض الــسلمية، وذلــك مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال يف اجملــاالت 
  .العلمية والتقنية والقانونية

واتفقت اللجنة على أن تواصل حبث سبل تعزيز التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور           -٣٢
 القمـة العـاملي   الذي ميكن أن تؤديه تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن مـؤمتر          

  . وذلك أثناء نظرها يف هذه املسألة)١(للتنمية املستدامة،
وشــّددت اللجنــة علــى أنَّ التعــاون والتنــسيق علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي يف   -٣٣

جمــال األنــشطة الفــضائية ضــروريان لتعزيــز اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،  
  )٢(.اهتا الفضائية، واإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةومساعدة الدول يف تطوير قدر

والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ مـؤمتر القـارة األمريكيـة الـسادس املعـين بالفـضاء، الـذي                     -٣٤
 / تـشرين الثـاين  ١٩ إىل   ١٥استضافته حكومة املكـسيك، قـد ُعقـد يف باتـشوكا يف الفتـرة مـن                 

───────────────── 
 / أيلول٤ ‐ أغسطس/ آب٢٦جنوب أفريقيا، جوهانسربغ، ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )1(  

  ).ويب، والتصA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
  .، املرفقA/56/326الوثيقة  )2(  
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عتماد إعالن باتـشوكا الـذي دعـا إىل مجلـة أمـور منـها إنـشاء              واخُتتم املؤمتر با  . ٢٠١٠نوفمرب  
أو الوكـاالت   /ي وكـاالت الفـضاء و     ممثّلـ فريق استشاري تقين معين بشؤون الفضاء يتألف مـن          

احلكومية املسؤولة عن شؤون الفـضاء يف بلـدان القـارة، وينبغـي أن ُيـسدي املـشورة يف سـياق                     
والحظــت . ريكيــة املعــين بالفــضاء وأماناتــه املؤقتــةاألعمــال الــيت يــضطلع هبــا مــؤمتر القــارة األم

 حكومة املكسيك تؤدي دور األمانـة املؤقتـة ملـؤمتر القـارة األمريكيـة الـسادس املعـين                   نَّاللجنة أ 
والحظــت اللجنــة بتقــدير األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الــيت . ٢٠١٣-٢٠١١بالفــضاء للفتــرة 

ؤقتـة ملـؤمتر القـارة األمريكيـة اخلـامس املعـين       تقوم هبا كل من حكومة إكوادور بصفتها أمانـة م         
  .بالفضاء وكذلك فريق اخلرباء الدويل

والحظت اللجنة بتقـدير أيـضا أنَّ حكومـة كينيـا ستستـضيف املـؤمتر الرابـع للقيـادات                     -٣٥
األفريقيــة بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة عــن موضــوع   

، الـذي سـيعقد يف مومباسـا يف كينيـا يف الفتـرة          " الفـضاء يف أفريقيـا     تكوين رؤية مشتركة عـن    "
ونّوهـت اللجنـة يف هـذا الـصدد بالتعـاون بـني مكتـب               . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ٢٦من  

  .املزمع تنظيمها يف سياق املؤمترشؤون الفضاء اخلارجي وحكومة كينيا يف األنشطة 
ة الـــسابعة عـــشرة للملتقـــى اإلقليمـــي والحظـــت اللجنـــة كـــذلك بارتيـــاح أنَّ الـــدور   -٣٦

   إىل ٢٣لوكـــاالت الفـــضاء يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ قـــد ُعقـــدت يف ملبـــورن بأســـتراليا مـــن 
دور تكنولوجيــا الفــضاء  "وكــان موضــوع الــدورة هــو    . ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٦

ومـة  وسـوف تـشترك حكومـة سـنغافورة وحك        ". والصناعات الفضائية يف التصدي لتغّير املناخ     
   إىل ٦اليابـان يف تنظــيم الــدورة الثامنــة عــشرة للملتقــى وستستــضيفها ســنغافورة يف الفتــرة مــن  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩
والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ االجتمــاع الرابــع جمللــس منظّمــة التعــاون الفــضائي آلســيا     -٣٧

وأنَّ  ،٢٠١١ينــاير /ثــاين كــانون ال٢٧ و٢٦واحملــيط اهلــادئ قــد ُعقــد يف باتايــا بتايلنــد يــومي   
  .بحت أحدثَ دولة عضو يف املنظّمةتركيا أص

املـساواة وعـدم التمييـز يف إتاحـة سـبل ارتيـاد             : وشّدد بعض الوفود على املبادئ التالية       -٣٨
الفضاء اخلارجي بشروط متكافئة جلميع الـدول، بـصرف النظـر عـن مـستوى تطوُّرهـا العلمـي               

 الفــضاء اخلــارجي، مبــا فيــه القمــر واألجــرام الــسماوية       والــتقين واالقتــصادي؛ وعــدم متلُّــك   
األخرى، بدعوى السيادة أو بطريـق االسـتخدام أو وضـع اليـد أو بـأيِّ وسـيلة أخـرى؛ وعـدم                      
عــسكرة الفــضاء اخلــارجي، وعــدم اســتغالله إال لتحــسني ظــروف العــيش وتعزيــز الــسلم علــى  

ئية علــى النحــو الــذي أقّرتــه كوكــب األرض؛ والتعــاون اإلقليمــي علــى تعزيــز األنــشطة الفــضا 
  .اجلمعية العامة وغريها من احملافل الدولية
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري ضمان تعزيز األمـن يف الفـضاء      -٣٩
  .اخلارجي من خالل وضع تدابري الشفافية والثقة وتنفيذها

أنـشطة الفـضاء مـن أجـل     وذهب بعض الوفود إىل أنه ينبغي توثيـق التعـاون الـدويل يف       -٤٠
تعزيز مجيع جوانب استخدام الفضاء يف األغراض السلمية وحتسني األنشطة احلالية واملـستقبلية             
يف هذا اجملال بغية اإلسهام يف الرخاء االقتصادي واالجتماعي والتنمية املـستدامة علـى الـصعيد                

  .العاملي، وخصوصا لصاحل البلدان النامية
 رأي مفــاده أنَّ إقامــة عالقــات ملموســة، ثنائيــة ومتعــددة   وأعــرب بعــض الوفــود عــن   -٤١

األطـــراف، بـــني األطـــراف املعنيـــة علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي واألقـــاليمي، أمـــر بـــالغ األمهيـــة 
  .الستحداث وتعهد تطبيقات من أجل استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

الـدول مبـا تنطـوي عليـه أنـشطة      وارتأى بعض الوفود أنه يف ضوء اسـتمرار تنـامي وعـي       -٤٢
الفضاء من إمكانات وما هلا من أمهية وتأثري، فينبغي تعزيز وتدعيم مجيـع احملافـل الـيت ُتعـاجل فيهـا                   

  .املسائل املتصلة بالفضاء لضمان مشاركة مجيع الدول يف تلك األنشطة على قدم املساواة
أنـشطة الفـضاء اخلـارجي    وأُعرب عـن رأي مفـاده أنـه إذا أريـد ضـمان أن تعـم فوائـد            -٤٣

مجيع الدول وتعظـيم نتـائج ابتكـارات وتطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء فينبغـي أن حتظـى التنميـة                 
الشاملة باألولوية يف جمال استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، فيمـا تتعلـق ببيئـة الفـضاء                    

  .صاحل اإلنسانيةوإتاحة سبل ارتياد الفضاء اخلارجي جلميع الدول على قدم املساواة ملا فيه 
 استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية جمـاالن ينبغـي             إنَّوقيل    -٤٤

أال يكونا موضع تنافس يـضع الـدول املرتـادة للفـضاء يف مواجهـة الـدول غـري املرتـادة لـه، بـل                          
  . قاطبةًلنفع على اجملتمع الدويلجيب أن يكونا من األنشطة القائمة على التعاون اليت تعود با

وارتئــي أنــه ميكــن احلفــاظ علــى الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية مــن خــالل       -٤٥
ــا الفــضاء، واألنــشطة االستكــشافية، وكــذلك مــن خــالل      التعــاون يف جمــال علــوم وتكنولوجي

  . وجود اإلنسان يف الفضاء
 اخلـارجي   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ احلفاظ علـى الفوائـد املتأتيـة مـن أنـشطة الفـضاء                   -٤٦

ــدول أن تتقّيــ   ــن ال ــضي م ــضاء      يقت ــشطة الف ــذي حيكــم أن ــائم ال ــدويل الق ــانوين ال د باإلطــار الق
  .تحسني السلوك يف الفضاء اخلارجياخلارجي وأن تنفذ املبادئ التوجيهية اليت وضعت ل

وذهب بعض الوفود إىل أنَّ النظام القانوين القائم بـشأن الفـضاء اخلـارجي غـري كـاف                    -٤٧
ألســلحة يف الفــضاء اخلــارجي ومعاجلــة املــسائل املتــصلة بالبيئــة الفــضائية وأنَّ مــن   ملنــع وضــع ا
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األمهية مبكـان زيـادة تطـوير القـانون الـدويل للفـضاء مـن أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء                         
  .اخلارجي يف األغراض السلمية

وض فيمـا   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ قواعد قانون الفضاء القائمة يكتنفها بعـض الغمـ               -٤٨
يتعلق بعدم عسكرة الفضاء اخلارجي، مثل الفقرة األوىل من املادة الرابعـة مـن معاهـدة املبـادئ               
املنظّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر                    

  )٣(.واألجرام السماوية األخرى
 الفـــضاء اخلـــارجي يف وارتـــأى بعـــض الوفـــود أنَّ مـــن الـــضروري لـــضمان اســـتخدام  -٤٩

  .األغراض السلمية ومنع عسكرته وضع صك قانوين دويل ملزم خاص
وذهب بعض الوفـود إىل أنَّ مـن الـضروري أن تقـوم اللجنـة بتعزيـز تعاوهنـا وتنـسيقها                       -٥٠

مع األجهزة واآلليات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وذلـك مـن أجـل احلفـاظ علـى                 
  .ة الفضائية ومنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجيالطابع السلمي لألنشط

ــة بــشأن منــع وضــع       -٥١ ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــن شــأن االنتــهاء مــن مــشروع االتفاقي
أسلحة يف الفضاء اخلارجي والتهديد باستعمال القوة أو اسـتعماهلا ضـد األجـسام املوجـودة يف           

 إىل مــؤمتر نــزع   ٢٠٠٨ام الفــضاء اخلــارجي، الــذي قّدمتــه الــصني واالحتــاد الروســي يف عــ       
  .السالح، أن حيول دون سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي

ورأى بعض الوفود أنَّ اللجنة إمنا أنشئت لتعزيز التعاون الدويل على استخدام الفـضاء                -٥٢
ـــزع الــسالح يف حمافــل      اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وأنَّ مــن األنــسب أن تعــاجل مــسائل ن

  .ومؤمتر نزع السالحالتابعة للجمعية العامة أخرى كاللجنة األوىل 
والحظــت اللجنــةُ األعمــالَ اجلاريــة الــيت يــضطلع هبــا االحتــاد األورويب لوضــع مدونــة     -٥٣

قواعد سلوك يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي، تـشمل إجـراء مـشاورات مـع دول أخـرى مـن             
 الـدول، وبـأنَّ االحتـاد       أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول نص يقبلـه أكـرب عـدد ممكـن مـن                 

  . ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول )٤(األورويب أقر الصيغة املنقَّحة ملشروع النص
 مشروع مدونة قواعد السلوك يتـضمَّن تـدابري تتعلـق بالـشفافية             نَّورأى بعض الوفود أ     -٥٤

ــضاء اخلــارجي         ــن يف الف ــسالمة واألم ــسألة ال ــى هنــج شــامل إزاء م ــشتمل عل ــة وي ــز الثق وتعزي
إتاحـة حريـة ارتيـاد الفـضاء للجميـع لألغـراض الـسلمية واحلفـاظ                : فيه باملبادئ التالية  يسترشد  

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  
  .www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st14455.en10.pdf: متاح يف املوقع التايل )4(  
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ــدول         ــصاحل ال ــار الواجــب مل ــالء االعتب ــدار وإي ــضائية وســالمتها يف امل ــن األجــسام الف ــى أم عل
  .املشروعة يف جمايل الدفاع واألمن

 مــن ٢ الفقــرة والحظــت اللجنــة أنَّ اجلمعيــة العامــة قــد طلبــت مــن األمــني العــام، يف    -٥٥
، أن ينشئ، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل، فريقـا مـن اخلـرباء احلكـوميني     ٦٥/٦٨قرارها  

 بشأن تدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال الفـضاء              ٢٠١٢ليجري دراسة ابتداء من عام      
ملعــين ويف هــذا الــسياق، أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ الفريــق العامــل ا   . اخلــارجي

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، ينبغـي               
أن ينّسق مع فريق اخلرباء احلكوميني ما يقـوم بـه مـن أنـشطة ذات صـلة بواليـة الفريـق العامـل                        

  .تهامة األنشطة الفضائية واستداماملتعلقة بالتدابري الطوعية اهلادفة إىل ضمان سال
وأوصــت اللجنــة بــأن يــستمر النظــر علــى ســبيل األولويــة خــالل دورهتــا اخلامــسة             -٥٦

ــام   ــسبل ووســائل احلفــاظ علــى الفــضاء اخلــارجي يف     ٢٠١٢واخلمــسني لع ــق ب ــد املتعل  يف البن
  .األغراض السلمية

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  - باء 

    مه يف األغراض السلميةواستخدا
تنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة          "لجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون           النظرت    -٥٧

اليونيــسبيس (الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية   
  .٦٥/٩٧ لقرار اجلمعية العامة وفقاً )"الثالث
و دول ممثّلــكمــا ألقــى .  يف إطــار هــذا البنــدةًكلمــان اليابــ كــل مــن كنــدا وممثّــلوألقــى   - ٥٨

أعضاء أخرى كلمات بشأن هذا البند أثناء التبادل العـام لـآلراء ومناقـشة تقريـر اللجنـة الفرعيـة                     
  .واألربعنيالثامنة العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا 

مـسامهات  : ءاألفرقة العاملة جليل الفضا   "واستمعت اللجنة إىل عرض إيضاحي بعنوان         -٥٩
مه املراقب عـن اجمللـس      ، قدَّ " التطّور الفضائي  يفمن اجليل القادم من القيادات يف قطاع الفضاء         

  .االستشاري جليل الفضاء
 يف ، اللجنـة الفرعيـة   تلقّتـها  اللجنة توصيات اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة الـيت             قّرتوأ  -٦٠

ــا  ــةدورهت ــنيالثامن ــن واألربع ــا العامــل ا ، م ــذي كــان  ،جلــامع فريقه ــد جمــدّ  ال ــد انعق   برئاســة داً ق
ــها تنفيــذ توصــيات اليونيــسبيس الثالــث    ) اهلنــد(شــيفاكومار . ك.س الوثيقــة (للنظــر يف أمــور من

A/AC.105/987 ، ١١ والفقرة ٩-٧جيم، الفقرات واملرفق األول، الباب  ٦٣ و٦٢الفقرتان.(  
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 كنـدا   تتـشارك حة العامـة، الـذي       فريـق العمـل املعـين بالـص        تقدير أنَّ بوالحظت اللجنة     -٦١
لكـي تنظـر فيـه اللجنـة الفرعيـة      ) A/AC.105/C.1/L.305(م تقريره النهائي قدَّيف رئاسته،   واهلند

إىل منظمــة الــصحة وأشــارت إىل أنَّ األمانــة ســتحيل التقريــر  ، الثامنــة واألربعــنيأثنــاء دورهتــا 
الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني  تلــك املنظمــة إىل أن تقــدِّم إىل اللجنــة وســتدعوالعامليــة، 

ــراً عــن  ــة إعــدادتقري ــة عــن    إمكاني ــة ُب أنــشطة طويلــة األمــد يف جمــايل دراســة األوبئ عــد والرعاي
عـىن بدراسـة    ُتاالهتمـام إلنـشاء جلنـة دوليـة         ، كما الحظت اللجنـة أنَّـه سـيوىل          عدُبالصحية عن   

  .األوبئة عن ُبعد والرعاية الصحية عن ُبعد
مــشروع "علــى اللجنــة ورقــة غرفــة اجتماعــات للنظــر فيهــا، وهــي بعنــوان   وُعرضــت   -٦٢

مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                    
-تسخري البيانات اجلغرافية املستمّدة من مـصدر فـضائي ألغـراض التنميـة املـستدامة              : املستدامة

وأقــّرت اللجنــة مــشروع املــسامهة الــوارد يف ). A/AC.105/2011/CRP.9" (مــذكّرة مــن األمانــة
مـؤمتر األمـم   ورقة غرفـة االجتماعـات، واتفقـت علـى أن ميثّـل ذلـك الـنص مـسامهة اللجنـة يف                     

وأشـارت  . ٢٠١٢ عـام  الـذي سـُيعقد بريـو دي جـانريو يف الربازيـل              املتحدة للتنميـة املـستدامة    
ميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة إىل شــعبة التنميــة اللجنــة إىل أنَّ األمانــة ســتحيل التقريــر جب

  .املستدامة التابعة لشعبة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اليت تعمل كأمانة للمؤمتر
ــة    -٦٣ ــدويل يف   وُعــرض علــى اللجن ــر عــن التعــاون ال ــز اســتخدام البيانــات   تقري جمــال تعزي

، والحظـت  )A/AC.105/973 ( املـستدامة ألغراض التنميةاملستمّدة من مصدر فضائي  اجلغرافية  
التعـاون  اللجنة أنَّ هذه الوثيقة متثّل التقرير النهائي املعد يف إطار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق ب                  

الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستمّدة من مصدر فضائي ألغـراض التنميـة               
  .نة الثالثة واخلمسني للج، الذي اختتم النظر فيه يف الدورةاملستدامة

 لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء يف غـرب آسـيا    ا إقليميامركز وأشارت اللجنة إىل أنَّ    -٦٤
  .٢٠١١يف األردن حبلول هناية عام سُينشأ ، باللغة العربية، يكون منتسبا إىل األمم املتحدة

حتفـال بأسـبوع الفـضاء      تقدير بنشر التقرير املتعلـق بأنـشطة اال       ب علماًوأحاطت اللجنة     -٦٥
، الذي أعدتـه الرابطـة العامليـة ألسـبوع الفـضاء بالتعـاون          )ST/SPACE/56 (٢٠١٠العاملي لعام   

  .مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني  -جيم  
ة ثامنـ ة العلميـة والتقنيـة عـن دورهتـا ال         ة الفرعيـ  بتقريـر اللجنـ    تقـدير ب اللجنة علماً أحاطت    - ٦٦

تـضّمن نتــائج مـداوالت اللجنـة الفرعيــة بـشأن البنـود الــيت      ي، الـذي  )A/AC.105/987(واألربعـني  
  .٦٥/٩٧ اجلمعية العامة نظرت فيها وفقا لقرار
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 مقتـدرة ، ملـا أبـداه مـن قيـادة     )أملانيـا (ولـريخ هـوت   وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد أ   - ٦٧
  .واألربعني للجنة الفرعيةالثامنة ة دورثناء الأ

ــوألقــى   - ٦٨ ــا والربتغــال و   و كــل مــنممثّل ــسيا إيطالي ــا وإندوني الــصني االحتــاد الروســي وأملاني
 يف  كلمـةً ،  الواليات املتحـدة واليابـان     ونيجرييا و  واملكسيكزويال البوليفارية وكندا    نـف ومجهورية

ل العـام  أثناء التبـاد  كلمات تتصل هبذا البندأيضا رى ء أخو دول أعضاممثّلألقى و. إطار هذا البند  
دول أمريكــا الالتينيــة  عــن جمموعــة نيابــةً كولومبيــا ممثّــلتكلّــم يف إطــار هــذا البنــد كمــا . لــآلراء
  . والصني٧٧ عن جمموعة الـة نيابةًلبوليفارياويال ـنـزف  مجهوريةممثّل ويـوالكاريب

  :ضاحية التاليةواستمعت اللجنة إىل العروض اإلي  - ٦٩
ة إدارلــدعم  الفــضائية االســتعانة باخلــدمات التــشغيلية املبنيــة علــى البيانــات     "  )أ(  

  ؛ إيطالياممثّل، قّدمه "زلخطار الزالالتصدي أل
   الواليات املتحدة؛ممثّل مه، قدَّ" الدوليةالفضاءحمطة "  )ب(  
شرق اليابـان   ب  الذي ضر كبري  الزلزال  سواتل يف إطار ال    ال على استعمال مثال  "  )ج(  

  ؛ناليابا ممثّلقّدمه ، "غريه من الزالزلو
   الواليات املتحدة؛ممثّلقّدمه ، "حتليق اإلنسان يف الفضاء"  )د(  
  ؛إيطاليا ممثّلقّدمه ، ")AMS-2(مطياف ألفا املغناطيسي يف يطاليا إمسامهة "  )ه(  
  اد الروسي؛ االحتممثّلقّدمه ، "التجربة الروسية: ختفيف احلطام الفضائي"  )و(  
 IGMASS الرصد الـشامل الـدويل مـن الفـضاء اجلـوي          الترويج ملشروع نظام    "  )ز(  

قّدمـه  ،  "خالل سنة االحتفال مبـرور نـصف قـرن علـى أول رحلـة قـام هبـا اإلنـسان إىل الفـضاء                      
  االحتاد الروسي؛ممثّل

رابطـة  املراقـب عـن   قّدمـه   ،" بـه  واالعتـراف   العـاملي  لفـضاء تقرير عـن أسـبوع ا     "  )ح(  
  ؛ العامليأسبوع الفضاء

قّدمـه  ،  "على حنو مستدام مـن خـالل مراقبـة احلطـام املـداري            الفضاء  استخدام  "  )ط(  
  ؛املراقب عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية

 لعـام   الـدفاع الكـوكيب   األكادميية الدولية للمالحة الفـضائية بـشأن        نتائج مؤمتر   "  )ي(  
  .ة الدولية للمالحة الفضائيةاملراقب عن األكادمييقّدمه ، "٢٠١١
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      برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )أ(  

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص   - ٧٠
ــا      ــضائية، كم ــات الف ــم املتحــدة للتطبيق ــامج األم ــة   بربن ــة الفرعي ــر اللجن ــة (وردت يف تقري الوثيق

A/AC.105/987 ٣ و٢، واملرفق األول، الفقرتان ٥٣- ٣٠، الفقرات.(  
 اللجنة قرارات وتوصيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلـامع، الـذي انعقـد              قّرتوأ  -٧١

، A/AC.105/987الوثيقـــة (للنظـــر يف هـــذا البنـــد ) اهلنـــد(شـــيفاكومار . ك. برئاســـة الـــسيد س
  ).٤٥ و٣٣الفقرتان 

  عرضـها ، كمـا ورد  ٢٠١٠ذها الربنامج يف عام     وأحاطت اللجنة علماً باألنشطة اليت نفَّ       - ٧٢
ويف ) ٤٤- ٤١، الفقــرات A/AC.105/987الوثيقــة (يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة     

  ).، املرفق األولA/AC.105/980الوثيقة (تقرير خبري التطبيقات الفضائية 
ذ هبــا وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي للطريقــة الــيت نفَّــ    - ٧٣

وأعربت اللجنـة أيـضاً عـن تقـديرها للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                 . أنشطة الربنامج 
  . برعايتها تلك األنشطةمشلتواملنظمات غري احلكومية اليت 

 املزيـد مـن التقـّدم يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج       ه جيـري إحـراز  ارتياح أنَّـ  بوالحظت اللجنة     - ٧٤
  ).٤٥، الفقرة A/AC.105/987الوثيقة (ن يف تقرير اللجنة الفرعية ، كما هو مبي٢٠١١َّلعام 
 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يــساعد البلــدان الناميــة نَّارتيــاح أبوالحظــت اللجنــة   - ٧٥

األنـــشطة اجلـــاري تنفيـــذها يف إطـــار والبلـــدان ذات االقتـــصادات االنتقاليـــة علـــى املـــشاركة يف 
  .الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة

ــة   - ٧٦ ــة قلــق إىل بوأشــارت اللجن ــة املتاحــة ل حمدودي ــامج، وناشــدت تنفيــذ ااملــوارد املالي لربن
  .عاتالدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التّرب

ــة    - ٧٧ ــوم ال  بوالحظــت اللجن ــادرة عل ــذ مب ــا   تقــدير تنفي ــادرة تكنولوجي فــضاء األساســية ومب
، )A/AC.105/2011/CRP.14انظـر الوثيقـة     ( لتطبيقات الفضائية ابرنامج   يف إطار الفضاء األساسية   

انظـر الوثيقـة     (ملبادرة تكنولوجيا الفـضاء البـشرية     تحضري يف إطار هذا الربنامج       ال أعمالوكذلك  
A/AC.105/2011/CRP.13(     يف املُنفَّـذة    البلدان الناميـة يف األنـشطة        ، اليت هتدف إىل تعزيز مشاركة

  .حمطة الفضاء الدولية
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    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
 حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمـع          ت اللجنةُ أقرَّ  -٧٨

 واإلمـارات العربيـة     ألرجنـتني ل، وأعربت عـن تقـديرها       ٢٠١١ من عام    يعقدها يف اجلزء املتبقّ   
 وفييـت    وجنـوب أفريقيـا    ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ      و ) اإلسالمية –مجهورية  (املتحدة وإيران   

واالحتـاد  ) اإليـسا (، وكـذلك لوكالـة الفـضاء األوروبيـة         وكنـدا وماليزيـا والنمـسا ونيجرييـا        نام
انظــر (شاركتها يف رعايــة تلــك األنــشطة واستــضافتها ودعمهــا  الــدويل للمالحــة الفــضائية، ملــ 

  ).، املرفق الثاينA/AC.105/980الوثيقة 
بــادرة  لخــرباء املتعلــق مب األمــم املتحــدة األول ل  اجتمــاع تقــدير أنَّبوالحظــت اللجنــة    - ٧٩

ــيُ    ــشرية س ــضاء الب ــا الف ــام    عقد يف تكنولوجي ــن ع ــع األخــري م ــا٢٠١١الرب ــا،  مب يف بوتراجاي اليزي
أعربت عن تقديرها حلكومـة ماليزيـا ووكالـة الفـضاء الوطنيـة املاليزيـة وجامعـة ماليزيـا الوطنيـة                 و

  .الستضافة ذلك االجتماع ودعمه
ــرَّ  - ٨٠ ــةُوأق ــامَجت اللجن ــدوات واجتماعــات     برن ــة والن ــدورات التدريبي  حلقــات العمــل وال

ــة بــ   ــة  اخلــرباء املتعلق ــوارد الطبيعي ــضاء األ إدارة امل ــا الف ــيةوتكنولوجي ــضاء  ساس ــا الف ، وتكنولوجي
ــاذ،      ــة والبحـــث واإلنقـ ــسواتل املالحـ ــة لـ ــنظم العامليـ ــضاء، والـ ــشرية، وطقـــس الفـ ــد والبـ الفوائـ

ــة ــضائية، و  - االجتماعي ــشطة الف ــصادية لألن ــضاء، االقت ــانون الف ــام    ق ــدها يف ع ــع عق  ٢٠١٢املزم
  .لفائدة البلدان النامية

ف املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم  البلــدان الــيت تستــضيتقــدير أنَّبوالحظــت اللجنــة   -٨١
  م الكــثري مــن الــدعم املــايل والعــيين إىل  وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة، تقــدِّ  

  .هذه املراكز
    

    الزماالت الطويلة األمد للتدريب املتعّمق  ‘٢‘  
بــويال  يف تورينــو ومعهــد مــاريو العلــوم التطبيقيــةأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملعهــد    -٨٢

مها للدراسات العليا ومعهد غـاليليو فرياريـس الـوطين للتقنيـات الكهربائيـة للزمـاالت الـيت تقـدِّ                  
  .التطبيقات املتصلة هباللدراسات العليا املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة و

ــا لوضــع   وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها حلكومــة     -٨٣ اليابــان وملعهــد كيوشــو للتكنولوجي
ــة األمـــد يف جمـــال    الربنـــامج  املـــشترك بـــني األمـــم املتحـــدة واليابـــان بـــشأن الزمـــاالت الطويلـ

   .تكنولوجيات السواتل النانوية يف إطار مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية التابعة للربنامج
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 يف مجيـــع جمـــاالت علـــم ة املتعّمقــ الدراســـةوأشــارت اللجنـــة إىل أمهيـــة زيــادة فـــرص     -٨٤
ــضاء وال  ــا الف ــاالت الدراســية      وتكنولوجي ــضاء مــن خــالل الزم ــانون الف ــضائية وق تطبيقــات الف

  .املختّصة األعضاء على إتاحة هذه الفرص يف معاهدها ت الدولَالطويلة األمد، وحثَّ
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  
الحظــت اللجنــة بعــني التقــدير اخلــدمات االستــشارية التقنيــة املقّدمــة يف إطــار برنــامج    -٨٥

 التعــاون اإلقليمــي يف تعـزز  الفــضائية لـدعم األنــشطة واملـشاريع الــيت    املتحــدة للتطبيقـات األمـم 
، A/AC.105/980(جمال التطبيقات الفـضائية، املـشار إليهـا يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية            

  ).٥٢-٤٣الفقرات 
    

    دائرة املعلومات الفضائية الدولية  )ب(  
 يف قـرص  Highlights in Space 2010نـشور املعنـون   ارتياح صدور املبالحظت اللجنة   -٨٦

  . مقروء فقطمدمج
 األمانة واصلت تعزيـز دائـرة املعلومـات الفـضائية الدوليـة             ارتياح أنَّ باللجنة  والحظت    -٨٧
  ).www.unoosa.org(كتب شؤون الفضاء اخلارجي الشبكي ملوقع املو
    

    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  )ج(  
 برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفـــضائية يواصـــل ارتيـــاح أنَّبة الحظـــت اللجنـــ  -٨٨

وحتفيــَز ذلــك التــشديد علــى التعــاون مــع الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي   
هبدف دعم املراكز اإلقليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل        التعاون وتعزيزه   

 ٢٠١٠طة املراكـز اإلقليميـة املدعومـة يف إطـار الربنـامج يف عـام                وترد أبرز أنـش   . األمم املتحدة 
 يف تقرير خـبري التطبيقـات الفـضائية         ٢٠١٢ و ٢٠١١واألنشطة املزمع االضطالع هبا يف عامي       

)A/AC.105/980الثالثمن األول إىل  ات، املرفق.(  
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )د(  
ــة    -٨٩ ــاح باالحظــت اللجن ــساتل  أنَّرتي ــدويل للبحــث واإلنقــاذ يالنظــام ال -كوســباس ( ال

 سـتة سـواتل قطبيـة       وأنَّ لديـه   عـضواً ومنظمـتني مـشاركتني،         دولـةً  ٤١ يضّم حاليـاً     )سارسات
ر تغطيـة عامليـة النطـاق ألجهـزة اإلرشـاد يف            املدار ومخسة سواتل ثابتة بالنسبة إىل األرض، تـوفِّ        

، علـى   ١٩٨٢ هـذا النظـام قـد سـاعد، منـذ عـام               أنَّ أيـضا والحظت اللجنة   . حاالت الطوارئ 
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، وأنَّ بيانـات  حبـث وإنقـاذ   عمليـات  ٨ ٤٠٦ يف صاً شخـ ٣٠ ٧٧٣ ما ال يقـلّ عـن      إنقاذ حياة 
 شخـصا يف    ٢ ٣٩٨ قد سـاعدت علـى إنقـاذ حيـاة           ٢٠١٠اإلنذار اليت أصدرها النظام يف عام       

  .يف مجيع أحناء العامل عملية حبث وإنقاذ ٦٦٠
ة علماً كذلك مبواصـلة استكـشاف سـبل اسـتخدام الـسواتل يف املـدار                أحاطت اللجن و  -٩٠

  .األرضي املتوسط بغية حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية باالستعانة بالسواتل
بوسـائل منـها اختبـار    البحـث واإلنقـاذ   ورّحبت اللجنة باجلهود املتواصلة لتعزيـز نظـام        -٩١

القـصوى  أجهزة اإلرشاد علـى االسـتفادة       قدرات  سني  سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع وحت     
  .من السواتل ذات املدار األرضي املتوسط

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

    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
للجنة الفرعيـة يف إطـار هـذا البنـد مـن             باملناقشات اليت دارت يف ا     علماًأحاطت اللجنة     -٩٢

  ).٧٥-٦٥، الفقرات A/AC.105/987(جدول األعمال، كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 
وأثناء املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونيـة يف جمـال االستـشعار عـن        -٩٣

 الـذي يـسهم      واإلقليمـي والـدويل    ُبعد، فذكرت أمثلة على الربامج الوطنية وعلى التعاون الثنـائي         
قـدرات البلـدان الناميـة يف جمـال         بنـاء   تعزيـز   عـد و  ُبيف تعزيز إمكانات تكنولوجيا االستـشعار عـن         

  .االقتصادية فيها- من أجل النهوض مبستوى التنمية االجتماعيةتكنولوجياهذه الاستخدام 
يـة الدوليـة يف تعزيـز التعـاون         يه املنظمات احلكوم  مت اللجنة بأمهية الدور الذي تؤدِّ     وسلّ  -٩٤

اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد  مثــل ، عــن ُبعــدالــدويل يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا االستــشعار  
  .الفريق املختص برصد األرضو األرض
ــة    -٩٥ ــة والحظــت اللجن ــذي ت أمهي ــدور ال ــل   ال ــة، مــن قبي ــه املنظمــات اإلقليمي منظمــة ؤدي

امللتقـى   و عن ُبعـد  مشروعها املتعلق بسواتل االستشعار     وئ  التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلاد    
ســنتينل "مــشروع  ومبادراتــه املتمثّلــة يف  لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ اإلقليمــي

 واسـتعراض مـدى التأّهـب علـى الـصعيد      برنامج تسخري التطبيقات الساتلية ملنفعة البيئة و" آسيا
 يف اســتخدام ملنــاخ، يف جمــال تعزيــز التعــاون اإلقليمــياإلقليمــي إليفــاد بعثــات أساســية معنيــة با

  .عدُبتكنولوجيا االستشعار عن 
 سـُيعقد   لجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض         االجتماع العام املقبـل ل     والحظت اللجنة أنَّ    -٩٦

 يف لوكا بإيطاليا، وستستضيفه وكالة الفضاء اإليطاليـة         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨يومي  
  .ى حاليا رئاسة اللجنة املعنية بسواتل رصد األرضاليت تتولّ
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    احلُطام الفضائي  - ٣  
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -٩٧

ــا      ــضائي، كم ــام الف ــال اخلــاص باحلط ــرداألعم ــة   ت ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/987( يف تقري
  ).٩٦-٧٦الفقرات 

، A/AC.105/987(لجنة قرارات وتوصيات اللجنـة الفرعيـة بـشأن هـذا البنـد               ال قرَّتوأ  -٩٨
  ).٨٩ و٨٨ و٨١ات الفقر
ــة    -٩٩ ــدول تنفِّــ تقــدير أنَّبوالحظــت اللجن ــدابري للتخفيــف مــن احلطــام   فعــال ذ  بعــض ال ت

سق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام                     الفضائي تتَّـ  
أو املبــادئ التوجيهيــة بــشأن التخفيــف مــن احلطــام   /رجي يف األغــراض الــسلمية والفــضاء اخلــا

 الفـضائي الــيت وضـعتها جلنــة التنـسيق املــشتركة بـني الوكــاالت واملعنيـة باحلطــام الفــضائي، وأنَّ     
 إىل تلـك    دوالً أخرى وضعت معايري خاصـة هبـا بـشأن التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي اسـتناداً                   

 دوالً أخـرى تـستخدم املبـادئ التوجيهيـة الـصادرة            ما الحظـت اللجنـة أنَّ     ك. املبادئ التوجيهية 
عــن جلنــة التنــسيق املــشتركة، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الــسلوك بــشأن التخفيــف مــن احلطــام 

  .ألنشطة الفضائية الوطنيةاخلاص باالفضائي، كمرجعني يف إطارها التنظيمي الرقايب 
 إىل أن تواصــل نظرهـا بإمعــان يف  عيـة العلميــة والتقنيـة  اللجنــة الفرودعـا بعــض الوفـود     -١٠٠

الـذي  سـيما مـن خـالل إيـالء اهتمـام أكـرب للحطـام               المسألة التخفيف من احلطام الفضائي، و     
ــصات مــ مــصدره ــ من ــدرةصادر زّودة مب ــضاء اخلــارجي و  ق ــة يف الف ــصادم   نووي األجــسام مــن ت

 والــشبكات التعاونيــة تكنولوجيــاالتأن حتــسِّن ، وومــا ينــتج عنــه الفــضائية باحلطــام الفــضائي  
  .لرصد احلطام الفضائيالالزمة 
 علــى التخفيــف مــن  كــثرياعتمــد  مــستقبل األنــشطة الفــضائية ي ورأى بعــض الوفــود أنَّ  -١٠١

 املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام       ذ بعد نفِّالبلدان اليت مل ت   ت هذه الوفود    احلطام الفضائي، وحثَّ  
  .ذهاعلى أن تنفِّخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، الفضائي اليت وضعتها جلنة است

بحـوث يف   ه ينبغي إجراء مزيد من الدراسات وال      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ        -١٠٢
والتكنولوجيـات   تكنولوجيا رصد احلطام الفضائي ومنذجة بيئـات احلطـام الفـضائي          منها  جماالت  

،  من تكّون مزيد من احلطام الفـضائي     احلطام الفضائي واحلدّ   اهلادفة إىل محاية النظم الفضائية من     
وذلك مـن أجـل تعزيـز املبـادئ التوجيهيـة ومواصـلة حتـديثها لتواكـب تقنيـات وقـدرات جديـدة                   

  .٦٢/٢١٧ من تكوينه وفقا لقرار اجلمعية العامة للكشف عن احلطام واحلّد
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بـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام     ه ينبغي زيـادة تطـوير تـدابري امل       أنَّبعض الوفود    ورأى  -١٠٣
الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة، وأن تتعــاون اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة  

  . احلطام الفضائيبشأن القانونية هبدف وضع قواعد ملزمة قانوناً
طـام  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ التقارير عن األحباث الوطنية املتعلقـة باحل               -١٠٤

ــة ومبــشاكل       ــها مــصادر قــدرة نووي الفــضائي وبأمــان األجــسام الفــضائية الــيت حتمــل علــى متن
اصطدامها باحلطام الفضائي ال تتضّمن ردوداً من الـدول الـيت تتحّمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن                    

  .تكوين احلطام الفضائي، مبا يف ذلك احلطام املتأّتي من منّصات مزّودة مبصادر قدرة نووية
للتخفيـف مـن   ورأى بعض الوفود أنَّ من الضروري مواصلة حتسني املبادئ التوجيهيـة        -١٠٥

 عـدم وجـود مقتـضيات واضـحة     ذلـك أنَّ . احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة الفضاء اخلارجي     
 لتلـك البلـدان الـيت دأبـت          إىل حد مـا    ، يوفِّران احلماية  "بقدر اإلمكان "واستخدام عبارات مثل    

  قيود أو ضوابط، ويف بعض احلـاالت مـن دون          خدام التكنولوجيا من دون أيِّ    تقليدياً على است  
  .اعتبار للحياة البشرية والبيئة

 حلـدّ  ان تـدابري عـ معلومات لدول األعضاء  أن تتبادل ا   من املفيد    ورأى بعض الوفود أنَّ     -١٠٦
ادهلــا مجــع البيانــات عــن األجــسام الفــضائية وتب وانتــشاره؛ وعــن احلطــام الفــضائيتكــوين مــن 

  .خطارات بشأن عودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلويإتوجيه و ونشرها؛
    

     النظم الفضائيةبواسطة إدارة الكوارثدعم   - ٤  
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -١٠٧

 حـسبما ورد يف تقريـر اللجنـة          الـنظم الفـضائية،    بواسطة إدارة الكوارث األعمال اخلاص بدعم    
  ).١٣ و١٢ان ، واملرفق األول، الفقرت١١٤-٩٧، الفقرات A/AC.105/987الوثيقة (الفرعية 
 قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل اجلــامع، الــذي انعقــد  اللجنــةُقــرَّتوأ  -١٠٨

  ).١ واملرفق األول، الفقرة ،١١٤، الفقرة A/AC.105/987(للنظر يف مجلة أمور من بينها هذا البند 
 ني املـتعلق  ين يف التقريـر   يـرد االرتياح ما أُحرز من تقـدم، حـسبما          بعني   والحظت اللجنة   -١٠٩

   يف إطار برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية               ٢٠١٠يف عام   نجزة  باألنشطة امل 
 A/AC.105/981الوثيقتان  ) (ربرنامج سبايد ( واالستجابة يف حاالت الطوارئ      إدارة الكوارث يف  
  ).A/AC.105/985و

   يـــوميف بـــيجني برنـــامج ســـبايدر تدشـــني مكتـــب تقـــدير بب علمـــاًوأحاطـــت اللجنـــة   -١١٠
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠
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ــة بالتربّ نوَّو  -١١١ ــة املقدَّ هــت اللجن ــة والعيني ــا كــلٍّ مــن  مــة مــن حكومــات  عــات النقدي أملاني
  . ٢٠١٠والنمسا لدعم أنشطة برنامج سبايدر يف عام  الصنيوتركيا ومجهورية كوريا و

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد وقَّـع حـىت اآلن          االرتياح أنَّ  بعني   والحظت اللجنة   -١١٢
كــلٍّ مــن مــع " ســبايدر"علــى اتفاقــات تعــاون مــن أجــل إنــشاء مكاتــب دعــم إقليميــة لربنــامج  

، وكـذلك مـع     زائر ورومانيـا ونيجرييـا    اجلو وباكستان   )إلسالميةا –مجهورية   (إيرانوأوكرانيا  
املركــز اإلقليمــي لرســم و ، ومقــّره يف كــويب يف اليابــان، مــن الكــوارثاملركــز اآلســيوي للحــّد

، ومقّرهـا يف سـانت       وجامعـة غـرب األنـديز      ، ومقّره يف نريويب؛   خرائط املوارد ألغراض التنمية   
ــاغو،  ــداد وتوب ــسطني يف تريني ــاط   أوغي ــاه اخلــاص باملن ــة يف أمريكــا  ومركــز املي ــة الرطب ق املداري

ــة و ــا ســييت  ي الكــاريبالالتيني ــّره يف بنم ــة  . ، املوجــود مق ــدير أنَّبوالحظــت اللجن ــن   تق كــال م
 استـضافة مكتـب دعـم       تقـد عرضـ    جنـوب أفريقيـا وكولومبيـا     ووتركيـا   حكومات إندونيسيا   
  .إقليمي لربنامج سبايدر

 ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـرة الـسنتني      بايدرسـ خبطة العمل املقترحـة لربنـامج       هت اللجنة   نوَّو  -١١٣
  .)A/AC.105/2011/CRP.16الوثيقة (

ت اللجنــة بوجــوب تــشجيع الــدول األعــضاء علــى تزويــد الربنــامج طوعــا، وفقــا وأقــرَّ  -١١٤
، مبا يلزمه من مـوارد إضـافية لـضمان حـصول هـذه الـدول علـى                  ٦٥/٩٧لقرار اجلمعية العامة    

  .اإلقليمية التابعة لهمزيد من الدعم من الربنامج ومكاتب الدعم 
يف تـوافر املعلومـات الفـضائية لـدعم         احلاصـلة    االرتيـاح الزيـادة      نيعـ بوالحظت اللجنة     -١١٥

 مـن قبيـل     ، آليـات  عـّدة  بواسـطة    ي حلـاالت الطـوارئ    ما أنـشطة التـصدّ     وال سيّ  إدارة الكوارث 
ارث طبيعيـة   ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حـال وقـوع كـو              

مـشروع  و) ى أيضاً امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى         الذي ُيسمَّ ( أو تكنولوجية 
بـشأن  أوروبـا   مبـادرة   و) غمـيس  (برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية      و سنتينل آسيا 

 وكـذلك   ،مـة يف أوروبـا    املقدَّ،  خلدمات والتطبيقـات الالزمـة لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ           ا
  .)سارسات-كوسباس(واإلنقاذ النظام الساتلي الدويل للبحث 

 برنـامج سـبايدر قـد ال يـدوم ألجـل طويـل إذا مـا اعتمـد علـى                      أنَّ ورأى بعض الوفود    -١١٦
  .التّربعات وحدها

    



 

22 V.11-83879 
 

A/66/20

    رات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطّو  - ٥  
لـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                باملناقـشات ا   علمـاً أحاطت اللجنـة      -١١٧

رات األخرية يف جمال النظم العاملية لـسواتل املالحـة، حـسبما وردت يف              األعمال اخلاص بالتطوّ  
  ).١٣٤-١١٥، الفقرات A/AC.105/987الوثيقة (تقرير اللجنة الفرعية 

ــة    -١١٨ ــدير أنَّبوالحظــت اللجن ــال  تق ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــسواتل املالحــة   العنظم اللجن ــة ل املي
لـة يف تـشجيع التوافـق       م كـبري صـوب بلـوغ األهـداف املتمثّ         تواصل إحراز تقدُّ  ) اللجنة الدولية (

لنظم الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيـت،         لوإمكانية التشغيل املتبادل    
 التحتيـة، وال سـيما يف       اجهـا يف الـبىن    ويف الترويج الستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وإدم       

  .البلدان النامية
الـنظم  مـالت متعـّددة لتـرويج       قدَّمت الـدعم حل    أنَّ اللجنة الدولية قد      والحظت اللجنة   -١١٩

، وأنَّ من التطّورات اهلامة يف هذا اجملال اتفاق منتدى مقـدِّمي اخلـدمات     العاملية لسواتل املالحة  
 إشـارات   أجهـزة التقـاط    نـواتج  أشـكال    حتديـد ة لـضمان     املختصّ االتصال باهليئات الدولية  على  

  .النظم العاملية لسواتل املالحة يف املستقبل حتديدا ال لبس فيه
كمـا  مي اخلدمات، التابع للجنة الدولية،      قها منتدى مقدِّ   باإلجنازات اليت حقَّ   هت اللجنةُ ونوَّ  -١٢٠
 لــسواتل املالحــة والتعزيــز احلاليــة واملرتقبــةليميــة الــنظم العامليــة واإلقعنــون  يف املنــشور املتتجلَّــى
 التــدريب ونــشر املعلومــات بــشأن التطبيقــات  بغــرض، والــيت أتيحــت (ST/SPACE/50) الــساتلي

  . واملنافع اليت تعود هبا على البشرية العاملية لسواتل املالحةالعاملية للنظم
تنفيــذها يف إطــار خطــة عمــل  مــع زأو امل/ذة وتقــدير باألنــشطة املنفَّــ بهــت اللجنــة ونوَّ  -١٢١

ز على بناء القـدرات، خـصوصاً يف جمـال نـشر األجهـزة الالزمـة لتنفيـذ                  اللجنة الدولية اليت تركِّ   
املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، ووضــع منــهاج تعليمــي خــاص بــالنظم العامليــة لــسواتل  

لعامليــة لـسواتل املالحــة يف  املالحـة، واالسـتفادة مــن األطـر املرجعيــة اإلقليميـة، وتطبيــق الـنظم ا     
  .A/AC.105/996)( تقرير األمانةن يف االت لدعم التنمية املستدامة، حسبما هو مبيَّخمتلف اجمل

عـات ملكتـب    بتوفري أموال إضافية يف شـكل تربّ       بالدها   التزامداً  جمدَّ د بعض الوفود  وأكَّ  -١٢٢
 لــسواتل املالحــة، مبــا يــشمل شــؤون الفــضاء اخلــارجي دعمــا لربنــامج تطبيقــات الــنظم العامليــة 

  .مي اخلدمات التابع هلااجتماعات وأنشطة اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّ
ــة    -١٢٣ ــة واالجتمــاع  اخلــامس االجتمــاع تقــدير أنَّبوالحظــت اللجن ــة الدولي ــسادس للجن  ال

