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      الفصل األول
    مةمقدِّ    

ــابعة    َع  -١ ــا السـ ــلمية دورهتـ ــاء اخلـــارجي يف األغـــراض السـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ قـــدت جلنـ
. وكــان أعضــاء مكتــب ٢٠١٤يونيــه /حزيــران ٢٠ إىل ١١ واخلمســني يف فيينــا يف الفتــرة مــن

  :اللجنة على النحو التايل
  

 :الرئيس عز الدين أوصديق (اجلزائر)
 :النائب األول للرئيس  و (إكوادور)دييغو ستيسي مورين

     :املقرِّر/النائب الثاين للرئيس  مسري حممد رؤوف (العراق)
    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  - ألف  

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي        َع  -٢ ــة للجن ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي قــدت اللجن
 ٢٠١٤ فربايـر /شـباط  ٢١ إىل ١٠ مـن  األغراض السلمية دورهتا احلادية واخلمسني يف فيينـا  يف

ــا)    ــوت (هنغاري ــود ب ــة إيل ــة (   . برئاس ــة الفرعي ــر اللجن ــان تقري ) معروضــاً A/AC.105/1065وك
  .اللجنة  على
قدت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض  وَع  -٣

ــا مــن    ٢٠١٤ أبريــل/نيســان ٤ مــارس إىل/آذار ٢٤ الســلمية دورهتــا الثالثــة واخلمســني يف فيين
) معروضـاً  A/AC.105/1067وكان تقرير اللجنـة الفرعيـة (  . أُوفه شروغل (أملانيا)-برئاسة كاي
  على اللجنة.

    
    إقرار جدول األعمال  - باء  

  :ت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلأقرَّ  -٤
  .افتتاح الدورة  -١  
  .إقرار جدول األعمال  -٢  
  .  انتخاب أعضاء املكتب  -٣  
  كلمة الرئيس.  -٤  
  .تبادل عام لآلراء  -٥  



 

2V.14-04410 

 

A/69/20

  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٦  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني.  -٧  
  ا الثالثة واخلمسني.تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهت  -٨  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩  
  .استعراض احلالة الراهنة :العرضية لتكنولوجيا الفضاء الفوائد  -١٠  
  .الفضاء واملياه  -١١  
  .الفضاء وتغيُّر املناخ  -١٢  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٣  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٤  
  .ائل أخرىمس  -١٥  
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٦  

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  

ــتها   -٥ يونيـــه، عـــز الـــدين  /حزيـــران ١١ ، املعقـــودة يف٦٧٥ انتخبـــت اللجنـــة، يف جلسـ
أُوصديق (اجلزائر) رئيساً للجنة، ودييغو ستيسي مورينو (إكوادور) نائباً أول للرئيس، كالمهـا  

ــدة ســنتني  ــاً         .مل ــاً ثاني ــا (الصــني) نائب ــينمني م ــراق) وش ــد رؤوف (الع ــا انُتخــب مســري حمم كم
  .  ، على التوايل٢٠١٥و ٢٠١٤ مقرِّراً لعامي/للرئيس

أيضاً، على انتخاب إيلود بوت (هنغاريـا) رئيسـاً    ٦٧٥ وصادقت اللجنة، يف جلستها  -٦
اً للجنة الفرعية القانونيـة ملـدة   أُوفه شروغل (أملانيا) رئيس-للجنة الفرعية العلمية والتقنية وكاي

    .٢٠١٤ اللجنتني الفرعيتني املعقودتني يف عام من دوريتْ سنتني، ابتداًء
    

    العضوية  - دال  
ــة    -٧ ــة العامــ ــرارات اجلمعيــ ــاً لقــ ــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألــــف (د ١٤٧٢وفقــ )، ١٦-هــ
 ،٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦باء، و ٣٢/١٩٦)، و٢٨- (د  ٣١٨٢و
ــا ٦٨/٧٥و ،٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و  ،٦٧/٥٢٨و ،٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥، ومقرَّراهت

 ٧٦مـن الـدول األعضـاء الــ     فـةً كانت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مؤلَّ
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التاليــة: االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األردن، األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، 
اإلسالمية)، إيطاليا، باكسـتان،  -انيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهوريةألبانيا، أمل

ــة        ــا (دول ــدا، بوليفي ــا فاســو، بولن ــنن، بوركين ــا، ب ــال، بلجيكــا، بلغاري ــل، الربتغ ــدِّدة -الربازي املتع
بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، تشــاد، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية،     القوميــات)،

مهورية العربية السورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا، السـنغال،        اجل
زويال ـالسودان، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، غانا، فرنسا، الفلبني، فنـ 

ــة ــا، كوســتاريكا،      -(مجهوري ــدا، كوب ــام، كازاخســتان، الكــامريون، كن ــة)، فييــت ن البوليفاري
كينيا، لبنان، ليبيـا، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية،         كولومبيا، 

ــى و    ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــا،     أاململك ــا، النمســا، النيجــر، نيجريي ــدا الشــمالية، منغولي يرلن
  نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

    
    ضوراحل  - هاء  

التاليـــة األعضـــاء يف اللجنـــة: االحتـــاد الروســـي،  ٦٣حضـــر الـــدورة ممثِّلـــو الـــدول الــــ  -٨
ــا، إندونيســيا، أوروغــواي،     ــا، إســبانيا، إكــوادور، أملاني ــتني، األردن، أرميني أذربيجــان، األرجن

اإلســالمية)، إيطاليــا، باكســتان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا،      -أوكرانيــا، إيــران (مجهوريــة  
املتعـددة القوميـات)، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، تـونس،       -نا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولـة بوركي

اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،        
ــا، الفلــــبني،     ــيلي، الصــــني، العــــراق، فرنســ ــا، ســــلوفاكيا، الســــودان، سويســــرا، شــ رومانيــ

ـــزويال ــة فنـ ــتاريكا،    -(مجهوريـ ــا، كوسـ ــدا، كوبـ ــتان، كنـ ــام، كازاخسـ ــة)، فييـــت نـ البوليفاريـ
كولومبيا، كينيا، لبنان، ليبيـا، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية،         
ــات املتحــدة        ــدا، الوالي ــا، هولن ــد، هنغاري ــا، نيكــاراغوا، اهلن اململكــة املتحــدة، النمســا، نيجريي

 ونان.األمريكية، اليابان، الي

يونيـه، أن تـدعو املـراقبني    /حزيران ١١ ، املعقودة يف٦٧٥ وقرَّرت اللجنة، يف جلستها  -٩
عـن إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وبنمـا واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وُعمــان   
وكوت ديفوار ولكسمربغ، وكذلك الكرسي الرسويل، بناًء على طلبهم، إىل حضـور دورهتـا   

واخلمســني وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب االقتضــاء، علــى أالَّ يكــون يف ذلــك مســاس الســابعة 
  .  بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي على أيِّ قرار منها بشأن وضعية تلك الدول

ويف اجللسة ذاهتا، قرَّرت اللجنة أن تدعو املراقب عن منظمة فرسان مالطـة العسـكرية     -١٠
تلــك املنظمــة، إىل حضــور الــدورة وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب     املســتقلة، بنــاًء علــى طلــب 
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االقتضاء، على أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي علـى           
  .  قرار منها بشأن وضعية تلك املنظمة  أيِّ
، أن تــدعو املراقــب عــن االحتــاد األورويب،    أيضــاًوقــرَّرت اللجنــة، يف اجللســة ذاهتــا      -١١
على طلب تلك املنظمة، إىل حضور الدورة وإلقاء كلمة أمامهـا، حسـب االقتضـاء، علـى      اًءبن
يكــون يف ذلــك مســاس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي علــى أيِّ قــرار منــها   أالَّ

  .  بشأن وضعية االحتاد
دئ وحضــر الــدورة مراقبــون عــن اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــا    -١٢

واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ومكتب شؤون نزع السالح التـابع لألمانـة العامـة    
  .  فيينا) واالحتاد الدويل لالتصاالت  (يف
وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت لديها صـفة مراقـب     -١٣

احمليط اهلادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث    دائم لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا و
ــة      ــة، واملنظمــة األوروبي ــة الفضــاء األوروبي ــة يف نصــف الكــرة األرضــية اجلنــويب، ووكال الفلكي
لسواتل االتصاالت، والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واملنظمة الدوليـة  

  .  د لدول مشال أفريقياْعر عن ُبلالتصاالت الفضائية، واملركز اإلقليمي لالستشعا
مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة   أيضــاًوحضــر الــدورة   -١٤

ــة   ــدى اللجن ــم ل ــة      :مراقــب دائ ــة للســنة الدولي رابطــة مستكشــفي الفضــاء، والرابطــة األوروبي
الفضـائية، واالحتـاد   للفضاء، واملعهد األورويب لسياسات الفضاء، واألكادميية الدوليـة للمالحـة   

الدويل للمالحة الفضائية، واملعهد الدويل لقانون الفضاء، واجلمعية الدولية للمسـح التصـويري   
د، وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ومؤسسـة العـامل           ْعواالستشعار عن ُب

  .اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء ورابطة أسبوع الفضاء العاملي
، قرَّرت اللجنـة أن تـدعو املراقـب عـن الرابطـة األفريقيـة الستشـعار        ٦٧٥ ويف اجللسة  -١٥

د، بنـاًء علـى طلـب تلـك املنظمـة، إىل حضـور دورهتـا السـابعة واخلمسـني وإلقـاء           عْـ البيئة عن ُب
كلمة أمامها، حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيـل  

  .  وي على أيِّ قرار منها بشأن وضعية تلك املنظمةوأالَّ ينط
ــة   -١٦ ــرد يف الوثيق ــدول األعضــاء يف اللجنــة      A/AC.105/2014/INF/1 وت ــي ال ــة مبمثِّل قائم

  .  والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الذين حضروا الدورة
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    الكلمات العامة  - واو  
االحتــاد  :لــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة    ل العــام لــآلراء ممثِّ تكلَّــم أثنــاء التبــاد    -١٧

 ،اإلســالمية)-إيــران (مجهوريــة ،أوكرانيــا ،إندونيســيا ،أملانيــا ،إكــوادور ،األرجنــتني ،الروســي
ــا ــل ،باكســتان ،إيطالي ــدا ،الربتغــال ،الربازي ــد ،بولن ــونس ،تايلن ــر ،ت ــة   ،اجلزائ ــة العربي اجلمهوري
فنــزويال   ،فرنسـا  ،العـراق  ،الصـني  ،شـيلي  ،رومانيا ،جنوب أفريقيا ،يامجهورية كور ،السورية
اململكـة العربيـة    ،ماليزيـا  ،كينيـا  ،كولومبيـا  ،كوبا ،كندا ،كازاخستانالبوليفارية)، -(مجهورية
ل املغـرب بالنيابـة عـن جمموعـة الـدول      من ممثِّـ  كما تكلَّم كلٌّ .اليابان ،اهلند ،النمسا ،السعودية

 أيضـاً وتكلَّـم  . يـل نيكاراغوا بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكاريبـ  ممثِّاألفريقية، و
ل اليونان، باإلضافة إىل املراقب عـن االحتـاد األورويب، بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب. وأدىل      ممثِّ

لبيئـة عـن   وأدىل املراقبون عن الرابطة األفريقية الستشـعار ا . أيضاًاملراقب عن لكسمربغ بكلمة 
د عْـ قليمـي لالستشـعار عـن بُ   إلد، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز ا   ْعُب

لدول مشال أفريقيا، واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، واالحتاد الدويل للمالحـة الفضـائية،   
وروبيـة، واملنظمـة   والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضـاء، ووكالـة الفضـاء األ   

األوروبيــة لســواتل االتصــاالت، واجمللــس االستشــاري جليــل الفضــاء، ومؤسســة العــامل اآلمــن،  
  .أيضاًورابطة أسبوع الفضاء العاملي، بكلمات 

أبـرز فيهـا الـدور الـذي تؤدِّيـه اللجنـة وجلنتاهـا         ، ألقى الرئيس كلمة٦٧٥ً ويف اجللسة  -١٨
الصـعيد العـاملي لتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل تـدعيم دور        الفرعيتان كمحفل فريد من نوعه علـى 

ــة املســتدامة مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الــيت تواجههــا       األدوات الفضــائية يف خدمــة التنمي
ــدان األنشــطة       . البشــرية ــاليمي يف مي ــاون اإلقليمــي واألق ــدعيم التع ــى احلاجــة إىل ت وشــدَّد عل

يد مـن التنسـيق الوثيـق بـني اللجنـة وسـائر اهليئـات        الفضائية ويف بناء القدرات، وإىل ضمان مز
ــام       ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــة يف خط ــة املنخرط ــة الدولي ــة    ٢٠١٥ احلكومي ــداف التنمي ووضــع أه

ه االنتباه إىل دور مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيـا  كما وجَّ. املستدامة
للتعاون اإلقليمي يعزِّز تقاسـم املـوارد البشـرية     الفضاء ألغراض التنمية املستدامة يف وضع إطار

واملاديــة املتاحــة يف البلــدان األفريقيــة مــن أجــل معاجلــة شــواغلها املتعلقــة مبــدى مالءمــة طرائــق  
ا ا يتعلق بتنمية أفريقيـا اقتصـادي  استخدام األدوات الفضائية، والتصدِّي للتحدِّيات املشتركة فيم

واجتماعياا وثقافي.  
 اجللســة نفســها، ألقــت مــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، التــابع لألمانــة     ويف  -١٩

استعرضت فيها ما قام به املكتب أثناء السـنة املاضـية مـن أعمـال، مشلـت أنشـطة        العامة، كلمةً
التوعية والتعاون والتنسيق مع كيانات األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات     
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دت علـى الوضـع املـايل الـراهن للمكتـب، وشـدَّ       أيضـاً طت الضـوء  وسـلَّ . وميةالدولية غري احلك
. علــى أمهيــة تــوافر املــوارد املاليــة وغــري املاليــة لضــمان النجــاح يف تنفيــذ برنــامج عمــل املكتــب 

برسم أهداف جديدة للتنميـة   اا تتهيَّأ، إذ يقوم العامل حاليمن نوعه فريدةً وأوضحت أنَّ فرصةً
، حلشــد الــدعم وااللتــزام علــى  ٢٠١٥ ة التنميــة العامليــة ملــا بعــد عــام  وغ خطَّــاملســتدامة وبصــ

الصـــعيد العـــاملي تعزيـــزاً لـــدور التكنولوجيـــات الفضـــائية واملعلومـــات املســـتمدَّة مـــن الفضـــاء 
    .٢٠١٥ ة التنمية ملا بعد عامباعتبارها أدوات تتيح بلوغ غايات وأهداف خطَّ

ري فيــــدوتوف، املــــدير التنفيــــذي ملكتــــب ، دعــــت اللجنــــة يــــو٦٧٨ ويف اجللســــة  -٢٠
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واملدير العام ملكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، إىل إلقـاء       األمم

ة ك اجملتمــع العــاملي صــوب خطَّــ يتحــرَّ قــد حــان األوان، إذْ أنــهكلمــة، فشــدَّد يف كلمتــه علــى  
ملة الستخدامات الفضاء اخلـارجي يف األغـراض   ، جلعل اإلدارة الشا٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام

كمـا أبـرز   . أ من التزامات اجملتمع الدويل العاملية بشـأن التنميـة املسـتدامة   السلمية جزءاً ال يتجزَّ
البنيـة التحتيـة للبيانـات املكانيـة هـي وسـيلة        إىل ضـمان االعتـراف بـأنَّ    متزايدةً هناك حاجةً أنَّ

  .لتحقيق األهداف اإلمنائية
بـت اللجنــة بانتخــاب عــز الــدين أوصــديق (اجلزائــر) رئيســاً هلــا، ودييغــو ستيســي  ورحَّ  -٢١

مورينــو (إكــوادور) نائبــاً أول لرئيســها، ومســري حممــد رؤوف (العــراق) وشــينمني مــا (الصــني)  
  .  ، على التوايل٢٠١٥و ٢٠١٤ مقرِّراً لعامي/نائباً ثانياً للرئيس

ريكـاوا (اليابـان)، الـرئيس املنتهيـة واليتـه،      وأعربت اللجنة عن تقـديرها لياسوشـي هو    -٢٢
ولفيليبه دوارته شانتوش (الربتغال)، النائب األول للـرئيس املنتهيـة واليتـه، ولبيـوتر فوالنسـكي      

املقرِّر املنتهية واليتـه، ملـا قـاموا بـه مـن عمـل ممتـاز ومـا حقَّقـوه          /(بولندا)، النائب الثاين للرئيس
  .من إجنازات أثناء مدة خدمتهم

ــب شــؤون الفضــاء       ورحَّ  -٢٣ ــديرة مكت ــو ملنصــب م ــيمونيتا دي بيب ــولِّي س ــة بت ــت اللجن  ب
  .اخلارجي

وأعربت اللجنة عن تقديرها وامتناهنا للسيدة مـازالن عثمـان، املـديرة السـابقة ملكتـب        -٢٤
  .شؤون الفضاء اخلارجي، ملا أبدته من إخالص لعمل اللجنة

جديـــدين يف جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  بـــت اللجنـــة ببـــيالروس وغانـــا كعضـــوينورحَّ  -٢٥
بت بالشـبكة اإلسـالمية املشـتركة لعلـوم وتكنولوجيـا      كما رحَّ. اخلارجي يف األغراض السلمية

  .الفضاء كأحدث مراقب دائم لدى اللجنة
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 وهنَّأت اللجنـة الواليـات املتحـدة مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلامسـة واألربعـني لبعثـة           -٢٦
  .ليت أنزلت للمرة األوىل بشراً على سطح القمر، ا)Apollo 11( ١١أبولو 
إىل حلول الـذكرى اخلمسـني لبدايـة التعـاون األورويب يف ميـدان       أيضاًونوَّهت اللجنة   -٢٧

  .  الفضاء
"إيطاليـا   والحظت اللجنة بعـني التقـدير انعقـاد حلقـة النقـاش اخلاصـة حـول موضـوع          -٢٨

ره من فرص ومنـافع للتنميـة املسـتدامة    ما توفِّآفاق أنشطة حتليق اإلنسان يف الفضاء و والفضاء:
ــا األرض  ــوق كوكبن ــيت نظَّ"ف ــو باتشيفيتشــي     ، ال ــا جيورجي ــولَّى إدارهت ــد اإليطــايل وت ــا الوف مه

وســيمونيتا دي بيبــو  ،مـن الســفري فيليبـو فورميكــا (إيطاليـا)    وشــارك يف احللقـة كــلٌّ . (إيطاليـا) 
ســــامانتا  اإليطاليــــان الفضــــائيان حــــانواملالَّ ،(مــــديرة مكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي)

ولوكا بارميتانو (وكالة الفضاء األوروبيـة)، اللـذان    ،كريستوفورييت (وكالة الفضاء األوروبية)
  .  شاركا عن طريق وصلة فيديو ساتلية من هيوستون بالواليات املتحدة

ويل أثنـاء الـدورة   ما يف مركز فيينـا الـد  بت اللجنة بعني التقدير باملعرضْين اللذين ُنظِّورحَّ  - ٢٩
ــة  ــة للجن ــن أنشــطتهما       . احلالي ــرض ع ــا يف استضــافة مع ــوب أفريقي ــر وجن ــد اشــتركت اجلزائ فق

كمـا نظَّـم االحتـاد الروسـي يف الفتـرة      . يونيـه /حزيران ٢٠ إىل ١١ الفضائية الوطنية يف الفترة من
  .يونيه معرضاً عن النظام العاملي لسواتل املالحة (غلوناس)/حزيران ٢٠ إىل ١١ من
ــة  ورحَّ  -٣٠ ــدا، تضــمُّ منوذجــاً للســاتل    أيضــاًبــت اللجن ــة مقدَّمــة مــن بولن ، مــن "Lem" هبب

ــاحلجم      "BRITE" تشــكيلة ــوذج ب ــة مــن الصــني، هــي من ــة مقدَّم ، ولوحــة لكوبرنيكــوس، وهبب
، لكي ُتعرض مجيعاً يف املعرض الدائم ملكتـب شـؤون   "Yutu" الطبيعي ملركبة استكشاف القمر

متـــه الصـــني بشـــأن برناجمهـــا كـــز فيينـــا الـــدويل، إضـــافةً إىل معـــرض نظَّالفضـــاء اخلـــارجي مبر
  ."Yutu" الستكشاف القمر باالقتران بنموذج للمركبة

  :العروض اإليضاحية التاليةواستمعت اللجنة إىل   -٣١
ــدان رابطـــة         (أ)   ــاء يف تايلنـــد وبلـ ــة لصـــناعة الفضـ ــتقبل األنشـــطة التجاريـ "مسـ

  ل تايلند؛مه ممثِّ، قدَّ"جنوب شرق آسيا (آسيان)  أمم
حملـــة عامـــة عـــن طلـــب   :أنشـــطة لكســـمربغ الفضـــائية وإطارهـــا التنظيمـــي "  (ب)  

  ل لكسمربغ؛، قدَّمه ممثِّ"االنضمام إىل عضوية جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية
، "سياسات الصني وتشريعاهتا يف جمال الفضـاء والتعـاون الـدويل هبـذا الشـأن     "  (ج)  
  صني؛ل القدَّمه ممثِّ
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  ل الصني؛، قدَّمه ممثِّ"حمطة الصني الفضائية والتعاون الدويل هبذا الشأن"  (د)  
أبولـو والتطلُّـع إىل    االحتفال بذكرى بعثة :مستقبل حتليق اإلنسان يف الفضاء"  ) (ه  
  ل الواليات املتحدة؛، قدَّمه ممثِّ"املريخ

  ل اليابان؛ثِّ، قدَّمه مم"مسامهة اليابان يف حمطة الفضاء الدولية"  (و)  
عمل لبناء القـدرات يف جمـال الوقايـة مـن الكـوارث       ية من حلقْيتالنتائج املتأتِّ"  (ز)  

  ، قدَّمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن؛"ي هلا يف أمريكا الوسطىالطبيعية والتصدِّ
، قدَّمــه "التقريــر وأبــرز الوقــائع :٢٠١٤ منتــدى انــدماج جيــل الفضــاء لعــام "  (ح)  

  اجمللس االستشاري جليل الفضاء. املراقب عن
أعمــال املــؤمتر الرابــع والســتني لالحتــاد الــدويل للمالحــة   والحظــت اللجنــة بتقــدير أنَّ  -٣٢

لــت ، قــد تكل٢٠١٣َّ ســبتمرب/أيلــول ٢٧ إىل ٢٣ الفضــائية، املعقــود يف بــيجني يف الفتــرة مــن  
ة والفضـاء سيستضـيف   املعهـد الكنـدي للمالحـة اجلويـ     والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ . بالنجاح

 /تشــرين األول ٣ ســبتمرب إىل/أيلــول ٢٩ املــؤمتر اخلــامس والســتني يف تورونتــو يف الفتــرة مــن  
  .  ٢٠١٤ أكتوبر
الواليـــات املتحـــدة استضـــافت، بالتعـــاون مـــع   أنَّ أيضـــاًوالحظـــت اللجنـــة بارتيـــاح   -٣٣

، الـــذي ُعقـــد األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة الفضـــائية، املنتـــدى الـــدويل الستكشـــاف الفضـــاء
  .  حبضور عدد كبري من الدول ٢٠١٤ يناير/بواشنطن يف كانون الثاين

    
    اعتماد تقرير اللجنة  - زاي  

ــة، يف جلســتها   -٣٤ ــودة يف٦٨٩ اعتمــدت اللجن ــران ٢٠ ، املعق ــه/حزي ــد ٢٠١٤ يوني ، بع
ــدَّ     ــود املعروضــة عليهــا، تقريرهــا املق ــذي يتضــ  النظــر يف خمتلــف البن ــة ال ــة العام ن مَّم إىل اجلمعي

  التوصيات والقرارات الواردة أدناه.
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      الفصل الثاين
      التوصيات والقرارات    

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ألف  
، واصلت اللجنة نظرها، على سـبيل  ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة ٢١ وفقاً للفقرة  -٣٥

فاظ على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مبـا       األولوية، يف سبل ووسائل احل
يف ذلــك النظــر يف ســبل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي والــدور الــذي ميكــن لتكنولوجيــا  

يـــه يف تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة، املعقـــود يف  الفضـــاء أن تؤدِّ
  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٢ إىل ٢٠ نجانريو بالربازيل يف الفترة م  دي  ريو
شـيلي  ومجهوريـة كوريـا   وباكسـتان  وإيطاليـا  وإندونيسيا واالحتاد الروسي لو وأدىل ممثِّ  -٣٦
اليابــان والواليــات املتحــدة األمريكيــة  واملكســيك ومصــر والبوليفاريــة) -زويال (مجهوريــةـفنــو

لـو دول  هذا البند أيضـاً ممثِّ  م بشأنتكلَّأثناء التبادل العام لآلراء، و بكلمات يف إطار هذا البند.
غواتيمـاال،  ل املغـرب بالنيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، وممثِّـ       أعضاء أخرى، واملراقب عن 

  .ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب بالنيابة عن
  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند  -٣٧

  ل كندا؛، قدَّمه ممثِّ"٢٠١٤ ن الفضاء لعامر أممؤشِّ"  (أ)  
أنشطة امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف منطقـة     "  (ب)  

  اليابان؛ ممثِّل، قدَّمه "آسيا واحمليط اهلادئ يف العقد القادم
، قدَّمــه املراقــب عــن "مــن التعــاون األورويب يف ميــدان الفضــاء مخســون ســنةً"  (ج)  
  .الفضاء األوروبية وكالة
تيسُّـر إمكانيـة الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي       :وشدَّد بعض الوفود على املبادئ التالية  -٣٨

أمام مجيع الدول على قدم املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بصـرف النظـر عـن مسـتوى     
مـر واألجـرام   تطورها العلمي والتقين واالقتصادي؛ وعـدم متلُّـك الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه الق      

السماوية األخرى، بدعوى السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو بـأيِّ وسـيلة أخـرى؛ وعـدم     
عسكرة الفضاء اخلارجي وعدم اسـتغالله إالَّ يف حتسـني ظـروف العـيش وتوطيـد السـالم علـى        

مـة  ته اجلمعيـة العا كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الفضائية حسبما أقرَّ
  .  وسائر احملافل الدولية
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مـن املهـم لتعزيـز هـدف التـرويج السـتخدام        وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ   -٣٩
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن ُيصــان املبــدأ الــوارد يف املــادة الرابعــة مــن معاهــدة   