 ٢٠١٠ أكتــوبر/تــشرين األول، يف بإيطاليــا تورينـو مي اخلــدمات التـابع هلــا ُعقــدا يف  ملنتـدى مقــدِّ 
  .A/AC.105/982)انظر الوثيقة (
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 هبا مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي   اضطلعوأعربت اللجنة عن تقديرها لألعمال اليت     -١٢٤
ره مـن دعـم مـستمر باعتبـاره         لجنـة الدوليـة وملـا يـوفِّ       ال اجتماعاتلمساعدة يف ختطيط وتنظيم     ل

  .امي اخلدمات التابع هلاألمانة التنفيذية للجنة الدولية ومنتدى مقدِّ
 يف طوكيـو،  للجنة الدوليـة   السادساالجتماع  اليابان ستستضيف    أنَّوالحظت اللجنة     -١٢٥

الــصني أعربــت عــن اهتمامهــا باستــضافة   ، وأن٢٠١١َّســبتمرب /أيلــول ٩ إىل ٥يف الفتــرة مــن 
  .٢٠١٢اجتماع اللجنة الدولية الذي سُيعقد عام 

    
    جياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلار  - ٦  

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -١٢٦
 يف تاألعمــال اخلــاص باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، حــسبما ورد  

  ).١٥٠-١٣٥، الفقرات A/AC.105/987(تقرير اللجنة الفرعية 
ة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام  قــرارات وتوصــيات اللجنــ اللجنــةُقــرَّتوأ  -١٢٧

هاربــسون . مـصادر القـدرة النوويــة يف الفـضاء اخلـارجي، الــذي عـاود االنعقـاد برئاســة سـام أ       
  ).١١-٩، الفقرات  واملرفق الثاين١٥٠، الفقرة A/AC.105/987) (اململكة املتحدة(

ــود أنَّ   -١٢٨ ــان اخلــاص  ورأى بعــض الوف ــات  إطــار األم ــصادر بتطبيق ــدرة م ــة الق  يف النووي
 ماً كــبرياً يف تطــوير تطبيقــات مأمونــة ملــصادر القــدرة النوويــة، وأنَّل تقــدُّاخلــارجي ميثِّــ الفــضاء

ن اجلمهـور  تنفيذ هذا اإلطار من جانب الدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة سـيطمئِ              
 تطويرهـا وإطالقهـا      تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء جيـري             على صعيد العـامل بـأنَّ     

  .واستخدامها بطريقة مأمونة
 مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،   الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّبعــضوأعــرب   -١٢٩

رهـا االجتمـاعي أو االقتـصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن ُتعـىن                بصرف النظر عـن مـستوى تطوّ      
ــة يف ال     ــرن باســتخدام مــصادر القــدرة النووي ــايب املقت ــالتنظيم الرق فــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه  ب

  ا ل مــسؤولية دوليــة عمَّــورأت تلــك الوفــود أنَّ احلكومــات تتحمَّــ.  البــشرية قاطبــةًاملــسألة هتــّم
ــى اســتخدام          ــة تنطــوي عل ــشطة وطني ــن أن ــة م ــة وغــري احلكومي ــه املؤســسات احلكومي ــوم ب   تق

ة للبـشرية، ال    مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيد            
  .ة هباضارَّ
 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن            أنَّرأى بعض الوفود    و  -١٣٠

افة إىل الـدول األخـرى     ه ينبغـي تقـدمي معلومـات شـاملة وشـفَّ           بقدر اإلمكان، وأنَّ   يكون حمدوداً 
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 كانت مصادر القـدرة النوويـة        لئن هورأت تلك الوفود أنَّ   . خذة لضمان السالمة  عن التدابري املتَّ  
 يف املـدارات األرضـية،   هاغ السـتخدام مـسوِّ الزمة لبعض البعثات الفضائية بني الكواكب، فال  

 بكـثري وقـد     حيث توجد مصادر طاقة أخرى ميكن استخدامها فيها، وهـي مـصادر أكثـر أمانـاً               
  . كفاءهتاثبتت
ز لـيت ينظِّمهـا الفريـق العامـل تعـزِّ          حلقـات العمـل ا     وأعرب أحد الوفود عن رأي مفـاده أنَّ         -١٣١

ويف هــذا الــسياق، رأى . األنــشطة املتــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي
وعلــى ه ال ينبغــي الــسماح بانتــشار مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي،    ذلــك الوفــد أنَّــ 

ر استخدام تلك املـصادر يف الفـضاء اخلـارجي          تقييم آثا رِ  ه مل جي   يف املدارات األرضية، ألنَّ    اخلصوص
 د يبـيِّن املـسؤوليات ويـضع أدوات تقنيـة وقانونيـة ميكـن      على اإلنسان والبيئة، وليس هناك إطار حمدَّ   

  .ر هلاال احلاالت احلرجة اليت قد تنشأ بسبب ممارسات ال مربِّأن تعاجل على حنو فّع
ب علــى كــاف يف شــكله احلــايل للتغلُّــ  إطــار األمــان غــري وأعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -١٣٢
  .يات الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيالتحّد

    
    األجسام القريبة من األرض  - ٧  

 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -١٣٣
ــن األرض، حـــس   ــة مـ ــسام القريبـ ــال اخلـــاص باألجـ ــردبما األعمـ ــة  يـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ  يف تقريـ

)A/AC.105/987 ١٠ و٩، الفقرتان ، واملرفق الثالث١٦٥-١٥١، الفقرات.(  
 توصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن              ت اللجنةُ وأقرَّ  -١٣٤

 ١٦٥ة ، الفقــرA/AC.105/987) (املكــسيك(تــشو ايو كامجاألرض، الــذي انعقــد برئاســة ســري
  ).واملرفق الثالث

والحظت اللجنةُ أنَّ األكادميية الدولية للمالحـة الفـضائية عقـدت مؤمترهـا الثـاين بـشأن                   -١٣٥
، الـذي  "املخـاطر وسـبل التـصّدي هلـا    "آثار النيازك واملذنبات على كوكب األرض، حتت عنوان    

ــن      ــرة م ــة يف الفت ــضاء الروماني ــة الف ــار١٢ إىل ٩اشــتركت يف تنظيمــه وكال ــا/ أي  يف ٢٠١١يو م
لألكادمييـة الدوليـة    وهـذا املـؤمتر، الـذي ينـدرج يف إطـار متابعـة نتـائج املـؤمتر األول                   . بوخارست

، والـذي ُعقـد يف      "محايـة األرض مـن النيـازك      "، املعنون    الدفاع الكوكيب   بشأن للمالحة الفضائية 
الـيت قـد   ألجـسام  اآخـر التطـورات بـشأن    : ، تناول املسائل التاليـة   ٢٠٠٩غرناطة بإسبانيا يف عام     

؛ وموارد االكتشاف والتعقّب واخلطط؛ وآثـار االرتطامـات وعواقبـها           ل خطرا على األرض   كّتش
والتوعية هبـا؛ والتخطـيط للمهـام والتكنولوجيـات ذات الـصلة؛ والتخطـيط للحمـالت؛ واإلطـار             

  . يبالقانوين والسياسايت والسياسي للدفاع الكوكيب؛ واملضي قُدماً يف جمال الدفاع الكوك
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م يف توسـيع الـشبكة العامليـة للكـشف          أُحرز تقدُّ  هوأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ        -١٣٦
 مـن الوقـت للنظـر يف       مزيـدا  األمر يتطلّب    عن األجسام القريبة من األرض وحتديد مساهتا، بيد أنَّ        

 ورأى .جـسام تلـك األ  مـسار  لتغـيري كيفية حتديد طرائق التعاون الدويل لتخطيط محـالت حمتملـة          
 التعاون الدويل من أجل مواصلة تنمية قدرات الكشف عـن األجـسام القريبـة مـن               ذلك الوفد أنَّ  

 .سم بأمهية قصوىاألجسام يتَّبتلك األرض وإقامة شبكات تبادل املعلومات املتعلقة 

 نيفريق العمل املعين باألجـسام القريبـة مـن األرض عقـد اجتمـاع             والحظت اللجنة أنَّ      -١٣٧
التوصـيات املتعلقـة   اريع عملـه بـشأن مـش     ملتابعـة    واخلمـسني، وذلـك      الرابعة دورهتا   على هامش 

، حسبما يرد يف تقريـر      ي خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض على الصعيد الدويل         بالتصّد
والحظـت اللجنـة أيـضا      ). ١٠، املرفق الثالـث، الفقـرة       A/AC.105/987الوثيقة  (اللجنة الفرعية   

ــينَّأ ــا يف الواليـــات املتحـــدة يـــومي   الفريـــق سـ  ٢٠١١أغـــسطس / آب٢٦ و٢٥نظم اجتماعـ
  .ملناقشة مشروع اختصاصات فريق من وكاالت الفضاء لتخطيط البعثات وعملياهتا

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ٨  

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

    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -١٣٨
ال اخلــاص بدراســة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض  األعمــ

واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سـائر املـسائل        
رات االتــصاالت الفــضائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة  املتــصلة بتطــّو
ــصاحله ــصاالت، حــسبما     وم ــدويل لالت ــدور االحتــاد ال ــساس ب ــا، دون م ــة  ي ــر اللجن رد يف تقري

  ).٢٠٩-٢٠٢، الفقرات A/AC.105/987الوثيقة (الفرعية 
 املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو مـورد       عن رأي مفاده أنَّ   داًوأعرب بعض الوفود جمدَّ     -١٣٩

وذهبـت تلـك    . ية أنشطة الفـضاء اخلـارجي     ، مما يهدِّد استمرار   عخطر التشبُّ  دهيتهدَّ طبيعي حمدود 
ترشيد استغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض وإتاحته جلميع الدول، بصرف  ه ينبغيالوفود إىل أنَّ  

النظــر عــن قــدراهتا التقنيــة احلاليــة، حبيــث تتــاح جلميــع الــدول الفرصــة الســتخدام املــدار الثابــت   
بـار بوجـه خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة            بالنسبة لألرض وفق شروط عادلة، مع إيـالء االعت        

  .ه معتعاونالوالوضع اجلغرايف لبعض البلدان، وذلك مبشاركة االحتاد الدويل لالتصاالت و



 

26 V.11-83879 
 

A/66/20

 إمكانيـة فريـدة لتنفيـذ    يتـيح  املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض       إىل أنَّ  بعـض الوفـود      وذهب  -١٤٠
 البنـد املتعلـق    لـك الوفـود أنَّ    رأت ت و .برامج اجتماعية ومشاريع تعليمية وتقدمي مـساعدات طبيـة        

 يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة للمزيـد             مـدرجاً  باملدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغـي أن يظـلّ        
ــة، أو أفرقــة العمــل    مــن املناقــشة،  ــة الدولي ــة احلكومي ــة، أو األفرق بغــرض يف إطــار األفرقــة العامل

  .العلمية والتقنيةهذا املدار مواصلة حتليل خصائص 
    

    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - ٩  
 باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول                  علمـاً أحاطت اللجنـة      -١٤١

 يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        يـرد األعمال اخلاص باملبادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء، حـسبما              
)A/AC.105/987 ١٧٧-١٦٦، الفقرات.(  

 قـد أسـهمت إسـهاما كـبريا        املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء          أنَّوالحظت اللجنة     -١٤٢
يف رصــد طقــس الفــضاء مــن خــالل نــشر صــفائف األجهــزة، وتبــادل البيانــات املرصــودة بــني   

  .الباحثني يف أحناء العامل
 ا باب املشاركة يف املبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء مفتوحـ            بكونورحَّبت اللجنة     -١٤٣

 . توفِّر األجهـزة   اليت تستضيف مواقع األجهزة أو      سواء منها اليت   مجيع البلدان،    أمام العلماء من  
 جهـاز قيـد   ١ ٠٠٠ صفيفة أجهـزة، تـضمُّ حنـو    ١٥ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة أنَّ هناك        

  . بلدا، ويقوم على تشغيلها منسِّقون معيَّنون يف إطار املبادرة٩٦االستخدام يف 
بــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء تتــيح الفرصــة للــدول         املوالحظــت اللجنــة أنَّ   -١٤٤

الفـضائية واألرضـية،    عدات  األعضاء لتنسيق رصد طقس الفضاء على نطاق العامل باستخدام امل         
ؤ مـن أجـل    املعـارف املـشتركة وتطـوير القـدرات األساسـية يف جمـال التنبّـ       جتميـع وتساعد علـى    
  .الفضائيةعدات حتسني سالمة امل

لجنــة بتقـدير أنَّ نيجرييــا ستستـضيف حلقــة العمـل الثانيــة املتعلقـة باملبــادرة     والحظـت ال   -١٤٥
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٧الدولية بشأن طقس الفضاء يف أبوجا، يف الفترة من 

    
    يف األمد البعيد اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة  - ١٠  

لجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول           أحاطت اللجنـة علمـاً باملناقـشات الـيت دارت يف ال             -١٤٦
 يف تقريــر يــرداألعمــال اخلــاص باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، حــسبما   

 ).٢٠١-١٧٨، الفقرات A/AC.105/987الوثيقة (اللجنة الفرعية 



 

V.11-83879 27 
 

A/66/20 

ت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والفريق العامل املعين باسـتدامة            ّروأق  -١٤٧
جنـوب  (نشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة بيتـر مـارتينيز                     أ

 ).١٢-٩، واملرفق الرابع، الفقرات ١٩٠و ١٨٩، الفقرتان A/AC.105/987) (أفريقيا

  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٤٨

ات وطرائــق عمــل مها رئــيس الفريــق العامــل املعــين باختــصاصورقــة عمــل قــّد )أ( 
الفريق العامل املعين باستدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع للجنـة الفرعيـة                     

 ؛(A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1) العلمية والتقنية

التعليقــات الــواردة مــن االحتــاد الروســي علــى مــشروع اختــصاصات الفريــق     )ب( 
 ؛(A/AC.105/2011/CRP.10)جي يف األمد البعيد العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلار

التعليقــات الــواردة مــن املكــسيك علــى مــشروع اختــصاصات الفريــق العامــل  )ج( 
 .(A/AC.105/2011/CRP.11)املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

 املعـين   ، اختصاصات وطرائق عمل الفريق العامـل      ٦٤٣واعتمدت اللجنة، يف جلستها       -١٤٩
باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، الـواردة    

 .يف املرفق الثاين هلذا التقرير

 ،٢٠٠٩ يف واخلمـسني  الثانيـة  دورهتـا  يف إليه توصلت الذي االتفاق اللجنة واستذكرت  -١٥٠
التوجيهيـة   املبـادئ  جمموعـة  القانونيـة  الفرعيـة  نـة اللج تستعرض أن ينبغي كان إذا ما يف تنظر بأن

ــة ــضل املتعلق ــل املمارســات بأف ــا أن قب ــادئ      تقّره ــرار جمموعــة املب ــد إق ــه ميكــن، بع ــة، وبأن اللجن
د  كان ينبغي أن ُترفـق جمموعـة املبـادئ بقـرار حمـدّ     إذا، أن تنظر اللجنة أيضا يف ما     هذه التوجيهية

 اجلمعية العامة كجـزء مـن قرارهـا الـسنوي بـشأن التعـاون       هاّريصدر عن اجلمعية العامة أو أن تق     
 ).١٦٢، الفقرة A/64/20(الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

 اللجنـة الفرعيـة يف    وأقرتـه ل إليـه الفريـق العامـل        والحظت اللجنة االتفـاق الـذي توصّـ         -١٥١
شاء أفرقــة خــرباء وحتديــد رؤســائها ونــواهبم  دورهتــا الثامنــة واألربعــني، والقاضــي بــضرورة إنــ  

، وذلــك بغيــة تقــدمي تقريــر عــن التقــدم احملــرز إىل اللجنــة يف ٢٠١١أبريــل /حبلــول هنايــة نيــسان
  ).١١، املرفق الرابع، الفقرة A/AC.105/987(دورهتا الرابعة واخلمسني 

ــواهبم واخلــرب         -١٥٢ ــة اخلــرباء ون ــاء أفرق ــسمية رؤس ــاح ت ــة بارتي ــا يفوالحظــت اللجن    اء فيه
ّمما سيتيح ألفرقـة اخلـرباء هـذه        ،  )Add.1 و A/AC.105/2011/CRP.15( ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩
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بدء أعماهلا وفقـاً الختـصاصات وطرائـق عمـل الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                      
 .اخلارجي يف األمد البعيد، اليت ترد يف املرفق الثاين هبذا التقرير

 األمانــة أن تواصــل دعــوة الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملنظمــات  مــنة وطلبــت اللجنــ  -١٥٣
احلكومية الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تـسمية جهـات اتـصال بـالفريق العامـل                          
وتسمية خـرباء خمتـصني للمـشاركة يف أفرقـة اخلـرباء هبـدف تيـسري حتقيـق املزيـد مـن التقـدم يف                         

 .أنشطة األفرقة العاملة

ب بعض الوفـود عـن قلقـه إزاء هـشاشة بيئـة الفـضاء والتحـديات املتعلقـة مبـسألة                وأعر  -١٥٤
ســيما بــسبب تزايــد عــدد األطــراف   اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، وال  
 .الفاعلة يف الفضاء واملركبات الفضائية واحلطام الفضائي

تطـوير قـدراهتا الفـضائية دون       ورأى بعض الوفود أنه ال ينبغي للدول، اليت اسـتطاعت             -١٥٥
ضــوابط، مــع مــا جنــم عــن ذلــك مــن التحــديات املاثلــة اليــوم، أن تتخــذ مــن مراعــاة اســتدامة     
األنشطة الفضائية يف األمـد البعيـد ذريعـة لكـي تقّيـد حريـة الـدول األخـرى الراغبـة يف ممارسـة               

تفرض ضـوابط علـى     حقها املشروع يف استخدام التكنولوجيا نفسها ملنفعتها الوطنية، أو لكي           
 .تلك الدول

ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي محايــة الفــضاء اخلــارجي وترشــيد اســتخدامه باعتبــاره     -١٥٦
مــوردا طبيعيــا حمــدودا، وأنــه يلــزم وضــع لــوائح وقواعــد وتوصــيات واضــحة لــضمان اســتدامة  

 .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدأنشطة 

ج هبا املناقشات اليت تدور يف إطار الفريق العامـل           أّي نتائج ختر   نَّورأى بعض الوفود أ     -١٥٧
ورأى  .لفـضاء ل الـدول ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة          ارتيادينبغي أال تتضمن تدابري حتد من       

بعض الوفود أيضا أنه ينبغي جتنب وضع معـايري أو حـدود مفرطـة الـصرامة لألنـشطة الفـضائية                    
 هنـاك حاجـة إىل   نَّواعتـربت تلـك الوفـود أ    . الناميـة ّمما قد يعيق تعزيز بناء القدرات يف البلـدان 

 يف  ات الالزمـة  مزيد من أنشطة بناء القدرات العلمية والتقنية والقانونية وأنه ينبغي إتاحـة اخلـرب             
 .هذا اجملال للبلدان النامية

 سيفسح للجنـة   وطرائق عمله اعتماد اختصاصات الفريق العامل   نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -١٥٨
لألنشطة الفضائية اليت تتيح هلا التنبؤ بطائفة واسـعة  عملي  ية العلمية والتقنية اجملال إلجراء حتليل       الفرع

 .من االجتاهات والعوامل اليت تؤثر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
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 استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض  نَّوأُعــرب عــن رأي مفــاده أ  -١٥٩
 إقامــة تــوازن بــني دوري اللجنــة يف جمــال التنظــيم  نَّ وأيقومــا علــى التعــاونية ينبغــي أن الــسلم

 .والترويج أمر سيساهم يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 من الضروري ضمان تنفيذ األنشطة الفضائية بطريقة مستدامة وكفالـةَ سـبل      نَّوُرئي أ   -١٦٠
 .حنو عادل من موارد الفضاء اخلارجي الطبيعية احملدودةاستفادة مجيع البلدان على 

 وأُعـرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن يكــون نــشاط الفريــق العامــل مطابقــا للمبــادئ   -١٦١
 وأن ))٥(اخلـارجي واسـتخدامه،   الفـضاء  استكـشاف  ميـدان  يف الـدول  ألنـشطة  القانونية املنظِّمـة 

 . يف الفضاء اخلارجي االهتمام الواجب ملسألة منع وضع األسلحةيوىل

ورئي أنه ُيستحسن أن ُينظـر يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة يف                          -١٦٢
إمكانية وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن التعاون يف ميدان التكنولوجيـات الراقيـة وبلـورة رؤيـة                 

ــة و     ــة املادي ــة لتــصدير مــشتركة حــول املعــايري وأفــضل املمارســات املتبعــة يف جمــال احلماي القانوني
التكنولوجيات الفضائية واستريادها، وتبادل الرؤى بـشأن الـسياسات واملمارسـات واإلجـراءات             

  .التنظيمية والتقنية اليت تضمن االستخدام املشروع للمنتجات الفضائية اخلاضعة للمراقبة
    

    لعلمية والتقنية واألربعني للجنة الفرعية االتاسعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة   - ١١  
ــة حــول بنــد جــدول       -١٦٣ ــة الفرعي ــة علمــاً باملناقــشات الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن

ــة   األعمــال اخلــاص مبــشروع جــدول األعمــال املؤقّــ    ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــدورة اللجن ت ل
، الفقــرات A/AC.105/987( يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة هــي واردة واألربعــني، حــسبما التاســعة
  ).واو واملرفق األول، الباب ٢٢٥-٢١٠
 واألربعـني،  الثامنـة وبناًء على مداوالت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة خـالل دورهتـا                -١٦٤

اتفقــت اللجنــة علــى أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف البنــود املواضــيعية التاليــة يف    
  : واألربعنيالتاسعةدورهتا 

  .انتخاب الرئيس  -١  
  .مة عن األنشطة الوطنيةلتقارير املقدَّاتبادل عام لآلراء وعرض   -٢  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٣  

───────────────── 
  ).٢٨-د (١٩٦٢قرار اجلمعية العامة  )5(  
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تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء   -٤  
  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

تــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك   املــسائل املتــصلة باس  -٥  
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٦  
  . النظم الفضائيةبواسطة إدارة الكوارثدعم   -٧  
  .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -٨  
  :إطار خطط عملالبنود املزمع النظر فيها ضمن   -٩  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    
ــوخَّ (     ــام العمــل املت ــدِّ    ٢٠١٢ى لع ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب دة  حــسبما ه

تقريـر اللجنـة الفرعيـة      بمن املرفـق الثـاين       ٩و ٨ تني الواردة يف الفقر   ،السنوات
  )(A/AC.105/958)العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

  األجسام القريبة من األرض؛  )ب(    
ــوخَّ (     ــام العمــل املت ــدِّ    ٢٠١٢ى لع ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب دة  حــسبما ه

ــسنوات ــرة  ،ال ــواردة يف الفق ــث   ٩ ال ــق الثال ــن املرف ــة   ب م ــة الفرعي ــر اللجن تقري
  )(A/AC.105/987) واألربعني الثامنةالعلمية والتقنية عن دورهتا 

  درة الدولية بشأن طقس الفضاء؛املبا  )ج(    
ــوخَّ (     ــام العمــل املت ــدِّ    ٢٠١٢ى لع ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب دة  حــسبما ه

تقريــر اللجنــة الفرعيــة   ب مــن املرفــق األول  ١٦الــسنوات الــواردة يف الفقــرة   
  )(A/AC.105/933)العلمية والتقنية عن دورهتا السادسة واألربعني 

  ؛يف األمد البعيدارجي استدامة أنشطة الفضاء اخل  )د(    
 من املرفق الثـاين     ٢٣الفقرة   حسبما هو مبيَّن يف      ٢٠١٢ لعام   ىاملتوخَّالعمل  (    

  )هبذا التقرير
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار       : بند منفرد للمناقشة  /موضوع  -١٠  

يـدان  الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف م           
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ــصاالت الفــضائية، و  ــصاالت   دراســة االت ــصلة بتطــّورات االت ــسائل املت ســائر امل
الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومـصاحلها، دون               