رجي، مبـا يف ذلـك   املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـا  
  .  القمر واألجرام السماوية األخرى

ينبغــي للجنــة، نظــراً لضــرورة احلفــاظ علــى اســتخدام الفضــاء   أنــهوأُبــدي رأي مفــاده   -٤٠
اخلارجي يف األغراض السلمية، أن تقوم بـدور حمـوري يف هـذا الشـأن، بتعمـيم معلومـات عـن        

ســتخدامات، ومبواصــلة اإلســهام االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلــارجي والتــرويج لتلــك اال
يف تعزيز وتنقيح املبادئ األخالقية والصـكوك القانونيـة الـيت ميكـن أن تكفـل اسـتخدام الفضـاء        

  .  اخلارجي استخداماً ال متييز فيه يف األغراض السلمية دون سواها
من الضروري ضمان تعزيز األمـن يف الفضـاء    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٤١
  .  رجي باستحداث وتنفيذ تدابري لكفالة الشفافية وبناء الثقةاخلا
هناك أسـباباً ذاتيـة النعـدام الثقـة يف إمكانـات العمـل الـذي تقـوم         أنَّ  وأُبدي رأي مفاده  - ٤٢

ينبغـي لعمـل اللجنـة أن     أنـه به اللجنة يف إطار هذا البند ذي األولوية من بنود جدول األعمال، و
  .  كيد على االلتزام باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةيتجاوز جمرَّد معاودة التأ

ينبغي للجنـة أن تبـدأ بـالنظر يف األسـاس القـانوين ملمارسـة        أنهوأُعرب عن رأي مفاده   -٤٣
احلق، يف حاالت افتراضية، يف الدفاع عن النفس ويف طرائق تلك املمارسة، وفقاً مليثـاق األمـم   

مـن   ٥١و ٢ ينبغـي حتليـل وتفسـري املـادتني     أنهلفضاء اخلارجي؛ واملتحدة حسب انطباقه على ا
ميثاق األمم املتحدة حتليالً وتفسرياً وافيني من حيث صلتهما بأنشطة الفضاء اخلـارجي، مبـا لـه    
من نظام معقَّد للحفاظ على األمن وحيث ميكن أن يؤدِّي تضارب املصـاحل إىل نشـوء أوضـاع    

بالقيـام باألنشـطة الفضـائية بـروح مـن       االـذي يـرتبط منطقيـ   أن هذا العمل، من ش حرجة؛ وأنَّ
املسؤولية، أن يساعد الدول على التوصل إىل َتفاهم وَتشاُرك يف وضع وتعهُّد نظام رقايب بـالغ  

مـن نشـوء أوضـاع ومشـاكل ميكـن أن       ي دوره كمـا جيـب يف احلـدِّ   ف، يـؤدِّ القدرة على التكيُّ
  .  و َيحولُ دون ذلكتسبِّب نزاعات يف الفضاء اخلارجي، أ

ــاده    -٤٤ ــدي رأي مف ــهوأُب ــا توصَّــ  أن ــة إىل وضــع    إذا م ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي لت اللجن
الترتيبــات الالزمــة بشــأن أمــان العمليــات الفضــائية يف إطــار ضــمان االســتدامة الطويلــة األمــد   

لتلـك   ألنشطة الفضاء اخلـارجي ووفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بـذلك، ُيفتـرض أن يكـون        
كما أُعرب يف هـذا الصـدد عـن    . الترتيبات دور يف هتيئة ظروف يؤخذ فيها بنظام رقايب عملي

أخذ مجيع جوانب حـق الـدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي بعـني االعتبـار          رأي مفاده أنَّ
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مــن شــأنه مســاعدة الــدول علــى بلــوغ مســتوى أعلــى مــن اإلدراك والفهــم للحقــائق الراهنــة     
يف الفضـاء اخلـارجي، وكـذلك لكيفيـة حصـول تطـورات يف املسـتقبل يف هـذا         خبصوص األمن 

  .  امليدان وطبيعة تلك التطورات ووجهات النظر بشأهنا
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة، لدى معاجلـة املسـائل املندرجـة يف إطـار هـذا        -٤٥

يف املسـائل التقنيـة األقـل إثـارة     البند من جدول األعمـال، أن تتَّبـع هنجـاً تـدرجييا وتبـدأ بـالنظر       
للخالف، ال أن تشرع يف تناول املسـائل الطويلـة األمـد وذات الطـابع السياسـي املفـرط، مثـل        

  .  نزع السالح يف الفضاء اخلارجي
النظـام القـانوين القـائم بشـأن الفضـاء اخلـارجي ال يكفـي ملنـع          ورأى بعض الوفـود أنَّ   -٤٦

يلـزم املضـي يف    أنهملعاجلة املسائل املتعلقة ببيئة الفضاء، و وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال
تطوير القانون الدويل للفضاء من أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض        

مــن الضــروري إعــداد صــكوك قانونيــة دوليــة ملزمــة لضــمان  رأت تلــك الوفــود أنَّو. الســلمية
  .  ية ومنع عسكرتهاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم

ينبغي صوغ معاهدة ملزمة قانوناً بشأن منـع سـباق تسـلُّح     أنهوأُعرب عن رأي مفاده   -٤٧
نـة الدوليـة لقواعـد السـلوك يف     يف الفضاء اخلارجي دون مساس باملناقشات اجلاريـة حـول املدوَّ  

  .  أنشطة الفضاء اخلارجي
لألنشــطة الفضــائية ومنــع وضــع احلفــاظ علــى الطــابع الســلمي  وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ  -٤٨

أسلحة يف الفضاء اخلارجي يقتضـيان مـن اللجنـة أن تعـزِّز تعاوهنـا وتنسـيقها مـع سـائر هيئـات          
  .  منظومة األمم املتحدة وآلياهتا، مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح

ن الـدويل علـى اسـتخدام    نشئت حصراً لتعزيز التعـاو اللجنة إمنا أُ ورأى أحد الوفود أنَّ  -٤٩
مــن األنســب أن ُتعــالَج مســائل نـــزع الســالح يف  الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأنَّ

كمـا رأى الوفـد الـذي    . حمافل أخـرى، كاللجنـة األوىل للجمعيـة العامـة ومـؤمتر نـزع السـالح       
تسـليح الفضـاء   إجـراءات فيمـا يتعلـق ب    خذ اللجنـة أيَّ داعي ألن تتَّ ال أنهأعرب عن هذا الرأي 

ــات املتعــدِّ   اخلــارجي، وأنَّ ــد مــن اآللي ــاك العدي ــاقش   هن ــيت ميكــن أن تن دة األطــراف املناســبة ال
  .  موضوع نزع السالح

كــانون  ٥ خاملــؤرَّ ٦٨/٥٠ والحظــت اللجنــة بارتيــاح اعتمــاد اجلمعيــة العامــة قرارهــا  -٥٠
بكفالـة تـدابري الشـفافية    ، وكذلك تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين    ٢٠١٣ ديسمرب/األول

  .  )A/68/189وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (
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، الكيانــــات ٦٨/٥٠ عت، يف قرارهــــااجلمعيــــة العامــــة شــــجَّ والحظــــت اللجنــــة أنَّ  -٥١
ق جهودهـا، حسـب االقتضـاء،    واملؤسسات املعنية التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تنسِّـ     

  .  لتوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكومينيفيما خيص املسائل املتعلقة با
 االحتــاد الروســي والصــني قــد قــدَّما إىل مــؤمتر نــزع الســالح يف   والحظــت اللجنــة أنَّ  -٥٢
ملشـروع معاهـدة بشـأن منـع وضـع أسـلحة يف الفضـاء         حمدَّثةً صيغةً ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٠

  .  األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجياخلارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد 
عمـــل مـــؤمتر نـــزع الســـالح ينبغـــي أن حيظـــى بـــدعم كامـــل  أنَّ  وأُبـــدي رأي مفـــاده  -٥٣
  .  اللجنة  من
وأبلغ بعـض الوفـود اللجنـة بالعمـل املتواصـل علـى وضـع مدونـة قواعـد سـلوك دوليـة              -٥٤

يقـة مفتوحـة   خبصوص أنشطة الفضاء اخلارجي، وهـو عمـل جيـري، حسـب تلـك الوفـود، بطر      
ة فرصــة املشــاركة يف هــذه ا يتــيح جلميــع الــدول األعضــاء املهتمَّــافة وشــاملة للجميــع، ممَّــوشــفَّ

اجلولــة الثالثــة مــن  كمــا أبلغــت تلــك الوفــود اللجنــة بــأنَّ . العمليــة وإبــداء آرائهــا هبــذا الشــأن 
  .  ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٨و ٢٧ ت يف لكسمربغ يومياملشاورات املفتوحة قد ُعقَد

ــةاملشــاورات املتعلقــة  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ    -٥٥ ــة  بوضــع مدوَّن دولي
  .  لقواعد السلوك يف أنشطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُتجرى يف إطار األمم املتحدة

املبــــادرات اجلديــــدة يف ميــــدان القــــانون الــــدويل للفضــــاء  ورأى بعــــض الوفــــود أنَّ  -٥٦
ــة ينبغــي   ــا النظــام      والسياســات الفضــائية الدولي ــوم عليه ــيت يق ــادئ األساســية ال أالَّ تقــوِّض املب

  .  القانوين احلايل، بل أن ُتثري تلك املبادئ وُتواصل تطويرها
ــود أنَّ   -٥٧ ــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      ورأى بعــض الوف أفضــل ســبيل للحفــاظ عل

ــق بســالمة املو       ــدويل، وخصوصــاً فيمــا يتعل ــاون ال ــز التع جــودات األغــراض الســلمية هــو تعزي
  .  الفضائية وأمنها

ــاده أنَّ     -٥٨ ــود عــن رأي مف ــدورٍ  وأعــرب بعــض الوف ــة تضــطلع ب ــهوض  مهــمٍّ اللجن يف الن
 بالتعاون يف ميـدان الفضـاء، وتتـيح إطـاراً فريـداً مـن نوعـه لتبـادل املعلومـات بـني الـدول، وأنَّ           

  .  هناك فرصاً ملموسة لتعزيز التعاون الدويل وفقاً لوالية اللجنة
هلا، ملا تقوم به من عمل يف امليدان العلمي والـتقين والقـانوين،    ت اللجنة على أنَّفقتَّوا  -٥٩

وكذلك بتشجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن خمتلف املسـائل املتعلقـة   
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باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، دوراً أساســيا يف تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة بــني  
  .  ، وكذلك يف ضمان مواصلة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالدول
التعاون والتنسيق على الصعيد الـدويل واإلقليمـي واألقـاليمي     وشدَّدت اللجنة على أنَّ  -٦٠

ــلمية للفضــاء          ــتخدامات الس ــدعيم االس ــيان لت ــا أمــران أساس ــدان األنشــطة الفضــائية مه يف مي
  .  تطوير قدراهتا الفضائيةاخلارجي وملساعدة الدول على 

والحظــت اللجنــة بارتيــاح حــدوث تطــورات متواصــلة يف عــدد مــن جهــود التعــاون      -٦١
الدولية الـيت تبـذهلا خمتلـف اجلهـات الفاعلـة علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي واألقـاليمي، منـها            

  .  دول ومنظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غري حكومية
ــاً    -٦٢ ــة علمــ ــرا مــــن  وأحاطــــت اللجنــ ــا يف أكــ ــة غانــ ــافة حكومــ ــدير باستضــ ــع التقــ  مــ
مـــؤمتر القيـــادات األفريقيـــة اخلـــامس بشـــأن تســـخري  ٢٠١٣ ديســـمرب/كـــانون األول ٥ إىل ٣

. وتكنولوجيـــا الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة املســـتدامة، وكـــذلك مبختلـــف نتـــائج املـــؤمتر  علـــوم
اخلــارجي مــن دعــم أحاطــت اللجنــة علمــاً مــع التقــدير مبــا قدَّمــه مكتــب شــؤون الفضــاء   كمــا

  .  ومسامهة يف تنظيم ذلك املؤمتر
وأشارت اللجنـة إىل إعـالن باتشـوكا الـذي اعتمـده مـؤمتر القـارة األمريكيـة السـادس            -٦٣

ــن     ــرة مـ ــيك يف الفتـ ــوكا باملكسـ ــد يف باتشـ ــذي ُعقـ ــاء، الـ ــين بالفضـ ــرين  ١٩ إىل ١٥ املعـ تشـ
للمسـتقبل القريـب، وقـام     ليميـةً إق فضـائيةً  وكان املؤمتر قد وضع سياسةً. ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
 والحظـت اللجنـة أنَّ  . ، يف مجلة أمور أخرى، بإنشاء فريق استشـاري مـن خـرباء الفضـاء    أيضاً

  .  تة ملؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء تواصل تنفيذ إعالن باتشوكااألمانة املؤقَّ
اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف     الدورة العشرين للملتقـى أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٦٤

حــول  ٢٠١٣ ديســمرب/كــانون األول ٦ إىل ٣ آســيا واحملــيط اهلــادئ ُعقــدت يف هــانوي مــن  
والحظـت اللجنـة   . "سنة من التجارب يف آسيا واحمليط اهلـادئ  ٢٠ ِقَيم من الفضاء:" موضوع
ــو مــن     أنَّ  أيضــاً ــد يف طوكي ــة والعشــرين للملتقــى ســوف ُتعق ــدورة احلادي كــانون  ٥ إىل ٢ ال
  .٢٠١٤ ديسمرب/األول
االجتماع السابع جمللـس منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا      أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٦٥

، حيـث أقـرَّ اجمللـس عـدَّة مشـاريع      ٢٠١٣ يوليـه /متـوز  ٥ واحمليط اهلادئ قد ُعقد يف بيجني يوم
اتَّفــق علــى عقــد اجتماعــه ت ســابقاً، وجديــدة، واســتعرض التقــدُّم احملــرز يف املشــاريع الــيت أُقــرَّ

  .  ٢٠١٤ القادم يف عام
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دة األطـراف يف  يه االتفاقـات الثنائيـة واملتعـدِّ   وأشارت اللجنة إىل الدور املهم الذي تؤدِّ  -٦٦
  .  تعزيز أهداف استكشاف الفضاء املشتركة وبعثات استكشاف الفضاء التعاونية والتكميلية

األولويــة، خــالل دورهتــا الثامنــة     وأوصــت اللجنــة بــأن يســتمر النظــر، علــى ســبيل        -٦٧
، يف البنــد املتعلــق بســبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام ٢٠١٥ واخلمســني الــيت ســُتعقَد عــام

  .  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني  - باء  
قـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال         أحاطت اللجنـة علمـاً مـع الت     -٦٨

ن نتائج مداوالهتا حـول البنـود الـيت    الذي يتضمَّ ،)A/AC.105/1065دورهتا احلادية واخلمسني (
  .٦٨/٧٥ تنظر فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة

ه مـن قيـادة مقتـدرة أثنـاء     وأعربت اللجنة عن تقديرها إليلود بـوت (هنغاريـا) ملـا أبـدا      -٦٩
  .دورة اللجنة الفرعية احلادية واخلمسني

لـــو االحتـــاد الروســـي وأملانيـــا وإيطاليـــا وباكســـتان والربازيـــل واجلمهوريـــة  وألقـــى ممثِّ  -٧٠
ـــ   ــا والصـــني وفن ــة كوريـ ــيكية ومجهوريـ ــةـالتشـ ــا  -زويال (مجهوريـ ــدا والنمسـ ــة) وكنـ البوليفاريـ

بالنيابـة عـن    أيضـاً ل شـيلي  وتكلَّـم ممثِّـ  . إطـار هـذا البنـد   والواليات املتحدة واليابان كلمات يف 
لـو دول أعضـاء أخـرى كلمـات بشـأن      كما ألقـى ممثِّ . ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

  .هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء
  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٧١

ــانوي م   :OPS-SAT"  (أ)   ــاتل ن ــة س ــة   بعث ــة الفضــاء األوروبي ــدِّم لوكال ــه "تق ، قدَّم
  النمسا؛  لممثِّ

  ل الصني؛، قدَّمه ممثِّ"الربنامج الصيين الستكشاف القمر"  (ب)  
  ل شيلي؛، قدَّمه ممثِّ"الشيلي يف تنمية شيلي Fasat-C مسامهات ساتل"  (ج)  
 ياتي للتحــدِّمســامهات املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي يف التصــدِّ   "  (د)  

  ل أملانيا؛، قدَّمه ممثِّ"املطروحة على الصعيد العاملي، مع التركيز على التطبيقات اإلنسانية
ــات       "  ) (ه   ــاره مركــز بيان ــة باعتب ــة الفضــاء اإليطالي ــة لوكال ــات العلمي مركــز البيان
د التخصصات يدعم البلدان ذات اخلـربات الطويلـة وكـذلك البلـدان الصـاعدة يف      متعدِّ اعصري

  إيطاليا؛ ممثِّل، قدَّمه "الفضاء جمال علوم
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ــاملي باســتخدام   "  (و)   ــد للرصــد الع ــدِّم لرصــد   ALOS-2 عصــر جدي : الســاتل املتق
  اليابان؛ ممثِّل، قدَّمه "DAICHI-2-2 األراضي
ــا     "  (ز)   ــة كوري ــة أخطــار الفضــاء يف مجهوري ــه "خطــة التأهــب ملواجه ــل، قدَّم  ممثِّ

  .مجهورية كوريا
    

    ة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتحد  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   (أ)  

أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بربنـــامج      -٧٢
 ٥٦-٣٣ املتحدة للتطبيقات الفضائية، اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة (الفقـرات    األمم

  . )A/AC.105/1065 من الوثيقة
ــة   -٧٣ ــي، وإدارة      أنَّ  والحظــت اللجن ــامج هــي: الرصــد البيئ ــدى الربن ــة ل جمــاالت األولوي

، عـن ُبْعـد  املوارد الطبيعية، واالستفادة من االتصاالت السـاتلية يف تطبيقـات التعلـيم والتطبيـب     
املتحـدة   واحلد من خماطر الكوارث، واستخدام النظم العامليـة لسـواتل املالحـة، ومبـادرة األمـم     

بشأن علـوم الفضـاء األساسـية، وقـانون الفضـاء، وتغّيـر املنـاخ، ومبـادرة األمـم املتحـدة بشـأن            
  .  نسان للفضاءإلتكنولوجيا الفضاء األساسية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد ا

، كمــا يــرد يف ٢٠١٣ ذها الربنــامج يف عــاموأحاطــت اللجنــة علمــاً باألنشــطة الــيت نفَّــ  -٧٤
) ويف تقريــر خــبري  A/AC.105/1065 مــن الوثيقــة  ٤٥-٤٠ فرعيــة (الفقــرات تقريــر اللجنــة ال 

  .  ، املرفق األول)A/AC.105/1062 التطبيقات الفضائية (الوثيقة
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلـارجي للطريقـة الـيت ُنفِّـذت هبـا        -٧٥

واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     عن تقديرها للحكومـات  وأعربت اللجنة أيضاً. أنشطة الربنامج
  .  واملنظمات غري احلكومية اليت قامت برعاية األنشطة

م يف تنفيـذ أنشـطة الربنـامج    والحظت اللجنة بارتياح أنـه جيـري إحـراز املزيـد مـن التقـدُّ        -٧٦
  ).٤٦، الفقرة A/AC.105/1065 ، على النحو املبني يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة٢٠١٤ لعام
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يسـاعد البلــدان      أنَّ  أيضـاً حظـت اللجنـة بارتيـاح    وال  -٧٧

الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة علــى املشــاركة يف األنشــطة اجلــاري تنفيــذها يف    
  .إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة
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يــذ الربنــامج حمــدودة، وناشــدت املــوارد املاليــة املتاحــة لتنفأنَّ  والحظــت اللجنــة بقلــق  -٧٨
  .  الدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج من خالل التربعات

ــونتني     -٧٩ ــورقيت االجتمــاع املعن ــة علمــاً ب ــادرة األمــم املتحــدة بشــأن   " وأحاطــت اللجن مب
ة قــرَّرواألنشــطة امل ٢٠١٤-٢٠١٣ األنشــطة املنفــذة يف الفتــرة  :تكنولوجيــا الفضــاء األساســية

ــام ــ ٢٠١٥ لعـ ــدهومـ ــة  "ا بعـ ــاد  ") وA/AC.105/2014/CRP.6(الوثيقـ ــا ارتيـ ــادرة تكنولوجيـ مبـ
 ٢٠١٤ ة لعــامقــرَّرواألنشــطة امل ٢٠١٣-٢٠١١ األنشــطة املنفــذة يف الفتــرة :نســان للفضــاءإلا

  . )A/AC.105/2013/CRP.16(الوثيقة  "وما بعده
    

    يبية وحلقات عملهمؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدر  ‘١‘  
أقرت اللجنة حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واجتماعات اخلرباء املزمـع    -٨٠

، وأعربــت عــن تقــديرها إلكــوادور والصــني وكنــدا ٢٠١٤ عقــدها يف الفتــرة املتبقيــة مــن عــام
سـته  واملكسيك واملغرب والنمسا، وكذلك ملركـز عبـد السـالم الـدويل للفيزيـاء النظريـة يف تري      

بإيطاليا، ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة،           
واللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة، ملشــاركتها يف رعايــة تلــك األنشــطة    

ــة علمــاً بت . ، املرفــق الثــاين)A/AC.105/1062 واستضــافتها (انظــر الوثيقــة  غــيري وأحاطــت اللجن
موعد انعقاد حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتـاد الروسـي حـول تطبيقـات الـنظم      

  .  ٢٠١٥ مايو/إىل أيار ٢٠١٤ مايو/العاملية لسواتل املالحة من أيار
وأقــرت اللجنــة برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات واجتماعــات     -٨١

، وإدارة املوارد الطبيعية، والصحة العاملية، والنظم العامليـة لسـواتل   اخلرباء املتعلقة بالرصد البيئي
املالحة، وعلوم الفضاء األساسية، وتكنولوجيـا الفضـاء األساسـية، وتغيُّـر املنـاخ، وتكنولوجيـا       

نسان للفضاء، والفوائد االقتصادية واالجتماعية لألنشطة الفضـائية، املزمـع عقـدها يف    إلارتياد ا
  .   البلدان الناميةلصاحل ٢٠١٥ عام
    

    الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمِّق  ‘٢‘  
أعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها حلكومـــة إيطاليـــا الـــيت اســـتمرت، مـــن خـــالل معهـــد    -٨٢

ــا وبالتعــاون مــع معهــد غــاليليو      البوليتكنيــك يف تورينــو ومعهــد مــاريو بــويال للدراســات العلي
هربائية، يف تقدمي زماالت للدراسات العليا يف جمال النظم العامليـة  فرياريس الوطين للتقنيات الك

  .  لسواتل املالحة وما يتصل هبا من تطبيقات
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ت، مـن خـالل معهـد كيوشـو     وأعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة اليابان اليت استمرَّ  -٨٣
حلـــة للتكنولوجيـــا، يف تقـــدمي زمـــاالت ألربعـــة طـــالب يف مرحلـــة الـــدكتوراه وطـــالبني يف مر

املاجستري يف إطار الربنامج املشترك بني األمم املتحدة واليابـان بشـأن الزمـاالت الطويلـة األمـد      
  .  يف جمال تكنولوجيات السواتل النانوية

ــاون مــع مركــز         -٨٤ ــيت قامــت، بالتع ــة ال ــة األملاني ــديرها للحكوم ــة عــن تق وأعربــت اللجن
واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي،  التكنولوجيــا الفضــائية التطبيقيــة واجلاذبيــة الصــغرية  

ــة       بإنشــاء برنــامج زمــاالت جديــد يتــيح لفريــق أحبــاث إمكانيــة إجــراء جتاربــه املتعلقــة باجلاذبي
  .  الصغرية يف برج برميني لإلسقاط يف أملانيا

والحظت اللجنة بتقدير النجاح يف إطالق املشروع املعـين بـأجهزة انعـدام اجلاذبيـة يف       -٨٥
وقـد أسـهم املشـروع يف بنـاء     . تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضـاء التابعـة للربنـامج    إطار مبادرة

  .  التعليم واألحباث بشأن اجلاذبية الصغرية، ال سيما يف البلدان النامية القدرات يف جمايلْ
وأشارت اللجنة إىل أمهية زيادة فرص الدراسة املتعمِّقة يف مجيع جماالت علـوم الفضـاء     -٨٦

ت بــه مــن تكنولوجيــا وتطبيقــات وقــانون مــن خــالل زمــاالت طويلــة األمــد، وحثَّــ  ومــا يتعلــق
  .  الدول األعضاء على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساهتا ذات الصلة

    
    اخلدمات االستشارية التقنية  ‘٣‘  

مــة يف إطــار برنــامج األمــم الحظــت اللجنــة بتقــدير اخلــدمات االستشــارية التقنيــة املقدَّ  -٨٧
ز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال دة للتطبيقــات الفضــائية دعمــاً لألنشــطة واملشــاريع الــيت تعــزِّاملتحــ

ــة       ــر خــبري التطبيقــات الفضــائية (الوثيق ــه يف تقري ــى النحــو املشــار إلي  التطبيقــات الفضــائية، عل
A/AC.105/1062 ٤٦-٣٨، الفقرات(  .  

    
     ملنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، ا  ‘٤‘  

ز زال يركِّـ  برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية مـا       الحظت اللجنة بارتياح أنَّ  -٨٨
ع علـى ذلـك التعـاون    على التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ويشجِّ
لفضـــاء، املنتســـبة إىل ويعـــزِّزه هبـــدف دعـــم املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم وتكنولوجيـــا ا  

ويــرد أبــرز اجلوانــب مــن أنشــطة املراكــز اإلقليميــة الــيت تلقَّــت الــدعم يف إطــار . املتحــدة األمــم
ــرة  ــامج يف الفتـــ ــة     ٢٠١٤-٢٠١٢ الربنـــ ــائية (الوثيقـــ ــات الفضـــ ــبري التطبيقـــ ــر خـــ  يف تقريـــ

A/AC.105/1062الثالث)  ، املرفق.  
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إلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا     والحظت اللجنة انعقاد اجتماع ملديري املراكز ا  -٨٩
 يونيــه/حزيــران ١٣ الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، علــى هــامش دورة اللجنــة احلاليــة يف 

فقـوا يف هـذا االجتمـاع علـى تعزيـز التواصـل فيمـا بـني         املديرين اتَّ أنَّ أيضاًوالحظت . ٢٠١٤
والحظـت  . دة للتطبيقـات الفضـائية  املراكز اإلقليمية، وبـني تلـك املراكـز وبرنـامج األمـم املتحـ      

راً بشــأن الــنظم ا مــؤخَّبــت مبنــهجْي التــدريس اللــذين أُعــدَّاملراكــز اإلقليميــة قــد رحَّ كــذلك أنَّ
العاملية لسواتل املالحة وقانون الفضاء، وأبدت اهتماماً كبرياً باملسامهة يف إعداد منـهاج جديـد   

  .  يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية
البلــدان الــيت تستضــيف املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم  اللجنــة بتقــدير أنَّ والحظــت  -٩٠

وتكنولوجيــا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، تواصــل، وفقــاً اللتزاماهتــا كبلــدان مضــيفة،   
  .تقدمي دعم مايل وعيين إىل تلك املراكز

ــق أنَّ   -٩١ ــة بقل ــبعض املرا   والحظــت اللجن ــة املتاحــة ل ــوارد املالي ــة حمــدودة،  امل كــز اإلقليمي
وناشدت الدول األعضاء واملنظمات العاملة يف املناطق اليت توجد فيهـا تلـك املراكـز أن تـدعم     

  .أنشطة تلك املراكز من خالل تربعات مالية وعينية
ــوم     ورحَّ  -٩٢ ــدريس علـ ــد لتـ ــز إقليمـــي جديـ ــاء مركـ ــرز يف إنشـ ــدُّم احملـ ــة بالتقـ بـــت اللجنـ

ه يف جامعـة بيهـان يف بـيجني،    يا واحملـيط اهلـادئ يكـون مقـرُّ    وتكنولوجيا الفضاء يف منطقـة آسـ  
إىل جامعـة بيهـان    ٢٠١٣ سبتمرب/وفدت يف شهر أيلولقته بعثة تقييم أُعقب النجاح الذي حقَّ

  .ويسَّرها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  (ب)  
  لســـــاتلي الـــــدويل للبحـــــث واإلنقـــــاذ     النظـــــام ا أنَّ  الحظـــــت اللجنـــــة بارتيـــــاح     -٩٣

هنـاك جهـات    دولة عضواً ومنظمـتني مشـاركتني، وأنَّ   ٤١ احالي سارسات) يضمُّ-(كوسباس
ه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة     والحظت اللجنة بتقدير أنَّـ . أخرى مهتمة باالنتساب إىل الربنامج

من سـتة سـواتل يف مـدار    ف بأجهزة اإلرشاد يف حاالت الطوارئ بفضل العنصر الفضائي املؤلَّ
رة من االحتـاد الروسـي وفرنسـا وكنـدا والواليـات      قطيب وستة سواتل ثابتة بالنسبة لألرض موفَّ

ــة املتحــدة  ــة    األمريكي ــة الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلوي واهلنــد، إىل جانــب املنظمــة األوروبي
وأشـارت اللجنـة   . بلـداً آخـر   ٢٦ (يومتسات)، وبفضل التربعات املقدَّمة للعنصر األرضـي مـن  

، علـى إنقـاذ   ١٩٨٢ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقـاذ قـد سـاعد، منـذ عـام     أنَّ  إىل أيضاً
ــا  ــاة مـ ــلُّ ال حيـ ــن يقـ ــاذ،    ١٠ ٤٠٠ شـــخص يف ٣٧ ٠٠٠ عـ ــات البحـــث واإلنقـ ــن عمليـ مـ
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 قــد ســـاعدت علــى إنقـــاذ حيـــاة   ٢٠١٣ بيانــات اإلنـــذار الــيت أصـــدرها النظــام يف عـــام    وأنَّ
  .  عملية حبث وإنقاذ يف مجيع أحناء العامل ٧٤١  شخص يف  ١  ٩٠٠
استكشــاف إمكانيــة اســتخدام الســواتل يف   وأشــارت اللجنــة فضــالً عــن ذلــك إىل أنَّ   -٩٤

ا مــن أجــل حتســني عمليــات البحــث واإلنقــاذ الدوليــة املــدار األرضــي املتوســط مــا زال مســتمر
العاملي لتحديد املواقع بغيـة حتسـني   بت اللجنة باختبار سواتل النظام ورحَّ. باالستعانة بالسواتل

  .  ى االستفادة من السواتل يف املدار األرضي املتوسطقدرات أجهزة اإلرشاد لتتسنَّ
 ينــاير/الواليــات املتحــدة قــد شــرعت، يف كــانون الثــاين أنَّ  والحظــت اللجنــة كــذلك  -٩٥

ــيم الســتخدام ســواتل     ٢٠١٣ ــة التطــوير والتقي البحــث ، بالتعــاون مــع دول أخــرى، يف مرحل
واإلنقاذ ذات املدار األرضي املتوسط، وذلك باستخدام سـواتل النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع      

ــة   ــة تشــغِّلها دول متعاون ــة     . ونظــم مماثل ــيم يف توصــيف حال ــة التطــوير والتقي وستســاعد مرحل
م منظومـة  اجلاهزية العملياتية للنظـام وستفِسـح اجملـال، عنـد الوفـاء باملعـايري احملـدَّدة مسـبقاً، أمـا         

  .  للتشغيل سواتل البحث واإلنقاذ ذات املدار األرضي املتوسط لتصبح جاهزةً
    

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر   - ٢  
    ٢٠١٥ األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام

للجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بتســـخري  أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات ا   -٩٦
تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة   

، الـيت يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة       ٢٠١٥ للتنمية املستدامة وخطة التنميـة ملـا بعـد عـام    
  .  )٦٧-٥٧، الفقرات A/AC.105/1065 (الوثيقة

ت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلـامع  وأقرَّ  - ٩٧
  .)٦- ٣، واملرفق األول، الفقرات ٦٧، الفقرة A/AC.105/1065 بشأن هذا البند (الوثيقة

ضـرورة   ٦٨/٧٥ داً يف قرارهـا دت جمـدَّ اجلمعيـة العامـة قـد أكَّـ     واستذكرت اللجنة أنَّ  -٩٨
يه االنتباه إىل فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا، وخباصـة يف املـؤمترات الرئيسـية     مواصلة توج

ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة بشــأن التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
وامليادين املتصلة هبا، وضرورة تشـجيع اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف سـياق اجلهـود الراميـة        

قيق أهداف تلك املؤمترات ومؤمترات القمة، مبا يف ذلـك تنفيـذ إعـالن األلفيـة واإلسـهام      إىل حت
  .  ٢٠١٥ يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام
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يــه علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء ت اللجنــة، اعترافــاً منــها بفعاليــة الــدور الــذي تؤدِّ وأقــرَّ  -٩٩
د، توصيةَ اللجنـة الفرعيـة   ْعاألوبئة عن ُبد ودراسة ْعوتطبيقاهتا يف تقدمي اخلدمات الصحية عن ُب

العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واخلمسني بإنشاء فريق خرباء معين بالفضـاء والصـحة العامليـة    
 لينظــر يف املســائل املتعلقــة باســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض الصــحة العامــة (الوثيقــة        

A/AC.105/1065 ت اللجنــة علــى أن يعــرض فريــق اخلــرباء،  فقــتَّوا. )٦، املرفــق األول، الفقــرة
بقيــادة كنــدا، أســلوب وبرنــامج عملــه، مبــا يف ذلــك جــدول زمــين واقعــي، علــى نظــر الفريــق   

ــام      ــة يف ع ــة القادم ــة الفرعي ــة يف دورة اللجن ــة الفرعي ــل اجلــامع للجن والحظــت . ٢٠١٥ العام
س فريـق اخلـرباء،   يترأَّالـدكتور باسـكال ميشـيل مـن هيئـة الصـحة العامـة يف كنـدا سـ          اللجنة أنَّ

  .  ال يلزم توفري خدمات األمانة للفريقأنه و
حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد         والحظت اللجنة يف هذا الصدد أنَّ  -١٠٠

الدويل للمالحـة الفضـائية بشـأن اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء مـن أجـل حتقيـق منـافع            
 ،٢٠١٤ سـبتمرب /أيلـول  ٢٨ إىل ٢٦ عقدها يف تورونتو بكنـدا، مـن  اجتماعية واقتصادية، املزمع 

  .  ز على الصحة العاملية والتطبيقات البحريةستركِّ
    

د بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبْع  - ٣  
    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

قشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باملسـائل املتصـلة       أحاطت اللجنة علماً مبنا  -١٠١
ــة     باستشــعار األرض عــن ُبعـْـ  ــدان النامي ــه لصــاحل البل ــا يف ذلــك تطبيقات د بواســطة الســواتل، مب

، A/AC.105/1065 رصــد بيئــة األرض، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة    ويف
  .)٨٠-٦٨  الفقرات
ــال    ويف معـــرض ا  -١٠٢ ــة يف جمـ ــة والتعاونيـ ــربامج الوطنيـ ــود الـ ــات، استعرضـــت الوفـ ملناقشـ

د، وقُدِّمت أمثلـة علـى الـربامج الوطنيـة والثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة الراميـة         االستشعار عن ُبْع
 :إىل تعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والتنميــة املســتدامة، وال ســيما يف اجملــاالت التاليــة  

ر املنـاخ؛ وإدارة الكـوارث؛ واهليـدرولوجيا ورصـد حـاالت      األمساك؛ ورصد تغيُّ الزراعة وصيد
اجلفــاف؛ وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة واملــوارد الطبيعيــة؛ ورصــد نوعيــة اهلــواء وامليــاه؛ ورســم    
خــرائط مــوارد التنــوع األحيــائي، واملنــاطق الســاحلية، واســتخدام األراضــي، واألراضــي البــور  

د الغالف اجلليدي؛ وعلم احمليطـات؛ والتنميـة الريفيـة وختطـيط املـدن؛      واألراضي الرطبة؛ ورص
  .  والسالمة والصحة العامة
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يــه املنظمــات واملبــادرات اإلقليميــة يف تعزيــز مت اللجنــة بأمهيــة الــدور الــذي تؤدِّوســلَّ  -١٠٣
ي د، مثــل امللتقــى اإلقليمــالتعــاون اإلقليمــي يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا االستشــعار عــن ُبعـْـ  

لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومشروع سنتينل آسـيا وبرنـامج التطبيقـات الفضـائية     
  .  من أجل البيئة التابعني له

وأحاطــت اللجنــة علمــاً بعــدد العمليــات املتواصــلة إلطــالق ســواتل لرصــد األرض           -١٠٤
دام البيانــات وبــالبحوث االبتكاريــة املضــطلع هبــا باســتخدام هــذه الســواتل، والــيت ميكــن اســتخ

  .  ة منها لوضع مناذج متقدِّمة ومتكاملة عامليا للنظام األرضياملستمدَّ
والحظــت اللجنــة بارتيــاح تزايــد عــدد البلــدان الناميــة الــيت تعمــل هبّمــة علــى تطــوير       -١٠٥

د وتستعمل البيانـات الفضـائية لـدفع    واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االستشعار عن ُبْع
االجتماعيـة، وشـدَّدت علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرات البلـدان         -مية االقتصاديةعجلة التن

  .دالنامية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبْع
    

    احلطام الفضائي  - ٤  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطـام الفضـائي،     -١٠٦

  .  )١٠٤-٨١، الفقرات A/AC.105/1065  تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقةاليت يرد بياهنا يف
ــرَّ  -١٠٧ ــة       وأقـ ــد (الوثيقـ ــذا البنـ ــأن هـ ــة بشـ ــة الفرعيـ ــيات اللجنـ ــرارات وتوصـ ــة قـ ت اللجنـ

A/AC.105/1065 ١٠٤-١٠١والفقرات  ٨٦، الفقرة(  .  
ام الفضـائي  ذ فعـالً تـدابري لتخفيـف احلطـ    بعض الدول تنفِّـ  والحظت اللجنة بتقدير أنَّ  -١٠٨

أو عــن جلنــة /ســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اللجنــة و  تتَّ
ــة باحلطــام الفضــائي، وأنَّ    دوالً أخــرى قــد وضــعت   التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعني

ت والحظــ. هبــا لتخفيــف احلطــام الفضــائي اســتناداً إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة  ةًخاصَّــ معــايَري
دوالً أخرى تسـتخدم املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها جلنـة التنسـيق املشـتركة          أنَّ أيضاًاللجنة 

نـــة األوروبيـــة لقواعـــد الســـلوك اخلاصـــة بتخفيـــف احلطـــام الفضـــائي،  بـــني الوكـــاالت واملدوَّ
والحظـت  . باعتبارمها مـرجعني يف أطرهـا للتنظـيم الرقـايب املتعلقـة باألنشـطة الفضـائية الوطنيـة        

فتئــت تتعــاون، يف إطــار برنــامج وكالــة الفضــاء األوروبيــة   دوالً أخــرى مــا لجنــة كــذلك أنَّال
  .  اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء، على معاجلة مسألة احلطام الفضائي
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ذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي،       ت اللجنة البلدان اليت مل تنفِّوحثَّ  -١٠٩
جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت، علــى النظــر يف تنفيــذ تلــك أو /الــيت وضــعتها اللجنــة و

  .  املبادئ طواعيةً
اخلالصــة الوافيــة ملعــايري ختفيــف احلطــام الفضــائي، الــيت وضــعتها  والحظــت اللجنــة أنَّ  -١١٠

أملانيـــا واجلمهوريـــة التشـــيكية وكنـــدا واعتمـــدهتا دول ومنظمـــات دوليـــة، ســـوف تســـهم يف  
  .  ايري وبأطر التنظيم الرقايب يف هذا اجملالالتعريف أكثر بتلك املع

االحتاد األورويب قد أنشأ إطار دعـم للرصـد والتعقُّـب الفضـائيني     أنَّ  والحظت اللجنة  -١١١
  .  بغرض دعم شبكات وعمليات أجهزة الرصد والتعقُّب الفضائيني

ن آثـار  والحظت اللجنة بارتياح جهود البحث الدؤوب اليت تبذهلا الدول للتخفيف م  -١١٢
  .  احلطام الفضائي

ينبغـي تكثيـف اجلهـود الوطنيـة والدوليـة مـن       أنه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١١٣
  .  من تكوُّن احلطام الفضائي وانتشاره أجل احلدِّ

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مسـألة احلطـام الفضـائي بطريقـة ال تعـرِّض تنميـة         -١١٤
  .  ان النامية للخطرالقدرات الفضائية يف البلد

وأهاب بعض الوفود باللجنـة الفرعيـة مواصـلة النظـر بإمعـان يف مسـألة التخفيـف مـن           -١١٥
احلطــام الفضــائي، وخصوصــاً بــإيالء اهتمــام أكــرب ملشــكلة احلطــام اآليت مــن املنصَّــات املــزوَّدة   

م الفضـائي  مبصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي وملشكلة تصـادم األجسـام الفضـائية باحلطـا    
  .  اته، ولطرائق حتسني التكنولوجيا وشبكات التعاون لرصد احلطام الفضائيومشتقَّ
ــود عــن رأي مفــاده أنَّ    - ١١٦ ــة    وأعــرب بعــض الوف ــة الفرعي مــن الضــروري أن تتعــاون اللجن

  .العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية على وضع قواعد ملزمة قانوناً بشأن احلطام الفضائي
مــن تكوُّنــه  ينبغــي أن يكــون ختفيــف احلطــام الفضــائي واحلــدُّأنــه ورأى بعــض الوفــود   -١١٧

  .  ضمن أولويات عمل اللجنة
مــن املفيــد أن تتبــادل الــدول األعضــاء       وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ       -١١٨

 مـن تكـوُّن احلطـام الفضـائي وانتشـاره والتخفيـف مـن آثـاره؛ وعـن          معلومات عن تدابري احلـدِّ 
مجع البيانات املتعلقة باألجسام الفضائية وتبادهلـا ونشـرها؛ وعـن اإلخطـارات بعـودة األجسـام       

  .  الفضائية إىل الغالف اجلوي
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي معاجلــة املســائل التاليــة املتعلقــة             -١١٩
يـة موحـدة يف   وضـع ممارسـة دول   :باملعلومات واالتصـاالت مـن أجـل ختفيـف احلطـام الفضـائي      

جمــال تبــادل املعلومــات ومركــز واحــد لرصــد احلطــام الفضــائي؛ وإنشــاء قاعــدة بيانــات دوليــة  
معتــرف هبــا عامليــاً ُتســجَّل فيهــا مجيــع األجســام الفضــائية املعروفــة ووضــع معيــار مقبــول عامليــاً 
ــة وجهــات رصــد احلطــام        حلســاب خمــاطر االصــطدام؛ وتكثيــف التعــاون بــني اجلهــات املطِلق

  .  ائي خالل مرحلة اإلطالقالفض
ــدول          -١٢٠ ــى األخــص ال ــدول، وعل ــي لل ــه ينبغ ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

املسؤولة يف املقام األول عن حالة احلطام الفضائي والدول اليت متلك القدرة على اختاذ التـدابري  
حـدِّ مـن تكـوُّن    الالزمة للتخفيف من ذلك احلطام، أن تعمِّم معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لل    

  .  احلطام الفضائي
وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للـدول، وعلـى األخـص الـدول املسـؤولة يف املقـام            -١٢١

األول عن حالـة احلطـام الفضـائي، أن تسـاعد البلـدان احلديثـة العهـد بـامتالك قـدرات فضـائية           
لفضائي من خـالل تـوفري نظـم    على تنفيذ املبادئ التوجيهية أو املعايري املتعلقة بتخفيف احلطام ا

  .  لتحليل املخاطر بواسطة تقييم إمكانيات االصطدام ونظم للتوعية بأحوال الفضاء
وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للـدول، وعلـى األخـص الـدول املسـؤولة يف املقـام            -١٢٢

وفري دعـم  األول عن حالة احلطام الفضائي، أن تقدِّم املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة مـن خـالل تـ      
  .  علمي وتكنولوجي يشمل نقل التكنولوجيا ذات الصلة دون حتميلها تكاليف ال مربر هلا

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي حتسني املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي       -١٢٣
ــة أيِّ غمــوض ت   ــة إزال ــة بغي ه مبــا قــد يتــيح لبلــدان أن تواصــل اتبــاع   تضــمَّنالصــادرة عــن اللجن

  .  ات تؤدِّي إىل تكوُّن حطام فضائيممارس
الـدول الـيت لـديها أجسـام فضـائية ينبغـي أن تتعقَّـب تلـك         أنَّ  وأُعرب عن رأي مفـاده   -١٢٤

  .  األجسام وترصدها باستمرار
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٥  
ــد املتع      -١٢٥ ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن ــدعم إدارة  أحاطــت اللجن لــق ب

ــة       ــة (الوثيقـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــائية، الـ ــنظم الفضـ ــطة الـ ــوارث بواسـ  الكـ
A/AC.105/1065 ١٢٥-١٠٥، الفقرات(  .  
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تقريـر االجتمـاع اخلـامس لشـبكة مكاتـب      " وُعرضت على اللجنة ورقة اجتماع معنونة  - ١٢٦
لومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث الـــدعم اإلقليميـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املع

 "٢٠١٤ فربايــــر/شــــباط ١٤و ١٣ واالســــتجابة يف حــــاالت الطــــوارئ الــــذي انعقــــد يــــومي 
)A/AC.105/2014/CRP.10خطة عمل شبكة مكاتب الدعم اإلقليميـة   )، وورقة اجتماع معنونة"

بة يف حـاالت  لربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجا   
وأُبلغــــت اللجنــــة بالتنســــيق . )A/AC.105/2014/CRP.11( "٢٠١٥و ٢٠١٤ الطــــوارئ لعــــامي

ــم املتحــدة الســتخدام          ــامج األم ــة ومســامهاهتا يف برن ــدعم اإلقليمي ــب ال ــني مكات ــا ب ــد فيم املتزاي
  .  )"سبايدر" املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج

من مكتب شـؤون الفضـاء    "سبايدر" واستمعت اللجنة إىل كلمة ألقاها منسق برنامج  -١٢٧
تها الدول األعضاء، مبـا يف ذلـك جتديـد االلتـزام     قدَّماخلارجي والحظت بارتياح التربعات اليت 

ت الـدول األعضـاء علـى أن    شـجَّع مـن أملانيـا والصـني، و    ٢٠١٥ بتقدمي مسامهات نقديـة لعـام  
. والحظـت  "سـبايدر " ، كل الدعم الالزم، مبا يف ذلك الدعم املـايل، إىل برنـامج  م، طواعيةًتقدِّ

مـة مـن أملانيـا    من خـدمات خـرباء معـاونني وخـرباء مقدَّ     أيضاًالربنامج استفاد أنَّ  اللجنة بتقدير
  .والصني والنمسا

والحظت اللجنة بارتياح ما تقوم بـه الـدول األعضـاء مـن أنشـطة متواصـلة ُتسـهم يف          -١٢٨
 إجيــاد املزيــد مــن احللــول الفضــائية واســتخدامها دعمــاً إلدارة الكــوارث، كمــا تــدعم برنــامج   

مشروع سنتينل آسيا الذي ينسق طلبات الرصـد يف حـاالت    :، ومنها األنشطة التالية"سبايدر"
الطوارئ من خالل املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث؛ وخـدمات إعـداد خـرائط حـاالت          

ا الربنـامج األورويب لرصـد األرض (كوبرنيكـوس)؛ وميثـاق التعـاون علـى       مهالطوارئ اليت يقدِّ
ــة      ــة أو تكنولوجي حتقيــق االســتخدام املنســق للمرافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي

  .(املسمَّى أيضاً امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى)
تسـاهم   "سـبايدر "  إطـار برنـامج  املعلومات واخلدمات املقدَّمـة يف أنَّ  والحظت اللجنة  -١٢٩

مسامهة قيِّمة يف التخفيف من عواقب الكـوارث الطبيعيـة، وأهابـت بالـدول األعضـاء مواصـلة       
  .دعم هذا الربنامج

ــز البيانــات واملنتجــات        -١٣٠ ــع بتعزي ــزام علــى مســتوى رفي ــاح االلت ــة بارتي والحظــت اللجن
سـيد دانيلـو ميـدينا، رئـيس اجلمهوريـة      الفضائية من أجل التنمية املستدامة، الذي أعـرب عنـه ال  

الدومينيكيــة، يف كلمــة ألقاهــا يف مــؤمتر القمــة الســادس لرابطــة الــدول الكاريبيــة، املعقــود يف     



 

V.14-04410 25 
 

A/69/20 

ــديو أتاحــه مكتــب    ٢٠١٤ أبريــل/املكســيك يف نيســان ــة بواســطة تســجيل في ، وأُتيحــت للجن
  .  شؤون الفضاء اخلارجي

    
    ملية لسواتل املالحةالتطّورات األخرية يف جمال النظم العا  - ٦  

ــالتطورات         -١٣١ ــق ب ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن
 األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت يرد بياهنا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة    

A/AC.105/1065 ١٤٨-١٢٦، الفقرات(  .  
اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت     أنَّ  والحظت اللجنة بتقدير  -١٣٢

م كـبري يف تشـجيع التوافـق    حتت مظلة األمـم املتحـدة، تواصـل إحـراز تقـدُّ      ٢٠٠٥أنشئت عام 
بــني الــنظم الفضــائية العامليــة واإلقليميــة لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت وقابليتــها للتشــغيل 

ع علــى زيــادة اســتخدام قــدرات الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف دعــم  املتبــادل، ويف التشــجي
  .  التنمية املستدامة، مبراعاة مصاحل البلدان النامية على وجه اخلصوص

وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ملــا يقدِّمــه مــن دعــم     -١٣٣
بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وملنتـدى      مستمر بصـفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة املعنيـة       

ــة ينصــب فيهــا       ــابع هلــا، وملــا ينظمــه مــن حلقــات عمــل ودورات تدريبي مقــدِّمي اخلــدمات الت
التركيز على بنـاء القـدرات يف جمـال اسـتعمال التكنولوجيـات املرتبطـة بـالنظم العامليـة لسـواتل          

ار طقـس الفضـاء يف الغـالف األيـوين     املالحة يف خمتلف ميادين العلوم والصناعة، مبا يف ذلك آث
  .  وأثرها على حتديد املواقع

ــاح   -١٣٤ ــة بارتي ــة    أنَّ  والحظــت اللجن ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــامن للجن االجتمــاع الث
ــدا يف ُديب        ــا ُعق ــابع هل ــدِّمي اخلــدمات الت ــدى مق لســواتل املالحــة واالجتمــاع احلــادي عشــر ملنت

، وأن االجتماع ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ١٤ إىل ٩ يف الفترة منباإلمارات العربية املتحدة، 
ــا يف      ــد يف فيين ــد ُعق ــدِّمي اخلــدمات ق ــدى مق ــاين عشــر ملنت ــران ١٠ الث ــه/حزي ، وأن ٢٠١٤ يوني

االجتماع التاسع للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة سـُيعقد يف بـراغ يف الفتـرة        
والحظــت اللجنــة أيضــاً االهتمــام الــذي أبدتــه  . ٢٠١٤ نــوفمرب/ثــاينتشــرين ال ١٤ إىل ١٠ مــن

  .  ٢٠١٥ الواليات املتحدة باستضافة االجتماع العاشر للجنة الدولية املذكورة يف عام
اجتماعــات منتظمــة قــد ُعقــدت بــني االحتــاد الروســي والصــني   أنَّ  والحظــت اللجنــة  -١٣٥

واالحتـاد األورويب بغيـة مناقشـة سـبل تعزيـز قابليـة       واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان 
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التشغيل املتبادل فيمـا بـني مقـدِّمي خـدمات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وحتسـني اخلـدمات           
  .  املقدَّمة إىل املستخدمني على الصعيد العاملي

 والحظت اللجنـة اسـتمرار األنشـطة الـيت يقـوم هبـا االحتـاد الروسـي بشـأن التعـاون يف            -١٣٦
جمــال الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، مبــا يف ذلــك التعــاون والتنســيق مــن أجــل حتقيــق قابليــة      
  .  التشغيل املتبادل فيما بني مقدِّمي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل البشرية مجعاء

والحظت اللجنة أيضـاً تنظـيم معـرض عـن النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة يف معـرض            -١٣٧
أن  قـرَّر لفضاء التابع ملكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي أثنـاء الـدورة احلاليـة للجنـة، وأنـه مـن امل        ا

  .  يستمر ملدة طويلة
الغرض مـن برنـامج غـاليليو، وهـو مبـادرة أوروبيـة إلنشـاء نظـام         أنَّ  والحظت اللجنة  -١٣٨

ة مدنيـة،  عاملي متطور جدا لسواتل املالحة، هـو تـوفري خـدمات عامليـة مضـمونة، حتـت سـيطر       
  .  لتحديد املواقع بدقة عالية