  .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 للجنــة الفرعيــة العلميــة  اخلمــسنيمــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١١  

بنـود منفــردة  /تناوهلـا كمواضــيع زمـع   املاملواضــيعمبـا يف ذلــك حتديـد   والتقنيـة،  
  .دة السنواتللمناقشة أو ضمن إطار خطط عمل متعدِّ

خــالل الــدورة التاســعة   ت اللجنــة التوصــية الداعيــة إىل أن ينعقــد مــن جديــد      وأقــرَّ  -١٦٥
الفريـق العامـل املعـين      الفريـق العامـل اجلـامع و       مـن    كلٌّواألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية      

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة                 
  .اخلارجي يف األمد البعيدمن األرض والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء 

ــة واخلمــسني      و  -١٦٦ ــا الثالث ــا اتفقــت يف دورهت ــة أهن ــى ضــرورة إ اســتذكرت اللجن تاحــة عل
ــام       ــن ع ــة م ــة الفرعي ــن دورات اللجن ــاعتني يف كــل دورة م ــام ٢٠١١س ــد ٢٠١٣ إىل ع  لعق

 يف  النوويـة  مـصادر القـدرة      اسـتخدام ب املعـين  الفريـق العامـل   حلقات عمل يف إطار خطـة عمـل         
" اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي            "البنـد املعنـون      بشأن   الفضاء اخلارجي 

)A/AC/105/958١٠ و٨ تانملرفق الثاين، الفقر، ا.(  
ــة   ورحَّ  -١٦٧ ــة الفرعي ــة باتفــاق اللجن ــدوة املزمــع أن   بــت اللجن علــى أن يكــون موضــوع الن

، وفقـا لالتفـاق الـذي أبرمتـه اللجنـة           ٢٠١٢يعقدها مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف عـام             
 الفقــرة ،ألول، املرفــق اA/AC.105/890 (٢٠٠٧الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني يف عــام  

النـدوة  تركـز   وينبغي أن   ".  السوق  املتاحة يف  فرصال:  خدمات رصد األرض   قطاع"، هو   )٢٤
  .إسهام جلنة الفضاء اخلارجي يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةعلى 

    
    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني  - دال  

ــا     -١٦٨ ــة علم ــديربأحاطــت اللجن ــا     تق ــة عــن أعمــال دورهت ــة القانوني ــة الفرعي ــر اللجن  بتقري
تــضمَّن نتــائج املــداوالت الــيت أجرهتــا بــشأن البنــود الــيت    ي، الــذي )A/AC.105/990(اخلمــسني 

 .٦٥/٩٧نظرت فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

  علــى ) ميةمجهوريــة إيــران اإلســال(وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألمحــد طالــب زاده    -١٦٩
 .أبداه من قيادة مقتدرة خالل الدورة اخلمسني للجنة الفرعية ما
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ــا وو ممثّلــوأدىل بكلمــات يف إطــار البنــد    -١٧٠ ــا أملاني ــة التــشيكية وبلجيكــا إيطالي واجلمهوري
وكنـــدا والنمـــسا والواليـــات املتحـــدة  )البوليفاريـــة –مجهوريـــة (زويال  فـــنووفرنـــسا والـــصني 
 أمريكــا دول  كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة ممثّــل البنــد ا بــشأن هــذمــةًكمــا ألقــى كل .واليابــان
 وأدىل  . والـصني  ٧٧نيابة عن جمموعة الـ   زويال البوليفارية      مجهورية فن  ممثّلي، و   والكاريب الالتينية
 . بكلمة أيضااملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص ممثّل

    
    بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة  - ١ 

ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١٧١ ــة الفرعي ــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن
أعماهلــا اخلــاص حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، 

  ).٤٣-٢٩، الفقرات A/AC.105/990( يف تقرير اللجنة الفرعية تردحسبما 
 اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  قـــرَّتوأ  -١٧٢

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  
 واملرفـق األول،  ٤٢ و٣١الفقرتـان   ،A/AC.105/990) (بلجيكـا (برئاسة جان فرانـسوا مـاينس      

 ).١٤ و١٠ و٧الفقرات 

ــت   -١٧٣ ــة  وُعرضـ ــى اللجنـ ــات  علـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ  )A/AC.105/C.1/2011/CRP.12( ورقـ
 كـانون   ١الة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي حـىت              حلتتضّمن تصويبا   

 .)ST/SPACE/11/Rev.2/Add.4لوثيقة ا (٢٠١١يناير /الثاين

 تـشكّل الفضاء اخلارجي   بتحدة املتعلقة   معاهدات األمم امل   أنَّ   وكان رأي بعض الوفود     -١٧٤
 نطاق األنشطة الفـضائية وتقويـة عـرى التعـاون     زيادة توسيعهيكالً قانونياً متيناً بالغ األمهية يف  

ــسلمية    ــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــادة   . ال ــود بزي ورحَّبــت تلــك الوف
ق علـى   أن تنظـر الـدول الـيت مل تـصدّ         حاالت االنضمام إىل املعاهدات، وأعربت عـن أملـها يف           

 .تلك املعاهدات أو مل تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً فيها

هلا حتـدثها وتعـدِّ   أن  ورأى بعض الوفود أنَّ اللجنة ينبغي أن تراجع املعاهدات اخلمس و            -١٧٥
ــادئ املوجِّ  ــد املب ــضمن      بغــرض توطي ــيت ت ــادئ ال ــشطة الفــضاء اخلــارجي، وال ســيما املب ــة ألن ه

استخدامه يف األغراض السلمية وتوثيق التعاون الدويل وإتاحة االنتفاع من تكنولوجيـا الفـضاء         
اجلهـات احلكوميـة    الدول عن األنشطة الفضائية اليت تقوم هبا كل من          للبشرية وتعزيز مسؤولية    

 .وغري احلكومية
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ا أمهيـة   وإن كانـت هلـ    ،معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس        أنَّ   وذهب بعـض الوفـود إىل       -١٧٦
 مل تعــد كافيــة ملعاجلــة املــسائل القانونيــة ، أنــشطة الفــضاء لألغــراض الــسلميةيف إعــدادأساســية 

الناشئة عن التطور التكنولوجي وتوسـع أنـشطة الفـضاء وزيـادة مـشاركة القطـاع اخلـاص، ّممـا                   
 .يستدعي مزيدا من النقاش داخل اللجنة الفرعية

سائل مثــل نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية يف النقــاش حــول مــ أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -١٧٧
 .ة تلك املسائلالفضاء اخلارجي أمر مهم وينبغي أن يواصل الفريق العامل دراس

وذهــب بعــض الوفــود إىل أنَّ مــن املمكــن إجــراء مفاوضــات حــول صــك قــانوين شــامل      -١٧٨
 .نشطة الفضائيةلقانون الفضاء وإبرام ذلك الصك دون مساس باإلطار القانوين القائم اخلاص باأل

التفاوض حول اتفاقية شاملة جديدة بشأن الفضاء اخلـارجي   أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده     -١٧٩
ض النظام القانون الدويل القائم الذي حيكـم أنـشطة الفـضاء             يقوّ قد يؤدي إىل نتائج عكسية وقد     

  .الفضاء اخلارجياخلارجي، وال سيما املبادئ الواردة يف املادتني األوىل والثانية من معاهدة 
    

  كومية معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل  - ٢  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

ــة يف إطــار       -١٨٠ ــة الفرعي ــشة الــيت دارت يف اللجن ــة علمــاً باملناق ــد اخلــاص  الأحاطــت اللجن بن
 احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقـانون     باملعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري    

 ).٥٣-٤٤، الفقرات A/AC.105/990(الفضاء، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

ونّوهت اللجنة بالدور اهلام الـذي تنـهض بـه املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات                    -١٨١
 .غري احلكومية ومسامهتها يف املساعي الرامية إىل تطوير قانون الفضاء

ّوهــت اللجنــة بالــدور الــذي تنــهض بــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف تــوفري منــابر ون  -١٨٢
املنظمـات إىل النظـر يف      تلـك   لتعزيز اإلطـار القـانوين املنطبـق علـى األنـشطة الفـضائية، ودعـت                

  .معاهدات الفضاء اخلارجياالنضمام إىل اختاذ خطوات لتشجيع أعضائها على 
    

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

   الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة علمــاً باملناقــشة الــيت دا    -١٨٣ ــة يف إطــار بنــد جــدول   أحاطــت اللجن ــة الفرعي رت يف اللجن

األعمــال املتعلــق باملــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار      
الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
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ون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل         االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض د          
 ).٧٣-٥٤، الفقرات A/AC.105/990(لالتصاالت، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء         قــّرتوأ  -١٨٤
) ازيــلالرب( مونــسّريات فيلــهو جوزيــهاخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة 

)A/AC.105/990 ١٣، واملرفق الثاين، الفقرة ٥٧، الفقرة.( 

عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو  أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -١٨٥
  .تعيني حلدوده يسبب عدم اليقني القانوين بشأن انطباق قانون الفضاء وقانون اجلو

ينبغـي، عنــدما تنظــر يف  القانونيــة  الفرعيــة اللجنـة  أنَّ وأبـدى بعــض الوفـود رأيــاً مــؤداه    -١٨٦
املسائل املتصلة بتعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أن تراعـي التطـورات التكنولوجيـة                  

 . املوضوعذلكاللجنة الفرعية العلمية والتقنية ينبغي أن تنظر أيضاً يف وأنَّ  األخرية واملقبلة،

  وهــو مــورد طبيعــي حمــدود   -لنــسبة لــألرض املــدار الثابــت با أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -١٨٧
 رشــيداً، وينبغــي أن يكــون اًجيــب أن يــستخدم اســتخدام - عأنــه عرضــة خلطــر التــشّبال خيفــى 

ومن شأن ذلك أن يتـيح للـدول         .متاحاً جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنية الراهنة        
 خاص الحتياجـات البلـدان الناميـة        إمكانية االستفادة من املدار بشروط عادلة، مع إيالء اعتبار        

ــدويل         ــات االحتــاد ال ــاة عملي ــع مراع ــة، وم ــدان معّين ــرايف لبل ــع اجلغ ومــصاحلها وكــذلك للموق
 .لالتصاالت ومعايري األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

اسـتخدام الـدول للمـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض علـى أسـاس            أنَّ   ورأى بعض الوفـود     -١٨٨
 أن تـضع اللجنـة نظامـا قانونيـا يـضمن            ّمغري مقبول وأنه ينبغي من ثَـ      " األسبقيةاألولوية ب "مبدأ  

إتاحة سبل وصول الدول على أساس عادل إىل املواقع املدارية، وفقا ملبـادئ اسـتخدام الفـضاء                 
  .اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم متلّكه

    
ة يف الفضاء اخلارجي استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووي  - ٤  

    وإمكانية تنقيحها
ــة يف إطــار بنــد جــدول       -١٨٩ ــة الفرعي ــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن

ــضاء          ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــتخدام م ــصلة باس ــادئ املت ــتعراض املب ــق باس ــال املتعل األعم
، A/AC.105/990الوثيقـة   (رعيـة    يف تقرير اللجنـة الف     تردوإمكانية تنقيحها، حسبما     )٦(اخلارجي
  ).٨٩-٧٤الفقرات 

───────────────── 
  .٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة  )6(  
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 ).٨٨، الفقرة A/AC.105/990(وأقّرت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   -١٩٠

 ةالتواصـل الوثيقـ  عالقـات  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على           -١٩١
 القانونيــة وســائر هيئــات منظومــة األمــم بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة 

املتحدة ذات الـصلة، هبـدف العمـل علـى وضـع معـايري دوليـة ملزمـة تتنـاول اسـتخدام مـصادر                        
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام مـصادر القـدرة النوويــة يف       ورأى بعـض الوفـود أن يُـ     -١٩٢
الفضاء اخلارجي، خصوصا يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واملـدارات األرضـية املنخفـضة، مـن                

بالقدرة النووية زوَّدة أجل معاجلة اجلوانب القانونية ملشكلة احتمال اصطدام األجسام الفضائية امل   
احلـوادث املتمثلـة يف     حلـوادث أو حـاالت الطـوارئ الـيت قـد تنـشأ عـن                أثناء وجودها يف املدار وا    

عودة تلك األجسام إىل الغالف اجلوي لألرض، وكذلك تأثري تلك العودة على سـطح األرض،               
وذهبت تلك الوفود إىل أنه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االهتمـام لتلـك                  .وعلى حياة الناس وصحتهم   

وخطط طويلة األمـد ولـوائح تنظيميـة، مبـا يف ذلـك إطـار               املسائل من خالل استراتيجيات كافية      
 .األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

من واجب الدول وحدها دون غريها، بصرف       أنَّ   وأعرب بعُض الوفود عن رأي مفاده       -١٩٣
 ُتعــىن بــالتنظيم النظــر عــن مــستوى تطورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن 

الرقــايب املقتــرن باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه املــسألة هتــم    
وكان رأي تلك الوفود أيضا أنَّ احلكومات تتحّمل مسؤولية دولية عّما تقـوم بـه         . البشرية قاطبةً 

 مصادر قدرة نووية    املؤسسات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام         
ويف هـذا   .يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكـون مفيـدة للبـشرية، ال ضـاّرة هبـا        

الــصدد، دعــت تلــك الوفــود اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل إجــراء مراجعــة إلطــار األمــان اخلــاص  
 خـضوع مـة تكفـل     بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي وإىل تـرويج معـايري ملز             

 . نشاط ُينفذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلمأيِّ

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة                        -١٩٤
 وكالفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل التشجيع علـى زيـادة فهـم الـصك                

اســتخدام مــصادر القــدرة تتعلــق ب ووضــع صــكوك قانونيــة جديــدة ا وتنفيــذها وقبوهلــةنيــالقانو
  .النووية يف الفضاء اخلارجي
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دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة   - ٥  
    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص     -١٩٥
ــسائل اخلاصــة        ــق بامل ــشروع الربوتوكــول املتعل ــصلة مب بدراســة واســتعراض التطــورات ذات ال

 تـرد باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـّدات املنقولـة، حـسبما                 
  ).١٠٣-٩٠، الفقرات A/AC.105/990الوثيقة ( اللجنة الفرعية يف تقرير

 اخلـــاص القـــانون لتوحيــد  الـــدويل إدارة املعهـــد جملــس أنَّ بتقـــدير  والحظــت اللجنـــة   -١٩٦
 يف رومـا قـد      ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١١ إىل   ٩الذي عقـد دورتـه التاسـعة عـشرة مـن            ) اليونيدروا(

، وهـو مـؤمتر مـن       متر دبلوماسـي لكـي يعتمـده      أذن بإحالة املـشروع األويل للربوتوكـول إىل مـؤ         
  .٢٠١٢املزمع عقده يف الربع األول من عام 

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٦  

أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء                  -١٩٧
ــانون الفــضاء، حــسبما    ــردالقــدرات يف جمــال ق ــرت ــة   يف تقري ــة الفرعي ، A/AC.105/990( اللجن

  ).١٢٠-١٠٤الفقرات 

ت اللجنـــة توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة بـــشأن هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال رَّوأقـــ  -١٩٨
)A/AC.105/990١١٩ و١١٧ تان، الفقر.( 

 يف جمـال قـانون الفـضاء أمهيـة          والتثقيـف للبحـوث والتـدريب      أنَّ    اللجنـة علـى    واتَّفقت  -١٩٩
ــشطة الفــضائية     فائقــة يف اجلهــود   ــة إىل مواصــلة تطــوير األن ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي الوطني

 .ذ األنشطة الفضائية ضمَنهوزيادة املعرفة باإلطار القانوين الذي تنفَّ

تبــادل اآلراء بــشأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل توســيع    أنَّ والحظــت اللجنــة  -٢٠٠
 مثل عقـد حلقـات عمـل سـنوية حـول قـانون الفـضاء            هودوبذل ج قانون الفضاء،   املعرفة ب نطاق  

 .ووضع مناهج دراسية بشأن قانون الفضاء، تؤدي دورا حموريا يف بناء القدرات يف هذا اجملال

ــانون     أنَّ وذهــب بعــض الوفــود إىل   -٢٠١ ــاء القــدرات يف جمــال ق ــز بن ــاك حاجــة إىل تعزي هن
ويف هــذا الــصدد،  .لتعــاون الــدويلالفـضاء، وخــصوصا يف البلــدان الناميــة، وذلــك مــن خــالل ا 

هناك حاجة إىل زيادة الدعم الذي يقدمه مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي والـدول         أنَّ   لوحظ
األعضاء لتعزيز التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وكذلك التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                 

 .من أجل تيسري تبادل املعارف يف جمال قانون الفضاء بني الدول
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إقامة روابط أكادميية وثيقة بني املؤسـسات                 -٢٠٢
 الطويلـة األجـل واجلامعـات ومراكـز البحـث التابعـة             الزماالتاألكادميية يف البلدان النامية، وبرامج      

 .لألمم املتحدة وغريها من املؤسسات الوطنية والدولية املعنية بقانون الفضاء
    

    ل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائيتباد  - ٧  
أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص     -٢٠٣

 يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        تـرد باآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، حسبما         
 ).١٤٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/990الوثيقة (

ــد        -٢٠٤ ــذا البن ــشأن ه ــة ب ــة الفرعي ــة توصــية اللجن ــّرت اللجن ــة (وأق   ، A/AC.105/990الوثيق
 ).١٤٠الفقرة 

وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام الفـضائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ                  -٢٠٥
ة لتخفيف احلطـام الفـضائي الـيت        ، للمبادئ التوجيهي  ٦٢/٢١٧إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها      

وضعتها جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية ميثّـل خطـوة أساسـية يف تزويـد                    
  .مجيع الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات بشأن كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي

سألة ختفيـف    ملـ  ه ينبغي مواصـلة إيـالء األولويـة        أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده       -٢٠٦
احلطــام الفــضائي، بغيــة املــضي يف زيــادة البحــوث املتعلقــة بتكنولوجيــا رصــد احلطــام الفــضائي 

والتكنولوجيات الرامية إىل محاية النظم الفضائية من احلطام الفـضائي          ة بيئة ذلك احلطام     ومنذج
 .وإىل احلد بدرجة كبرية من تكوين املزيد من احلطام الفضائي

لوفود أنه ال ينبغي أن تؤدي جهود ختفيف احلطام الفضائي إىل وضـع معـايري   ورأى بعض ا   -٢٠٧
 .ا قد يعيق تعزيز بناء القدرات يف البلدان الناميةأو حدود مفرطة الصرامة لألنشطة الفضائية ّمم

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إجــراء حبــوث تقنيــة هبــدف حتــسني    -٢٠٨
 تـها  مواكبضـمان اسـتمرار   احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة و       املبادئ التوجيهية لتخفيـف   
قــدرات كــشف احلطــام الفــضائي واحلــّد منــه، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة  لللتكنولوجيــات اجلديــدة و

 .٦٢/٢١٧العامة 

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنـة الفرعيـة أن ُتـدرج يف جـدول أعماهلـا بنـدا بـشأن                       -٢٠٩
 للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة،              مراجعة اجلوانب القانونية  

 .بغية حتويل تلك املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعرض على اجلمعية العامة العتمادها
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وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تستكشف إمكانية وضـع                -٢١٠
من أجل التغلّب على التحـديات املتـصلة بتخفيـف احلطـام            قواعد جديدة، تشمل قوانني مرنة،      

  .الفضائي الناشئة عن تكثيف وتنويع األنشطة الفضائية حاليا
    

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   - ٨  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املعنــون  أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت    -٢١١
ــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي      تبــادل عــام للمعلومــات عــن التــشريعات الوطني

ــة     ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/990(واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، كمــا وردت يف تقري
 ).١٥٣-١٤٣الفقرات 

ة وفريقهــا العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة وأقــرَّت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــ  -٢١٢
ــذي عــاود       ــسلمية، ال ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ذات ال

، واملرفــق الثالــث، ١٤٥، الفقــرة A/AC.105/990) (النمــسا(االنعقــاد برئاســة إرمغــارد مــاربو  
 ).١٢-٧الفقرات 

ألطــر افهــم مــن لــدول ا مكّنــتفريــق العامــل والحظـت اللجنــة بارتيــاح أنَّ مناقــشات ال   -٢١٣
التنظيمية الوطنية القائمة وتبادل اخلربات حول املمارسات الوطنية، وتبادل املعلومات عن األطـر             

  .القانونية الوطنية لفائدة الدول اليت هي بصدد سن تشريعات تتعلق بأنشطة الفضاء الوطنية
    

     ة واخلمسني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادي  - ٩  
ــة يف إطــار بنــد جــدول       -٢١٤ ــة الفرعي ــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن

األعمــال املتعلــق مبــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة 
  ).١٧٥-١٥٤الفقرات ، A/AC.105/990(القانونية، حسبما ترد يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنـة علـى   اتفقـت  على مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني،       وبناًء  -٢١٥
  :يف دورهتا احلادية واخلمسني يف البنود املوضوعية التاليةالقانونية أن تنظر اللجنة الفرعية 

    
    البنود املنتظمة  

  .انتخاب الرئيس  -١  
 .تبادل عام لآلراء -٢ 
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 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٣ 

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما       -٤ 
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٥ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف        طبيعة املدار    )ب(  
الــسبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  

  .الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
    

    البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  
ادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــص -٦ 

 .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق    -٧  ــة واسـ دراسـ
باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨ 

بادل عـام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام                    ت -٩ 
 .الفضائي

    
    البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط العمل  

ــصلة باستكــشاف        -١٠  ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــق عامــل  : ٢٠١٢   ــام فري ــة    قي ــدَّم إىل اللجن ــر يق ــة لتقري ــصيغة النهائي بوضــع ال
 .الفرعية القانونية

    بنود جديدة  
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن                -١١ 

 . واخلمسنيالثانيةبنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 
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احلادية واخلمـسني،   أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية      ى أن تعاود،    واتفقت اللجنة عل    -٢١٦
 الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي  عقــَد

 الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده،         بتعريـف وتطبيقها، والفريق العامل املعـين باملـسائل املتـصلة          
ــين  ــل املعـ ــق العامـ ــارجي    والفريـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــصلة باستكـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ  بالتـ

 .واستخدامه يف األغراض السلمية

واتفقــت اللجنــة أيــضا علــى أن تــدعو اللجنــة الفرعيــة إىل أن تــستعرض، أثنــاء دورهتــا    -٢١٧
احلادية واخلمسني، مدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم                      

 . ما بعد تلك الدورةيف فترةة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها املتحد

واتفقت اللجنة كذلك على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب                -٢١٨
  .لقانون الفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية

    
    استعراض احلالة الراهنة: عرضية لتكنولوجيا الفضاءالفوائد ال  - هاء  

: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون            -٢١٩
  .٦٥/٩٧، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة

ــد     -٢٢٠ ــذا البن ــم يف إطــار ه ــلوتكلّ ــان   ممثّ ــد والياب ــا واهلن حتــاد الروســي  ال وا كــلٍّ مــن أملاني
  .والواليات املتحدة

األنــشطة : الوكالــة الفــضائية الــشيلية"واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيــضاحي بعنــوان    -٢٢١
   شيلي؛ممثّل، قدَّمه "٢٠١١-٢٠١٠والتعاون الدويل يف الفترة 

ــشرة    -٢٢٢ ــة ن ــة   Spinoff 2010وأُتيحــت للجن ــة للمالحــة اجلوي ــها اإلدارة الوطني  الــيت قدَّمت
  .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(ضاء والف
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                  -٢٢٣

ــة        ــاد اســتراتيجيات إلدارة تنمي ــضت إىل اعتم ــيت أف ــضاء، ال ــا الف ــد العرضــية لتكنولوجي بالفوائ
دة يف العديــد مــن اجملــاالت العلميــة قتــصادات اإلقليميــة، وكــذلك إىل ظهــور ابتكــارات مفيــالا