ــة أيضــاً    -١٣٩ ــدة بشــأن     أنَّ  والحظــت اللجن ــة جدي االحتــاد األورويب اعتمــد الئحــة تنظيمي
ــرة    ــة لســواتل املالحــة للفت ــنظم العاملي ــة لل ــربامج األوروبي ــوحظ كــذلك  . ٢٠٢٠-٢٠١٤ ال ول

املالحيـة التكميليـة    مـن أجـل اخلدمـة    L حبمولة من النطاق Astra 5B النجاح يف إطالق الساتل
  .  ٢٠١٤ األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض، وأن من املزمع إطالق أربعة سواتل يف عام

نظــام غــاليليو للمالحــة الســاتلية ســيتيح حتســني اخلــدمات مثــل   أنَّ  والحظــت اللجنــة  -١٤٠
قـاذ،  خدمة املالحة بدقة يف السيارات، واإلدارة الفعالـة للنقـل الـربي، وخـدمات البحـث واإلن     

ولوحظ أيضاً تدشـني مركـز خـدمات    . واملعامالت املصرفية املأمونة، وإمدادات الطاقة املوثوقة
، سـيتيح تزويـد املسـتخدمني    ٢٠١٣ مـايو /أيـار  ١٤ للنظم العاملية لسواتل املالحة يف مدريد يف

  .  مبعلومات منتظمة عن حالة تشكيلة سواتل غاليليو
ظام البوصلي لسواتل املالحة شائع يف جمـاالت النقـل   استخدام النأنَّ  والحظت اللجنة  -١٤١

والسياحة والتعليم والتدريب ورصد النظم وتقييمها، وأن من املقرَّر بدء العمل باجليـل اجلديـد   
  .  ٢٠١٥ من سواتل املالحة يف عام

تشــكيلة النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لســواتل املالحــة نظــام مســتقل أنَّ  والحظــت اللجنــة  -١٤٢
ره من أجل إتاحة معلومـات عـن حتديـد املواقـع يف املنطقـة اهلنديـة، وأن أول سـاتل        جيري تطوي

، قـد  IRNSS-1B ، وثاين ساتل فيهـا، وهـو السـاتل   IRNSS-1A يف تلك التشكيلة، وهو الساتل
احملطـات األرضـية الالزمـة لتوليـد وبـثِّ      أنَّ  ولوحظ أيضاً. ُوضعا بدقة يف املدار املخصَّص هلما
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 والحظـت اللجنـة كـذلك   . موقعـاً مبختلـف أحنـاء البلـد     ١٥ ملالحية قد أنشئت يفالبارامترات ا
  .٢٠١٦- ٢٠١٥ االنتهاء من التشكيلة، املؤلَّفة من سبعة سواتل، حبلول الفترة قرَّرمن املأنَّ 
    

    طقس الفضاء  - ٧  
، أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بطقـس الفضـاء        -١٤٣

  .  )١٥٧-١٤٩، الفقرات A/AC.105/1065 اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة
بند جدول األعمال املتعلق بطقس الفضاء يتـيح للـدول األعضـاء    أنَّ  والحظت اللجنة  -١٤٤

يف اللجنـة وللمنظمــات الدوليــة الـيت هلــا صــفة مراقـب دائــم لــدى اللجنـة إمكانيــة تبــادل اآلراء     
نشطة الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بعلوم وأحباث طقـس الفضـاء بغيـة التشـجيع     بشأن األ

  .على تكثيف التعاون الدويل يف هذا اجملال
اجتماع اخلـرباء املعـين بتحسـني التنبُّـؤ بطقـس الفضـاء يف       أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -١٤٥

مسني للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة،   العقد القادم، الذي ُعقد على هامش الدورة احلادية واخل
بلداً مـن   ٢١ من العلماء الدوليني العاملني حاليا يف جمال حبوث طقس الفضاء من ٤٢ قد مجع

  .  أجل مناقشة سبل حتسني القدرة على التنبُّؤ بطقس الفضاء خالل العقد القادم
رهتــا احلاديــة واخلمســني وأقــرت اللجنــة توصــية اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دو  -١٤٦

بإنشاء فريـق خـرباء يضـم مقـرِّراً يف إطـار بنـد جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة             
بشـأن طقـس الفضـاء، علـى أن يسـتفيد مــن أفضـل املمارسـات املتَّبعـة يف أعمـال فريـق اخلــرباء           

الفضـاء اخلـارجي يف   جيم املعين بطقس الفضاء والتـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة       
 ٢٠١٥ األمد البعيـد، ويعـَرض برنـامج عملـه علـى النظـر يف الـدورة الثانيـة واخلمسـني يف عـام          

برنـامج عمـل   أنَّ  وأشـارت اللجنـة إىل  . )١٠، املرفـق األول، الفقـرة   A/AC.105/1065 (الوثيقة
 ا القادمـة يف عـام  فريق اخلرباء املنشأ حديثاً بقيادة كندا سيعَرض على اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـ   

اهلدف من فريق اخلـرباء هـذا هـو حصـر نظـم التكنولوجيـا واملعلومـات        أنَّ  وأُشري إىل. ٢٠١٥
جمــاالت الدراســة يف  تضــمَّنوالرصــد ذات الصــلة يف خمتلــف أحنــاء العــامل واقتــراح توصــيات ت   

  .  وأشارت اللجنة أيضاً إىل عدم لزوم توفري خدمات األمانة لفريق اخلرباء. املستقبل
املركز الـدويل لعلـم طقـس الفضـاء وتدريسـه، الكـائن يف جامعـة        أنَّ  والحظت اللجنة  -١٤٧

كيوشو باليابان، واصل دعمه ألحباث طقس الفضاء، مبا يف ذلك تشغيل نظام احتيـاز البيانـات   
املغنطيسية، والشبكة العاملية ألجهـزة قيـاس املغنطيسـية، وتـدريس طقـس الفضـاء، مبـا يف ذلـك         



 

28V.14-04410 

 

A/69/20

وأُشـري أيضـاً إىل مواصـلة    . ارس لنظام احتياز البيانات املغنطيسية بغرض بناء القدراتإنشاء مد
  .نشر املركز لرسالة إخبارية عن املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

ت اللجنـة حبلقـة العمـل املقبلـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واليابـان بشـأن النـواتج            رحَّبو  - ١٤٨
أن يستضـيفها   قرَّراملتأتية من أجهزة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، املالعلمية ونواتج البيانات 

  .٢٠١٥ مارس/املركز الدويل لعلم طقس الفضاء وتدريسه نيابة عن حكومة اليابان يف آذار
املعهــد الــوطين لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف اليابــان،  أنَّ  والحظــت اللجنــة  -١٤٩

ــة الفضــاء، واصــل نشــر        بوصــفه املركــز اإلقليمــي   ــة لرصــد بيئ ــة الدولي ــابع للخدم ــذار الت لإلن
املعهد أسَّس شبكة رصد أرضي، هـي شـبكة   أنَّ  وأُشري أيضاً إىل. معلومات عن طقس الفضاء

ــتوائية، لرصـــد    -جنـــوب ــابري الغـــالف األيـــوين عنـــد خطـــوط العـــرض االسـ ــيا ملسـ شـــرق آسـ
  .  ااالضطرابات يف الغالف األيوين االستوائي والتنبؤ هب

أوقيانوسـيا املعـين بطقـس    -والحظت اللجنة تنفيذ أنشطة تعاون يف إطـار حتـالف آسـيا     -١٥٠
ــام      ــذ ع ــيا من ــيا وأوقيانوس ــة آس ــو، يف منطق ــوَّن  ٢٠١١ الفضــاء يف طوكي ، وأن التحــالف يتك

  .  بلداً ١٣ معهداً من ٢٦  من
قـس الفضـاء يف   والحظت اللجنة إنشاء شبكة لرصـد البيئـة الفضـائية ونظـام للتنبُّـؤ بط       -١٥١

الصني بغرض اإلنذار املبكر بأهم ظواهر طقس الفضاء الكارثية وتقدمي خدمات لضـمان أمـان   
  .املوجودات الفضائية

    
    األجسام القريبة من األرض  - ٨  

أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باألجســام           -١٥٢
، A/AC.105/1065 ا يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة (الوثيقـــةمـــن األرض، الـــيت يـــرد بياهنـــ القريبـــة
  .)١٧٣-١٥٨  الفقرات
، ٦٨/٧٥ ت بارتيــــاح، يف قرارهــــارحَّبــــاجلمعيــــة العامــــة أنَّ  وأشــــارت اللجنــــة إىل  -١٥٣

دولية خلطـر ارتطـام األجسـام القريبـة مـن األرض، الـواردة يف       البالتوصيات املتعلقة باالستجابة 
  .A/AC.105/1038 املرفق الثالث بالوثيقةمن  ١٤ إىل ١١ الفقرات من

فريقهـا العامـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض أوصـى يف        أنَّ  واستذكرت اللجنة  -١٥٤
  :الدورة اخلمسني للجنة الفرعية مبا يلي
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إنشاء شبكة دولية لإلنذار خبطر الكويكبـات، ُيفـتح بـاب املسـامهة فيهـا أمـام         (أ)  
عن طريق الربط بني املؤسسات اليت تـؤدي بالفعـل املهـام الالزمـة      طائفة واسعة من املنظمات،

  قدر املستطاع؛
تشــكيل فريــق استشــاري معــين بتخطــيط البعثــات الفضــائية مــن ِقبــل الــدول      (ب)  

  .األعضاء يف األمم املتحدة اليت لديها وكاالت فضائية
ريبـة مـن األرض   والحظت اللجنة ضرورة أن يساعد فريق العمـل املعـين باألجسـام الق     -١٥٥

ــذار خبطــر الكويكبــات وتشــكيل الفريــق االستشــاري املعــين       ــة لإلن علــى إقامــة الشــبكة الدولي
م الشـبكة والفريـق االستشـاري، بعـد إنشـائهما،      وينبغـي أن تقـدِّ  . بالتخطيط للبعثات الفضـائية 

  .  تقارير سنوية عن أعماهلما إىل اللجنة الفرعية
ــة   -١٥٦ ــق العمــ أنَّ  والحظــت اللجن ــد اجتمــع يف فري ــران ١١ ل ق ــه/حزي ــى  ٢٠١٤ يوني عل

هــامش الــدورة الســابعة واخلمســني للجنــة مــن أجــل التخطــيط لألعمــال املقبلــة بشــأن إنشــاء     
الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والتحضري لالجتماع الثاين للفريق االستشاري املعـين  

  .  ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٣و ١٢ عقده يومي قرَّربالتخطيط للبعثات الفضائية، امل
وأُبلغـــت اللجنـــة بـــأن مركـــز الكواكـــب الصـــغرية يف كمربيـــدج بالواليـــات املتحـــدة   -١٥٧

استضاف أول اجتماع للجنة التوجيهية املخصَّصة للشـبكة للدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات      
ــاير/كـــانون الثـــاين ١٤و ١٣ يـــومي ــوية  . ٢٠١٤ ينـ وقـــد شـــكِّلت يف هـــذا االجتمـــاع العضـ

ــية ــرة   األساســ ــة (الفقــ ــة املخصَّصــ ــة التوجيهيــ ــة  ١٧١ للجنــ ــن الوثيقــ . )A/AC.105/1065 مــ
أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة املخصَّصـة أيضـاً باحلاجـة إىل تشـجيع املزيـد مـن املشـاركة يف            وسلَّم

  .  الشبكة من خالل حشد منظمات أخرى ميكنها املسامهة يف جهود الشبكة
طاب إلعالن نوايـا املشـاركة يف الشـبكة علـى     وأُبلغت اللجنة أيضاً بتوزيع مشروع خ  -١٥٨

، مرفقـاً بطلـب بـأن    ٢٠١٤ يونيـه /حزيـران  ١١ أعضاء فريق العمل خـالل اجتماعـه املنعقـد يف   
  .  ُتبلغ املؤسسات اللجنةَ التوجيهية املخصَّصة للشبكة بنيَّتها املشاركة يف أعمال الشبكة

التعـاون مـع اإلدارة الوطنيـة    وأُبلغت اللجنـة كـذلك بـأن فريـق العمـل سـوف يـنظم، ب         -١٥٩
للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) ومؤسسة العامل اآلمن، حلقة عمل عن اسـتراتيجيات االتصـال   

 ٢٠١٤ سـبتمرب /أيلـول  ١٠و ٩ فيما يتعلق مبخاطر ارتطام األجسام القريبة مـن األرض، يـومي  
  .  يف برومفيلد بوالية كولورادو األمريكية
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ــأن وك   -١٦٠ ــة ب ــق    وأُبلغــت اللجن ــة استضــافت االجتمــاع األول للفري ــة الفضــاء األوروبي ال
يف املركـز   ٢٠١٤ فربايـر /شـباط  ٧و ٦ االستشاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية يـومي     

، A/AC.105/1065 األورويب للعمليـــات الفضـــائية التـــابع هلـــا، يف دارمشـــتات بأملانيـــا (الوثيقـــة
الغرض األساسي مـن الفريـق االستشـاري هـو      أنَّ ولوحظ أثناء ذلك االجتماع. )١٧٢الفقرة 

وينبغي أن يضـم الفريـق   . إعداد تدابري استجابة دولية خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض
ممثِّلني عن الدول املرتادة للفضاء وأن يضع إطاراً وجـدوالً زمنيـاً وخيـارات بشـأن الشـروع يف      

  .  تنفيذهاأنشطة االستجابة املتعلقة بالبعثات الفضائية و
وأُبلغت اللجنة كذلك بإجناز ما يلي يف االجتماع الثـاين للفريـق االستشـاري، املنعقـد       -١٦١
    :، على هامش الدورة السابعة واخلمسني٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٣و ١٢ يومي

االجتمــاع الصــيغة النهائيــة ملشــروع اختصاصــات الفريــق االستشــاري   وَضــَع  (أ)  
ئيــة يف انتظــار تأكيــدها مــن جانــب اخلــرباء القــانونيني للمنظمــات   علــى صــيغة ُتعتــرب هنا تَّفــقوا

  األعضاء؛
قـدَّم املركـز الـوطين للدراسـات الفضـائية يف فرنسـا، واملركـز األملـاين لشـؤون            (ب)  

الفضــاء اجلــوي، ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، والوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي،   
ــة الفضــائية للمملكــة املتحــد    ــة والفضــاء (ناســا)،     والوكال ــة للمالحــة اجلوي ة، واإلدارة الوطني

  عروضاً إيضاحية عن األنشطة احلالية املتعلقة بالدفاع الكوكيب؛
تلقَّى الرئيس املؤقت للفريق االستشاري خطابات تؤكد املشـاركة يف الفريـق     (ج)  

ملتوقـع ورود  ومـن ا . وترشِّح أعضاء يف الوفـود ورؤسـاء الوفـود كأعضـاء يف اللجنـة التوجيهيـة      
  املزيد من خطابات التأكيد؛

انُتخبت وكالة الفضاء األوروبية رمسيا وباإلمجاع لرئاسة الفريـق االستشـاري     (د)  
  للعامْين القادمني؛

ومــن مثَّ، تقــرَّر قبــول مــراقبني  . ُشــدِّد علــى ضــرورة الشــفافية واالتصــال املفتــوح   (ه)  
  ع الكوكيب يف اجتماعات الفريق االستشاري؛لديهم خربات يف جماالت ذات صلة مبوضوع الدفا

وكان قـد اتُّفـق علـى    . أُعد مشروع لقائمة مهام توضع بناًء عليها خطة عمل  (و)  
وقــد تطــوَّع . تعــيني مســؤول عــن كــل مهمــة يتــوىل تنســيق األنشــطة وإصــدار تقريــر ذي صــلة

  بعض األعضاء فعالً لالضطالع هبذا الدور؛
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القـادم للجنـة التوجيهيـة للفريـق االستشـاري علـى       اتُّفق على عقـد االجتمـاع     (ز)  
هامش الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وعلـى عقـد االجتمـاع الكامـل     

، قبــل ٢٠١٥ أبريــل/نيســان ١٠و ٩ التــايل للفريــق االستشــاري يف فراســكايت بإيطاليــا، يــومي 
  .مباشرة ٢٠١٥ مؤمتر الدفاع الكوكيب لعام

    
    تخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياس  - ٩  

ــتخدام           -١٦٢ ــق باس ــد املتعل ــار البن ــة يف إط ــة الفرعي ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم أحاطــت اللجن
ــادر ــة      مصـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــارجي، الـــيت يـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ القـ
  .  )١٨٧-١٧٤، الفقرات A/AC.105/1065  (الوثيقة
رت اللجنــة قــرارات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامــل املعــين باســتخدام  وأقــ  -١٦٣

هاربيسـون  . مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة سـام أ        
  .  )٩واملرفق الثاين، الفقرة  ١٨٧، الفقرة A/AC.105/1065 (اململكة املتحدة) (الوثيقة

اً بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل املعين باستخدام مصـادر  وأحاطت اللجنة علم  -١٦٤
  .  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، يف إطار خطة عمله املمدَّدة املتعددة السنوات

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للفريــق العامــل املعــين مبصــادر القــدرة النوويــة أن     -١٦٥
ين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التـابع  يعمل بالتعاون مع الفريق العامل املع

  .  للجنة الفرعية
التشجيع على تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصـادر  أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -١٦٦

القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي علـى الصـعيد الـوطين ينبغـي أن يظـل يف صـدارة أولويـات          
  .  اللجنة الفرعية

ــود عــن رأي مفــاده    -١٦٧ ــَد ضــمان    أنَّ  وأعــرب بعــض الوف ــا أري ــة مبكــان، إذا م مــن األمهي
استخدام مصادر القدرة النووية بأمان، أن تتيح اجلهات الفاعلة يف جمـال الفضـاء، املشـهود هلـا     
بالكفاءة يف هذا اجملال، ما لديها من دراية فنيـة ومعلومـات عـن التـدابري املتخـذة لضـمان أمـان        

  .  ضائية اليت تستخدم مصادر القدرة النوويةاألجسام الف
من واجب الدول حصراً، بصرف النظر عـن مسـتوى تطورهـا    أنَّ  ورأى بعض الوفود  -١٦٨

االجتمـــاعي أو االقتصـــادي أو العلمـــي أو الـــتقين، أن تقـــوم بعمليـــة التنظـــيم الرقـــايب املقترنـــة  
. املسـألة هتـّم البشـرية مجعـاء    باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وأن هـذه     

احلكومـات تتحّمـل مسـؤولية دوليـة عّمـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة          أنَّ  ورأت تلك الوفود
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وغري احلكومية من أنشطة وطنية ُتسـتخدم فيهـا مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي،        
  .  وأن تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارة هبا

ــار الســتخدام مصــادر القــدرة     ور  -١٦٩ ــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االعتب أى بعــض الوفــود أن
النووية يف املدارات األرضية من أجـل معاجلـة مشـكلة حـاالت التصـادم احملتملـة بـني األجسـام         
الــيت تســتخدم هــذه املصــادر يف املــدار، وكــذلك احتمــال عودهتــا َعَرضــياً إىل الغــالف اجلــوي   

أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات   ورأت تلك الوفود . لألرض
مناسبة وخطط طويلة األمد ولـوائح تنظيميـة والتشـجيع علـى اعتمـاد معـايري ملزمـة، وكـذلك         

  .  إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    

    يداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع  - ١٠  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتدامة أنشـطة        -١٧٠

ــة         ــة (الوثيقـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــد، الـ ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ  الفضـ
A/AC.105/1065 ٢٢٢-١٨٨، الفقرات(  .  

لبنـد الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة      وأقرت اللجنة القـرارات والتوصـيات املتعلقـة هبـذا ا      -١٧١
والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد      

واملرفق الثالـث،   ٢٢٢، الفقرة A/AC.105/1065 برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا) (الوثيقة
  .  )٢٠و ١٧و ١٢ الفقرات
 ، املعنـون ٦٨/٥٠ قـرار اجلمعيـة العامـة    :عروضـة علـى اللجنـة   وكانت الوثائق التاليـة م   -١٧٢

؛ وتقريـــر فريـــق اخلـــرباء "تـــدابري كفالـــة الشـــفافية وبنـــاء الثقـــة يف أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي"
)؛ A/68/189احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي (     

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد      " ي بعنـوان مـة مـن االحتـاد الروسـ    وورقة عمل مقدَّ
البعيد (العناصر األساسية ملفهوم إنشاء مركز موحَّد للمعلومات عن رصد الفضاء القريب مـن  

)؛ ومقتـرح  A/AC.105/L.290األرض برعاية من األمم املتحدة وأهم جوانب هـذا املوضـوع) (  
ادئ التوجيهيــة الــيت سيصــدرها الفريــق بشــأن مشــروع تقريــر وجمموعــة أوليــة مــن مشــاريع املبــ

)، سـبق  A/AC.105/C.1/L.339العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
أن أتــيَح للوفــود يف الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة؛ ومقتــرح مــن    

التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة      رئيس الفريق العامل بشـأن إدمـاج جمموعـة مشـاريع املبـادئ     
)؛ وتعــديالت اقترحتــها باكســتان A/AC.105/2014/CRP.5الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد (
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)A/AC.105/2014/CRP.12علـــــى مقتـــــرح وارد يف الوثيقـــــة ( A/AC.105/C.1/L.339  بشـــــأن
ــق اخلــربا        ــر فري ــة؛ وتقري ــادئ التوجيهي ــن مشــاريع املب ــة م ــة أولي ــر وجمموع ــاء مشــروع تقري ء ب

)A/AC.105/2014/CRP.14زويال البوليفاريــة علــى مقتــرح  )؛ وتعــديالت اقترحتــها مجهوريــة فــن
)؛ وتعليقـات وتعـديالت   A/AC.105/2014/CRP.16إدماج جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهيـة ( 

اقترحتــــــها هولنــــــدا بشــــــأن مقتــــــرح إدمــــــاج جمموعــــــة مشــــــاريع املبــــــادئ التوجيهيــــــة   
)A/AC.105/2014/CRP.22( .  

م الـذي أحـرزه الفريـق العامـل يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول          ت اللجنـة بالتقـدُّ  رحَّبو  -١٧٣
أفرقة اخلرباء ألف وجيم ودال قد وضعت تقـارير عملـها يف صـيغتها    أنَّ  األعمال، واستذكرت

  .  النهائية يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
فريــق اخلــرباء بــاء اجتمــع علــى هــامش الــدورة احلاليــة،  أنَّ  ضــاًواســتذكرت اللجنــة أي  -١٧٤

  .  تقرير عمله قد ُوضع يف صيغته النهائيةأنَّ  وأشارت بتقدير إىل
ــذين       -١٧٥ ــع اخلــرباء ال ــة اخلــرباء األربعــة ومجي ــة الرؤســاء املتشــاركني ألفرق وشــكرت اللجن

  .  شاركوا يف االجتماع على التفاين يف عملهم
ــة إىلوأشــارت الل  -١٧٦ ــا ا    أنَّ  جن ــاً مل ــام، وفق ــل ق ــق العام ــيس الفري ــرئ ــة  تَّفق ــه اللجن ت علي
دورهتا السادسة واخلمسـني، بـإبالغ اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني،          يف

م الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة مــا قبــل الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة          بالتقــدُّ
  .وخالهلا  الفرعية
ه رئـيس الفريـق العامـل بشـأن     قدَّمـ وأحاطت اللجنة علمـاً مـع التقـدير بـاملقترح الـذي        -١٧٧

إدماج جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية، والذي أُعد وفقاً لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنـة  
  .الفرعية العلمية والتقنية

ليـة للجنـة ووفِّـرت لـه     الفريق العامل قد اجتمـع أثنـاء الـدورة احلا   أنَّ  والحظت اللجنة  -١٧٨
  .  خدمات الترمجة الشفوية

رئـيس الفريـق العامـل قـد عقـد مشـاورات غـري رمسيـة مـع          أنَّ  والحظت اللجنـة أيضـاً    -١٧٩
الوفــود املهتمــة أثنــاء الــدورة احلاليــة، وأن الوفــود طرحــت خــالل تلــك املشــاورات مقترحــات  

ج جمموعــة مشــاريع املبــادئ   ه الــرئيس فيمــا يتعلــق بإدمــا   قدَّمــبشــأن تعــديل املقتــرح الــذي    
. التوجيهية، وأن بعض الوفود طرحت أيضاً مقترحـات بشـأن إعـداد مبـادئ توجيهيـة جديـدة      
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وقُدِّمت مجيع املقترحات بعد ذلك إىل الفريق العامل يف ورقة غري رمسيـة مـن الـرئيس ملسـاعدة     
  .  الوفود على النظر يف مواصلة تطوير اجملموعة

لفريق العامل ناقش، وفقاً لالتفـاق الـذي توصـل إليـه يف الـدورة      اأنَّ  والحظت اللجنة  -١٨٠
ــق اخلــرباء         ــر فري ــواردة يف تقري ــائج ال ــة، النت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن احلادي

)، A/68/189احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي (     
ترابط بني التوصيات الواردة يف ذلك التقرير واألعمـال الـيت يضـطلع    وذلك بغية حتديد أوجه ال
أوجه الترابط تلك تشـمل تبـادل املعلومـات    أنَّ  والحظت اللجنة أيضاً. هبا الفريق العامل حاليا

واإلخطارات بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتسجيل األجسـام الفضـائية، وتبـادل املعلومـات     
الطبيعيـة يف الفضـاء اخلـارجي، والتعـاون الـدويل علـى بنـاء القـدرات،         املتعلقة بـالتنبؤ باملخـاطر   

وأن اجملموعة احلالية من مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعها الفريـق العامـل تتنـاول بعـض          
  .  اجلوانب من تلك املواضيع

ه رئــيس الفريــق العامــل قدَّمــاملقتــرح الــذي أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -١٨١
إدماج جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية هو خطوة كبرية إىل األمام علـى طريـق إعـداد     بشأن

  .  مشروع جمموعة املبادئ التوجيهية للفريق العامل
مقتـرح رئـيس الفريــق   أنَّ  وأعـرب بعـض الوفـود عــن رأي مفـاده أنـه علـى الــرغم مـن         -١٨٢

يف االجتـاه الصـحيح، فـإن مـن      العامل بشأن إدماج جمموعة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة خطـوةٌ    
الالزم إجراء حتليل موضوعي للنتائج احملققة وإجراء مناقشـات إضـافية وبـذل جهـود بنَّـاءة مـن       