والعملية للمجتمع املدين، ومنها الطب والبيولوجيا والكيمياء وعلم الفلـك والزراعـة والطـريان              
  .والنقل الّربي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقة
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 وأحاطت اللجنة أيضا علما باملشاريع اجلاري تنفيذها على منت حمطة الفضاء الدوليـة،              -٢٢٤
والرامية إىل إحداث شّتى التطبيقات العملية لفائدة اجملتمع املدين، من قبيل أدوية عـالج مـرض                

  .يدز، والتهاب الكبد، وإنتاج أشباه املوصالت ومنتجات موّجهة للزراعةألا
ــا        -٢٢٥ ــشكِّل حمّركــا قوي ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي ــى أنَّ الفوائ ــة عل واتفقــت اللجن

جي والنمـو يف القطـاع الـصناعي وقطـاع اخلـدمات علـى الـسواء وأنَّـه ميكـن                    بتكار التكنولو الل
االنتفاع من تطبيقهـا يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة وإنـسانية، ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة                      

  .لالتصاالت كما ميكن تطبيقها يف مشاريع ترمي إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة
نبغي الترويج للفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ألهنـا تعـزِّز          واتفقت اللجنة على أنَّه ي      -٢٢٦

  . قتصادات وحتسني نوعية احلياةالبتكارية، وتسهم بذلك يف النهوض بااالالتكنولوجيات 
والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك القطــاع اخلــاص واألوســاط      -٢٢٧

  .رضية لتكنولوجيا الفضاءاألكادميية يف مشاريع شّتى تتعلق بالفوائد الع
    

    الفضاء واجملتمع  - واو  
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة       "الفضاء واجملتمـع  "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون          -٢٢٨

، وال سـّيما مـسألة   "الفضاء والتعلـيم "وركَّزت اللجنة مناقشاهتا على موضوع   . ٦٥/٩٧العامة  
  . وتكنولوجيا الفضاءتشجيع زيادة مشاركة الشباب يف ميدان علوم

و كلٌّ من جنـوب أفريقيـا ومجهوريـة فنــزويال البوليفاريـة      ممثّلوتكلَّم يف إطار هذا البند        -٢٢٩
ــان   ــا واهلنــد والواليــات املتحــدة والياب ــا ونيجريي و دول أعــضاء أخــرى ممثّلــكمــا أدىل . وماليزي

  . بكلمات بشأن هذا البند خالل التبادل العام لآلراء
  :اللجنة إىل العروض اإليضاحية التاليةواستمعت   -٢٣٠

   الواليات املتحدة؛ممثّلقّدمه ، "الفضاء والتعليم"  )أ(  
قّدمــه ، " والفــضاءمركــز دعــم البحــوث: الفريــق املعــين بالبيولوجيــا الفــضائية"  )ب(  

   سويسرا؛ممثّل
 ممثّـل قّدمـه   ،  "التوعية مبسأليت طقس الفـضاء واحلطـام الفـضائي يف إندونيـسيا           "  )ج(  

  ندونيسيا؛إ
، "األنــشطة التثقيفيــة احلديثــة يف اليابــان: ســّد الثغــرات بــني الفــضاء واجملتمــع"  )د(  

   اليابان؛ممثّلقّدمه 
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  ؛ أسترالياممثّلقّدمه ، " الفضاءالربنامج األسترايل لبحوث"  )هـ(  
فرصـــة ملـــشاركة شـــيلي يف : جـــائزة مؤســـسة إكـــس برايـــز برعايـــة غوغـــل "  )و(  

  . شيليممثّل قّدمه، "استكشاف الفضاء
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عن أنشطتها وبراجمها الرامية إىل حفـز                -٢٣١

اهتمام الشباب مبيدان الفضاء من خالل توعيتهم بأمهية علوم الفضاء وتكنولوجياتـه وتطبيقاتـه، وإىل           
  .يا واهلندسة والرياضياتحفز األجيال اجلديدة على التخّصص يف جماالت العلوم والتكنولوج

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة بالفـضاء والتعلـيم واملنظمـات                  -٢٣٢
الدولية تضع عـدداً كـبرياً مـن األنـشطة التواصـلية وبـرامج ومنـاهج تـدريس علـوم الفـضاء مـن                        

اء وتطبيقاهتـا  أجل توعيـة األطفـال والـشباب وعمـوم اجلمهـور مبنـافع علـوم وتكنولوجيـا الفـض               
  . سعيا إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة

وأشارت اللجنة إىل األمهيـة البالغـة للتعـاون الـدويل يف جمـال الـربامج التعليميـة املتعلقـة                      -٢٣٣
بعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، مــن أجــل تعبئــة املــوارد وكفالــة اســتمرار أمهيــة الــربامج التعليميــة  

  .ملتعلقة بالفضاء بالنسبة للشباب على الصعيد العامليا
والحظت اللجنـة الـدور الـذي مـا برحـت حمطـة الفـضاء الدوليـة تـضطلع بـه يف جمـال                          -٢٣٤

  .التعليم والتواصل مع األوساط التعليمية يف أرجاء العامل
ات مـن  والحظت اللجنة األنـشطة املنفَّـذة علـى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال بنـاء القـدر                  -٢٣٥

خــالل التعلــيم والتــدريب علــى تــسخري تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف حتقيــق التنميــة 
ــستدامة ــوم     . املـ ــدريس علـ ــة لتـ ــز اإلقليميـ ــه املراكـ ــدور الـــذي تـــضطلع بـ ــة بالـ ونوَّهـــت اللجنـ

  .وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، يف جمال تدريس علوم الفضاء
  إىل تنظـيم عـدد مـن االحتفـاالت املتـصلة بالفـضاء علـى الـصعيد العـاملي،                   وأشارت اللجنة     -٢٣٦

 / تـشرين األول   ١٠ إىل   ٤وال سّيما األسبوع العاملي للفضاء، الذي ُيحتفل به سنويا يف الفتـرة مـن               
، والحظـت أنَّ هـذه االحتفـاالت مـا زالـت تـسهم يف               ٥٤/٦٨أكتوبر، عمال بقرار اجلمعية العامة      

م اجلمهــور مبــسائل الفــضاء اخلــارجي، وتــوفِّر عــددا مــن األدوات التعليميــة   توعيــة الــشباب وعمــو
  .لألجيال الشابة لتمكينها من االضطالع بدور فاعل يف جمايل علوم وتكنولوجيا الفضاء

ــؤمترات واملـــسابقات واملعـــارض والنـــدوات      -٢٣٧ ــيم عـــدد مـــن املـ ــة تنظـ والحظـــت اللجنـ
لصعيد العاملي، فأتاحـت إقامـة صـالت بـني املعلمـني            واحللقات الدراسية املتصلة بالفضاء على ا     

  .والطالب وتزويدهم بفرص التدريب والتعليم
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وذكَّرت اللجنة بالفائدة اليت يعود هبا استخدام تطبيقات الفضاء على اجملتمع، وبتزايـد               -٢٣٨
ل اســتخدامها يف البلــدان الناميــة باعتبارهــا أدوات لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة، يف جمــاالت مثــ   

التطبيب عن ُبعد، ومن خالل استخدام تكنولوجيات التعلُّم عن ُبعد من قبيل التعلـيم عـن ُبعـد     
  .والتعلُّم اإللكتروين

    
    الفضاء واملياه  - زاي  

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "الفـضاء وامليـاه  "نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون              -٢٣٩
  .٦٥/٩٧العامة 
النمـسا ونيجرييـا   و كـلٍّ مـن أملانيـا وإندونيـسيا وبولنـدا      ممثّـل لبنـد  وتكلّم يف إطار هذا ا      -٢٤٠

 كولومبيـا نيابـةً عـن جمموعـة دول          ممثّـل و دول أعـضاء أخـرى و      ممثّلـ كمـا أدىل    . واهلند واليابـان  
ــة  ــادل العــام لــآلراء   ي والكــاريبأمريكــا الالتيني ــد خــالل التب وأدىل . ، بكلمــات بــشأن هــذا البن

  . للمالحة الفضائية بكلمة يف إطار هذا البند أيضااملراقب عن االحتاد الدويل
  :اليةواستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية الت  -٢٤١

 باستخدام معـدات    ٢٠١٠رصد الفيضانات اليت وقعت يف باكستان يف عام         "  )أ(  
   باكستان؛ ممثّل، قدَّمه "فضائية

   اهلند؛ممثّل، قدَّمه "نداالستفادة من الفضاء واملياه يف تطوير الزراعة يف اهل"  )ب(  
دعوة إىل تقدمي الترشيحات لنيل جائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز العامليـة              "  )ج(  

  .، قدَّمه املراقب عن جملس اجلائزة"للمياه يف دورهتا اخلامسة
ويف ســياق املناقــشات، استعرضــت الوفــود األنــشطة الوطنيــة والتعاونيــة املتعلقــة بامليــاه   -٢٤٢

  . أمثلة للربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأنحيث قدَّمت
 الفتـرة   ٥٨/٢١٧والحظت اللجنـة بارتيـاح أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد أعلنـت يف قرارهـا                    -٢٤٣

، وهـذا أمـر يـنِّم عـن تنـامي           "املـاء مـن أجـل احليـاة       " عقدا دوليا للعمـل بـشأن        ٢٠١٥-٢٠٠٥
 حفـظ املـوارد املائيـة واسـتخدامها         أنَّولـوحظ أيـضا     . املتعلقـة بامليـاه   الوعي واالهتمام باملسائل    

ويف هـذا الـصدد،     . استخداما سليما يتَّسمان بأمهية بالغة الستمرار احلياة على كوكب األرض         
ميكن أن تعزِّز البيانات املستمدَّة من مصدر فضائي خمتلـف الـصالت القائمـة بـني حالـة املـوارد        

  .رزقالطبيعية وفرص كسب ال
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والحظت اللجنة أنَّ البيانات املستمدَّة من مصدر فـضائي ُتـستخدم اسـتخداماً واسـعاً                 -٢٤٤
ــه، إىل جانــب التكنولوجيــات غــري الفــضائية،     ــا الفــضاء وتطبيقات ــاه وأنَّ تكنولوجي يف إدارة املي

ملائيـة يف   تؤّدي دوراً هاما يف معاجلة معظم املسائل املتعلقة بامليـاه، مبـا يف ذلـك فهـم الـدورات ا                   
العامل ورصدها، ورصد كوارث الفيضانات واجلفاف والزالزل وختفيف آثارها، وحتـسني دقّـة             

  .التنّبؤات وصدورها يف الوقت املناسب
والحظت اللجنة كثرة عدد املنـّصات الفـضائية الـيت ُتعـىن باملـسائل املتـصلة بامليـاه، مبـا              -٢٤٥

وأشــارت إىل أنَّ . تخطــيط واملرحلــة النظريــةفيهــا املنــّصات الــيت تقــدم مــسامهات يف مرحلــة ال 
البيانات اليت جتمَّع بواسطة هذه األجهزة تنطوي على إمكانيـة كـبرية لتوسـيع نطـاق اسـتخدام                  

  .تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ملعاجلة املسائل املتصلة باملياه يف كوكب األرض
ــدويل ال       -٢٤٦ ــم املتحــدة ال ــؤمتر األم ــضا بنجــاح م ــة أي ــاين حــول اســتخدام   ونوَّهــت اللجن ث

 ١٨ إىل ١٤تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة امليــاه، الــذي ُعقــد يف بــوينس آيــريس، يف الفتــرة مــن 
ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات     ٢٠١١مــارس /آذار ، والــذي اشــترك يف تنظيمــه كــل مــن برن

يــاه الفــضائية، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة، وجــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للم  
ولــوحظ أنَّ مــن املزمــع عقــد املــؤمتر املقبــل مــن سلــسلة هــذه  . واستــضافته حكومــة األرجنــتني

  .٢٠١٣املؤمترات يف عام 
لكي ُينظـر   " الفضاء وتدبري النظام البيئي   "واتفقت اللجنة على إدراج املوضوع اخلاص         -٢٤٧

، وذلـك بغيـة   ٢٠١٢ام فيه يف إطار هذا البند يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، اليت سـُتعقد يف عـ          
الــشروع يف مــداوالت بــشأن األثــر اإلجيــايب الناشــئ عــن التعــاون بــني مقــدِّمي التكنولوجيــات   
ــة وغـــري     ــة الدوليـ ــة واحلكوميـ واخلـــدمات والبيانـــات املتـــصلة بالفـــضاء واملؤســـسات احلكوميـ

  . والساحلية واستخدامها املستداماحلكومية املسؤولة عن محاية النظم البيئية البحرية
    

    ر املناخيُّالفضاء وتغ  - حاء  
وفقـاً للفقـرة    " الفـضاء وتغيُّـر املنـاخ     "تناولت اللجنة هذه املسألة يف إطار البنـد املعنـون             -٢٤٨
  .٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٥١

وجنـوب أفريقيـا   و أملانيا وإندونيـسيا والربازيـل والربتغـال ومجهوريـة كوريـا          ممثّلوألقى    -٢٤٩
لكة العربية السعودية واهلند والواليات املتحدة واليابـان كلمـات يف إطـار هـذا               وكولومبيا واملم 

ــا نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا   ممثّــلو دول أعــضاء أخــرى وممثّلــكمــا أدىل . البنــد  كولومبي
  .الالتينية والكاريـيب، بكلمات بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء 
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  :وض اإليضاحية التاليةواستمعت اللجنة إىل العر  -٢٥٠
   أوكرانيا؛ممثّل، قدَّمه "النظام الفضائي العاملي لرصد اهلزات األرضية"  )أ(  
املسامهة يف رصد تغيُّر املناخ من خالل بعثات رصـد األرض التابعـة للوكالـة               "  )ب(  

   اليابان؛ممثّل، قدَّمه "اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
، )Climate R3(غّيرات املناخ على الصعيد اإلقليمـي  استعراض مدى التأّهب لت"  )ج(  

  . أسترالياممثّل قدَّمه
والحظــت اللجنــة أنَّ اآلثــار الــسلبية لتغّيــر املنــاخ تــؤثّر علــى مجيــع منــاطق العــامل وأهنــا   -٢٥١

تتجلّى من خالل طائفة متنّوعة من الظواهر مثل االحتـرار العـاملي، واحنـسار الغـالف اجلليـدي                  
واحنسار كتلة الصفائح اجلليدية يف غرينالنـد وكتلـة األهنـار اجلليديـة، وارتفـاع               البحري صيفا،   

مستوى سطح البحر، والتغّريات يف نظم التيارات الكبرية يف احمليطات والظواهر اجلويـة البالغـة               
  .احلّدة أو الشاذّة، كالعواصف واألعاصري املدارية واجلفاف

رصد العاملية وسيلة ُمثلى ملراقبة تغّيـر املنـاخ بدقّـة           والحظت اللجنة أيضا أنَّ عمليات ال       -٢٥٢
ويف هذا الـسياق، الحظـت اللجنـة أنَّ عمليـات           . أكرب، نظراً الّتسام هذه الظاهرة بطابع عاملي      

الرصــد الفــضائية، مــستكَملةً بعمليــات رصــد أرضــية، ُتعــّد وســيلة مناســبة متامــاً لرصــد خمتلــف 
  .هم يف ذلك التغيُّرمظاهر تغيُّر املناخ والعوامل اليت تس

وأحاطت اللجنة علما باجلهود التعاونية القائمـة بـني وكـاالت الفـضاء يف عـّدة بلـدان                    -٢٥٣
من أجل إطالق السواتل لرصد املعـامل القياسـية املتعلقـة بتغيُّـر املنـاخ ومـا ينـشأ عنـه مـن آثـار،                         

  .تغيُّر املناخعّمق يف فهم آثار وتبادل املعلومات املستمّدة من عدة سواتل بغية الت
والحظــت اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا خمتلــف البلــدان لنــشر ســواتل حتمــل علــى متنــها   -٢٥٤

جمموعة متنّوعة من األجهزة لرصـد غـازات االحتبـاس احلـراري واهلبـاء اجلـوي؛ وتعقّـب إزالـة                    
د األحــراج وتــدهور التربــة ومــا ينــتج عنــهما مــن تغيُّــرات يف الكتلــة األحيائيــة احلرجيــة؛ ورصــ 

  .العمليات اجلوية مثل التساقطات والسحب والتغيُّرات العاملية يف حركة دوران املياه
وذهــب بعــض الوفــود إىل أنَّ التعــاون الــدويل يف جمــال الرصــد الفــضائي للمحيطــات      -٢٥٥

ــساهم إســهاما أساســيا يف        ــاعالت بــني الــشمس واألرض، ي ــالف اجلــوي واألرض والتف والغ
  .عن تغيُّر املناخ، وذلك نظرا للطابع العاملي هلذا التغيُّرالتصّدي للتحديات الناشئة 

ورأى بعض الوفود أنَّ تغيُّر املناخ خطر يهّدد أمن اإلنسان مبـا يـنجم عنـه مـن آثـار يف             -٢٥٦
جمال الزراعة تفضي إىل انعدام األمن الغذائي وتلوُّث مـستودعات امليـاه العذبـة الـساحلية، ومـا            
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ن األنـواع الـسمكية ومنـاطق تفرخيهـا، ومـن خـالل تغيُّـر املـوارد                 له أيضا مـن آثـار علـى حماضـ         
  .الطبيعية من حيثُ مداها وحالتها

وبيَّنـت بعــض الوفـود جهــود بلـداهنا يف جمــال دعــم األنـشطة املتعلِّقــة بتغيُّـر املنــاخ الــيت        -٢٥٧
يــضطلع هبــا الفريــق املخــتص برصــد األرض واللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض واملنظومــة    

  .العاملية لنظم رصد األرض والنظام العاملي لرصد املناخ
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ اللجنـة ينبغـي أن تنـهض بـدور أكثـر اسـتباقا                       -٢٥٨

يف الدعوة إىل التعاون الدويل يف جمـال نـشر واسـتخدام الـسواتل لتعقّـب آثـار تغيُّـر املنـاخ ومـا                        
  .ينجم عنه من كوارث

ي مفـاده أنَّ اسـتخدام املعلومـات الفـضائية قـد أتـاح للحكومـات صـقل                  وأُعرب عن رأ    -٢٥٩
سياساهتا املتعلقة بتدبري شؤون البيئة، ودعَّم إنفـاذ القـوانني الـيت تـستهدف إزالـة األحـراج بـصفة                    
  .غري قانونية والقنص غري املشروع وصيد األنواع السمكية املهّددة باخلطر بصورة غري مشروعة

    
    نولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاستخدام تك  - طاء  

اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء      "واصلت اللجنة نظرها يف بند جـدول األعمـال املعنـون              -٢٦٠
  .٦٥/٩٧وفقاً لقرار اجلمعية العامة " يف منظومة األمم املتحدة

و دول  ممثّلـ كمـا أدىل    . و أملانيا وسويسرا وشيلي كلمات يف إطار هـذا البنـد          ممثّلوألقى    -٢٦١
  . أعضاء أخرى بكلمات بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء

وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمة نيابة عـن مفّوضـية األمـم املتحـدة             -٢٦٢
لشؤون الالجئني، اليت تولّت رئاسة االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء                  

ــة و  ــه احلادي ــثالثني، الــيت ُعقــدت يف جنيــف مــن   اخلــارجي يف دورت مــارس / آذار١٨ إىل ١٦ال
  .، فأطلعت اللجنة على نتائج ذلك االجتماع٢٠١١
وُعرض علـى اللجنـة تقريـُر االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء                       -٢٦٣

، واســتذكرت أنَّ االجتمــاع )A/AC.105/992(اخلــارجي عــن أعمــال دورتــه احلاديــة والــثالثني 
، تقريـرا مقـّدما مـن األمـني العـام عـن تنـسيق               ٢٠١٢ناقش يف دورته الثانيـة والـثالثني، عـام          سُي

التوجُّهـات والنتـائج املرتقبـة بـشأن        : األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة       
  .٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
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ك بــني  وأحاطــت اللجنــة علمــاً، بعــني التقــدير، بــالتقرير اخلــاص لالجتمــاع املــشتر          -٢٦٤
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلـارجي بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء داخـل منظومـة                  

، الـذي أُعـدَّ     )A/AC.105/991(األمم املتحدة من أجل التـصّدي للمـسائل املتعلّقـة بتغيُّـر املنـاخ               
ــة ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ويتــضّمن      ــة لألرصــاد اجلوي حتــت إشــراف املنظمــة العاملي

  .ات من هيئات تابعة لألمم املتحدةمسامه
وأُبدي رأي مفاده أنَّه كـان ميكـن أن يـستفاد يف التقريـر اخلـاص مـن التطـرق لتوسـيع                        -٢٦٥

نطــاق اســتخدام الــسواتل يف جهــود اإلنــذار املبكــر؛ وتوســيع نطــاق املعلومــات عــن دور عــّدة  
يئـة؛ والتوسُّـع يف اسـتخدام    هيئات تابعة لألمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك برنـامج األمـم املتحـدة للب               

تكنولوجيا الفضاء، لـيس لرصـد تغيُّـر املنـاخ وتـأثريه فحـسب، بـل أيـضا لتعزيـز ومعاجلـة آثـار                        
  .تدابري التخفيف والتكيُّف

والحظــت اللجنــة أنَّ دورة مــشتركة بــني االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت وفريــق      -٢٦٦
ــد عقــدت يف  األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرا    ــة، ق ــارس / آذار١٦في  ٢٠١١م

وأسفرت عـن إنـشاء فرقـة عمـل خاصـة هتـدف إىل اإلسـهام مـسامهة جوهريـة يف مـؤمتر األمـم                     
، وجتـسيد  ٢٠١٢املتحدة للتنميـة املـستدامة، املُقـّرر عقـده يف ريـو دي جـانريو بالربازيـل، عـام           

 الــذي يؤّديــه اســتخدام  آراء جمموعــة واســعة مــن هيئــات األمــم املتحــدة بــشأن الــدور املتزايــد  
  .البيانات املكانية املستمدَّة من الفضاء يف حتقيق التنمية املستدامة

والحظت اللجنـة أنَّ اجللـسة غـري الرمسيـة الثامنـة املفتوحـة للـدول األعـضاء يف اللجنـة                       -٢٦٧
قـد عقـدت    " الفضاء وتغيُّـر املنـاخ    "واجلهات اليت هلا صفة مراقب لديها واليت تناولت موضوع          

مـارس  / آذار ١٨مباشرة بعد الدورة احلاديـة والـثالثني لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت، يف                 
واتفقــت اللجنــة علــى أنَّ هــذه اجللــسات غــري الرمسيــة املفتوحــة قــد أتاحــت الفرصــة    . ٢٠١١

ــضاء يف         ــا الف ــتخدام تكنولوجي ــصلة باس ــادل اآلراء حــول املواضــيع ذات ال ــوعي وتب ــادة ال لزي
تحـدة، وشـّجعت الـدول األعـضاء علـى املـشاركة مبزيـد مـن النـشاط يف هـذه                     منظومة األمم امل  

  .اجللسات غري الرمسية
والحظت اللجنة أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، حبكـم وظيفتـه كأمانـة لالجتمـاع                 -٢٦٨

املشترك بني الوكاالت، ُينسِّق مع برنامج األغذية العاملي الستضافة دورة االجتماع املشترك بـني            
  .٢٠١٢مارس /كاالت الثانية والثالثني، املقّرر عقدها يف روما يف آذارالو

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ األمانة تواصل تعّهد موقع شبكي خـاص بتنـسيق أنـشطة                 -٢٦٩
وتتـاح يف هـذا     ). www.uncosa.unvienna.org(الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمـم املتحـدة         
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 اليت قُدِّمت يف الدورة احلادية والثالثني لالجتمـاع املـشترك           املوقع الشبكي العروض اإليضاحية   
بني الوكاالت ويف اجللسة املفتوحـة غـري الرمسيـة الالحقـة لتلـك الـدورة، إضـافةً إىل معلومـات                     

  .أخرى عن األنشطة الراهنة ذات الصلة بالفضاء اليت تنفِّذها هيئات األمم املتحدة
    

    دور اللجنة يف املستقبل  - ياء  
، نظـرت اللجنـة يف إدراج بنـد جديـد           ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامـة       ٢وفقاً للفقرة     -٢٧٠

 ".دور اللجنة يف املستقبل"عنوانه 

 أنَّ مـن ذلـك القـرار،    ٢٨ اجلمعية الحظت بارتياح، يف الفقـرة    نَّواستذكرت اللجنة أ    -٢٧١
مها رئـيس اللجنـة للفتـرة       دَّاللجنة ستنظر، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف ورقـة العمـل الـيت قـ              

 ".حنو وضع سياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاء"، بعنوان ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 بــشأنواســتذكرت اللجنــة االتفــاق الــذي توصــلت إليــه يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني    -٢٧٢
ــه    ــد عنوانـ ــد جديـ ــستقبل "إدراج بنـ ــة يف املـ ــة    " دور اللجنـ ــا الرابعـ ــال دورهتـ ــدول أعمـ يف جـ

 .ة واحدة فقط، حىت يتسىن للجنة مواصلة النظر يف تلك الورقةواخلمسني، لسن

، ونائــب رئــيس اللجنــة للفتــرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨وألقــى كــل مــن رئــيس اللجنــة للفتــرة   -٢٧٣
كلمــة يف إطــار ، و الربازيــل واجلمهوريــة التــشيكية والــصني واملكــسيكممثّلــ، و٢٠١١-٢٠١٠
 .هذا البند

 ورقـة   نَّ، أ ٢٠٠٩-٢٠٠٨، رئيس اللجنة للفتـرة      )كولومبيا(وبّين سريو أريبالو يبيس       -٢٧٤
وثيقة إطـار مفـاهيمي ميكنـها       ) أ (:عما يلي هي عبارة   ) A/AC.105/L.278الوثيقة  (العمل تلك   

سـيما بالنـسبة للبلـدان ذات القـدرات الفـضائية            أن تعاجل الشواغل املتعلقة بشؤون الفضاء، وال      
ستشراف األنشطة الفضائية املـستقبلية علـى       برنامج استشرايف ال يقتصر على ا     ) ب(و الناهضة؛

وثيقـة  ) ج(مستوى اللجنة فحسب، بل أيـضاً علـى املـستوى الـوطين واإلقليمـي واألقـاليمي؛ و                
 .أولية ميكن إثراؤها أثناء تنفيذ األنشطة الفضائية وميكن للجنة معاودة النظر فيها مستقبالً

ة الوثيقـة والنظـر يف توسـيع نطاقهـا      من املفيـد تعزيـز منهجـ     نَّوأعرب عن رأي مفاده أ      -٢٧٥
 .لتشمل عناصر ذات صلة بالتنمية املستدامة

 باإلمكــان مواصــلة العمــل علــى الوثيقــة يف إطــار الفريــق   نَّوأعــرب عــن رأي مفــاده أ  -٢٧٦
 .العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
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يما يتعلق بدورها يف املستقبل، هنـج تعـددي          عمل اللجنة، ف   ه ينبغي أن يتبع يف    ورئي أن   -٢٧٧
 . األعضاء يف اللجنةمناقشة البنود اليت هتم الدوليتيح 

وأعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي للجنة تعزيـز أنـشطتها يف جمـال قـانون الفـضاء لكـي                      -٢٧٨
تتكّيف مع تغّير اجتاهات األنشطة الفضائية، وأن توسع مـن أعماهلـا يف جمـال حتـسني القـدرات                  

  .الفضائية للبلدان النامية واتباع منهجيات عمل مبتكرة

 يف هذا البند يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني، عـام     نظرهاووافقت اللجنة على مواصلة     -٢٧٩
وعلى النظر يف املقترحات املقدمة يف إطـار البنـد، مبـا فيهـا اقتـراح               ، لسنة واحدة فقط،     ٢٠١٢

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨لرئيس اللجنة يف الفترة ) A/AC.105/L.278 (صيغة حمدثة لورقة العمل
    

   مسائل أخرى - كاف 
وفقـا لقـرار اجلمعيـة      " مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون               -٢٨٠

 .٦٥/٩٧العامة 

وسويــسرا والــصني زويال البوليفاريــة  فــن ومجهوريــةو اجلمهوريــة التــشيكية ممثّلــوألقــى   -٢٨١
 وخــالل .كلمــة يف إطــار هــذا البنــد   ونيجرييــا والواليــات املتحــدةواململكــة العربيــة الــسعودية

 ممثّــلوو دول أعــضاء أخــرى، ممثّلــالتبــادل العــام لــآلراء، أدىل بكلمــات بــشأن هــذا البنــد أيــضا 
 مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       ممثّـل ي و   كولومبيا نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب           

م أيــضا لّــوتك.  األورويباالحتــاد هنغاريــا نيابــة عــن ممثّــلني، و والــص٧٧نيابــة عــن جمموعــة الـــ 
 اململكة العربية السعودية نيابة عن رابطة مراكـز االستـشعار           ممثّلوألقى   .املراقب عن أذربيجان  

 .كذلك كلمة عن بعد يف العامل العريب
    

   ٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترتني  -١ 
ــة   وعمــال بالتــدابري املتعلقــة بطرائــق عمــل  ٦٥/٩٧وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٢٨٢ اللجن

، نظــرت اللجنــة يف ٥٢/٥٦ حــسبما أقّرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  )٧(وهيئتيهــا الفــرعيتني،
 .٢٠١٣-٢٠١٢الفرعيتني للفترة  تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها

───────────────── 
انظر  ، املرفق األول؛(A/52/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )7(  

الثاين،  ، املرفق(A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  أيضاً
  .التذييل الثالث
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يت قـــدمت أثنـــاء دورهتـــا الثالثـــة واخلمـــسني يف ، الـــواســـتذكرت اللجنـــة الترشـــيحات  -٢٨٣
للجنـة الفرعيـة العلميـة     ملناصب رئيس اللجنـة والنائـب األول لـرئيس اللجنـة ورئـيس ا           ،٢٠١٠
 )٨(.، حسبما وردت يف تقريرها عن تلك الدورةوالتقنية

دت ترشــــيح بيــــوتر فوالنــــسكي دول أوروبــــا الــــشرقية قــــد أّيــــ نَّوالحظــــت اللجنــــة أ  -٢٨٤
 ٢٠١٣-٢٠١٢املقـــــــرر للفتـــــــرة /نـــــــصب النائـــــــب الثـــــــاين لـــــــرئيس اللجنـــــــةمل) بولنـــــــدا(
)A/AC.105/2011/CRP.3.( 

ــة أ   -٢٨٥ ــت اللجنــ ــد أّيــــ   نَّوالحظــ ــة قــ ــدول األفريقيــ ــسيب   الــ ــاري بريــ ــيح تــ ي  دت ترشــ
ــا( ــرة    ) نيجرييـــــ ــة للفتـــــ ــة القانونيـــــ ــة الفرعيـــــ ــيس اللجنـــــ ــصب رئـــــ  ٢٠١٣-٢٠١٢ملنـــــ
)A/AC.105/2011/CRP.5.(  

) اليابـان ( وافقت اللجنة علـى انتخـاب ياسوشـي هوريكـاوا      ،٢٠١٣-٢٠١٢وللفترة    -٢٨٦
 رئـيس اللجنـة ونائـب    ملناصـب ) بولنـدا (وبيـوتر فوالنـسكي    ) الربتغال(وفيليبه دواريت سانتوس    

املقــرر، علــى التــوايل؛ وانتخــاب فــيلكس كليمينتينــو      /رئيــسها األول ونائــب رئيــسها الثــاين   
ي   رعية العلمية والتقنية؛ وانتخاب تـاري بـرييب       ملنصب رئيس اللجنة الف   ) األرجنتني(مينيكوتشي  

 .ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية) نيجرييا(

ود بــوث يــدت ترشــيح إيل دول أوروبــا الــشرقية قــد أّيــ   نَّوالحظــت اللجنــة أيــضاً أ    -٢٨٧
 ٢٠١٥-٢٠١٤ملنـــــصب رئـــــيس اللجنـــــة الفرعيـــــة العلميـــــة والتقنيـــــة للفتـــــرة ) هنغاريـــــا(
)A/AC.105/2011/CRP.4.( 
    

   عضوية اللجنة - ٢ 
ــان ا     -٢٨٨ ــب أذربيجـ ــة بطلـ ــت اللجنـ ــة   الرّحبـ ــضوية اللجنـ ــضمام إىل عـ ــة (نـ ــر الوثيقـ  انظـ

A/AC.105/2011/CRP.7.( 

نـضمام إىل معاهـدات   الوأشارت اللجنـة علـى حكومـة أذربيجـان بـالنظر يف إمكانيـة ا               -٢٨٩
  .األقلاألمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي أو إىل بعضها على 

، ٢٠١١وقّررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني، عـام                   -٢٩٠
 .بأن تصبح أذربيجان عضوا يف اللجنة

    
───────────────── 

  .٣٠٣-٣٠١الفقرات ، (A/65/20) ٢٠، امللحق رقم الستون وةاخلامس، الدورة املرجع نفسه )8(  
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   صفة املراقب - ٣ 
  عـد يف   رّحبت اللجنـة باملعلومـات اإلضـافية املقدمـة مـن رابطـة مراكـز االستـشعار عـن بُ                     -٢٩١

طلـب  يـرد   و)٩(.٢٠١٠نـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني يف عـام          العامل العريب وفقـاً ملـا طلبتـه اللج        
ــات    ــة االجتماعــ ــات غرفــ ــة يف ورقــ  A/AC.105/2011/CRP.6 وA/AC.105/2010/CRP.5الرابطــ

 .A/AC.105/C.2/2011/CRP.11، وAdd.1 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.18و

صـفة   تني، بأن متنح  رت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة، يف دورهتا السادسة والس         رَّوق  -٢٩٢
 .عد يف العامل العريبمراقب دائم لدى اللجنة لرابطة مراكز االستشعار عن ُب

 واسـتناداً إىل اتـصال      ،٢٠١١ التفاق اللجنة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، عـام             وطبقا  -٢٩٣
إىل األمانة باللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية التابعـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي و              

املعلومات اليت حصلت عليها من املوقع الـشبكي لفـرع املنظمـات غـري احلكوميـة التـابع إلدارة            
ـــ   ــة، أعـ ــة باألمانــ ــصادية واالجتماعيــ ــشؤون االقتــ ــات   دَّالــ ــة اجتماعــ ــة غرفــ ــة ورقــ ت األمانــ

)A/AC.105/2011/CRP.8 (معلومــات عــن اإلجــراءات املتبعــة حلــصول املنظمــات غــري  تتــضمن 
 اللجنة املنظمـات     وحثّت .ستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي     ا صفةاحلكومية على   

 مراقــب دائــم لــدى اللجنــة والــيت مل تبــدأ بعــد إجــراءات طلــب    صــفةغــري احلكوميــة الــيت هلــا  
 . مراقب لدى اجمللس، أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكنصفةاحلصول على 

إليه يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،    لت  صَّتفاق الذي تو  الرت اللجنة التأكيد على ا    رَّوك  -٢٩٤
ــام  ــأن )١٠(،٢٠١٠ع ــنحب ــة   صــفة   ُتم ــري احلكومي ــات غ ــب للمنظم ــامراق ــالث   مؤقت ــرة ث ، لفت

 استـشاري لـدى اجمللـس       صـفة  تـرد معلومـات عـن حالـة طلبـها احلـصول علـى                أنسنوات، إىل   
ضـافية إذا   ميكن أن متـدد سـنة إ   لدى اللجنة صفة املراقب املؤقتة؛ وبأن االقتصادي واالجتماعي 

 صـفة مراقـب دائـم هلـذه املنظمـات غـري احلكوميـة لـدى                 ؛ وبأن َتمنح اللجنة   اقتضى األمر ذلك  
  . لدى اجمللسصفة استشاريتأكيد منحها 

    
    املسائل التنظيمية  - ٤  

أعـضاء   األمانـة أن تقـوم، بالتـشاور مـع           مـن استذكرت اللجنـة أهنـا كانـت قـد طلبـت              -٢٩٥
النظر يف بـ ، ٢٠٠٩الفرعيتني، يف دورهتا الثانية واخلمسني، عـام      مكتبها وأعضاء مكتيب هيئتيها     

سبل ترشيد استخدام وقت اللجنة وهيئتيها الفرعيتني وحتقيـق االسـتفادة املثلـى منـه، مـع إيـالء                   
───────────────── 

  .٣١٠املرجع نفسه، الفقرة  )9(  
  .٣١١املرجع نفسه، الفقرة  )10( 
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االعتبار للحاجة إىل املوازنة بني الفائدة الكبرية اليت تعود هبـا العـروض اإليـضاحية التقنيـة، مـن                   
 يف املــسائل املعروضــة علــى مــن الناحيــة الفنيــةاحــة الوقــت الكــايف للنظــر ، واحلاجــة إىل إتجهــة

 . أخرىجهةاللجنة وهيئتيها الفرعيتني، من 

ــّر  -٢٩٦ ــة وأق ــا  توصــيات الت اللجن ــيت أوردهت ــة   ال ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــرات اللجن يف الفق
اللجنـة  ليت أوردهتـا    اتوصيات  الو )١١(دورهتا الثامنة واألربعني   من تقريرها عن أعمال      ٢٢٠-٢١٦

 )١٢( دورهتـا اخلمـسني     مـن تقريرهـا عـن أعمـال        ١٩٨-١٩٦ و ١٩٤ الفقرات   الفرعية القانونية يف  
 .هابشأن حتسني طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى من

ــام         -٢٩٧ ــة واخلمــسني، يف ع ــا الثالث ــة يف دورهت ــه اللجن ــذي قدَّمت ــب ال ــا للطل ، ٢٠١٠ووفق
ــشأن التوقــف عــن اســتخدام النــصوص غــري املنقَّحــة       نظــر ــة ب ــرح مــن األمان ــة يف مقت ت اللجن

)A/AC.105/C.2/L.282(،وفقــا لــذلك املقتــرح، علــى التوقــف عــن اســتخدام هــذه    ، واتفقــت
 .٢٠١٢النصوص اعتبارا من دورهتا اخلامسة واخلمسني، اليت سُتعقد يف عام 

 طرائـق العمـل ذاهتـا الـيت اقترحتـها اللجنـة             عملـها أن تتبع يف تنظـيم      ووافقت اللجنة على      -٢٩٨
  : ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة على ما يلي.الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية

  ؛توخي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال  )أ(  
، وأن تكـون العـروض      دقـائق  ١٠ كل كلمة، كقاعدة عامـة،       تتجاوز مدة أال    )ب(  

اإليضاحية العلمية والتقنيـة ذات صـلة وثيقـة ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة، وأال تتجـاوز مـدهتا             
   بتجاوزها للفترة املخصصة هلا؛ حسب اللزوموينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود.  دقيقة١٥

ــة      )ج(   ــديها إبــالغ األمان ــراقبني ل ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ــدء ينبغــي لل   قبــل ب
 برغبتــهم يف تقــدمي عــروض إيــضاحية علميــة وتقنيــة مــع بيــان البنــد الــذي ســُتلقى هــذه الــدورة

 توضـع وينبغـي أن    . العروض يف إطاره، حرصـا علـى االسـتفادة املثلـى مـن خطـة عمـل الـدورة                  
قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها،            

وينبغـي أن   . رفع آخر جلسة عامة يف ذلـك اليـوم        ب التسجيل يف هذه القائمة عند       يغلق با وأن  
  .لترمجة الفوريةل اًلعروض اإليضاحية تيسري أقالم لسرؤوتتاح 
  مـن تقريـر اللجنـة      ٣٢٥واتفقت اللجنة على توسيع نطـاق األحكـام الـواردة يف الفقـرة                -٢٩٩

  . والصني وجمموعات أقاليمية أخرى٧٧لـعن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني لتشمل جمموعة ا
───────────────── 

  .A/AC.105/987الوثيقة  )11( 
  .A/AC.105/990الوثيقة  )12( 
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أن ، ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي اختــصار مــدة دورات اللجنــة الفرعيــة القانونيــة   و  -٣٠٠
 لدورات اللجنة أو لدورات اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وخـصوصاً      املوفرخيصص الوقت   

 وشـدَّدت  .يف األمـد البعيـد  ي فريقها العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارج    الجتماعات  
 الـدول األعـضاء   وغري الـضروري الـذي يقـع علـى كاهـل            ثقيل  الايل  تلك الوفود على العبء امل    

 .بسبب تدين معدل استخدام الوقت املتاح

هـي املنتـدى الـدويل     وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ اللجنـة الفرعيـة القانونيـة                    -٣٠١
يف نقــاش بــشأن اجلوانــب القانونيــة املتعلقــة أن تــشارك ن الناميــة  للبلــداالوحيــد الــذي يتــسّنى فيــه
 للجنـة الفرعيـة     املخـصَّص  ترشـيد الوقـت      ه ينبغـيَ  رأت تلك الوفود أنّ    و .بأنشطة الفضاء اخلارجي  

 أمثـل بـإدراج بنـود موضـوعية يف جـدول األعمـال ملناقـشتها بغـرض تعزيـز                    على حنـو  واستخدامه  
 لـدورات اللجنـة الفرعيـة حاليـاً         املخصَّـصة بغـي اإلبقـاء علـى املـدة         اإلطار القانوين الدويل، وأنه ين    

 .النظر يف اجلوانب القانونية ألنشطة الفضاء اخلارجيحبيث ميكن مواصلة 
    

    حلقة نقاش خالل دورة اجلمعية العامة السادسة والستني  - ٥  
 قرارهـا    مـن  ٤٢ الفقـرة    ، يف ارتيـاح بأحاطـت علمـا     استذكرت اللجنة أنَّ اجلمعية العامة        -٣٠٢
عقد حلقة نقاش حول موضوع الفضاء وحاالت الطـوارئ يف مقـر األمـم املتحـدة يف                  ب ،٦٥/٩٧
 على ضـرورة عقـد حلقـة نقـاش أثنـاء دورة اجلمعيـة               ت، ووافق ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢

العامة السادسة والستني حول موضـوع تتـوىل اللجنـة اختيـاره، مـع مراعـاة حلقـات النقـاش الـيت                      
 . املناخ واألمن الغذائي والصحة العاملية وحاالت الطوارئتغيُّر بشأن عقدت

اتفقــت اللجنــة علــى أن يكــون موضــوع حلقــة النقــاش الــيت ســتعقد يف إطــار اللجنــة  و  -٣٠٣
 يف البنـد املعنـون      أثنـاء نظرهـا   الرابعة التابعة للجمعيـة العامـة خـالل دورهتـا الـسادسة والـستني،               

ــدويل يف اســتخدا  " ــاون ال ــسلمية   التع ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــو ،"م الف ــة   ه ــسامهة جلن م
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة    

)A/AC.105/2011/CRP.9( ، أعــاله،  ٦٢وضــع الــصيغة النهائيــة هلــذه الوثيقــة وفقــا للفقــرة  مــع
 .ار حلقات النقاش السابقةومراعاة أمهية املواضيع املُتناولة يف إط

   
  مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة اخلامسة واخلمسني - ٦ 

ــالنظر    -٣٠٤ ــة بـ ــت اللجنـ ــام   ،أوصـ ــسني عـ ــسة واخلمـ ــا اخلامـ ــود ٢٠١٢ يف دورهتـ ، يف البنـ
  :املوضوعية التالية

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
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 .تبادل عام لآلراء  -٢  

 .دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخ  -٣  

تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء   -٤  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  -٥  

 .ة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسنيتقرير اللجن  -٦  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٧  

 .الفضاء واجملتمع  -٨  

 .الفضاء واملياه  -٩  

 .الفضاء وتغّير املناخ  -١٠  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١١  

 .يف املستقبلدور اللجنة   -١٢  

 .مسائل أخرى  -١٣  

، الـذي أُطلـق     Landsatواتفقت اللجنة على أمهية االحتفال بالذكرى األربعني للساتل           -٣٠٥
د العديـد مـن البلـدان ببيانـات         يف إطار أول بعثة لرصد األرض بالـسواتل، والـذي مـا فتـئ يـزوّ               

ل دورهتـا اخلامـسة     ، وقرَّرت عقد حلقة نقاش خاصة خـال       ١٩٧٢االستشعار عن بعد منذ عام      
 لـذلك االحتفـال وللتطـور الـذي     علـى األقـل  مع ختـصيص سـاعتني   ، ٢٠١٢واخلمسني يف عام  

،  بالكامـل   مع توفري خـدمات الترمجـة الـشفوية        شهده االستشعار عن بعد على الصعيد العاملي،      
 األنـشطة ، على أن تقدم األمانـة املـساعدة يف إعـداد هـذه          هلذا املوضوع وتنظيم معرض مكرَّس    

 للوفـود املهتمـة هبـذا األمـر علـى هـامش             لتخطـيط هـذه األنـشطة     وسـُيعقد اجتمـاع     . االحتفالية
  . واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالتاسعةالدورة 
واتفقــت اللجنــة علــى إدراج اإلعــالن بــشأن الــذكرى اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف      -٣٠٦

 الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، الفــضاء والــذكرى اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام 
ــق األول   ــوارد يف املرف ــال ــون    هب ــرار املعن ــق مــشروع الق ــر، يف مرف ــدويل يف  "ذا التقري ــاون ال التع

، الـذي سـتنظر فيـه اللجنـة الرابعـة للجمعيـة             "استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        
  .٢٠١١العامة يف عام 
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  نة وهيئتيها الفرعيتنياجلدول الزمين ألعمال اللج - الم 
  اتفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقـت التـايل لـدورهتا ودوريت هيئتيهـا الفـرعيتني                      -٣٠٧

  :٢٠١٢يف عام 
  

 املكان التاريخ 
 فيينا ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠١٢مارس / آذار٣٠- ١٩ اللجنة الفرعية القانونية
   استخدام الفضاء اخلارجي جلنة

 يف األغراض السلمية
 فيينا ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦
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    املرفق األول
اجلزء التذكاري من الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء     

اخلارجي يف األغراض السلمية مبناسبة الذكرى اخلمسني لتحليق 
ة استخدام الفضاء اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلن

    ٢٠١١يونيه / حزيران١اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقودة يف 
 واالتفــاق الــذي توصــلت إليــه جلنــة اســتخدام  ٦٥/٩٧مبقتــضى قــرار اجلمعيــة العامــة    -١

، ٢٠١٠الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أثناء دورهتا الثالثة واخلمسني، املعقودة يف عـام              
 فُـتح  ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١ دورهتا الرابعة واخلمـسني جـزءاً تـذكارياً يف    عقدت اللجنة أثناء 

باب املشاركة فيه أمام كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ وذلك إحياًء للـذكرى اخلمـسني                
ــة      ــشاء اللجن ــذكرى اخلمــسني إلن ــضاء وال ــسان يف الف ــق اإلن ــايل   . لتحلي ــزَء االحتف ــرأس اجل وت

  .، رئيُس اللجنة)ومانيار(دورين بروناريو -دوميترو
ــذكاري    -٢ ــوحــضر اجلــزَء الت ــة  ممثّل ــدول األعــضاء الثمــانني التالي االحتــاد الروســي،  : و ال

ــستان، إكــوادور،      ــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، أفغان ــتني، األردن، أرميني أذربيجــان، األرجن
مجهوريـة   (انيـا، إيـران   أملانيا، اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا، أوروغـواي، أوغنـدا، أوكر           

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بوركينـا فاسـو،               ) اإلسالمية –
، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، تـونس، اجلزائـر،            )املتعّددة القوميات  -دولة  (بولندا، بوليفيا   

ربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا،        اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة الع        
مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســري النكــا، ســلوفاكيا، الــسنغال،    
السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، ُعمان، غانا، غواتيمـاال، فرنـسا، الفلـبني،              

ا، كنـــدا، كوبــــا،  ، فييـــت نــــام، كازاخـــستان، كرواتيـــ   )البوليفاريـــة  –مجهوريـــة  (زويال  فـــن 
ــة       ــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربي ــان، ماليزي ــا، لبن ــا، كيني كوســتاريكا، كولومبي
الــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، النمــسا، نيجرييــا،   

  .اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
ــون عــن االحتــاد األورويب والكرســي الرســويل         -٣ ــضاً مراقب ــذكاري أي وحــضر اجلــزَء الت