  .  أجل حل املسائل اليت ال تتناوهلا املبادئ التوجيهية احلالية
ــل املقدَّ     -١٨٣ ــة العم ــاً بورق ــة علم ــة    وأحاطــت اللجن ــاد الروســي ضــمن الوثيق ــن االحت ــة م  م

A/AC.105/L.290مقترحاً بإنشاء مركز موحَّـد للمعلومـات عـن رصـد الفضـاء       تضمَّن، واليت ت
  .  القريب من األرض برعاية من األمم املتحدة

املركز املوحد للمعلومات بشأن رصد األجسـام والظـواهر   أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -١٨٤
ة (والـذي قـد يستضـيفه    يف مدار قريب مـن األرض، املقتـرح إنشـاؤه برعايـة مـن األمـم املتحـد       

ــادل         ــاً إجنــاز مهمــة تب ــدوره أن حيســن نوعي ــد يكــون مبق مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي) ق
ومـن  . املعلومات املتعلقة بأحوال الفضاء اخلارجي وتقدمي صورة مكتملـة قـدر املسـتطاع عنـها    

يف  املنطقي أن متكِّن منصة املعلومات هذه مـن إدخـال حتسـينات كـبرية علـى عنصـر بنـاء الثقـة        
  .  أنشطة الفضاء اخلارجي، وحتقِّق اهلدف املتمثل يف احلفاظ على بيئة الفضاء املشتركة



 

V.14-04410 35 
 

A/69/20 

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ميكـن أن ينظـر يف عقـد        أنَّ  وأُعرب عن رأي مفـاده   -١٨٥
مشاورات غري رمسية بـني الـدورات مـع خـرباء تعيِّنـهم الـدول األعضـاء املهتمـة بشـأن القضـايا           

قيــام، بصـفة أوليــة وغــري رمسيـة، بتحديــد مـا هــو متــاح فعـالً ومــا قـد يتــاح مــن      ذات الصـلة بال 
خيارات لتنظيم منصة معلومات لألمـم املتحـدة، يستضـيفها املكتـب. وقـد يصـبح مـن املمكـن         

لضـمان فعاليـة التنفيـذ العملـي      ةم هذه املنصة الدعم للدول يف ما تبذله من جهود دؤوبأن تقدِّ
ن اجلــدوى وقــد تتبــيَّ. امة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــدللمبــادئ التوجيهيــة الســتد

العمليـة ملنصــة مـن هــذا القبيـل، كمــا يــرد يف املسـامهات الوطنيــة يف املناقشـة املتعلقــة باســتدامة      
  .  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

ــاده    -١٨٦ ــن رأي مفـ ــرب عـ ــه وأُعـ ــراءات م أنـ ــاك إجـ ــيس هنـ ــقلـ ــا ب  تَّفـ ــا دوليـ ــأن عليهـ شـ
بإمكـــان  تســـميات دوليـــة لألجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء واألجســـام الفضـــائية، وأنَّ ختصـــيص
ــب ــنظِّ   مكتـ ــارجي أن يـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــد   شـ ــام دويل جديـ ــاء نظـ ــأن إنشـ ــاورات بشـ م مشـ

  .  تلك التسميات  لتخصيص
مـن الضـروري إتاحـة مهلـة أطـول للنظـر يف       أنَّ  وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده    -١٨٧

  .  التوجيهية اجلديدة املقترحة، وذلك إلدراك املفاهيم والعناصر الواردة فيهااملبادئ 
أســلوب الفريــق العامــل، املتمثــل يف وضــع أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -١٨٨

أهــداف واضــحة ينبغــي إجنازهــا يف غضــون آجــال حمــددة واالســتعانة بأفرقــة خــرباء، قــد أثبــت 
  .  يق من املضي قدماً يف عملهفعاليته وكفاءته يف متكني الفر

ــاده     -١٨٩ ــود عــن رأي مف ــد     أنَّ  وأعــرب بعــض الوف ــة اخلــرباء زائ ــى عمــل أفرق ــز عل التركي
ــوفري خــدمات          عــن ــع ت ــل م ــق العام ــى مســتوى الفري ــه ينبغــي إجــراء مناقشــات عل احلــد، وأن

  .  الشفوية  الترمجة
دان احلديثـة العهـد   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه ينبغـي مراعـاة مصـاحل البلـ       -١٩٠

  .  بارتياد الفضاء والبلدان النامية مبا فيه الكفاية يف جمموعة املبادئ التوجيهية
 جمموعـة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة ال جيـب     أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده   -١٩١
ظـرف مــن الظـروف أن تعرقـل الــربامج الفضـائية للجهــات     أيِّ  شـكل مــن األشـكال ويف  بـأيِّ  
علــة اجلديــدة يف ميــدان الفضــاء وأنــه ينبغــي، مــع التســليم بأمهيــة ضــمان اســتدامة األنشــطة  الفا

تتحمــل البلــدان الــيت لــديها بــرامج فضــائية جديــدة عــبء أنشــطة  أالَّ الفضــائية كهــدف دائــم، 
  .  الدول الراسخة القدم يف ارتياد الفضاء، اليت تعود إىل اخلمسينات من القرن املاضي
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 تضـمَّن جمموعة املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن ت   أنَّ  وفود عن رأي مفادهوأعرب بعض ال  -١٩٢
  .  إرشادات بشأن السواتل الصغرية ومشغِّليها

وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه مـن األمهيـة مبكـان تعزيـز الصـالت بالعمـل             -١٩٣
الذي يضطلع به فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة          

  .  الفضاء اخلارجي
 وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي عــدم إجيــاز وتبســيط نــص املبــادئ التوجيهيــة إىل    -١٩٤

درجــة ُتفقــدها قــدرهتا علــى تــوفري حلــول عمليــة للمشــاكل احلقيقيــة املتعلقــة باســتدامة أنشــطة 
  .  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

، يف استخدام مصادر القدرة النوويـة  أن يراَعى أيضاًوأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي   -١٩٥
للفضاء اخلارجي، وأنـه ينبغـي أن    يف الفضاء اخلارجي، آثارها على االستخدام اآلمن واملستدام

يكون هناك تفاعل بني الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     
  .  والفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــاده   -١٩٦ ن عـــدداً مشـــروع جمموعـــة املبـــادئ التوجيهيـــة يتضـــمَّ أنَّ  وأُعـــرب عـــن رأي مفـ
ــواردة فعــالً يف صــكوك دوليــة أخــرى، وأن علــى الفريــق العامــل مراعــاة ذلــك      مــن املبــادئ ال
  .  مناقشاته  يف

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تراعـي أيضـاً بعـض عناصـر       -١٩٧
  .الته الفعليةاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، كتخفيف احلطام الفضائي وإز

األخـذ مبجموعـة املبـادئ التوجيهيـة     أنَّ  وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه، علـى الـرغم مـن       -١٩٨
سيكون طوعياً، ميكن للدول اليت ختتار تنفيذها أن تكفل أيضاً امتثال املنظمات غـري احلكوميـة   

  .  لتلك املبادئ التوجيهية بسن تشريعات وطنية خاصة بالفضاء
رحلة اليت بلغها العمل فيما يتعلـق مبجموعـة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة      وبالنظر إىل امل  -١٩٩

مــن املستصــوب أنَّ  ت اللجنــة علــىتَّفقــالســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، ا
حتــاول الــدول األعضــاء بكــل جديــة االنتــهاء مــن العمــل وكفالــة أن تصــبح تلــك املشــاريع   أن

. ٢٠١٦ ال إىل اجلمعيــــة العامــــة العتمادهــــا، يف عــــامجــــاهزة لتوافــــق عليهــــا اللجنــــة وحتــــ
اللجنة على برنامج العمل التايل من أجل وضع الصـيغة النهائيـة لتقريـر الفريـق العامـل       تتَّفقوا

  :وجمموعة املبادئ التوجيهية
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ُتَحــث الــدول األعضــاء الــيت تعتــزم تقــدمي مقترحــات بشــأن عناصــر جديــدة       (أ)  
أو مشاريع مبـادئ توجيهيـة   /هليكلية للمبادئ التوجيهية القائمة وأو بشأن التغيريات ا/مهمة، و

إضافية، على القيام بذلك حبلول بداية الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة،  
  ؛، ويفضَّل أن يكون ذلك قبل بداية الدورة٢٠١٥ فرباير/يف شباط
اخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة  ســينظر الفريــق العامــل، يف الــدورة الثانيــة و   (ب)  

ــة الــيت ســتنعقد يف عــام   ــق العامــل    ٢٠١٥ والتقني ــر الفري ، يف صــيغة منقحــة مــن مشــروع تقري
وجمموعــة حمدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة، فضــالً عــن مقترحــات إضــافية للمبــادئ           

قــدر  التوجيهيــة، علــى أســاس أن يوحِّــد الفريــق العامــل نــص مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة،         
عناصـر جديـدة    راعـاةٌ لضـرورة النظـر بـتمعن يف أيِّ    ويف هـذا م . اإلمكان، حبلول هنايـة الـدورة  

أو مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة اإلضــافية الــيت قــد /مهمــة بالنســبة للمبــادئ التوجيهيــة القائمــة و
وسوف يبذل الفريـق العامـل قصـارى جهـده مـن أجـل توحيـد نـص املبـادئ التوجيهيـة           . تقدَّم
بإمكانـه األخـذ   أنَّ  قرير، وينبغي، بعد االنتهاء من هـذا التوحيـد، أن يؤكـد خـالل الـدورة     والت

  خبطة العمل هذه كاملةً دون تنقيحات؛
ســتكون الــدورة الثامنــة واخلمســون للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف          (ج)  

ديـدة مهمـة   ، املوعد النهائي القتـراح عناصـر ج  ٢٠١٥ األغراض السلمية، اليت ستنعقد يف عام
ــة و   ــة القائم ــادئ التوجيهي ــة اإلضــافية  /تضــاف إىل املب ــادئ التوجيهي وســينظر . أو مشــاريع املب

الفريق العامل يف صيغة منقحة من مشروع تقرير الفريـق العامـل وجمموعـة حمدَّثـة مـن مشـاريع       
  املبادئ التوجيهية، فضالً عن مقترحات إضافية بشأن املبادئ التوجيهية؛

ريــق العامــل، يف الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة   ســينظر الف  (د)  
، يف مشـروع تقريـر الفريـق وجمموعـة حمدَّثـة مـن املبـادئ        ٢٠١٦ والتقنية، اليت ستنعقد يف عـام 

  التوجيهية هبدف املضي قدماً بكل تأكيد يف عملية وضع الصيغة النهائية؛
، ٢٠١٦ ني، الـيت سـتنعقد يف عـام   ستقوم اللجنة، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـ     ) (ه  

  :يلي  مبا
مسائل معلَّقة يف تقرير الفريق العامـل وجمموعـة املبـادئ التوجيهيـة      معاجلة أيِّ  ‘١‘  

  عند اللزوم؛
النظــر يف الشــكل الــذي ســُتعرض بــه املبــادئ التوجيهيــة علــى اجلمعيــة العامــة    ‘٢‘  

  واالتفاق عليه؛  
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ــت   ‘٣‘   ــاء  النظـــر يف مواضـــيع للمناقشـــة يف املسـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ قبل بشـــأن اسـ
  .  اخلارجي يف األمد البعيد

الـدول األعضـاء علـى أن تضـم      شجَّعرئيس الفريق العامل قد أنَّ  وأشارت اللجنة إىل  -٢٠٠
إىل وفودهــا، يف الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ويف الــدورة الثامنــة  

قـدمي الـدعم واملشـورة إىل وفـود كـل منـهم بشـأن مواصـلة         واخلمسني للجنة، خرباء بوسعهم ت
  .  تطوير جمموعة املبادئ التوجيهية

رئيس الفريق العامـل سـُيعد، وفقـاً لالتفـاق الـذي توصـل إليـه        أنَّ  وأشارت اللجنة إىل  -٢٠١
الفريــق يف الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، مشــروع تقريــر للفريــق  

ة قبـل  قدَّمـ ة حمدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية، مبا يشـمل مجيـع اآلراء والتعليقـات امل   وجمموع
الدورة السابعة واخلمسني للجنة وأثناءهـا، مـن أجـل الـدورة الثانيـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة         

ذلـك التقريـر سـيتاح للوفـود بلغـات األمـم       أنَّ  ، وإىل٢٠١٥ العلمية والتقنية اليت سـتنعقد عـام  
  .  املتحدة الرمسية الست قبل بدء تلك الدورة

ت اللجنـة علـى أن يستشـري الـرئيس، عنـد إعـداد مشـروع تقريـر الفريـق العامـل           تَّفقوا  -٢٠٢
وحتــديث جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة، فريقــاً مرجعيــا معنيــا بالترمجــة واملصــطلحات مؤلفــاً مــن  

ــة   الرؤســاء املتشــاركني ألفرقــة اخلــرباء األربعــة ونــاطقني    أصــليني بلغــات األمــم املتحــدة الرمسي
ــة       ــادئ التوجيهي ــداً بترمجــة جمموعــة مشــاريع املب الســت، هبــدف اســتبانة املســائل املتعلقــة حتدي

  .  واستخدام املصطلحات فيها، وإجياد حلول لتلك املسائل
    

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

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

لفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بدراسـة الطبيعـة       أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة ا   -٢٠٣
الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك        
استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطـّورات االتصـاالت   

البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون مسـاس بـدور      الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات      
، A/AC.105/1065 االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت يرد بياهنا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة    

  ).٢٣٠-٢٢٣  الفقرات
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 مــه االحتــاد الروســي بعنــوان   وأحاطــت اللجنــة علمــاً بــالعرض اإليضــاحي الــذي قدَّ       -٢٠٤
على كفاءة اسـتخدام مـورد املـدار السـاتلي      األحادي املصدرالتعرُّض للتداخل  معيارقيمة  أثر"

  .الثابت بالنسبة لألرض"
املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد  أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -٢٠٥

د اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     طبيعي حمدود ُيخشى أن يصبح يف حالة تشبُّع، مما يهـدِّ 
غالله ينبغي أنْ ُيرشَّد؛ وأنه ينبغـي إتاحتـه جلميـع الـدول بشـروط متكافئـة،       تلك البيئة؛ وأن است

بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة           
من املهم اسـتخدام املـدار الثابـت    أنَّ  ورأت تلك الوفود أيضاً. وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان

ض وفقاً للقـانون الـدويل، ولقـرارات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وضـمن اإلطـار         بالنسبة لألر
  .  القانوين املنصوص عليه يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة

املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة       أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده   -٢٠٦
صـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً ملسـاعدة      فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحل 

  .  البلدان النامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية ولتقدمي املساعدة الطبية
    

مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية   - ١٢  
    والتقنية  العلمية
الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبشـروع جـدول        أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة  -٢٠٧

األعمال املؤقـت للـدورة الثانيـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، الـيت يـرد بياهنـا يف            
  .  )٢٣٤-٢٣١، الفقرات A/AC.105/1065 تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة

صـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة     وأقرت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد ال       -٢٠٨
ــة   ــل اجلــامع (الوثيق ــا العام ــان A/AC.105/1065 وفريقه ــق األول، ٢٣٤و ٢٣٣، الفقرت ، واملرف

  .)١٠-٨الفقرات 
ت اللجنــة تَّفقــواســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني، ا  -٢٠٩

  :ني، يف البنود التاليةعلى أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واخلمس
  .تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية  -١  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  
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تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق       -٣  
  .٢٠١٥ عام ملا بعد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية

د بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك   املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعـْـ    -٤  
  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٥  
  .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٦  
  .  ل املالحةالتطّورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسوات  -٧  
  .  طقس الفضاء  -٨  
  .  األجسام القريبة من األرض  -٩  
  .  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٠  
حسبما هـو مبـيَّن يف خطـة العمـل املمـدَّدة املتعـددة        ٢٠١٥لعام  قرَّر(العمل امل    

الفقــرة ، A/AC.105/1065الســنوات اخلاصــة بــالفريق العامــل (انظــر الوثيقــة      
    ))٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧

  .  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١١  
حسبما هـو مبـيَّن يف خطـة العمـل املمـدَّدة املتعـدِّدة        ٢٠١٥ لعام قرَّر(العمل امل    

  (ب) و(ج) أعاله))   ١٩٩ السنوات (انظر الفقرتني
ــة لل     -١٢   ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــألرض   دراســة الطبيع مــدار الثابــت بالنســبة ل

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية،    
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار    
ــدور االحتــاد        ــدان الناميــة ومصــاحلها، دون مســاس ب خــاص الحتياجــات البل

 الدويل لالتصاالت.

  بند منفرد للمناقشة)/ع(موضو    
ــة       -١٣   ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن ــدورة الثالث مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت لل

العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/       
  .بنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعددة السنوات
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أن يعـود كـلٌّ مـن الفريـق العامـل اجلـامع والفريـق العامـل املعـين           ت اللجنـة علـى  تَّفقوا  -٢١٠
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي والفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة        
ــة        ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن ــدورة الثاني ــاد يف ال ــد إىل االنعق ــد البعي الفضــاء اخلــارجي يف األم

  .العلمية والتقنية
 ت اللجنة على أن يكون عنوان الندوة اليت ستنظمها جلنة أحباث الفضـاء يف عـام  فقتَّوا  -٢١١
 ، وفقاً لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني يف عـام      ٢٠١٥
ــة  ٢٠٠٧ ــرة  A/AC.105/890(الوثيق ــق األول، الفق نظــرة إىل  :ســرب الكــون " )، هــو٢٤، املرف

  ."لم الفلك احلديثاملاضي من خالل ع
    

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني  - جيم  
أحاطت اللجنة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا             -٢١٢

ت نتـائج مـداوالهتا حـول البنـود الـيت نظـر       تضمَّن)، الذي يA/AC.105/1067الثالثة واخلمسني (
  .  ٦٨/٧٥ فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة

أوفه شروغل (أملانيا) ملا أبـداه مـن اقتـدار يف    -وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد كاي  -٢١٣
  .  قيادة اللجنة الفرعية أثناء دورهتا الثالثة واخلمسني

ـــ     -٢١٤ ــا والربازي ــا وإيطاليـ ــاد الروســـي وأملانيـ ــو االحتـ ــم ممثِّلـ ــيكية وتكلَّـ ــة التشـ ل واجلمهوريـ
البوليفاريـة) وكنـدا واملكسـيك    -زويال (مجهوريـة  ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والصني وفن

يف إطــار هــذا البنــد. كمــا تكلَّــم ممثِّــل شــيلي، نيابــةً عــن   والنمســا والواليــات املتحــدة واليابــان
اء التبادل العام لـآلراء، تكلَّـم   وأثن. ي، يف إطار هذا البند جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

ممثِّلو دول أعضاء أخرى، وكذلك ممثِّل املغرب نيابةً عن جمموعة الدول األفريقيـة، بشـأن    أيضاً
  .  هذا البند
البحــوث املتعلقــة " واســتمعت اللجنــة يف إطــار هــذا البنــد إىل عــرض إيضــاحي بعنــوان  -٢١٥

  .  ، قدَّمه ممثِّل الصني"بقانون الفضاء يف الصني
ــة       -٢١٦ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ونبَّــه بعــض الوفــود إىل ضــرورة تعزيــز التفاعــل بــني اللجن

واللجنة الفرعية القانونية بغية تطوير قانون الفضاء تدرجيياً بـالتزامن مـع التطـورات الكـربى يف     
ة الفرعيـة  النتـائج الـيت حتققهـا األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـ       أنَّ  علوم وتكنولوجيـا الفضـاء، وإىل  

  .  العلمية والتقنية ينبغي أن تعَرض رمسيا على اللجنة الفرعية القانونية لتحليلها
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فيما  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية  - ١  
    بقانون الفضاء  يتعلق
ــة يف إطــار البنــ       -٢١٧ ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن ــق باملعلومــات  أحاطــت اللجن د املتعل
أنشـــطة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات الدوليـــة غـــري احلكوميـــة فيمـــا يتعلـــق    عـــن

، A/AC.105/1067 الفضــــاء، الــــيت يــــرد بياهنــــا يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة (الوثيقــــة بقــــانون
  .)٤٥-٣٣  الفقرات
لدوليــة واملنظمــات ونوَّهــت اللجنــة بأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات احلكوميــة ا     -٢١٨

الدولية غري احلكوميـة ومبسـامهة تلـك املنظمـات يف مسـاعي اللجنـة الراميـة إىل تشـجيع تطـوير          
قانون الفضاء، وأقرَّت توصيةَ اللجنة الفرعية بأن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّداً إىل تقـدمي تقـارير   

  .الرابعة واخلمسنيعن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا 
ــة  -٢١٩ ــة،  املراقــب عــن اليونيــدروا قــام، وفقــاً ملــا قرَّ  أنَّ  والحظــت اللجن ــة الفرعي ــه اللجن رت

بإطالع اللجنة الفرعيـة علـى التطـورات األخـرية بشـأن بروتوكـول اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة          
، A/AC.105/1067 قـة على املعدات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية (الوثي

  .  )٤٣  الفقرة
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٢  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة معاهـدات          -٢٢٠

هنــا يف تقريــر اللجنــة األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــيت يــرد بيا 
  .  )٦٧-٤٦، الفقرات A/AC.105/1067 الفرعية (الوثيقة

ت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  وأقـــرَّ  -٢٢١
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  

ــاينس (ب  ــوا مـ ــة جـــان فرانسـ ــا) (برئاسـ ــرةA/AC.105/1067لجيكـ ، واملرفـــق األول، ٤٨ ، الفقـ
  .  )١٦و ١٥و ١٠و ٩و ٧ الفقرات
املنظمـة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت قـد أعلنـت قبوهلـا        أنَّ  والحظت اللجنـة بارتيـاح    -٢٢٢

  . باحلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
ــر  -٢٢٣ ــدات     وأعـ ــع معاهـ ــة أن تراجـ ــي للجنـ ــه ينبغـ ــاده أنـ ــن رأي مفـ ــود عـ ب بعـــض الوفـ
املتحدة اخلمس وأن ُتحدِّثها وُتعـدِّهلا مـن أجـل تـدعيم املبـادئ املوجِّهـة ألنشـطة الفضـاء          األمم

ــادئ الــيت تكفــل اســتخدامه يف األغــراض الســلمية وُتوطِّــد التعــاون      اخلــارجي، وخصوصــاً املب



 

V.14-04410 43 
 

A/69/20 

اء متاحة للبشرية، وتعزز مسؤولية الـدول يف األنشـطة الفضـائية    الدويل وجتعل تكنولوجيا الفض
  .  اليت تنفذها اهليئات احلكومية وغري احلكومية

معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٢٢٤
يـد مـن األنشـطة الفضـائية     اخلارجي تشكِّل بنياناً قانونيا متيناً ذا أمهية بالغة يف دعـم العـدد املتزا  

ت تلـك  رحَّبـ و. وتعزيز التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     
الوفود بانضمام مزيد مـن الـدول إىل املعاهـدات، وأعربـت عـن أملـها يف أن تنظـر الـدول الـيت          

  .  يهاتصدِّق على تلك املعاهدات أو مل تنضم إليها بعُد يف أن تصبح أطرافاً ف  مل
عمــل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغــي أن يتمحــور حــول أنَّ  وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٢٢٥

 :تعزيز فعالية معاهدات الفضاء اخلارجي القائمـة وأن ُتبتغـى يف تنفيـذه املقاصـد الكـربى التاليـة      
عيم أوالً، السعي إىل حتقيق قبول وامتثـال مجيـع الـدول ملعاهـدات الفضـاء اخلـارجي؛ ثانيـاً، تـد        
  .تنفيذ معاهدات الفضاء اخلارجي؛ ثالثاً، تعزيز بناء قدرات الدول يف جمال قانون الفضاء

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وضع اتفاقية شـاملة بشـأن الفضـاء اخلـارجي هتـدف        -٢٢٦
إىل إجياد حلول للمشاكل القائمة، مما يتـيح االنتقـال بالنظـام القـانوين الـدويل اخلـاص بالفضـاء        

  .ارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّرهاخل
ــة شــاملة بشــأن الفضــاء    أنَّ  وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٢٢٧ ــهج اهلــادف إىل وضــع اتفاقي الن

ا اخلارجي سيكون منافياً للغرض، ألن املبادئ الواردة يف صكوك قانون الفضاء املوجـودة حاليـ  
تـادة للفضـاء علـى اسـتخدام الفضـاء      ع كالًّ من الـدول املرتـادة وغـري املر   قد أرست إطاراً يشجِّ
  .  اخلارجي واستكشافه

التزايد السريع يف األنشـطة الفضـائية وظهـور    أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٢٨
جهات فاعلة جديدة يف ميدان الفضاء يستلزمان زيـادة التنسـيق والتضـافر بـني اللجنـة الفرعيـة       

ية من أجل فهم أعمق ملعاهـدات األمـم املتحـدة القائمـة     القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقن
  .  ولتشجيع قبوهلا وتطبيقها، وتعزيز مسؤولية الدول يف تنفيذ األنشطة الفضائية

، Corr.1و A/AC.105/C.2/2014/CRP.18 ورقـة االجتمـاع  أنَّ  وأُعرب عن رأي مفـاده   -٢٢٩
معلومـات غـري دقيقـة     تضـمَّن واخلمسـني، ت اليت أُتيحت للجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة 

  .  وبيانات ال أساس هلا من الصحة بشأن السياسة الفضائية لدولة عضو أخرى
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بالنسبة لألرض  املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت  - ٣  
ق االستخدام الرشيد واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقي

    االحتاد الدويل لالتصاالت والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور
أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق           -٢٣٠

بة باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة املــدار الثابــت بالنســ     
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد   
والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، الـيت يـرد   

  .)٨٥-٦٨، الفقرات A/AC.105/1067 بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة
لجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء         وأقــرت ال  -٢٣١

فيليــو (الربازيــل)  تاخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونســريا 
  .  )١٥ ، واملرفق الثاين، الفقرة٧١ ، الفقرةA/AC.105/1067(الوثيقة 
تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو عــدم وجــود أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٢٣٢

ــانون اجلــو، وأن مــن         ــانون الفضــاء أَم ق ــاق ق ــة بشــأن انطب ــة قانوني تعــيني حلــدوده حيــِدث بلبل
ــني الفضــاء اجلــوي والفضــاء          ــدول واحلــدود ب ــة بســيادة ال الضــروري توضــيح املســائل املتعلق