  .وفلسطني
كما حضر اجلزء التذكاري مراقبان عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الـدويل               -٤
  .تصاالتلال
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ون منظمـة التعـا  : وحضر اجلزَء التذكاري مراقبون عن املنظمات الدولية احلكومية التالية    -٥
الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث الفلكيـة يف نـصف الكـرة األرضـية           
اجلنــويب، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة، واملنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت، واملعهــد الــدويل   

 واملنظمــة تــصاالت الــساتلية املتنقّلــة،لال، واملنظمــة الدوليــة )اليونيــدروا(لتوحيــد القــانون اخلــاص 
  .ستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيالالالدولية لسواتل االتصاالت، واملركز اإلقليمي 

رابطــة : وحــضر اجلــزَء التــذكاري أيــضاً مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة  -٦
مستكـــشفي الفـــضاء، واملعهـــد األورويب لـــسياسات الفـــضاء، واألكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة   

 الفلكي الـدويل، واملعهـد الـدويل لقـانون          االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، و    االحتادالفضائية، و 
ستـشعار عـن ُبعـد،      الالفضاء، واجلامعة الدولية للفضاء، واجلمعية الدولية للمسح التـصويري وا         

وجــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه، ومؤســسة العــامل اآلمــن، واجمللــس            
  .يل الفضاء، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاءستشاري جلالا
ني علـى املـستوى الـوزاري، ورؤسـاء وكـاالت           ممـثّل وحظي اجلزُء التذكاري مبـشاركة        -٧

فضائية، ومالَّحـني فـضائيني ورواد فـضاء، وغريهـم مـن كبـار الشخـصيات الـذين حتـدثوا عـن                      
يت َمـرَّت علـى وجـود اإلنـسان     إجنازات اللجنة على امتداد مخسني عاماً، وعن اخلمسني عاماً ال   

وأشـري أيـضا إىل الـدور التـارخيي ألول رحلـة            . يف الفضاء اخلارجي وعن مـستقبل اإلنـسان فيـه         
  .، بواسطة يوري غاغارين١٩٦١أبريل / نيسان١٢يقوم هبا اإلنسان إىل الفضاء يف 

ائـدة  وتضّمن برنامج اجلزء التذكاري كلمات افتتاحية، واعتماَد إعالن، ومناقـشات م            -٨
و الدول األعضاء، وافتتاَح معـرض دويل عـن حتليـق اإلنـسان يف              ممثّلمستديرة، وكلمات ألقاها    

  .الفضاء
مون، أمـني عـام األمـم املتحـدة، عـرب رسـالة فيـديو؛ ويـوري                 -وألقى كلٌ من بان كي      -٩

دوريـن برونـاريو، رئـيس جلنـة        -فيدوتوف، مدير عام مكتب األمم املتحدة يف فيينا؛ ودوميتـرو         
كمــا ألقــى أفــراُد طــاقم . تخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، كلمــات افتتاحيــةاســ

  .حمطة الفضاء الدولية كلمة عرب الفيديو يف اجلزء التذكاري
وذكَّر األمني العام يف رسالته عـرب الفيـديو باخلمـسني عامـاً البـاهرة الـيت انقـضت علـى             -١٠

 حــني أصــبح يــوري    ١٩٦١أبريــل  / نيــسان ١٢حتليــق اإلنــسان يف الفــضاء والــيت بــدأت يف      
 يـشهد الـذكرى     ٢٠١١والحـظ أنَّ عـام      . غاغارين أول إنـسان ُيحلِّـق يف مـدار حـول األرض           

ــه، يف    ــاع عقدتـ ــسني ألول اجتمـ ــاين ٢٧اخلمـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــة  ١٩٦١نـ ــة الدائمـ ، اللجنـ
ني إىل الســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية؛ وأنَّ اللجنــة ســعت منــذ ذلــك احلــ   
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وشــدَّد أيــضاً علــى أمهيــة تطبيقــات . ضــمان اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
  .تكنولوجيا الفضاء يف عمل الكيانات التابعة لألمم املتحدة

وأشــاد مــدير عــام مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا، ُمــذكِّراً باإلجنــاز املــذهل املتمثّــل يف   -١١
لفـضاء، بالـدور الرائـد الـذي أّدتـه اللجنـة طـوال العقـود اخلمـسة                  حتليق اإلنسان ألول مـرة يف ا      

ــضاء          ــب شــؤون الف ــه مكت ــا قّدم ــدان ومب ــع البل ــصاحل مجي ــدويل ل ــاون ال ــز التع ــسابقة يف تعزي ال
اخلارجي التابع لألمانـة إىل البلـدان، خاصـة البلـدان الناميـة، مـن مـساعدة علـى تطـوير قـدراهتا                

  .ء وتطبيقاهتا يف األغراض السلميةعلى استخدام علوم وتكنولوجيا الفضا
وشدَّد رئيس اللجنة على الدور الفاعل الـذي تؤديـه اللجنـة يف إرسـاء النظـام القـانوين                   -١٢

الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، وعلى اّتساع جمال تركيـز اللجنـة، وعلـى مواءمـة                 
ن رّواد الفـضاء فقـد شـدَّد علـى          ومبـا أنَّـه هـو نفـسه مـ         . أنشطتها مع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

ضرورة إمعان النظر يف السبل اليت ميكن هبـا لألحبـاث الفـضائية املتقّدمـة ونظـم وتكنولوجيـات                   
استكــشاف الفــضاء املتقّدمــة واألحبــاث العلميــة املتعلقــة بتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء أن تعــود   

 يف الفـضاء اخلـارجي مـن إسـهام       كما ذكَّر مبا قّدمه كل الذين حلّقـوا       . بالنفع على كل البلدان   
  .هائل يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

وأشاد أفراد طاقم حمطـة الفـضاء الدوليـة، يف رسـالتهم عـرب الفيـديو، بيـوري غاغـارين                      -١٣
ــروا       ــع مــن حــذوا حــذوه بعــد ذلــك؛ وذكَّ ــشرية إىل الفــضاء اخلــارجي وجبمي أول مبعــوث للب

ــاريخ األنــشطة الفــضائية واستكــشاف الفــضاء    باإلجنــازات العظيمــة الــيت   ــة يف ت ــها اللجن حقّقت
  .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

واعتمــدت الــدول املــشاركة يف اجلــزء التــذكاري، بــدون تــصويت، إعــالنَ الــذكرى      -١٤
ــضاء          ــتخدام الف ــة اس ــشاء جلن ــذكرى اخلمــسني إلن ــضاء وال ــسان يف الف ــق اإلن اخلمــسني لتحلي

  .غراض السلمية، الذي يرد يف تذييل هذا املرفقاخلارجي يف األ
وتــوىل رئــيس اللجنــة إدارة مناقــشات املائــدة املــستديرة بــشأن استكــشاف الفــضاء           -١٥

خـوان أكونيــا  : ومـستقبل اإلنـسان يف الفـضاء؛ وشـارك يف تلــك املناقـشات املتكلمـون التـالون       
التعليم العـايل والبحـث العلمـي     وزير ،أريناس، رئيس وكالة الفضاء الشيلية؛ ورفعت الشعبوين 

يف تونس؛ وجان جاك دوردان، مدير عام وكالة الفضاء األوروبية؛ ويوشـيفومي إيناتـاين، مـن                
وكالـة استكــشاف الفــضاء يف اليابــان وكــبري العلمـاء املــشرف علــى عــودة الكبــسولة الفــضائية   

لروسـي وأوَّل إنـسان      ا االحتـاد ليونوف، رائـد الفـضاء يف       . إىل األرض؛ وألكساي أ   " هايابوسا"
يــسري يف الفــضاء؛ وليالنــد ملفــني، املــدير املعــاون لــشؤون التوعيــة يف اإلدارة الوطنيــة للمالحــة 
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اجلوية والفضاء واملالّح الفضائي بالواليات املتحدة؛ وليفـي يـانغ، أول مـالّح فـضاء يف الـصني             
  .ُيحلِّق يف مدار حول األرض

 الــدوَر الــذي تؤّديــه علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء  وأبــرزت مناقــشات املائــدة املــستديرة   -١٦
وتطبيقاهتا يف جماهبة التحّديات اليت تواجه العامل مثل تغّير املنـاخ، والتـصّدي للمخـاطر الـصحية                 
والكـــوارث؛ وضـــرورةَ املـــضي يف تطـــوير بـــرامج حتليـــق اإلنـــسان يف الفـــضاء والتغلّـــب علـــى 

كـشاف الفـضاء يف املـستقبل؛ وأمهيـةَ بـرامج           التحّديات اليت تواجهها تلك الـربامج، وآفـاَق است        
التعليم والتثقيف يف جمال أنشطة الفضاء؛ وآفـاَق تطـوير علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف البلـدان                   

  .النامية؛ واحلاجةَ إىل تعاون إقليمي وأقاليمي يف أنشطة الفضاء
وســي، إســبانيا،  الراالحتــاد: و الــدول األعــضاء التاليــةممثّلــويف اجلــزء التــذكاري تكلّــم   -١٧

ــران    ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــة  (أســتراليا، إكــوادور، أملاني ــا، ) اإلســالمية–مجهوري ، إيطالي
ــلوفاكيا،          ــا، س ــا، روماني ــوب أفريقي ــونس، جن ــا، ت ــد، تركي ــدا، تايلن ــا، بولن باكــستان، بلجيك

العربيـة  سويسرا، الصني، فرنـسا، الفلـبني، كازاخـستان، ماليزيـا، املغـرب، املكـسيك، اململكـة                 
 هنغاريـا  ممثّـل وألقـى  . السعودية، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان        

وألقـى  . كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف االحتـاد األورويب      
  .املراقب عن الكرسي الرسويل كلمة أيضاً

زء التذكاري هباتني املناسبتني التـارخييتني اخلمـسينيتني؛        ونوَّهت الدول املشاركة يف اجل      -١٨
ورحَّبت بالفرصة اليت تتيحاهنـا أمـام زيـادة الـوعي جبـدوى وأمهيـة تطبيقـات الفـضاء مـن أجـل                        

  .حتسني ظروف احلياة البشرية
وأشارت الدول املشاركة يف اجلزء التذكاري إىل استصواب االسـتمرار يف اّتبـاع هنـج                 -١٩

لنهوض بالتعاون الـدويل علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية؛                 مجاعي إزاء ا  
وإىل أمهية املضي يف توطيد دور اللجنة يف وضع معـايري دوليـة لألنـشطة الفـضائية املـضطلع هبـا                     
يف جماالت عديدة مبا خيدم مصاحل كل البلدان، ودورها يف ضـمان اسـتدامة األنـشطة الفـضائية                  

  .يف األجل الطويل
ــضاء        -٢٠ ــا الفـ ــوم وتكنولوجيـ ــذكاري دوَر علـ ــزء التـ ــشاركة يف اجلـ ــدول املـ ــرزت الـ وأبـ

وتطبيقاهتــا يف جماهبــة التحــّديات الــيت تواجــه التنميــة العامليــة، وضــرورةَ تعزيــز التعــاون اإلقليمــي 
واألقاليمي يف األنشطة الفضائية من أجل التنميـة املـستدامة؛ واحلاجـةَ إىل تعزيـز بنـاء القـدرات                   

  . ال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لصاحل مجيع البلدانيف جم
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واخُتتم اجلزُء التذكاري باالفتتاح الرمسي للمعـرض الـدويل الـذي أقـيم يف مركـز فيينـا                    -٢١
 مبناسـبة مـرور مخـسني عامـاً علـى حتليـق اإلنـسان يف        ٢٠١١يونيـه  /الدويل خالل شهر حزيران  

م املتحدة يف فيينا، ورئيس جلنة اسـتخدام الفـضاء   وأدىل كل من مدير عام مكتب األم     . الفضاء
اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، ومــازالن عثمــان، مــديرة مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي،   

وقــد اشــتمل هــذا املعــرض، الــذي نظّمــه مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي . بكلمــات افتتاحيــة
 دولـةً ووكالـةُ     ٢١ّدمتها  بدعم سخي من الدول األعضاء واملراقبني الدائمني، على مسامهات ق         

وتــضّمنت قائمــة املــشاركني يف هــذا  . الفــضاء األوروبيــة والــشركاُء يف حمطــة الفــضاء الدوليــة  
 وإيطاليـا   ) اإلسـالمية  –مجهوريـة    (إيـران و الروسي وأملانيـا وإندونيـسيا       االحتاداملعرض كالً من    

ــا وسويـــسرا والـــصني وفرنـــسا    ــر ورومانيـ ــا واجلزائـ ــا وتركيـ ــنووبلجيكـ ــة (ال زوي فـ  –مجهوريـ
وكنـــدا وماليزيـــا واململكـــة العربيـــة الـــسعودية واململكـــة املتحـــدة والنمـــسا واهلنـــد  ) االحتاديـــة

  .والواليات املتحدة واليابان ووكالة الفضاء األوروبية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
وأعربــت الــدول املــشاركة يف اجلــزء التــذكاري عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفــضاء     -٢٢

  . إزاء جناحه يف التحضري للجزء التذكاري ولعدد من األنشطة اجلانبية املتعلقة بهاخلارجي
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      التذييل    
إعالن بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني     

    إلنشاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ــذكاري مــ        ــشاركةَ يف اجلــزء الت ــدولَ امل ــة    حنــن، ال ــة واخلمــسني للجن ــدورة الرابع ن ال

، ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، املنعقد يف فيينـا يف       
ــة        ــشاء جلن ــذكرى اخلمــسني إلن ــضاء وال ــسان يف الف ــق اإلن ــذكرى اخلمــسني لتحلي ــاالً بال احتف

  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،
ل ســـاتل أرضـــي اصـــطناعي، وهـــو ســـبوتنيك األول، إىل  إطـــالق أونـــستذكر  -١  

  ، مما مهَّد السبيل أمام استكشاف الفضاء؛١٩٥٧أكتوبر / تشرين األول٤الفضاء اخلارجي، يف 
 أول إنـسان    ١٩٦١أبريل  / نيسان ١٢ أنَّ يوري غاغارين أصبح يف       نستذكر أيضاً   -٢  

  ط اإلنسان يف الفضاء اخلارجي؛حيلّق يف مدار حول األرض، فاحتاً بذلك عهدا جديداً يف نشا
ــذلك   -٣   ــستذكر كـ ــارجي    نـ ــضاء اخلـ ــسان يف الفـ ــود اإلنـ ــدهش لوجـ ــاريخ املـ  التـ

واإلجنازات العظيمة اليت حتقّقت منذ حتليـق أول إنـسان يف الفـضاء اخلـارجي، وخـصوصاً عنـدما                   
ــدار حــول األرض يف       ــق يف م ــرأة حتلّ ــشكوفا أول ام ــا تريي ــران١٦أصــبحت فاالنتين ــه / حزي يوني

يوليـه  / متـوز  ٢٠، وعندما أصبح نيل آرمسترونغ أول إنسان يطـأ بقدمـه سـطح القمـر يف                 ١٩٦٣
، الـذي مثَّـل أول      ١٩٧٥يوليـه   / متـوز  ١٧، والتحام مركبيت أبولو وسويوز الفضائيتني يف        ١٩٦٩

بعثة بشرية دوليـة إىل الفـضاء، ونـستذكر أنَّ البـشرية قـد حافظـت، خـالل العقـد املاضـي، علـى                       
  ئم ومتعّدد اجلنسيات يف الفضاء اخلارجي على منت احملطة الفضائية الدولية؛وجود بشري دا

 أنَّ استكــشاف اإلنــسان للفــضاء اخلــارجي مل يكــن بــدون   نــستذكر بــاحترام  -٤  
تضحيات، ونتذكّر بـإجالل أولئـك الرجـال والنـساء الـذين فقـدوا أرواحهـم سـعياً إىل توسـيع                     

  آفاق البشرية؛
ن تقــّدم كــبري يف تطــوير علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء   علــى مــا أُحــرز مــنــشّدد  -٥  

وتطبيقاهتا، مكَّن اإلنسان من استكشاف الكون، وما حتقّق يف السنوات اخلمـسني املاضـية مـن         
إجنــازات بــاهرة يف جهــود استكــشاف الفــضاء، مبــا يف ذلــك تعميــق فهــم منظومــة الكواكــب    

اء لـصاحل البـشرية مجعـاء، ويف        والشمس واألرض ذاهتا، ويف استخدام علوم وتكنولوجيـا الفـض         
  إنشاء النظام القانوين الدويل الذي حيكم األنشطة الفضائية؛
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ــستذكر  -٦   ــدان     نـ ــدول يف ميـ ــشطة الـ ــة ألنـ ــادئ املنظِّمـ ــدة املبـ ــاذ معاهـ ــدء نفـ  بـ
ــسماوية األخــرى        ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام ال استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مب

 الـــيت ترســـي املبـــادئ )أ(،١٩٦٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١٠يف ) معاهـــدة الفـــضاء اخلـــارجي(
  األساسية للقانون الدويل للفضاء؛

 االجتماع األول للجنة الدائمة الستخدام الفـضاء اخلـارجي يف           نستذكر أيضاً   -٧  
 ويــسَّر اعتمــاد اجلمعيــة ١٩٦١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧األغــراض الــسلمية، الــذي عقــد يف  

، ومنـها   ١٩٦١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠يف  ) ١٦-د(إىل هاء    ألف   ١٧٢١العامة القرارات   
 ألف الذي أوِصي فيه بأول مبادئ قانونية لكي تسترشد هبـا الـدول يف األنـشطة     ١٧٢١القرار  

 باء الذي أعربت فيه اجلمعية عن اعتقادها بأنَّ األمـم املتحـدة ينبغـي               ١٧٢١الفضائية، والقرار   
يف استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف أن تكـــون مركـــز تنـــسيق للتعـــاون الـــدويل 

  األغراض السلمية؛
 بــأنَّ جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عملــت يف    نقــّر  -٨  

ــة،      ــابع لألمان الــسنوات اخلمــسني املاضــية، مبــساعدة مــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي الت
 وأنَّ اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني كمنتــدى عــاملي فريــد للتعــاون الــدويل يف األنــشطة الفــضائية، 

تتصّدر اجلهـات العاملـة علـى تـضافر اجلهـود العامليـة السـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف                      
  احلفاظ على األرض والبيئة الفضائية ويف ضمان مستقبل احلضارة البشرية؛

 مبــا شــهده هيكــل األنــشطة الفــضائية وحمتواهــا مــن تغّيــرات هامــة،         نــسلّم  -٩  
 يف ظهور تكنولوجيات جديـدة ويف تزايـد عـدد اجلهـات الفاعلـة علـى مجيـع الـُصُعد،                     جتّسدت

ومن مثَّ نالحظ بارتياح مـا أُحـرز مـن تقـّدم يف تـدعيم التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام الفـضاء                    
اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل تعزيز قدرة الدول على التطّور اقتـصاديا واجتماعيـا               

  األطر واآلليات التنظيمية لذلك الغرض؛وثقافيا وتدعيم 
 على أمهية التعاون الدويل يف إرسـاء سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك      نشّدد جمّدداً   -١٠  

وضع معايري قانون الفضاء ذات الصلة، وأمهية حتقيق انضمام أكـرب عـدد ممكـن مـن الـدول إىل                    
   األغراض السلمية؛املعاهدات الدولية اليت تشّجع على استخدام الفضاء اخلارجي يف

 الراســخ بــأن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا، مثــل نعـرب عــن اقتناعنــا   -١١  
االتصاالت الساتلية ونظم رصد األرض وتكنولوجيات املالحـة الـساتلية، تـوفّر أدوات ال غـىن                

───────────────── 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )أ(
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أكـرب  عنها إلجياد حلول جمدية طويلة األمد ملسائل التنمية املـستدامة، وميكـن أن تـسهم بفعاليـة           
يف اجلهود الرامية إىل تعزيز تنمية مجيع بلدان العامل ومناطقه وإىل حتسني حيـاة النـاس واحلفـاظ                  
على املوارد الطبيعية يف عامل يشهد منـواً سـكانياً يـؤّدي إىل زيـادة الـضغوط الواقعـة علـى مجيـع                    

  واقبها؛ستعداد ملواجهة الكوارث والتخفيف من عالاملنظومات اإليكولوجية، وإىل تعزيز ا
 إزاء هشاشة بيئة الفـضاء ومـا يواجـه اسـتدامة أنـشطة              نعرب عن قلقنا العميق     -١٢  

  الفضاء اخلارجي على املدى الطويل من حتّديات، وخصوصاً أثر احلطام الفضائي؛
 على ضـرورة إمعـان النظـر يف الـسبل الـيت ميكـن هبـا لألحبـاث الفـضائية                     نشّدد  -١٣  

كشاف الفضاء املتقّدمة أن تسهم على حنو أكرب يف التـصّدي           املتقّدمة ونظم وتكنولوجيات است   
للتحّديات، مبا فيها حتّدي تغّير املنـاخ العـاملي، ويف األمـن الغـذائي والـصحة العامليـة، وضـرورة                    
السعي إىل دراسة سبل زيادة املنافع املتأّتية من نتائج البحث العلمي يف جمال حتليـق اإلنـسان يف       

  رضية، وخصوصاً لصاحل البلدان النامية؛الفضاء ومن فوائده الع
 على أنَّ التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف ميـدان األنـشطة الفـضائية هـو                 نشّدد  -١٤  

ضرورة أساسية لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وملساعدة الدول علـى             
  )ب(املتحدة بشأن األلفية؛تطوير قدراهتا الفضائية، ولإلسهام يف حتقيق أهداف إعالن األمم 

 ضـــرورة تعزيـــز التنـــسيق بـــني جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف   نؤكّـــد  -١٥  
األغــراض الــسلمية وســائر اهليئــات احلكوميــة الدوليــة املــشاركة يف تنفيــذ خطــة األمــم املتحــدة  

ؤمترات العاملية للتنمية، مبا فيها التنسيق بشأن ما تنظّمه األمـم املتحـدة مـن مـؤمترات كـربى ومـ                   
  قمة ُتعىن بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

هنيب جبميع الدول أن تتَّخذ تدابري على الصعيد الوطين واإلقليمي واألقـاليمي              -١٦  
ــضاء         ــا الف ــوم وتكنولوجي ــة الســتخدام عل ــشتركة املبذول ــود امل ــشارك يف اجله ــاملي لكــي ت والع

  .ئته الفضائية لصاحل األجيال القادمةوتطبيقاهتا يف احلفاظ على كوكب األرض وبي
  

───────────────── 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )ب(
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    املرفق الثاين
  اختصاصات الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

      يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وطرائق عمله
    مقدِّمة  - أوال  

فـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف       أقرَّ مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف ال               -١
إعــالن فيينــا بــشأن الفــضاء والتنميــة  : األلفيــة الفــضائية"األغــراض الــسلمية، يف قــراره املعنــون  

 مبا لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهيـة يف إثـراء معرفتنـا األساسـية بـالكون، وحتـسني                    )أ(،"البشرية
وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم         حياة الناس اليومية يف أرجاء العامل من خالل رصد البيئـة            

 وتنّبـؤات   إدارة الكـوارث  لإلنذار املبكِّر للمساعدة على ختفيف وقـع الكـوارث احملتملـة ودعـم              
ــسواتل       ــستعينة بال ــصاالت امل ــاخ واملالحــة واالت ــة املن ــة ومنذج ــسهم علــوم  . األرصــاد اجلوي وت

ــى وجــه ال      ــشر وعل ــاه الب ــضاء إســهاماً كــبرياً يف رف ــا الف ــوغ أهــداف   وتكنولوجي ــد يف بل تحدي
املـــؤمترات العامليـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة ملعاجلـــة خمتلـــف جوانـــب التنميـــة االقتـــصادية 

ولذا تؤدِّي األنشطة الفضائية دوراً حيويـاً يف دعـم التنميـة املـستدامة يف            . واالجتماعية والثقافية 
 اسـتدامة األنـشطة الفـضائية       ومـن هنـا، فـإنَّ     . كوكب األرض وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