  .  اخلارجي بغية احلد من إمكانية نشوء منازعات بني الدول
وضـع تقيـيم دور القـانون العـريف واإلمكانـات       أيضـاً فاده أنه ميكن وأُعرب عن رأي م  -٢٣٣

الــيت يتيحهــا القــانون غــري امللــزم بعــني االعتبــار يف مســائل معيَّنــة، مثــل القــانون املنطبــق علــى      
  .  التحليقات دون املدارية وتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

يـق العامـل املعـين بتعريـف الفضـاء      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغـي للفر   -٢٣٤
هبــدف التوصــل إىل  "األنشــطة الفضــائية" اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن يراجــع تعريــف عبــارة  

توافــق يف اآلراء، وإنْ كــان توافقــاً أوليــا، مــع صــرف النظــر مؤقتــاً عــن مهمــة تعريــف الفضــاء   
واضــيع الــيت اخلــارجي وتعــيني حــدوده، مــن أجــل التركيــز علــى هــذا التعريــف، وهــو أحــد امل   

  .  ينظِّمها قانون الفضاء
املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، وهـو مـورد       أنَّ  وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده    -٢٣٥

طبيعي حمدود معرَّض وال ريب خلطر التشبُّع، جيب أن ُيسـتخَدم اسـتخداماً رشـيداً وأن يكـون     
فمن شـأن ذلـك أن يتـيح للـدول      .متاحاً جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية

إمكانية النفاذ إىل املدار بشروط متكافئة، على أن تؤخذ بعني االعتبار، على وجـه اخلصـوص،   
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احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلـدان معيَّنـة، ومبراعـاة عمليـات     
  .  ذات الصلةاالحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا 

املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن        أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٣٦
الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيضع للتملُّك القومي بـدعوى السـيادة أو االحـتالل أو بـأيِّ وسـيلة      
أخرى، مبـا يف ذلـك االسـتخدام أو تكـرار االسـتخدام، وأن اسـتغالله خيضـع ألحكـام معاهـدة          

ملبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك     ا
ــوائح      ــه ول القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، ودســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت واتفاقيت

  .  الراديو املكمِّلة هلما
يلـــة علـــى الـــدول األعضـــاء أن تبحـــث عـــن طرائـــق بدأنَّ  وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده  -٢٣٧

  .  الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض تكون أكثر رشاداً وتوازناً
ــود عــن رأي مفــاده    -٢٣٨ ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة   أنَّ  وأعــرب بعــض الوف اســتغالل ال

أمر غـري مقبـول، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، مـن مثَّ،         "األولوية باألسبقية" لألرض على أساس
كفل للدول إمكانية النفاذ إىل املواقع املدارية على أسـاس مـن التكـافؤ،    أن تضع نظاماً قانونيا ي

وفقاً ملبدأْي االسـتخدام السـلمي للفضـاء اخلـارجي وعـدم متلُّكـه، ومبراعـاة احتياجـات البلـدان          
  .  النامية ومصاحلها

    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٤  

    يةالسلم  األغراض  يف
أحاطــــت اللجنــــة علمــــاً مبناقشــــات اللجنــــة الفرعيــــة القانونيــــة يف إطــــار البنــــد           -٢٣٩

ــق ــتخدامه     املتعلــ ــارجي واســ ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــلة باستكشــ ــة ذات الصــ ــريعات الوطنيــ بالتشــ
ــة      األغــراض يف ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــرد بياهن ــيت ي ، A/AC.105/1067 الســلمية، ال

  .  )٩٩-٨٦ الفقرات
املتعلـــق بتوصـــيات بشـــأن  ٦٨/٧٤ ت اللجنـــة باعتمـــاد قـــرار اجلمعيـــة العامـــة بـــرحَّو  -٢٤٠

التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  
  .السلمية
الدول ُتواصل بذل جهود ترمـي إىل وضـع أطـر تنظيميـة     أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٢٤١

  .  عاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيوطنية خاصة بالفضاء، وفقاً مل
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التبادل العام للمعلومات عـن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة     أنَّ  ت اللجنة علىتَّفقوا  -٢٤٢
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية يتـيح للـدول حملـة عامـة شـاملة        

ــوائح التنظيم    ــوانني والل ــة للق ــة الراهن ــدول     عــن احلال ــة اخلاصــة بالفضــاء، ويســاعد ال ــة الوطني ي
ــى ــة          عل ــة وطني ــر تنظيمي ــوطين بشــأن صــوغ أط ــى الصــعيد ال ــة عل ــهوج املتبع ــف الن ــم خمتل فه
  .  بالفضاء  خاصة

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٥  

 أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء القـدرات يف     -٢٤٣
ــة (الوثيقــة         ــر اللجنــة الفرعي ــا يف تقري ــيت يــرد بياهن ــانون الفضــاء، ال ــال ق ، A/AC.105/1067 جم

  .  )١٢٠-١٠٠الفقرات 
 وأقرت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البنـد مـن جـدول األعمـال (الوثيقـة       -٢٤٤

A/AC.105/1067 ١٢٠و ١١٩والفقرتان  ١١٠، الفقرة(.  
ألنشـطة بنـاء القـدرات والتـدريب والتثقيـف يف جمـال قـانون        نَّ أ ت اللجنـة علـى  تَّفقوا  -٢٤٥

الفضاء أمهية فائقة يف اجلهود الوطنية واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل مواصـلة تطـوير اجلوانـب       
العمليــة مــن علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، ال ســيما يف البلــدان الناميــة، وزيــادة املعرفــة باإلطــار    

  .  نشطة الفضائية ضمنهالقانوين الذي تنفَّذ األ
ــة   -٢٤٦ ــت اللجنـ ــة إىل     أنَّ  والحظـ ــة الراميـ ــة والدوليـ ــود الوطنيـ ــأن اجلهـ ــادل اآلراء بشـ لتبـ
املعرفة بقانون الفضاء، وبشـأن أنشـطة مثـل سلسـلة حلقـات عمـل األمـم املتحـدة حـول           زيادة

 جمــال قـانون الفضـاء وإعـداد منـهاج تـدريس قـانون الفضـاء، دوراً حيويـا يف بنـاء القـدرات يف          
  .  قانون الفضاء

مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيـا الفضـاء   أنَّ  والحظت اللجنة  -٢٤٧
ــن     ــد يف أكــرا م ــد ُعق ــة املســتدامة ق ، ٢٠١٣ ديســمرب/كــانون األول ٥ إىل ٣ ألغــراض التنمي

انـب  واشتمل على جلسة حول قانون الفضاء انصـب فيهـا التركيـز علـى بنـاء القـدرات، واجلو      
القانونية من موضوع احلطام الفضـائي، والتزامـات الـدول مبقتضـى املعاهـدات الدوليـة املتعلقـة        
بالفضاء اخلارجي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه   

  .  يف األغراض السلمية من منظور أفريقي
ضــاء اخلــارجي يعكــف حاليــا، مكتــب شــؤون الفأنَّ  والحظــت اللجنــة بعــني التقــدير  -٢٤٨

بالتعاون مع حكومـة الصـني وإدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا          
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واحمليط اهلادئ، على التحضري حللقة عمل األمم املتحدة التاسعة حول قانون الفضـاء، الـيت مـن    
  .  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١ إىل ١٧ عقدها يف بيجني من قرَّرامل

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح االنتـهاء مـن إعـداد منـهاج تـدريس قـانون الفضـاء،           -٢٤٩
  .  وهو أداة تعليمية طيِّعة بوسع املعلمني من خمتلف اخللفيات املهنية استخدامها بسهولة

بتجميـع قائمـة علـى شـبكة اإلنترنـت مـن مـواد القـراءة، حتـدَّث           أيضاًبت اللجنة ورحَّ  -٢٥٠
رف على مواد جديدة أو إضافية وميكن االطالع عليها يف املوقـع الشـبكي ملكتـب    كلما مت التع

  .  شؤون الفضاء اخلارجي
تـه كنـدا نيابـةً عـن معهـد قـانون اجلـو        قدَّموالحظت اللجنة بعني التقدير العرض الذي   -٢٥١

يميـة  والفضاء، التابع جلامعة ماكجيل، لإلسهام يف استحداث وتدريس املنهاج يف املراكـز اإلقل 
لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، دون حتميــل مكتــب شــؤون  

  .  تكاليف الفضاء اخلارجي أيَّ
    

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٦  
    وإمكانية تنقيحها

ــة الفرع     -٢٥٢ ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم ــق باســتعراض    أحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن ي
املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا،       

  .  )١٣٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/1067 اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة
صراً، بصرف النظـر عـن   من واجب الدول حأنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٥٣

مستوى تطورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين، أن تقوم بالتنظيم الرقـايب فيمـا   
يتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وتكييـف التشـريعات الوطنيـة مـع     

حمـل املسـؤولية الدوليـة    احلكومـات تت أنَّ  أيضاًورأت تلك الوفود . املعايري الدولية ذات الصلة
عن األنشطة الوطنية اليت ُتستخدم فيها مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وتضـطلع       
هبا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة، وأن تلـك األنشـطة جيـب أن تكـون مفيـدة للبشـرية،           

  .ضارة هبا  ال
طـــار األمـــان اخلـــاص وأهـــاب بعـــض الوفـــود باللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة أن تراجـــع إ  -٢٥٤

ع علــى اعتمــاد معــايري ملزمــة بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وتشــجِّ 
  .  لكفالة خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأْي احلفاظ على احلياة وصون السلم
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اللجنـة   وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنسـيق والتفاعـل بـني          -٢٥٥
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الصــكوك القانونيــة   
املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وزيـادة َتقَبُّلـها وتنفيـذها، ووضـع     

  .صكوك قانونية جديدة هبذا الشأن
    

ليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآل  - ٧  
    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل       -٢٥٦
بري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع     العام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصـلة بتـدا  

أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان، اليت يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة      
  .  )١٥٦-١٣٣، الفقرات A/AC.105/1067 القانونية (الوثيقة

 ،A/AC.105/1067 وأقرت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة الـواردة يف تقريرهـا (الوثيقـة      -٢٥٧
  .  )١٥٦-١٥٤الفقرات 

إقرار اجلمعيـة  أنَّ  وأشارت اللجنة إىل تزايد كمية احلطام الفضائي، والحظت بارتياح  -٢٥٨
، للمبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائي الـيت اعتمـدهتا     ٦٢/٢١٧ العامة، يف قرارها

مجيـع الـدول    خطـوة كـربى يف تزويـد    )١(جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية  
ت الـدول  شـجَّع اليت ترتاد الفضاء بإرشادات حول كيفيـة ختفيـف مشـكلة احلطـام الفضـائي، و     

  األعضاء على النظر يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية طواعيةً.
بعــض الــدول قــد اختــذت تــدابري إلنفــاذ تطبيــق املبــادئ  أنَّ  والحظــت اللجنــة بارتيــاح  -٢٥٩

هبــا دوليــا بشــأن احلطــام الفضــائي مــن خــالل تضــمني تشــريعاهتا   التوجيهيــة واملعــايري املعتــرف 
  .  الوطنية أحكاماً هبذا الشأن

ة مـن أملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية وكنـدا      قدَّمـ وُعرضت على اللجنـة ورقـة اجتمـاع م     -٢٦٠
)A/AC.105/2014/CRP.13خالصة وافية ملعايري التخفيف من احلطـام الفضـائي الـيت     تضمَّن)، ت

  .  دول ومنظمات دولية اعتمدهتا

                                                         
 ١١٨و ١١٧ الفقرتان ،)A/62/20( ٢٠ دورة الثانية والستون، امللحق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة، ال )١(  

  .واملرفق
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ــا واجلمهوريــة التشــيكية وكنــدا إلعــدادها تلــك       -٢٦١ وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألملاني
اخلالصــة الوافيــة، وطلبــت إىل األمانــة أن حتــتفظ باخلالصــة يف صــفحة خمصَّصــة هلــا يف املوقــع    

  .  الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
األعضاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدوليـة   ت اللجنة على أن ُتدعى الدولتَّفقوا  -٢٦٢

الــيت لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل تقــدمي معلومــات عــن أيِّ تشــريعات أو معــايري 
ُتعتمد بشأن ختفيف احلطـام الفضـائي أو حتـديث املعلومـات املوجـودة هبـذا الشـأن، باسـتخدام         

علـى أن ُتـدعى مجيـع الـدول األخـرى       ت اللجنة أيضاًتَّفقوا. النموذج املخصص لذلك الغرض
األعضاء يف األمم املتحدة إىل اإلسهام يف تلك اخلالصة الوافية، مع تشـجيع الـدول الـيت لـديها     

وينبغـي أن تتـاح اخلالصـة    . لوائح تنظيمية أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومـات عنـها  
  .  ٢٠١٥ الرابعة واخلمسني، عام الوافية احملدَّثة للجنة الفرعية القانونية يف دورهتا

مــن الضــروري تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة أنَّ  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٢٦٣
الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة بغيـة جعـل التطـوير التـدرجيي لقـانون الفضـاء        

نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة      م الكبري يف علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأن متزامناً مع التقدُّ
ــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن       ــادئ التوجيهي ــة، وال ســيما املب ــة الفرعي للجن
اللجنة، ينبغي أن ُتعرض رمسيا على اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إلجـراء حتليـل قـانوين فيمـا خيـص         

  .  امتثاهلا للمبادئ املتعلقة بالفضاء اخلارجي
ــرب  -٢٦٤ ــة الفرعيــة القانونيــة إنشــاء          وأع ــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجن بعــض الوفــود ع
ــات ــه        آلي ــة ملعاجلــة مســألة احلطــام الفضــائي وعواقــب االصــطدام هبــذا احلطــام أو عودت قانوني

  .  الغالف اجلوي  إىل
املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي     أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٦٥

للجنة ينبغي أن حتظى مبكانة قانونية أكثر أمهية، مبا قد يساعد علـى تـدعيم إطـار    الصادرة عن ا
  .  التنظيم الرقايب على الصعيد العاملي

ــدويل علــى         -٢٦٦ ــات للتعــاون ال ــادئ كآلي ــة تلــك املب ــاده ثبــوت أمهي وأُعــرب عــن رأي مف
ارجي التعامــل مــع الفــرص والتحــدِّيات الكــربى املطروحــة يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــ      

  .  واستخدامه يف األغراض السلمية
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول املرتادة للفضاء اعتماد تدابري احترازية ملراقبـة    -٢٦٧

تكوُّن احلطام الفضائي ومنعه، وأن ُتقدِّم معلومات موثوقة لكي يتسنَّى إجراء تقيـيم يف الوقـت   
  .  ضائي إىل الغالف اجلوياملناسب للمخاطر الناشئة عن عودة احلطام الف
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وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعيـة القانونيـة أن تنظـر يف املسـائل املتعلقـة        -٢٦٨
  .  باإلزالة الفعلية للحطام الفضائي ووضع قواعد أخرى بشأن ختفيفه

    
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية   - ٨  

    اخلارجي  ضاءبالف
أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بالتبـــادل     -٢٦٩
للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانونــاً املعنيــة بالفضــاء اخلــارجي،  العــام
ــيت ــة     ال ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــرد بياهن ــرات A/AC.105/1067 ي  ١٧٤-١٥٧، الفق
  .  )١٩٧-١٩٢و

، A/AC.105/1067 وأقرت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة الـواردة يف تقريرهـا (الوثيقـة      -٢٧٠
  .  )١٩٧-١٦٩الفقرات 

بعض الـدول اختـذت تـدابري لتنفيـذ التوجيهـات واملبـادئ       أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٢٧١
ة أحكامـاً ذات صـلة، وبـذلك    واملعايري املعترف هبا دوليـاً مـن خـالل تضـمني تشـريعاهتا الوطنيـ      

  .  أصبحت املعايري الدولية غري امللزمة جزءاً ال يتجزأ من تلك التشريعات
صكوك األمـم املتحـدة املوجـودة غـري امللزمـة      أنَّ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٧٢

ة قانوناً بشـأن األنشـطة الفضـائية تـؤدي دوراً مهمـا يف تكميـل ودعـم معاهـدات األمـم املتحـد          
املعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وال تــزال تــؤدي دوراً ذا شــأن باعتبارهــا أداة فعالــة ملعاجلــة املســائل  
املســـتجدة وهـــي مبثابـــة أســـاس يقـــوم عليـــه ضـــمان اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي اســـتخداماً   

  .  ومستداماً  آمناً
لزمـة  ما وضعته اللجنة من مبـادئ وتوجيهـات تقنيـة غـري م    أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٢٧٣

قانوناً، مثل املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة واملبـادئ املتعلقـة       
مــن الفضــاء اخلــارجي، قــد ثبــت أنــه مــن اآلليــات املهمــة للتعــاون   ُبْعــدن عــباستشــعار األرض 

الدويل علـى التعامـل مـع الفـرص والتحـدِّيات الكـربى املطروحـة يف جمـال استكشـاف الفضـاء           
  .  تخدامه يف األغراض السلميةواس
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تركيز املناقشة يف إطار هذا البند علـى تبـادل الـدول      -٢٧٤

املعلومات واخلربات بشأن وضع قواعد قانونية غري ملزمة بشأن الفضاء، واجتناب التأثري سـلباً  
مـا ذهـب الوفـد الـذي أعـرب      ك. على إرادة البلدان فيما يتعلق بوضع هـذه القواعـد وتنفيـذها   

عن هذا الرأي إىل أنه ينبغي إعداد وتنفيـذ صـكوك غـري ملزِمـة قانونـاً بشـأن الفضـاء اخلـارجي         
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بنــاًء علــى معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا وإعالناهتــا احلاليــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي، وأن 
يتجاوزا القـدرة احلاليـة لـدى     تراَعى فيهما احتياجات ومصاحل البلدان النامية مراعاة تامة، وأالَّ

البلدان على تطوير تكنولوجيات فضائية أو مستواها يف إدارة األنشطة الفضائية، وينبغـي عـدم   
  .  السعي فيهما إىل استحداث معايري أو متطلبات يصعب تنفيذها

مـن شـأن الصـكوك غـري امللزمـة قانونـاً أداء دور مهـم، إذ        أنَّ  وأُعرب عن رأي مفـاده   -٢٧٥
الفراغ املوجود بسبب االفتقار إىل صكوك قانونية دولية بشـأن الفضـاء اخلـارجي، وأن    ستسد 

تلك الصكوك غـري امللزمـة قانونـاً ينبغـي أن ُتعتمـد علـى أسـاس توافـق اآلراء بـني مجيـع الـدول            
  .  األعضاء يف اللجنة لكي َتْسري على البلدان املرتادة وغري املرتادة للفضاء

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

    األغراض السلمية  يف
أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق    -٢٧٦

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
ار خطة عملها اخلمسية، وهـي مناقشـات يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة       األغراض السلمية، يف إط

  .  )١٨٧-١٧٥، الفقرات A/AC.105/1067 الفرعية (الوثيقة
وأقـرت اللجنـة قـرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتعراض             -٢٧٧

يف األغــراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه        
السلمية، الـذي أنشـأته اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني برئاسـة سيتسـوكو أَوكـي           

  .  )١٠و ٩ ، واملرفق الثالث، الفقرتان١٧٧ ، الفقرةA/AC.105/1067(اليابان) (الوثيقة 
مـــن شـــأن اســـتعراض آليـــات التعـــاون يف األنشـــطة الفضـــائية   أنَّ  والحظـــت اللجنـــة  -٢٧٨

ر يف مساعدة الدول على فهم خمتلـف هنـوج التعـاون يف هـذه األنشـطة، واإلسـهام يف       االستمرا
زيــادة تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض  

، وهي آخـر سـنة ُينظـر أثناءهـا يف     ٢٠١٧ سنةأنَّ  واستذكرت اللجنة يف هذا الصدد. السلمية
مــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه، ستصــادف الــذكرى الســنوية هــذا البنــد مــن جــدول األع

  .  اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي
وأشارت اللجنة إىل اتساع نطـاق اآلليـات املسـتخدمة يف التعـاون الفضـائي وتنوُّعهـا،         -٢٧٩

فهي تشـمل اتفاقـات ثنائيـة ومتعـدِّدة األطـراف ملزمـة قانونـاً؛ وترتيبـات ومبـادئ وتوجيهـات           
نية غري ملزمة قانونـاً؛ وآليـات تنسـيق متعـدِّدة األطـراف يسـتخدمها مشـغِّلو الـنظم الفضـائية          تق
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لتنسيق تطوير تطبيقات تلك النظم مبا يعود بالنفع على البيئة وأمن البشـرية ورفاههـا والتنميـة؛    
  .  وجمموعة متنوعة من احملافل الدولية واإلقليمية

دل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد اجلديـد مـن جـدول        تباأنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٢٨٠
األعمال بشأن جمموعة واسعة من آليـات التعـاون الدوليـة الـيت تسـتخدمها الـدول األعضـاء يف        
اللجنة بغية استبانة مبادئ وإجراءات مشتركة يكتسي أمهية كربى لدى الـدول األعضـاء أثنـاء    

قبلي يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي  يف اآلليــات الكفيلــة بتيســري التعــاون املســت  نظرهــا
  .  واستخدامه يف األغراض السلمية

ــة   -٢٨١ ــة   أنَّ  والحظــــت اللجنــ ــل (الوثيقــ ــق العامــ ــدَّها الفريــ ــيت أعــ ــئلة الــ ــة األســ  جمموعــ
A/AC.105/1067 أداة مـن شـأهنا متكـني الفريـق العامـل مـن حتقيـق        ١٠، املرفق الثالث، الفقرة (

لــه املتعــددة الســنوات، وأنــه جيــدر بالــدول األعضــاء يف   أهدافــه املنصــوص عليهــا يف خطــة عم 
ــةً وحســب         ــك، طواعي ــئلة تل ــة األس ــوا إىل جمموع ــديها أن يرجع ــدائمني ل ــراقبني ال ــة وامل اللجن

  .  االقتضاء، لالسترشاد هبا بشأن مسامهاهتم يف عمل الفريق العامل
    

    الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة   - ١٠  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبشـروع جـدول         -٢٨٢

األعمال املؤقَّـت للـدورة الرابعـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة، الـيت يـرد بياهنـا يف تقريـر            
  .  )٢٠٢-١٩١، الفقرات A/AC.105/1067 اللجنة الفرعية (الوثيقة

ت تَّفقـ استناداً إىل مـداوالت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني، ا       و  -٢٨٣
    :اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني، يف البنود التالية

  
    البنود املنتظمة  
  .  تبادل عام لآلراء  -١  
واملنظمـات غـري احلكوميـة     معلومات عـن أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة       -٢  

  .  فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٣  
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٤  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
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يف  النظـر طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك      (ب)    
السبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار        

  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
يف  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      -٥  

  .  األغراض السلمية
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٦  

    
    البنود املنفردة للمناقشة  /املواضيع  
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء     -٧  

  .  اخلارجي وإمكانية تنقيحها
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليـات القانونيـة املتصـلة بتـدابري ختفيـف        -٨  

  .  العلمية والتقنية يف احلسبان احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية
بادل عام للمعلومات بشأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة        ت  -٩  

  .  بالفضاء اخلارجي
    

    البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل  
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي         -١٠   ــة للتع ــات الدولي ــتعراض اآللي اس

  .ض السلميةواستخدامه يف األغرا
ــام  (     ــرَّر لعـ ــدِّدة    ٢٠١٥العمـــل املقـ ــة العمـــل املتعـ ــيَّن يف خطـ ــو مبـ ــبما هـ حسـ

السنوات، الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـال دورهتـا احلاديـة    
  .  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003واخلمسني (

    
    البنود اجلديدة  
اء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية اقتراحــات مقدَّمــة إىل جلنــة اســتخدام الفضــ  -١١  

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة    
  .واخلمسني
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ت اللجنة على أن تعاود اللجنة الفرعية القانونيـة، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني،     تَّفقوا  -٢٨٤
اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي  َعقْــَد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة

وتطبيقها، والفريق العامل املعـين باملسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده،         
وكذلك الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء      

  .  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
لجنة أيضاً على أن تعـاود اللجنـة الفرعيـة، أثنـاء دورهتـا الرابعـة واخلمسـني،        ت التَّفقوا  -٢٨٥

النظــر يف مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة   
  .  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

مقتـــرح أملانيـــا بتجديـــد هيكـــل جـــدول نَّ أ وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده  -٢٨٦
 اللجنـــــة الفرعيـــــة القانونيـــــة وتنظـــــيم أعماهلـــــا، بصـــــيغته الـــــواردة يف الوثيقـــــة        أعمـــــال

A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2         هو ُجهـد بنَّـاء أتـى يف الوقـت املناسـب لتبسـيط هيكـل جـدول ،
  .  أعمال اللجنة الفرعية واالستفادة أكثر من دوراهتا

فــود بــاملقترح األملــاين باعتبــاره خطــوة أوىل حنــو تفعيــل وتعزيــز دور ب بعــض الوورحَّــ  -٢٨٧
مــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن املشــاورات  أنَّ  اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ورأت تلــك الوفــود 

  .  بشأن ذلك املقترح لكي يتسىن للجنة الفرعية القانونية أن تتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأنه
ء مــا يلــزم مــن منتــديات ملواصــلة املناقشــات وزيادهتــا بــني  وطلــب بعــض الوفــود إنشــا  -٢٨٨

الدول يف الدورة السابعة واخلمسني والدورات املقبلة، هبدف إقامـة حـوار رمسـي مـن شـأنه أن      
  .  يؤدي إىل تعزيز وتفعيل اللجنة الفرعية القانونية

ت تلـك  ورأ. ودعا بعض الوفود إىل تبسيط وحتسني عمـل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني      -٢٨٩
عمل اللجنة الفرعيـة القانونيـة ينبغـي أن ُيعـزَّز بإعطـاء األولويـة للمسـائل املوضـوعية         أنَّ  الوفود

  .  اليت تستهدف تدعيم اإلطار القانوين الدويل
عمــل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغــي أن يتمحــور حــول أنَّ  وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٢٩٠

دول إىل معاهدات الفضاء اخلارجي وتعزيـز تنفيـذ تلـك    السعي اجلاد إىل حتقيق انضمام مجيع ال
املعاهدات وتدعيم بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء، وأن قرارات اللجنة الفرعيـة ينبغـي أن   

  .  ُتتخذ بتوافق اآلراء
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حتسني إنتاجية اللجنة الفرعية القانونية يتطلب إعادة النظـر  أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٢٩١
يم العمل يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال، كما يتطلـب حتديـد أهـداف    يف كيفية تنظ

  .  واضحة وأُطر زمنية لتحقيقها
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر يف اعتماد الصكوك بأغلبية مشروطة بدالً مـن    -٢٩٢

  .  توافق اآلراء، من أجل املضي يف صوغ معايري ملزمة قانوناً يف جمال قانون الفضاء
  .  وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي عدم تغيري مدة دورات اللجنة الفرعية القانونية  -٢٩٣
ت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون    تَّفقوا  -٢٩٤

    الفضاء إىل تنظيم ندوة حول قانون الفضاء أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية.
    

    لفضاء والتنمية املستدامةا  - دال  
، وفقـاً لقـرار   "الفضاء والتنمية املستدامة" نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون  -٢٩٥

  .  ٦٨/٧٥ اجلمعية العامة
اإلسالمية) وباكستان ومجهورية كوريـا ورومانيـا   -و أملانيا وإيران (مجهوريةممثِّلوألقى   -٢٩٦
رية) وكندا ومصـر واملكسـيك واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان       البوليفا-زويال (مجهورية وفن

لـو دول أعضـاء أخـرى    ممثِّ أيضـاً وأثناء التبادل العـام لـآلراء، تكلَّـم    . كلمات يف إطار هذا البند
  .  بشأن هذا البند

وكانت ورقة اجتماع حول آخـر املسـتجدات يف سـياق مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة          -٢٩٧
ــتدامة وخطــــ  ــام   املســ ــد عــ ــا بعــ ــة ملــ ــة A/AC.105/2014/CRP.15( ٢٠١٥ ة التنميــ ) معروضــ

  .اللجنة  على
  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٩٨

ــتخدام"  (أ)   ــد  اسـ ــة لرصـ ــات اهلنديـ ــوارد   لاألرض  البيانـ ــى املـ ــاظ علـ غـــرض احلفـ
  اهلند؛   ممثِّل، قدَّمه "والتخطيط للتنمية املستدامة

 ممثِّــل، قدَّمــه "لتحتيــة الفضــائية لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــةتطــوير البنيــة ا"  (ب)  
  املكسيك؛
ــات رصــد األرض ل  "  (ج)   ــتخدام بيان ــرض اس ــة   غ ــوارئ والتوعي إدارة حــاالت الط

  .إيطاليا ممثِّل، قدَّمه "بأحوال الفضاء
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ــة الفقــرة   -٢٩٩ ــة     ٢٧٤ واســتذكرت اللجن ــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي مــن الوثيقــة اخلتامي
، املرفـق)، الـيت   ٦٦/٢٨٨ (قـرار اجلمعيـة العامـة    "املستقبل الذي نصبو إليـه " ملستدامة، املعنونةا

كــان املــؤمتر قــد أقــرَّ فيهــا بأمهيــة البيانــات القائمــة علــى تكنولوجيــا الفضــاء والرصــد يف املوقــع 
ــة املوثــوق هبــا بالنســبة لرســم السياســات العامــة ووضــع الــرب     ــة املكاني امج واملعلومــات اجلغرافي

  .  وعمليات تنفيذ املشاريع يف جمال التنمية املستدامة
ونوَّهـــت اللجنـــة بقيمـــة التكنولوجيـــا الفضـــائية والتطبيقـــات الفضـــائية والبيانـــات          -٣٠٠

واملعلومات املستمدة من الفضـاء مـن حيـث إسـهامها يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة، يف جمـاالت         
لوجية البحرية والساحلية، والرعاية الصـحية، وتغيُّـر   منها إدارة األراضي واملياه، والنظم اإليكو

املنـــاخ، واحلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث والتصـــدِّي للطـــوارئ، والطاقـــة، واملالحـــة، والرصـــد  
  .  السيزمي، وإدارة املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي

ظم اإليكولوجيــة البحريــة وأحاطــت اللجنــة علمــاً، يف إطــار موضــوع خــاص عــن الــن    -٣٠١
والساحلية، بدراسة جدوى أُجريت يف كندا، ُيقيِّم فيها ساتل ميكروي صـحة امليـاه السـاحلية    
والداخلية عن طريق تقدمي معلومات إيكولوجية عن املياه الساحلية؛ ورصـد املخـاطر والتفريـغ    

السـاحلية؛ والكشـف   والنفايات السائلة والتلوث؛ وتقييم صحة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة و   
  .  عن الطحالب الضارة املتكاثرة ورصدها والتنبؤ هبا

وأثنت اللجنـة علـى األمانـة ملواصـلتها تقـدمي آخـر املسـتجدات خبصـوص تنفيـذ نتـائج             -٣٠٢
مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة علــى الصــعيد احلكــومي الــدويل وصــياغة خطــة األمــم   

، A/AC.105/2013/CRP.7 ، كما يـرد يف ورقـات االجتمـاع   ٢٠١٥ املتحدة للتنمية ملا بعد عام
  . A/AC.105/C.1/2014/CRP.21، وA/AC.105/2014/CRP.15و

ــةُوشــجَّ  -٣٠٣ ــع الســلطات واإلدارات       عت اللجن ــاً م ــى التواصــل وطني ــدولَ األعضــاء عل ال
، ٢٠١٥ ماملسؤولة عن العمليات احلكوميـة الدوليـة املتصـلة بـاملؤمتر وخبطـة التنميـة ملـا بعـد عـا         

من أجل التشجيع علـى إيـالء االعتبـار يف تلـك العمليـات ألمهيـة تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا          
  .  الفضاء واستخدام البيانات اجلغرافية املكانية املستمدة من الفضاء

ويف هذا الصدد، أقرت اللجنة باألمهية اجلوهريـة للمعلومـات والبيانـات املسـتمدة مـن        -٣٠٤
تدامة علــى الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين واحمللــي، وشــددت علــى الفضــاء يف إدارة االســ

ــاً       ــذها الحق ــرامج العمــل، ويف تنفي ــة التســليم مبســامهة الفضــاء يف صــياغة السياســات وب . أمهي
ت اللجنة على بعث رسالة خطية إىل الدول األعضاء وأهـم األجهـزة واملؤسسـات    تَّفقلذلك، ا

املتحـدة واملسـؤولة عـن التنميـة املسـتدامة واسـتخدام املـوارد         املعنية بتقرير السياسات يف األمـم 
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ــدرات الفضــائية            ــاذج لتوصــيف الق ــن من ــزم م ــا يل ــرية تيســرياً لوضــع م ــة للبش ــة والبيئي الطبيعي
  .  وإدماجها مؤسسياً يف عمليات التنمية املستدامة الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية

ضــاء اخلــارجي أن يواصــل، يف حــدود قدراتــه، وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الف  -٣٠٥
االضطالع بدور فاعل يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعـين خبطـة األمـم املتحـدة للتنميـة      

وسائر اآلليات املشتركة بني الوكاالت فيما خيص العمليات املتعلقـة مبـؤمتر    ٢٠١٥ ملا بعد عام
، من أجل العمـل علـى إدراج   ٢٠١٥ ملا بعد عاماألمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية 

اإلشارات والعناصر املتصلة بالفضاء يف الوثائق الـيت تصـدرها األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف       
  .  إطار تلك العمليات

وأقرت اللجنة التوصية الصادرة عن اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا احلاديـة       -٣٠٦
ــرة A/AC.105/1065واخلمســني ( ــق األول، الفق ــن    ٣ ، املرف ــة م ــة مناقشــة مقدَّم ــة بورق ) املتعلق
الفضـاء  ‘مشـروع خطـة عمـل مقترحـة بشـأن آليـة للمـداوالت التعاونيـة حـول          " اليابان بعنوان

التقريــب مــا بــني جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   :‘والتنميــة املســتدامة
  . )A/AC.105/C.1/2014/CRP.22( "ةواللجنة الفرعية العلمية والتقني

ت اللجنة يف هذا الصدد على أن يعاود الفريق العامل اجلامع، خالل الدورة الثانية تَّفقوا  -٣٠٧
واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، النظر يف أسلوب العمل يف إطار خطـة العمـل املتعـدِّدة    

مانة أن تقدِّم إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية ت اللجنة على أن تطلب إىل األتَّفقوا. السنوات
واخلمسني، بالتشاور مع وفد اليابان، ورقة اجتمـاع ُتبـيِّن بإجيـاز أسـلوب عمـل مقتـرح يف إطـار        
خطــة العمــل املتعــدِّدة الســنوات لينظــر فيــه الفريــق العامــل اجلــامع، مــع مراعــاة حالــة العمليــتني     

ك ودور الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، يف      العامليتني املتوازيتني يف نيويور
  .  ٢٠١٥ ضوء أهداف التنمية املستدامة املقبلة وعملية خطة التنمية ملا بعد عام

مـع إطـار مـا     ٢٠١٥ تزامن عملية خطة التنمية ملا بعد عامأنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٠٨
ث وإعــداد اتفــاق تغيُّــر املنــاخ واعتــزام اعتمــاده يف  للحــد مــن خمــاطر الكــوار ٢٠١٥ بعــد عــام

  .  هي عوامل أتاحت فرصاً قيِّمةً للمواءمة والتبسيط ٢٠١٥ باريس يف عام
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة أن تــدعو األجهــزة واهليئــات الــيت تضــطلع    -٣٠٩

ــى ترســيخ موضــوع الف       ــل عل ــتدامة إىل العم ــال االس ــة يف جم ضــاء اخلــارجي  مبســؤوليات عاملي
ورأى الوفد الـذي طـرح هـذه    . مؤسسياً يف اهلياكل والعمليات وجماالت املسؤولية ذات الصلة

الفكرة أنه ينبغي للجنة أيضاً أن تدعو املنظمات اإلقليمية إىل بناء القدرات الفضـائية وتعزيزهـا   
ومــات الوطنيــة وإدماجهــا يف عمليــات التعــاون اإلقليميــة املتعلقــة باالســتدامة؛ وأن تــدعو احلك 
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والسلطات احمللية إىل تأهيل السلطات الوطنية واحمللية ليتسىن هلا التعامـل مـع الفضـاء علـى حنـو      
متكامــل؛ وأن تــدعو األوســاط الدوليــة املعنيــة بالفضــاء إىل االعتــراف باهلويــة اجلديــدة للفضــاء 

  .  اخلارجي، أي كونه من أجل الناس ومع الناس
األمانـة أنشـأت علـى موقعهـا الشـبكي صـفحة خمصَّصـة        أنَّ  والحظت اللجنـة بارتيـاح    -٣١٠

  .  وثائق متعلقة باستخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة تضمَّنللفضاء والتنمية، ت
ــدريس       -٣١١ ــة يف أداء دورهــا يف جمــال الت ــة اســتمرار حمطــة الفضــاء الدولي والحظــت اللجن

  .  العامل والتوعية مع األوساط التعليمية على نطاق
ــى الصــعيد          -٣١٢ ــذة عل ــة املنف ــن أنشــطة التوعي ــدد الكــبري م ــاح الع ــة بارتي والحظــت اللجن

اإلقليمي من أجل بنـاء القـدرات مـن خـالل التـدريس والتـدريب يف جمـال اسـتخدام تطبيقـات          
وأشـارت اللجنـة بتقـدير إىل الـدور الـذي      . علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املسـتدامة 

املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة، يف جمـال    تؤدِّيه
  .  تدريس املواد ذات الصلة بالفضاء

وأشارت اللجنة إىل املعلومات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة إىل          -٣١٣
لفضـاء يف تلبيـة االحتياجـات اإلمنائيـة     زيادة وعي اجملتمع بفوائـد تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا ا    

    وإدراكه هلا.
وأحاطت اللجنـة علمـاً بتنظـيم عـدد مـن املـؤمترات واملسـابقات واملعـارض والنـدوات            -٣١٤

واحللقــات الدراســية املتصــلة بالفضــاء علــى نطــاق العــامل، ممــا أتــاح إمكانيــة إقامــة صــالت بــني 
  .  ماملعلمني والطالب وتزويدهم بفرص للتدريب والتعل

حكومــة اليابــان قــد دعـت وفــوداً إىل اإلســهام يف املــؤمتر العــاملي  أنَّ  والحظـت اللجنــة   -٣١٥
 عقــده يف ســنداي باليابــان، يف الفتــرة مــن  قــرَّرالثالــث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث، امل 

واطن ، من أجل تعزيز دور التطبيقات الفضائية يف احلد مـن مَـ  ٢٠١٥ مارس/آذار ١٨ إىل ١٤
  .  لدى السكان ويف البنية التحتية الضعف

    
    استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء  - هاء  

 :الفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء    " نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون    -٣١٦
  .  ٦٨/٧٥ ، وفقاً لقرار اجلمعية العامة"استعراض احلالة الراهنة
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ــم   -٣١٧ ــدا واملكســيك       وتكلَّ ــا فاســو وكن ــا وبوركين ــا وإيطالي ــو االحتــاد الروســي وأملاني ممثِّل
كما تكلَّم املراقب عن الرابطة األوروبيـة للسـنة   . والواليات املتحدة واليابان يف إطار هذا البند

  .  الدولية للفضاء يف إطار هذا البند
شبكة بوركينـا فاسـو   " واستمعت اللجنة يف إطار هذا البند إىل عرض إيضاحي بعنوان  -٣١٨

 ممثِّـــل، قدَّمـــه "مـــن احملطـــات املرجعيـــة املتواصـــلة العمـــل يف النظـــام العـــاملي لســـواتل املالحـــة  
  فاسو؛  بوركينا
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بشـأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة        -٣١٩

 اسـتحداث اسـتراتيجيات إلدارة التنميـة    بالفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء، الـيت أفضـت إىل  
االقتصادية اإلقليمية، وكـذلك إىل ظهـور ابتكـارات مفيـدة يف جمـاالت علميـة وعمليـة عديـدة         
علــى صــعيد اجملتمــع املــدين، منــها الطــب والبيولوجيــا والكيميــاء والتكنولوجيــا النانويــة وعلــم    

الـربي والبحـري والنقـل التجـاري     الفلك والزراعة واجليولوجيا ورسم اخلرائط والنقل اجلوي و
الفضائي ومحاية حقوق امللكية الفكرية والرخص التجارية وختطيط اسـتغالل األراضـي للتنميـة    
احلضرية والريفية والتشغيل اآليل ومكافحة احلرائق وتطوير معدات وبراجميات ملعاجلة البيانـات  

  .  نقلهاوالتعدين ومحاية الطبيعة والطاقة املتجددة وإنتاج الطاقة و
ــا الفضــاء هلــا أمهيــة بالغــة يف تــوفري    أنَّ  والحظــت اللجنــة  -٣٢٠ الفوائــد العَرضــية لتكنولوجي

الرعاية الصحية يف الوقت املناسب، وُتسهم إسهاماً كبرياً يف اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة    
دراسـة األوبئـة عـن    يف هذا اجملال، إذ ُتعزِّز إمكانية احلصول على خدمات االتصاالت املتعلقة ب

د، ويف إدارة رسـم اخلـرائط واملسـوح اجليولوجيـة، ممَّـا يفضـى إىل تعزيـز        د والتطبيب عن ُبعْـ ُبْع
والحظت اللجنة أيضاً االستفادة من الفضـاء يف دعـم تطـوير الـبىن     . محاية احلقوق يف األراضي

  .  التحتية واإلسهام يف التوصُّل إىل حلول سلمية للمنازعات حول امللكية
ــوا  -٣٢١ ــى تَّفق ــة عل ــا     أنَّ  ت اللجن ــا الفضــاء تشــكِّل حمرِّكــاً قوي ــد العَرضــية لتكنولوجي الفوائ

لالبتكــار التكنولــوجي والنمــو يف القطــاع الصــناعي وقطــاع اخلــدمات علــى الســواء وأن مــن    
املمكن واملفيد أن ُتستخدم لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ولتطوير البىن التحتيـة الوطنيـة   

  .  جمال االتصاالت، كما ميكن أن ُتستخدم يف املشاريع الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة يف
ــة  -٣٢٢ ــة لتطبيــــق   أنَّ  والحظــــت اللجنــ ــة خمصَّصــ احلكومــــات وضــــعت سياســــات وطنيــ

التكنولوجيــات املســتمدة مــن الفضــاء يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل الــربط بــني املنــاطق الوطنيــة  
  .  قطاعات البىن التحتية والنقل والتنمية الصناعيةوحتسني الكفاءة يف 
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ت اللجنة على أنه ينبغي مواصلة الترويج للفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء،     تَّفقوا  -٣٢٣
ــا أفضــى إىل         ــات مبتكــرة يف قطاعــات أخــرى، ممَّ ــى اســتحداث تكنولوجي ــا ســاعدت عل ألهن

  .  النهوض باالقتصادات وأسهم يف حتسني مستوى العيش
ــة   -٣٢٤ ــة يف      أنَّ  والحظــت اللجن ــات غــري حكومي ــد جنحــت يف إشــراك كيان ــات ق احلكوم

ــد العَرضــية       ــة االقتصــادية للفوائ ــاس األمهي ــيم    ودراســات لقي ــة بتقي ــاريع املتعلق ــف املش يف خمتل
احتياجات املستعمل النهائي والتطبيق العملـي للفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء يف اجملـالني       

  .  اعيالتجاري والصن
  ."Spinoff 2013" وقد أُتيح للجنة منشور الناسا املعنون  -٣٢٥

    
    الفضاء واملياه  - واو  

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "الفضـاء وامليـاه  " نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون      -٣٢٦
  .٦٨/٧٥ العامة
ــا والعــراق ومصــ      -٣٢٧ ــة كوري ــة الســورية ومجهوري ــة العربي ــو اجلمهوري ــد وألقــى ممثِّل ر واهلن

شــيلي نيابــة عــن   ممثِّــلكمــا تكلَّــم . والواليــات املتحــدة واليابــان كلمــات يف إطــار هــذا البنــد  
وتكلَّـم املراقـب عـن جـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد         . ي جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب  

ضـاء أخـرى كلمـات    وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلـو دول أع . أيضاًالعزيز العاملية للمياه 
  .بشأن هذا البند أيضاً

  :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني  -٣٢٨
، "اســـتخدام بيانـــات رصـــد األرض لتقيـــيم مـــوارد امليـــاه وإدارهتـــا يف اهلنـــد "  (أ)  

  اهلند؛   ممثِّل  قدَّمه
 لممثِّــ، قدَّمــه "ســورياد يف إدارة مــوارد امليــاه عــن طريــق االستشــعار عــن ُبعـْـ "  (ب)  

  .اجلمهورية العربية السورية
وأثناء املناقشة، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقـة بامليـاه، وسـاقت      -٣٢٩

  .  أمثلة على الربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل
يئيـة الـيت   املسـائل املتعلقـة بامليـاه أصـبحت مـن أخطـر املشـاكل الب       أنَّ  والحظت اللجنة  -٣٣٠

تواجه البشرية وكثرياً ما تترتَّب عليهـا آثـار سياسـية، وأن احلفـاظ علـى مـوارد امليـاه املوجـودة         
ــاة علــى كوكــب األرض     ــة الســتمرار احلي . واســتخدامها اســتخداماً ســليماً أمــران بالغــا األمهي
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ت يف البيانات املستمدة من الفضـاء ميكـن أن تـدعم صـانعي السياسـا     أنَّ  ورأت يف هذا الصدد
  .  اختاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة هذه املوارد

والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنصــات الفضــائية الــيت ُتعــىن باملســائل املتعلقــة بامليــاه،      -٣٣١
ــاه    ــرة اســتخدام البيانــات املســتمدة مــن الفضــاء يف إدارة املي ــة أيضــاً . وكث أنَّ  والحظــت اللجن

تكنولوجيـــات غـــري الفضـــائية، تـــؤدي دوراً هامـــاً  تكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاتـــه، مقترنـــةً بال 
معاجلة الكثري من املسـائل املتعلقـة بامليـاه، مبـا يف ذلـك فهـم دورات املـاء يف الطبيعـة وأمنـاط           يف

الطقـــس غـــري االعتياديـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي ورصـــدمها، وإعـــداد خـــرائط جملـــاري امليـــاه،   
من آثارها، وحتسني توقيـت التنبـؤات    الفيضانات وظاهرة اجلفاف والزالزل والتخفيف ورصد

  .  اجلوية ودقتها
ــتخدام      -٣٣٢ ــام املـــؤمتر الـــدويل الثالـــث حـــول اسـ ــة بارتيـــاح جنـــاح اختتـ والحظـــت اللجنـ

تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، الـذي نظمتـه األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع املغـرب وجـائزة         
ركت وكالــة الفضــاء األوروبيــة والشــبكة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه، وشــا 

اإلســالمية املشــتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفريــق املخــتص برصــد األرض يف رعايتــه،   
املـؤمتر أتـاح   أنَّ  والحظـت اللجنـة كـذلك   . ٢٠١٤ أبريل/نيسان ٤ إىل ١ وُعِقد يف الرباط من

خمتلـف أحنـاء العـامل ملناقشـة التعـاون       إطاراً قيِّمـاً للعلمـاء والبـاحثني واخلـرباء يف هـذا اجملـال مـن       
  .  وبناء القدرات واستبانة التحديات املتعلقة بإدارة موارد املياه يف املستقبل

والحظت اللجنة بارتيـاح أيضـاً جنـاح اختتـام اجتمـاع خـرباء أمريكـا الوسـطى بشـأن            -٣٣٣
يف سـان سـلفادور،    استخدام املعلومات املستمدة مـن الفضـاء يف ُنظـم اإلنـذار املبكـر، املعقـود      

، والحظـت أيضـاً أمهيـة حتسـني نظـم اإلنـذار       ٢٠١٤ أبريـل /نيسـان  ١مـارس و /آذار ٣١ يومي
املبكر املشغَّلة علـى الصـعيد الـوطين وعلـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر             

دابري الفيضانات واملياه اليت تتعرض هلـا الفئـات السـكانية املعرَّضـة للخطـر، ومـن أجـل وضـع تـ         
  .  الة للتصدِّي للكوارث الطبيعيةفعَّ

ــة   -٣٣٤ ــاء يف     أنَّ  والحظــت اللجن ــدورة امل ــة ب ــادرة اآلســيوية املعني العمــل جــارٍ يف إطــار املب
الطبيعة، التابعة للفريق املختص برصد األرض، على إنشـاء شـبكة لـنظم املعلومـات للمسـاعدة      

ل دمــج البيانــات وتبادهلــا كأســاس الختــاذ علــى تطبيــق اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه مــن خــال 
ــاه يف    ــة املتعلقــة باملي ــداً آســيوياً ٢٠ القــرارات املناســبة بشــأن السياســات الوطني والحظــت . بل

الندوة اآلسيوية األفريقية املشتركة األوىل للشبكة العاملية لنظم رصـد األرض  أنَّ  اللجنة كذلك
عة طوكيو باالشتراك مـع الفريـق املخـتص برصـد     بشـأن دورة املاء يف الطبيعة، اليت نظمتها جام
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، وانصـب فيهـا   ٢٠١٣ نـوفمرب /تشـرين الثـاين   ٢٧ إىل ٢٥ األرض يف طوكيو، قد ُعقـدت مـن  
التركيز على تنسيق األنشطة املعنية باإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف سياق تغيُّـر املنـاخ، واتبـاع    

  هنوج مشتركة يف تلك األنشطة.
    