ــاً واملــتطلعني إىل      يف األمــد البعيــد مــسألة ال تعــين وهتــّم املــشاركني يف األنــشطة الفــضائية حالي
  .عين وهتّم اجملتمع الدويل برّمته أيضاها فحسُب، بل تاملشاركة في

وقد أخذَ عدٌد متزايٌد من الدول واملنظمات غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص                   -٢
وانتشار احلطام الفضائي وزيادة احتمـاالت وقـوع حـوادث االرتطـام       . ستخدم البيئة الفضائية  ي

وحاالت التشويش على تشغيل األجسام الفضائية هي أمور تثري القلق بشأن استدامة األنـشطة              
الفــضائية يف األمــد البعيــد، وال ســيما يف بيــئيت املــدارات األرضــية املنخفــضة واملــدارات الثابتــة   

  .سبة لألرضبالن
وُتؤّدي جلنةُ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دوراً كبرياً يف دراسة وتعزيـز                -٣

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بكل جوانبها، وذلك من خالل ما تضطلع به مـن                 
يــة واخلمــسني، أن ، أثنــاء دورهتــا الثان٢٠٠٩وقــد قــّررت اللجنــة يف عــام . أعمــال يف شــىت امليــادين

───────────────── 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،    )أ(

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐ ١٩
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ُتدرِج اللجنةُ الفرعية العلمية والتقنية يف جدول أعماهلا، اعتباراً من دورهتـا الـسابعة واألربعـني لعـام             
  )ب(".استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد"، بنداً عنوانه ٢٠١٠

ان واســـتذكرت اللجنـــةُ الفرعيـــة، يف دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، أمهيـــة ضـــمان أمـــ    -٤
واستدامة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف املـستقبل، وأشـارت إىل أنَّ خطـة العمـل املتعلقـة هبـذا                
البند تقتضي إنـشاء فريـق عامـل لكـي يـساعد علـى إعـداد تقريـر عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء                    
اخلــارجي يف األمــد البعيــد، ودراســة التــدابري الكفيلــة بتعزيــز اســتدامة تلــك األنــشطة يف األمــد  

د، وإعــداد جمموعــة مناســبة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة بــشأن املمارســات الفــضلى     البعيــ
الـيت تركّـز علـى تـدابري عمليـة وحـصيفة ميكـن             ") املبـادئ التوجيهيـة   " يشار إليهـا فيمـا بعـد بــ        (

  .تنفيذها يف الوقت املناسب لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥لفرعيــة، يف جلــستها وأنــشأت اللجنــة ا  -٥

  .الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
وعقد الفريُق العامل اجتماعاً أثنـاء الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء                    -٦

  )ج(.غ اختصاصاته وطريقة عملهاخلارجي يف األغراض السلمية بغية املضي قُدماً يف صو
وُعرضت على اللجنة ورقة العمل املتضّمنة اقتراَح الرئيس بـشأن اختـصاصات الفريـق                -٧

  .A/AC.105/L.277العامل وطريقة وخطة عمله، بوصفها الوثيقة 
    

    االختصاصات  -ثانيا  
البعيـد،  سوف يدرس الفريُق العامل مسألةَ استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد                -٨

يف ســياق أوســع هــو التنميــة املــستدامة يف كوكــب األرض، مبــا يــشمل اإلســهام يف حتقيــق          
ــدان        ــدان، وخــصوصاً البل ــع البل ــة، مــع مراعــاة شــواغل ومــصاحل مجي ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

  .النامية، ومبا يتفق مع استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ــذا العمـــل املم   -٩ ــة   وســـوف يراعـــي هـ ــايري التقنيـ ــشغيلية واملعـ ــراءات التـ ارســـات واإلجـ

والسياسات احلالية املقترنة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، مبـا يـشمل عـدة                  
  .أمور منها تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان خالل مجيع مراحل البعثات

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠ستون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والالوثائق    )ب(
 .١٨٣ و١٨١ تانالفقر، A/AC.105/958   )ج(
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ا احلالية املنظِّمـة ألنـشطة      وسوف يتَّخذ الفريُق العامل معاهدات األمم املتحدة ومبادئه         -١٠
الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه إطـاراً قانونيـاً لعملـه، وخاصـة املـادة            
السادسة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء                  

الـيت  ") ء اخلـارجي  معاهـدة الفـضا   ("اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى             
 ٢٧، والــيت فُــتح بــاُب التوقيــع عليهــا يف  )٢١-د (٢٢٢٢اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

  )د(.١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٠  ودخلت حيز النفاذ يف١٩٦٧يناير /كانون الثاين
    

    اهلدف والنواتج  -ثالثا  
تمـام تتعلـق باسـتدامة    سوف يكون هدف الفريـق العامـل هـو اسـتبانة جمـاالت ذات اه           -١١

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد ودراسـة واقتـراح تـدابري قـادرة علـى تعزيـز االسـتدامة                     
جبميع جوانبها، مبا يف ذلك استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية اسـتخداما مأمونـا                

  .ومستداما لصاحل مجيع البلدان
 عــن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد  وســوف ُيعــدُّ الفريــُق العامــل تقريــراً   -١٢

البعيد يتضمَّن قائمـة موّحـدة باملمارسـات واإلجـراءات التـشغيلية واملعـايري التقنيـة والـسياسات                
احلالية املقترنة باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، مبـا يـشمل عـدة أمـور منـها                       

ع الفريــق العامــل، اســتنادا إىل مجيــع املعلومــات وســوف يتطلــ. تنفيــذ األنــشطة الفــضائية بأمــان
املستقاة، إىل إعداد املبـادئ التوجيهيـة الـيت ميكـن أن تتطـوع الـدول، إمـا فـرادى أو مجاعـات،                       
واملنظمات الدولية واملنظمات الوطنيـة غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص بتطبيقهـا مـن                   

لفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد لـصاحل مجيـع     أجل احلد من املخاطر اليت هتدد استدامة أنشطة ا  
املــشاركني يف تلــك األنــشطة وضــمان قــدرة مجيــع البلــدان علــى ارتيــاد الفــضاء اخلــارجي           

وسُيعرض التقريـُر واملبـادُئ التوجيهيـة علـى         . واحلصول على موارده ومنافعه على قدم املساواة      
  .نظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

  :ئ التوجيهيةوينبغي للمباد  -١٣
أن تنشئ إطاراً يكفل إمكانية وضـع وتعزيـز ممارسـات وطنيـة ودوليـة متعلقـة                   )أ(  

بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، مبا يشمل فيما يشمل تنفيـذ العمليـات          
 مـن   الفضائية مبزيد من األمان ومحاية البيئة الفضائية، مـع إيـالء االعتبـار ملـا يترتـب علـى ذلـك                    

───────────────── 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،    )د(
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آثـــار ماليـــة وغـــري ماليـــة تكـــون مقبولـــة ومعقولـــة، ومـــع مراعـــاة احتياجـــات البلـــدان الناميـــة 
  ومصاحلها؛

أن تكون مّتسقة مـع األطـر القانونيـة الدوليـة احلاليـة املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء                     )ب(  
   أعاله، وأن تكون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛١٠اخلارجي، املشار إليها يف الفقرة 

ن تكون مّتسقة مـع األنـشطة والتوصـيات ذات الـصلة اخلاصـة بلجنـة الفـضاء                  أ  )ج(  
اخلارجي وجلنتيها الفـرعيتني وكـذلك باألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة هلـا وباهليئـات واألجهـزة                    
احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة وبلجنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام                

  .سائر املنظمات الدولية املعنية، يف ظل مراعاة أوضاع تلك اجلهات واختصاصاهتاالفضائي، و
    

    النطاق  -رابعا  
  :ميكن أن تشمل املواضيع اليت سوف يدرسها الفريق العامل يف إطار هذا البند ما يلي  -١٤

  :استخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة يف كوكب األرض  )أ(  
هام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف التنميــة املــستدامة يف كوكــب األرض،  إســ  ‘١‘  

  ويف اإلنذار املبكر بالكوارث احملتملة، ويف دعم إدارة أنشطة التصدي للكوارث؛
توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                ‘٢‘  

  ذلك جتّنب التلويث املؤذي لألجرام السماوية؛
ستفادة من موارده على قدم املـساواة،       الإتاحة سبل ارتياد الفضاء اخلارجي وا       ‘٣‘  

  عالوة على منافع أنشطة الفضاء اخلارجي ألغراض التنمية البشرية؛
التعــاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،     ‘٤‘  

شطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد    باعتبار هـذا التعـاون وسـيلةً تكفـل تعزيـَز اسـتدامة أنـ            
  البعيد ودعَم التنمية املستدامة يف كوكب األرض؛

  :احلطام الفضائي  )ب(  
  التدابري الرامية إىل احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛  ‘١‘  
ــادل هــذه         ‘٢‘   ــة، وتب ــة وغــري العامل ــضائية العامل ــات عــن األجــسام الف مجــع البيان

  البيانات ونشرها؛
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ــودة    اإل  ‘٣‘   ــبرية، وكـــذلك بعـ ــة بعـــودة األجـــسام الفـــضائية الكـ ــعارات املتعلقـ شـ
  األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مواد خطرة، إىل الغالف اجلوي؛

  التطورات واإلمكانات التقنية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي؛  ‘٤‘  
  :طقس الفضاء  )ج(  
  شرها؛مجع البيانات والنماذج والتنبؤات وتبادهلا ون  ‘١‘  
القدرات علـى تـوفري شـبكة مـصادر شـاملة ومـستدامة مـن البيانـات الرئيـسية                 ‘٢‘  

  هبدف مراقبة الظواهر املتعلقة بطقس الفضاء وقياسها بصورة آنية أو شبه آنية؛
ــر        ‘٣‘   ــة هبــدف احلــّد مــن أث ــة املّتبع ــادئ التوجيهي ــادل احلــر للممارســات واملب التب

  ية العاملة؛ظواهر طقس الفضاء على النظم الفضائ
التنسيق بني الدول بشأن عمليات رصد طقس الفضاء رصداً أرضـيا وفـضائياً               ‘٤‘  

  بغية احملافظة على سالمة األنشطة الفضائية؛
  :العمليات الفضائية  )د(  
  رتطام؛الالعمليات واإلجراءات اخلاصة بتفادي ا  ‘١‘  
  اإلشعارات السابقة إلطالق املركبات واخلاصة باملناورات؛  ‘٢‘  
  املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية املشتركة؛  ‘٣‘  
  :أدوات دعم التعاون على تعزيز املعرفة بأحوال الفضاء  )ه(  
  سجالت بأمساء املشّغلني ومعلومات االتصال هبم؛  ‘١‘  
ــضائية واملعلومــات        ‘٢‘   ــادل املعلومــات عــن األجــسام الف ــات لتخــزين وتب مراكــز بيان

  التشغيلية؛
  ت تبادل املعلومات؛إجراءا  ‘٣‘  
  :نظم الضوابط الرقابية  )و(  
التقيُّــد باملعاهــدات واملبــادئ القائمــة املتعلقــة باســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     ‘١‘  

  األغراض السلمية؛
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استعراض اإلطار الرقايب واألدوات املتعلقة باستخدام تكنولوجيا الفضاء ونقلها           ‘٢‘  
  يع الدويل للسلع الفضائية اخلاضعة للرقابة؛ضمن جهود التعاون الدويل ويف سياق الب

  أطر تنظيمية وطنية ألنشطة الفضاء؛  ‘٣‘  
  :إرشادات لألطراف الفاعلة يف جمال الفضاء  )ز(  
املعـايري التقنيـة واملمارســات املّتبعـة واخلـربات املكتــسبة يف جمـال تطـوير الــنظم         ‘١‘  

ــات، ومــ     ــع مراحــل البعث ــشغيلها بنجــاح خــالل مجي ــات  الفــضائية وت ــع فئ ن أجــل مجي
  األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل الصغرى والصغرية؛

  .بناء القدرات التقنية والقانونية للبلدان النامية  ‘٢‘  
ــواردة أعــاله يف جمموعــات إلتاحــة النظــر يف املــسائل ذات       -١٥ وميكــن تنظــيُم املواضــيع ال

 أولويتـها مـن حيـث احلاجـة إىل          وميكن أيضا ترتيب املواضـيع حبـسب      . الصلة مبزيد من الفعالية   
 ٥ إىل   ٣مـن   (، واألمـد املتوسـط      ) سـنوات  ٣أقل مـن    (اختاذ إجراءات بشأهنا يف األمد القريب       

وتتمثّــل إحــدى طرائــق دراســة املواضــيع يف ).  ســنوات٥أكثــر مــن ( البعيــد مــد، واأل)ســنوات
ار كل موضـوع مـن      حتديد عوامل اخلطر اليت هتّدد استدامة األنشطة يف الفضاء اخلارجي يف إط           
  .املواضيع، ومن مث إجراء تقييم للمخاطر اليت تنطوي عليها تلك العوامل

    
    طريقة العمل  -خامسا  

ســوف يلــتمُس الفريــُق العامــل تقــدَمي إســهامات مــن الــدول األعــضاء يف اللجنــة ومــن    -١٦
 اخلــرباء األجهــزة احلكوميــة الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل مــؤمتر نــزع الــسالح، وفريــق  

احلكـومي املعــين بتــدابري الـشفافية وبنــاء الثقــة يف جمـال األنــشطة الفــضائية، وهـو الفريــق املزمــع     
، وجلنـة التنميـة املـستدامة، ومنظمـة الطـريان املـدين             ٦٥/٦٨ لقرار اجلمعية العامة     نفيذاًإنشاؤه ت 

ــة لألرصــاد اجلويــة؛        ــصاالت، واملنظمــة العاملي ــاد الــدويل لالت ــدويل، واالحت ــن املنظمــات  ال وم
احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، مثــل وكالــة الفــضاء األوروبيــة واملنظمــة األوروبيــة الســتغالل   

 اجلويــة، ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، والفريــق املخــتص رصــادســواتل األ
  .تأو سيتوىل الفريق النظر والبت يف سبل االتصال املالئمة بتلك اهليئا/برصد األرض؛ و

سوف يلتمُس الفريُق العامل تقدَمي إسهامات من منظمات وأجهـزة دوليـة، مثـل اللجنـة              -١٧
االستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطـام             

 مييــةكادالفــضائي واخلدمــة الدوليــة لرصــد بيئــة الفــضاء واملنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي واأل   
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الدولية للمالحة الفضائية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية وجلنة حبوث الفـضاء؛ وسـوف ينظـر        
 يتم احلصول على املعلومات الـيت  نومن املفترض أ. الفريق يف املعلومات املقدمة من هذه اهليئات   

 األعـضاء يف    نيـة عتقّدمها املنظمات الوطنية غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص عـرب الـدول امل            
  .وسوف يبّت الفريق العامل يف اإلسهامات اليت سيدرجها يف عمله. اللجنة
ــات          -١٨ ــا تلــك اهليئ ــضطلع هب ــيت ت ــل تكــرار األعمــال ال ــُق العام ــب الفري وينبغــي أن يتجّن

هتمام املتعلقة باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد       الالدولية، وأن حيدِّد جماالت ا    
  . تتناوهلا تلك اهليئاتال واليت
وســوف يأخــذ الفريــُق العامــل يف االعتبــار املناقــشات الــدائرة داخــل اللجنــة وجلنتيهــا     -١٩

الفرعيتني بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وكذلك التقدُّم الـذي حتـرزه              
عـي يف تلـك اجلهـود أنـشطةَ        وينبغـي أن يرا   . األفرقة العاملة األخـرى التابعـة للجنـتني الفـرعيتني         

 الفريـــق العامـــل املعـــين باســـتخدام مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف الفـــضاء اخلـــارجي  وصـــياِتوت
واألعمال اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية وجلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام                 

ة والتوصـيات أو يعيـد     الفضائي يف جمال ختفيف احلطـام املـداري، علـى أالّ يكـّرر تلـك األنـشط                
  .فيهاالنظر 
ــق العامــل مــسائل        -٢٠ ــة الفري ــاء دراســة املواضــيع املندرجــة يف نطــاق والي وإذا أُثــريت أثن

جديدة مل يسبق أن تناولتها اللجنة الفرعية أو أفرقتـها العاملـة املعنيـة، فـيمكن أن يقـّرر الفريـق                     
  .ستهاالعامل عرض هذه املسائل على اللجنة الفرعية ملتابعة درا

وســوف جيتمــُع الفريــق العامــل خــالل الــدورات الــسنوية الــيت تعقــدها اللجنــة الفرعيــة   -٢١
كما سيغتنم الفريق ما يسنح من فرص بفـضل تنظـيم أنـشطة تنـسيقية مـا بـني                   . العلمية والتقنية 
جتماعـات اإللكترونيـة وحلقـات العمـل؛        الجتماعات واملداوالت بالفيـديو وا    الالدورات مثل ا  

  . وحصل بشأنه اتفاقدياذلك جمإذا كان 
جيوز أن يقّرر الفريق العامل إنـشاء أفرقـة خـرباء تركّـز علـى جمـال واحـد أو أكثـر مـن                      -٢٢

  )هـ(.جماالت العمل املتفق عليها بغية تعجيل خطى العمل الذي يضطلع به الفريق العامل ككل
نـة الفرعيـة العلميـة      أو أثنـاء دورات اللج    /وسوف تعقد أفرقة اخلرباء اجتماعات علـى هـامش و         

والتقنية واجتماعات جلنة الفضاء اخلارجي ويف أوقات أخرى تتفق عليها أفرقة اخلرباء مـسبقاً،               
 اءكمـا سـتغتنم أفرقـة اخلـرب       . ويفضَّل أن يكون ذلك أثناء دورة اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة           

───────────────── 
  .١١ إىل ٨، املرفق الرابع، الفقرات من A/AC.105/987انظر الوثيقة    )هـ(
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نشطة تنـسيقية علـى حنـو       ما يسنح أثناء الفترات الفاصلة بني الدورات من فرص بفضل تنظيم أ           
وسـوف ُتـدَعى   .  أعـاله وعلـى النحـو الـذي يوافـق عليـه الفريـق العامـل              ٢١ما جـاء يف الفقـرة       

الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى 
اء على ما يلـزم     وستتفق أفرقة اخلرب  .  ترشيح خرباء للمشاركة يف أنشطة أفرقة اخلرباء       اللجنة إىل 

بشأن وضع وموثوقية وأمهية املعلومات املزمـع تقـدميها دعمـاً ملـداوالت الفريـق العامـل، الـذي                   
  .سيتوىل النظر يف املعلومات الواردة واختاذ أي قرارات ضرورية بشأهنا

    
    خطة العمل املتعّددة السنوات  -ساساد  

ــواردة يف إطــار ا الســتتمثّل خطــة العمــل ا   -٢٣ اســتدامة أنــشطة "لبنــد املعنــون سترشــادية ال
  : فيما يلي٢٠١٤-٢٠١١للفترة " الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

وحتديـد جهـة اتـصال      . ختصاصات وطريقة العمل وخطـة العمـل      الحتديد ا   ٢٠١١  
واسـتعراض  . ة يف الفريـق العامـل     ممثّللدى كل دولة عضو يف اللجنة تكون        

 وترتيـب املهـام املقبلـة حـسب     العمل املنجز يف هذا الشأن حىت ذلك احلني  
 نظمـات ودعوة الدول األعضاء يف اللجنة وكذلك املنظمـات، امل        . األولوية

اليت لديها صفة مراقب دائم لدى جلنـة الفـضاء اخلـارجي ولـديها خـربة يف           
تنفيــذ األنــشطة الفــضائية، رهنــاً مبراعــاة األحكــام ذات الــصلة الــواردة يف   

 عن خرباهتـا   ٢٠١٢ معلومات يف عام      أعاله، إىل تقدمي   ١٧ و ١٦الفقرتني  
 يف اخلـارجي وممارساهتا اليت قد تكون ذات صلة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء           

وإنـشاء  . األمد البعيد وعـن رؤيتـها لكيفيـة العمـل يف إطـار هـذا املوضـوع                
أفرقــة عمــل مؤقتــة، وبــدء التخطــيط األويل لألنــشطة الــيت ســتنفذها تلــك   

  .٢٠١٢األفرقة يف عام 
دل العـــام لـــآلراء بـــني الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي   التبـــا  ٢٠١٢  

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت لـديها صـفة                 
. مراقـب دائـم لـدى اللجنـة حـول املواضـيع املندرجـة ضـمن نطـاق العمــل         
 اودعــوة الــدول األعــضاء يف اللجنــة إىل تقــدمي مــسامهات توفّرهــا منظماهتــ 

وعقـد حلقـة عمـل      . ري احلكومية وكياناهتا التابعة للقطاع اخلاص     الوطنية غ 
يتـــسىن خالهلـــا للـــدول األعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي واملنظمـــات 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة الـيت لـديها صـفة مراقـب دائـم                

 تنفيــذ لــدى اللجنــة أن تقــّدم معلومــات عــن خرباهتــا وممارســاهتا املتَّبعــة يف  



 

V.11-83879 73 
 

A/66/20 

ُتقــدَّم العــروض اإليــضاحية وُتجــرى املناقــشات (طة فــضائية مــستدامة أنــش
ــات األمــم املتحــدة الرمسيــة    ــاء دورة اللجنــة    ). بلغ ــراء مــشاورات أثن وإج

ــدول        ــع ال ــدورات م ــني ال ــرة الفاصــلة ب ــة ويف الفت ــة والتقني ــة العلمي الفرعي
 وليـــةاألعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي ومـــع املنظمـــات احلكوميـــة الد

مات الدولية األخرى الـيت لـديها خـربة يف األنـشطة الفـضائية وتلـك             واملنظ
ــل يف      ــرعت بالفعـ ــضائية أو شـ ــشطة الفـ ــشاركة يف األنـ ــر يف املـ ــيت تفكّـ الـ
ــة والتــدابري         ــن املمارســات املّتبع ــدِّم معلومــات ع ــا لكــي تق ــشاركة فيه امل

والبـدء  . داملقترحة لتعزيز استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـ            
والبـدء يف وضـع مـشروع خمطَّـط أويل للتقريـر      .  دمج املعلومات اجملمَّعـة    يف

  .الذي سيصدره الفريق العامل
تــشجيع الــدول األعــضاء يف جلنــة الفــضاء اخلــارجي علــى اســتعراض وتقيــيم      ٢٠١٣  

املمارسات احمللية بشأن كافة اجلوانب املتعلقة بتعزيـز اسـتدامة أنـشطة الفـضاء              
ودعــوة الــدول األعــضاء يف اللجنــة إىل أن ُتــشرَك  . يــداخلــارجي يف األمــد البع

 وكيانــات القطــاع ةني للمنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــ ممــثّلضــمن وفودهــا 
اخلــاص الــيت لــديها خــربة يف األنــشطة الفــضائية، وذلــك مــن أجــل تقــدمي          
معلومات عن جتارهبـا وممارسـاهتا يف جمـال تنفيـذ األنـشطة الفـضائية املـستدامة                  

ــة ع  ــاء حلق ــا أثن ــة   المــل تعقــد ب ــة الفرعي ــدورة اخلمــسني للجن ُتقــدَّم (قتران بال
ووضـع  ).  األمم املتحدة الرمسية   تالعروض اإليضاحية وُتجرى املناقشات بلغا    

ــشأن      ــة بـ ــادئ توجيهيـ ــة مبـ ــشروع جمموعـ ــط أويل ملـ ــر وخمطـ ــشروع تقريـ مـ
  .٢٠١٤املمارسات الفُضلى ُيعرضان على اللجنة الفرعية يف عام 

شروع التقريــر ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة يف الــدورة احلاديــة  النظــر يف مــ  ٢٠١٤  
ووضع الصيغة النهائيـة للتقريـر وجملموعـة املبـادئ          . واخلمسني للجنة الفرعية  

التوجيهية بشأن املمارسات الفضلى بغية تقدميهما إىل جلنة الفضاء اخلارجي    
 العمـل لكـي   ةوحتديد مـدى ضـرورة توسـيع نطـاق خطـ         . لكي تستعرضهما 

وحـلّ الفريـق العامـل يف    . ل األعمال اليت ُيحتمل القيام هبـا يف املـستقبل      تشم
  .حال عدم متديد خطة العمل