    ر املناخوتغيُّلفضاء ا  - زاي  
، وفقــاً لقــرار "الفضــاء وتغيُّــر املنــاخ" نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون   -٣٣٥

    .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة
وألقى ممثِّلو الربتغال ومصر واملكسيك واهلند والواليـات املتحـدة واليابـان كلمـات يف       -٣٣٦

. ي موعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب    شـيلي نيابـة عـن جم    ممثِّـل كمـا تكلَّـم   . إطار هـذا البنـد  
  .  أيضاًو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند ممثِّلوأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم 

يات يف تغيُّــر املنــاخ مــن املســائل العاجلــة وأنــه مــن أكــرب التحــدِّ  أنَّ  والحظــت اللجنــة  -٣٣٧
العـامل، وخباصـة البلـدان الناميـة،     كمـا أنـه قضـية شـاملة تـؤثر سـلباً علـى مجيـع منـاطق          . عصرنا

بسبب طائفة متنوعة من الظواهر من قبيـل االحتـرار العـاملي، وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر،        
وذوبــان اجلليــد البحــري يف املنــاطق القطبيــة وذوبــان األهنــار اجلليديــة، واشــتداد حــدَّة الظــواهر 

عاصـري املداريـة، الـيت تـؤدي إىل     اجلوية واملناخية، ومنها اجلفاف والعواصف فـوق املداريـة واأل  
تغيُّـر املنـاخ حتـدٍّ كـبري     أنَّ  ويف هذا الصـدد، الحظـت اللجنـة   . فيضانات واهنيارات أرضية أشد

  .  أمام حتقيق التنمية املستدامة
وأقرَّت اللجنة مبا هلا من دور هام يف هذا الصدد وبضرورة أن توجه املزيد مـن العنايـة     -٣٣٨

خدام التطبيقـات الفضـائية مـن أجـل التكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ بغـرض          ملسألة التشجيع على است
احلد من آثاره السلبية ولالستفادة من الفـرص الـيت تتيحهـا األوسـاط املعنيـة بالفضـاء، وخباصـة        
يف القطاعـــات األكثـــر تعرضـــاً للمخـــاطر، وهـــي مـــوارد امليـــاه والزراعـــة والغابـــات واملنـــاطق  

  .  ن املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعيةالساحلية، وفيما يتعلق باحلد م
عمليات الرصد بواسطة السواتل والبيانات املستمدة مـن الفضـاء   أنَّ  والحظت اللجنة  -٣٣٩

اجليوفيزيائيـة والقطاعـات   -أداتان أساسيتان لرصد آثار تغيُّر املناخ وأثـره علـى الـنظم األحيائيـة    
ومات بالغـة األمهيـة لفهـم النظـام األرضـي      وقد أتاح رصد الفضاء معل. االقتصادية-االجتماعية

وإىل جانـب  . ومنذجته، وسوف تزداد أمهيته مع تسجيل مؤشرات جديـدة متعلقـة بتغيُّـر املنـاخ    
الرصــد األرضــي، تقــدِّم البيانــات املســتمدة مــن الفضــاء صــورة متكاملــة لبيئــة األرض املتغيِّــرة    

البيانـات  أنَّ  هذا الصدد، الحظت اللجنـة ويف . وتوضح تبعات تغيُّر املناخ العاملي على البشرية
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الساتلية هي أيضاً بالغة األمهية يف وضع تقارير تقييم دولية، مثل تقرير التقييم اخلامس الصـادر  
  .  عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ

ملنفعـة  وسلَّمت اللجنة بأمهية مبـادرات مـن قبيـل برنـامج تسـخري التطبيقـات الفضـائية          -٣٤٠
البيئة، الذي أُعد يف إطـار أنشـطة امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ          
لتشجيع الرصد البيئي بغرض إجراء دراسات عن التخفيف من آثار تغيُّر املنـاخ والتكيُّـف معـه    

  .  باستخدام تطبيقات فضائية
تعلقـة بتغيُّـر املنـاخ الـيت يضـطلع هبـا       والحظت اللجنة اجلهود املبذولة لدعم األنشطة امل  -٣٤١

الفريق املختص برصـد األرض واللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض، وكـذلك املسـامهات يف        
إجراءات التخفيـف مـن آثـار تغيُّـر املنـاخ العـاملي والتكيُّـف معـه، وفقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة             

كافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن       اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ واتفاقيـة األمـم املتحـدة مل   
  .  أو من التصحُّر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و

وأحاطــت اللجنــة علمــاً بأنشــطة الــدول األعضــاء املتعلقــة باســتخدام الســواتل لرصــد     -٣٤٢
انبعاثات غازات االحتباس احلراري واهلباء اجلوي، لقياس نسبة ثـاين أكسـيد الكربـون وامليثـان     

ــة أساســية أخــرى، ورصــد الغابــات واحمليطــات واجلفــاف    وعــ ــرات مناخي والحظــت . دَّة متغيِّ
السواتل اليت أطلقتها عدَّة دول منذ أوائل السبعينات من القـرن املاضـي قـد سـجلت     أنَّ  اللجنة

  .  مؤشرات عاملية طويلة األجل لتغيُّر املناخ وكشفت عن اجتاهات عاملية تنِذر باخلطر
ة دول أعضــاء قــد أطلقــت أو تعتــزم إطــالق ســواتل لرصــد  عــدَّأنَّ  جنــةوالحظــت الل  -٣٤٣

والحظــت اللجنــة أيضــاً بــذل جهــود للتعــاون بــني   . األرض لَتَتبُّــع مظــاهر تغيُّــر املنــاخ وآثــاره 
وكاالت الفضاء يف عدَّة بلدان من أجـل إطـالق سـواتل لرصـد آثـار تغيُّـر املنـاخ والبـارامترات         

  .  املتصلة به
اللجنة تستطيع املسامهة يف تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء     أنَّ  ن رأي مفادهوأُعرب ع  -٣٤٤

على استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية لرصد آثار تغيُّر املناخ والتكيُّـف  
املــداوالت يف اللجنــة ضــرورية لتعزيــز أنَّ  وُرئــي أيضــاً. معــه يف العديــد مــن الــنظم والقطاعــات

 يف جمال تبـادل املعلومـات واسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء بغـرض فهـم التحـدِّي         التعاون الدويل
  .  ي لهالذي يطرحه تغيُّر املناخ والتصدِّ
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    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  - حاء  
اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء يف   " نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون       -٣٤٥

    .٦٨/٧٥ ، وفقاً لقرار اجلمعية العامة"ملتحدةمنظومة األمم ا
ــد       -٣٤٦ ــذا البن ــان يف إطــار ه ــا والياب ــثِّال أملاني ــم مم ــان  . وتكلَّ ــم املراقب ــا تكلَّ ــة   كم عــن اللجن

. االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا         
  .  أيضاًو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند ثِّلمموأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم 

ــوان    -٣٤٧ ــة إىل عــرض إيضــاحي بعن ــاون اإلقليمــي مــن أجــل    " واســتمعت اللجن ــز التع تعزي
، "االســتخدام الفعــال لتكنولوجيــا الفضــاء يف حتقيــق التنميــة املســتدامة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ

  .  يا واحمليط اهلادئقدَّمه املراقب عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلس
وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة أَطْلَعـت فيهـا اللجنـة علـى نتـائج         -٣٤٨

الدورة الرابعة والثالثني لالجتماع املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة املعـين بأنشـطة الفضـاء      
ــومي       ــورك ي ــودة يف نيوي ــم املتحــدة للفضــاء)، املعق ــة األم ــارأ ١٤و ١٣ اخلــارجي (آلي ــايو/ي  م

وكان تقرير االجتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي عـن         . ٢٠١٤
  .  ) معروضاً على اللجنةA/AC.105/1064أعمال تلك الدورة (

الــدورة الرابعــة والــثالثني آلليــة األمــم املتحــدة للفضــاء ُعقــدت   أنَّ  والحظــت اللجنــة  -٣٤٩
ــام الرابــ    ــع االجتمــاع الع ــالتزامن م ــات     ب ــل املعــين باملعلوم ــم املتحــدة العام ــق األم ع عشــر لفري

 والحظــت أيضــاً عقــد اجتمــاع مشــترك بــني اآلليــة والفريــق العامــل بعــد ظهــر يــوم . اجلغرافيــة
  .  ٢٠١٤ مايو/أيار  ١٤

تنسيق األنشطة ذات الصلة بـــت اللجنـــة مـــع التقـــدير بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن ورحَّ  -٣٥٠
ــرة التوجهات والنتائج ا :دةملتحــبالفضاء ضمن منظومة األمم ا ــة للفت  - ٢٠١٥-٢٠١٤ ملرتقب

والحظـــت اللجنـــة . )A/AC.105/1063 (الوثيقـــة ٢٠١٥ معاجلـــة خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام
، ٢٠١٥ التوصيات املتعلقة بتسخري تكنولوجيا الفضاء لبلوغ أهداف خطة التنمية ملا بعـد عـام  

  .  من التقرير املذكور ٧٨ الواردة يف الفقرة
بــت اللجنــة باتفــاق آليــة األمــم املتحــدة للفضــاء علــى أن يتنــاول تقريرهــا اخلــاص ورحَّ  -٣٥١

واسـتذكرت  . ، موضوع الفضاء يف خدمة الصـحة العامليـة  ٢٠١٥ املقبل، املقرَّر إعداده يف عام
التقــارير اخلاصــة الســابقة الصــادرة عــن االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت مشلــت    أنَّ  اللجنــة

التكنولوجيــات والتطبيقـات واملبــادرات اجلديـدة والناشــئة ألغـراض التعــاون    : "ةاملواضـيع التاليـ  



 

V.14-04410 65 
 

A/69/20 

 :فوائــد الفضــاء لصــاحل أفريقيــا")، وA/AC.105/843 (الوثيقــة "بــني الوكــاالت يف جمــال الفضــاء
ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ ــهامات منظومـ ــة "إسـ ــاخ :)، وA/AC.105/941 (الوثيقـ ــر املنـ ــاء وتغيُّـ  "الفضـ

 "تســـخري الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة الزراعيـــة واألمـــن الغـــذائي"و )،A/AC.105/991 (الوثيقـــة
  .)A/AC.105/1042  (الوثيقة
والحظــت اللجنــة اعتمــاد آليــة األمــم املتحــدة للفضــاء هنجــاً مرنــاً إزاء وضــع جــدول     -٣٥٢

أعماهلا بغـرض زيـادة قـدرهتا علـى التكيُّـف مـع االحتياجـات واالهتمامـات احلاليـة ملؤسسـات           
ت أن تضـيف إىل جـدول أعمـال    قرَّراآللية أنَّ  والحظت اللجنة أيضاً. شاركةاألمم املتحدة امل

بنداً يتعلـق بتبـادل اآلراء واملعلومـات بشـأن تقريـر فريـق اخلـرباء         ٢٠١٥ دورهتا القادمة يف عام
)، A/68/189احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي (     

بتنسيق أنشطة كيانات األمم املتحدة، مبا يتماشى مع التوصيات العامـة الـيت تـرد يف     فيما يتعلق
    .٦٨/٥٠ هتا اجلمعية العامة يف قرارهاالتقرير واليت أقرَّ

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عقـد اجللسـة املفتوحـة        أنَّ  والحظت اللجنة بارتياح  -٣٥٣
الوكاالت املعين بأنشطة الفضـاء اخلـارجي يف    غري الرمسية احلادية عشرة لالجتماع املشترك بني

ــورك يف ــار ١٤ نيوي ــايو/أي ــى موضــوع   ٢٠١٤ م ــز عل ــا التركي تســخري أدوات " ، وانصــب فيه
إسهامات تكنولوجيا الفضـاء وتطبيقاتـه يف خطـة التنميـة      :الفضاء من أجل التنمية على األرض

  . )A/AC.105/2014/CRP.9 (انظر الوثيقة "٢٠١٥ ملا بعد عام
اجللسة املفتوحة غري الرمسية قدَّمت منظوراً متعـدِّد األبعـاد ألمثلـة    أنَّ  والحظت اللجنة  -٣٥٤

عــن كيفيــة اســتخدام الطائفــة الواســعة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الفضــاء، الــيت تتعلــق برصــد     
عــن األرض، والنظــام العــاملي لســواتل املالحــة، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، والتطبيــب 

لك مصــادر أخــرى للمعلومــات اجلغرافيــة، كــأدوات تتــيح حتقيــق أهــداف التنميــة   ، وكــذُبْعــد
املستدامة، مبا يف ذلك حتسـني قـدرة جمموعـات السـكان والـبىن التحتيـة علـى التكيُّـف، وتنفيـذ          

عت اللجنــة الــدول األعضــاء علــى مواصــلة   وشــجَّ. ٢٠١٥ عمليــة خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
  .  ملفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بني الوكاالتاملشاركة بفاعلية يف اجللسات ا

والحظت اللجنة جهود التعاون الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة          -٣٥٥
من أجل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف حـل املشـاكل العامليـة الـيت تواجههـا البشـرية،           

ويف هـذا الصـدد،   . د يف وجـه صـدمات متعـدِّدة   ومنها ما يتعلق ببناء قدرة الدول علـى الصـمو  
بشـأن االسـتفادة    ٢٠١٧-٢٠١٢ أحاطت اللجنة علماً خبطة عمل آسيا واحمليط اهلادئ للفتـرة 

ــة يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث       ــا الفضــاء ونظــم املعلومــات اجلغرافي مــن تطبيقــات تكنولوجي
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واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     وحتقيق التنمية املستدامة، اليت اعتمـدهتا اللجنـة االقتصـادية    
يف دورهتــا التاســعة والســتني، وكــذلك بأنشــطة الربنــامج الفرعــي التــابع للجنــة االقتصــادية          
ــا املعلومــات واالتصــاالت لتحقيــق      ــة لغــريب آســيا بشــأن االســتفادة مــن تكنولوجي واالجتماعي

  .  التكامل اإلقليمي
جتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ســوف  اللجنــة االقتصــادية واالأنَّ  والحظــت اللجنــة  -٣٥٦

تنظم مؤمتراً وزارياً لتقييم ما حتقَّق من تقـدُّم يف تنفيـذ خطـة عمـل آسـيا واحملـيط اهلـادئ اآلنفـة         
ــنظِّم   أنَّ  كمــا الحظــت اللجنــة. الــذكر اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا ســوف ُت

فادة مـن تكنولوجيـات الفضـاء والسـواتل     االجتماع اإلقليمي األول لفريق اخلرباء بشـأن االسـت  
  .  ٢٠١٥ لتحقيق التنمية يف املنطقة العربية يف عام

الدورة اخلامسة والـثالثني آلليـة األمـم املتحـدة للفضـاء قـد ُتـنظَّم        أنَّ  والحظت اللجنة  -٣٥٧
ــة و       ــات اجلغرافي ــين باملعلوم ــل املع ــم املتحــدة العام ــق األم ــع فري ــادرة  /باالشــتراك م ــة مب أو أمان

املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافيـة علـى الصـعيد العـاملي؛ أو قـد تستضـيفها اللجنـة         ألمما
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ إذا ُعقـدت بـالتزامن مـع اجتمـاع للجنـة ُتشـارك       

ــا األعضــاء   ــه دوهل ــدير أنَّ    . في ــع التق ــة م ــذا الصــدد، الحظــت اللجن ــة االقتصــادية   ويف ه اللجن
جتماعيــــة آلســــيا واحملــــيط اهلــــادئ اقترحــــت استضــــافة الــــدورة اخلامســــة والــــثالثني يف واال
ــة . ٢٠١٥ عــام ــة    أنَّ  والحظــت اللجن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيقوم، بصــفته أمان

ــة        ــثالثني آلليـ ــة والـ ــدورة اخلامسـ ــيف الـ ــد مضـ ــاالت، بتحديـ ــني الوكـ ــترك بـ ــاع املشـ االجتمـ
  .  اصلة بني الدورتنياملتحدة للفضاء خالل الفترة الف  األمم
ت اللجنــة علــى أن ُيتــاح تقريــر آليــة األمــم املتحــدة للفضــاء عــن أعمــال دورهتــا تَّفقــوا  -٣٥٨

إذا تعذَّر عقد تلـك الـدورة قبـل     ٢٠١٦ اخلامسة والثالثني للجنة يف دورهتا اليت سُتعقد يف عام
  .  ٢٠١٥ عقد دورة اللجنة الثامنة واخلمسني يف عام

ىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن ميضــي، مــن خــالل كيانــات  وطلبــت اللجنــة إ  -٣٥٩
األمم املتحدة، يف الترويج لزيادة التطبيقات العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضـاء بغـرض التنميـة،    

  .  ٢٠١٥ بالنظر إىل الدور احملفِّز لتلك التطبيقات يف حتقيق التنمية يف سياق ما بعد عام
    

    دور اللجنة يف املستقبل  - طاء  
، وفقـاً لقـرار   "دور اللجنـة يف املسـتقبل  " نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنـون   -٣٦٠

    .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة
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زويال ـائر ورومانيـا وسويسـرا والصـني وفنـ    وتكلَّم ممثِّلو االحتاد الروسي وبلجيكا واجلز  -٣٦١
والواليــات املتحــدة  البوليفاريــة) وكنــدا واملكســيك واململكــة املتحــدة والنمســا      -(مجهوريــة

كما تكلَّم ممثِّلو دول أعضاء أخـرى بشـأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل       . واليابان يف إطار هذا البند
  .لآلراء  العام
ســبق تنــاول العديــد مــن املســائل املتصــلة بــدورها يف املســتقبل   أنــه والحظــت اللجنــة   -٣٦٢
يف أجــزاء أخــرى مــن  إطــار بنــود أخــرى مــن جــدول األعمــال، ولــذلك ســوف يــرد بياهنــا   يف
  .التقرير  هذا

ت اللجنــة علـى أهنــا وجلنتــها الفرعيـة العلميــة والتقنيــة وجلنتـها الفرعيــة القانونيــة    تَّفقـ وا  -٣٦٣
تتيح معاً إطاراً مشتركاً فريداً من نوعه لتعزيز التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي    

بغي، حسب االقتضاء، زيادة التفاعـل بـني   يف األغراض السلمية على الصعيد العاملي، ولذلك ين
  .هذه اهليئات الثالث بشأن ما ُيعرض عليها من مسائل جامعة

اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني ينبغـي أن تسـعى جاهـدة إلقامـة      أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٦٤
يف جمـال  حوار أوثق مع اآلليات اإلقليمية الرئيسية لتقرير السياسات اخلاصة بالتعاون والتنسـيق  

الفضاء، وأن تواصل تقييم دورها وعملـها يف ضـوء التغيُّـر املسـتمر يف البيئـة احمليطـة باسـتخدام        
. الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وازدياد عدد البلـدان والكيانـات غـري احلكوميـة املعنيـة     

غالل ومــن املهــم يف هــذا الصــدد أن تــدرس اللجنــة أشــكاالً للتعــاون هتــدف إىل النــهوض باســت 
الفضــاء، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للتعــاون بــني البلــدان املرتــادة للفضــاء والبلــدان غــري املرتــادة  
للفضــاء بغيــة تقلــيص الفــارق يف مســتوى التطــوُّر، وأن جتــري تقييمــاً لكيفيــة إتاحــة املعــارف     

  .  واخلربات على نطاق العامل، بناًء على طلب البلدان احلديثة العهد بارتياد الفضاء
ع وتــدعم هنــوج التعــاون اجلديــدة ينبغــي للجنــة أن تشــجِّأنــه وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٣٦٥

الشاملة لعدَّة قطاعات واليت هتدف إىل حتقيق نتائج ملموسة، مبا فيهـا أنشـطة التعـاون اجلديـدة     
  .  اليت جتمع بني استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقات رصد األرض

التطور السـريع لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتزايـد التوجُّـه       أنَّ  ادهوأُعرب عن رأي مف  -٣٦٦
يات حنــو خصخصــة األنشــطة الفضــائية واســتغالهلا جتاريــا قــد َوَضــعا اللجنــة يف مواجهــة حتــدِّ    

عليها أن تتكيَّف مع هذه التطـورات اجلديـدة، تعزيـزاً لوظيفتـها الرئيسـية       متزايدة، ومن مثَّ فإنَّ
  .قانون الفضاء والتنظيم الرقايب لألنشطة الفضائيةكقوة دافعة يف وضع 



 

68V.14-04410 

 

A/69/20

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة مواصلة أداء وتعزيز دورها القيـادي يف وضـع     -٣٦٧
قانون الفضاء، وتنسيق التعاون الدويل يف األنشطة الفضائية، وبناء القدرات يف جمـال تطبيقـات   

  .  علوم وتكنولوجيا الفضاء
رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تعزز التضـافر يف أعمـال خمتلـف املنظمـات     وأُعرب عن   -٣٦٨

واآلليات ذات الصلة بالفضاء، من خالل حتسني التواصـل والتفاعـل، وتعزيـز التعـاون الـدويل،      
ونقل التكنولوجيا، وتقاسم املعلومات، وتنفيـذ أنشـطة التثقيـف والتوعيـة بطريقـة أكثـر فاعليـة        

تعاون مستدام يف جمال الفضاء وتوفري مزيد من الفرص للبلـدان الناميـة   وبراغماتية، بغية ضمان 
  .م يف علوم وتكنولوجيا الفضاءلكي تستفيد من التقدُّ

مـن  أنَّ  من الضروري ألسـباب موضـوعية ومنطقيـة إدراك   أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٦٩
وطرائـق تطبيقهـا مـن خـالل     املهم حتديد األسس القانونية للتدابري القسرية يف الفضاء اخلارجي 

ومـن الضـروري أن   . القيام افتراضاً مبمارسـة احلـق يف الـدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي       
تدرس اللجنة واللجنة الفرعيـة القانونيـة هـذه املسـألة دراسـة متمعنـة مـن أجـل فهـم أفضـل هلـا            

الدفاع عـن الـنفس يف    فإذا مل ُينظر يف آلية للجوء إىل. واختاذ إجراءات سياسية مشتركة بشأهنا
ــل بشــأن        ــى األق ــة، وإذا مل ُتَصــغ صــكوك أساســية عل ــر تلــك اآللي الفضــاء اخلــارجي ومل ُتفسَّ
اجلوانب اجلوهرية من الدفاع عن النفس، فإنَّ التنظـيم الرقـايب بشـأن أمـان العمليـات الفضـائية       

  .ل مشوباً بنقص شديداليت تقوم اللجنة واللجنة الفرعية العلمية والتقنية حالياً بإعدادها سيظ
ــه ينبغــي      -٣٧٠ ــة بدراســة مفصــلة  أالَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تقــوم اللجن

  .ومستفيضة ملسألة وضع واستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي
االقتراح الداعي إىل أن ُينشأ، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،     أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٧١

ل ُيعىن باملعلومات املتعلقة برصـد األجسـام والظـواهر يف البيئـة القريبـة      مركز موحد صغري وفعا
من األرض هو اقتراح يتماشى متاماً مع املهام املذكورة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين  

  .)A/68/189بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (
سـبل ووسـائل   " مهية النظر، يف إطار بند جـدول أعماهلـا املعنـون   ت اللجنة على أتَّفقوا  -٣٧٢

ــاً  "احلفــاظ علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    ، يف املنظــور األوســع نطاق
لألمن الفضائي وما يرتبط بذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية         

أدوات فعالة ميكن أن تزوِّد اللجنة بإرشـادات جديـدة،   بأمان وبروح املسؤولية، وأمهية استبانة 
والحظـت اللجنـة يف هـذا    . على حنو عملي ودون مساس بوالية هيئات حكومية دولية أخـرى 
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السياق أنه قد يكون من املفيد إجـراء دراسـة مركَّـزة للمسـائل املتعلقـة بتطبيـق قواعـد القـانون         
  .  ضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالدويل اليت هلا صلة باحلفاظ على استخدام الف

بشـأن تـدابري كفالـة     ٦٨/٥٠ ت اللجنة، مبا يتماشى متاماً مع قرار اجلمعية العامةتَّفقوا  -٣٧٣
الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، على أن تنظر أثنـاء دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،     

ووسائل احلفاظ على استخدام الفضـاء   سبل" ، يف إطار بند جدول أعماهلا املعنون٢٠١٥ عام
، يف التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين    "اخلارجي يف األغراض السلمية

بتدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، بغيـة اسـتبانة التوصـيات الـيت            
عمليـا بغـرض ضـمان أمـان العمليـات      ميكن تكييفهـا واالسـتفادة منـها إىل أقصـى مـدى ممكـن       

  .الفضائية واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بوجه عام
وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تدعو الدول األعضاء يف اللجنـة إىل تقـدمي آرائهـا بشـأن       -٣٧٤

ة بضـمان أمـان   ُسبل التنفيذ العملي للتوصيات الواردة يف تقرير اخلرباء احلكـوميني الـيت هلـا صـل    
أو قد َيتبيَّن أهنـا مفيـدة يف هـذا الشـأن، ويف سـياق العمـل اجلـاري الـذي         /العمليات الفضائية و

يضطلع به الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التـابع للجنـة   
ــة الفرعيــ       ــدول األعضــاء للجن ــيح ردود ال ــة، وأن تت ــة والتقني ــة العلمي ــة  الفرعي ــة والتقني ة العلمي

ــا الثانيـــة واخلمســـني، وللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف دورهتـــا الرابعـــة واخلمســـني،         يف دورهتـ
  .٢٠١٥  عام  يف

تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشـفافية  أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٧٥
ات، إن مل تكـن متعلقـة باسـتدامة    توصـي  أيضـاً  تضـمَّن وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي ي   

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، فهـي علـى األقـل ذات صـلة بسـبل ووسـائل احلفـاظ         
أن تعتربهـا اللجنـة    أيضـاً على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، ومـن مث ينبغـي    

  .تدابري مفيدة لكفالة الشفافية وبناء الثقة
ــة تَّفقــوا  -٣٧٦ ــة واخلمســني،    ت اللجن ــاء دورهتــا الثامن علــى مواصــلة النظــر يف هــذا البنــد أثن
  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع٢٠١٥  عام
    

    مسائل أخرى  - ياء  
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "مسـائل أخـرى  " نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون     -٣٧٧
    .٦٨/٧٥ العامة
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يفاريـة) وكنـدا والواليـات املتحـدة يف إطـار هـذا       البول-زويال (مجهوريةـوتكلَّم ممثِّلو فن  -٣٧٨
  .كما تكلَّم ممثِّلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء. البند

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

    ٢٠١٧- ٢٠١٦ للفترة
املقتــرح لربنــامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   كــان اإلطــار االســتراتيجي  -٣٧٩

ــرة  ــلمية للفتـ ــه   A/69/6 )Prog. 5( ٢٠١٧-٢٠١٦ السـ ــر فيـ ــة لتنظـ ــى اللجنـ ــاً علـ . )) معروضـ
  .االستراتيجي املقترح وافقت اللجنة على اإلطار  وقد

    
    ٢٠١٧- ٢٠١٦ تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  - ٢  

، وعمــالً بالتــدابري املتصــلة بطرائــق عمــل اللجنــة   ٦٨/٧٥ معيــة العامــةوفقــاً لقــرار اجل  -٣٨٠
، نظـــرت اللجنـــة ٥٢/٥٦هتـــا اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا حســـبما أقرَّ )٢(الفـــرعيتني، وهيئتيهـــا

  .٢٠١٧-٢٠١٦تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   يف
دت ترشـيح ديفيـد   ل أخرى قد أيَّـ جمموعة دول أوروبا الغربية ودوأنَّ  والحظت اللجنة  -٣٨١

  .)A/AC.105/2014/CRP.17( ٢٠١٧- ٢٠١٦ كيندال (كندا) ملنصب رئيس اللجنة للفترة
دت ترشـيح  ي قـد أيَّـ   جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب  أنَّ  والحظت اللجنة أيضاً  -٣٨٢

 ٢٠١٧-٢٠١٦ هيلموت الغوس كولر (شيلي) ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية للفتـرة 
)A/AC.105/2014/CRP.18(.  

جمموعــات دول أوروبــا الشــرقية والــدول األفريقيــة ودول آســيا  أنَّ  والحظــت اللجنــة  -٣٨٣
واحمليط اهلادئ ستسمِّي مرشَّحيها ملناصب النائب األول لـرئيس اللجنـة والنائـب الثـاين لـرئيس      

، ٢٠١٧-٢٠١٦ التـوايل، للفتـرة   املقرِّر ورئيس اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، علـى     /اللجنة
  .٢٠١٥ قبل دورة اللجنة القادمة،اليت سُتعقَد يف عام

    

                                                         
)، املرفق األول؛ A/52/20( 20 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم )٢(  

)، A/58/20( ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضاً انظر
  .الثاين، التذييل الثالث املرفق
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    عضوية اللجنة  - ٣  
بــت اللجنــة بالطلــب املقــدَّم مــن لكســمربغ لالنضــمام إىل عضــوية اللجنــة (انظــر    رحَّ  -٣٨٤
  . )A/AC.105/2014/CRP.3 الوثيقة
، ٢٠١٤ هتـا التاسـعة والسـتني، عـام    رت اللجنـة أن توصـي اجلمعيـة العامـة يف دور    وقرَّ  -٣٨٥

  .  بأن تصبح لكسمربغ عضواً يف اللجنة
    

    فة املراقبص  - ٤  
احلصـولَ علـى    عـن ُبْعـد  أحاطت اللجنة علماً بطلب الرابطة األفريقية الستشعار البيئـة    -٣٨٦

وُعرض الطلب واملراسـالت ذات الصـلة علـى اللجنـة يف ورقـة      . صفة مراقب دائم لدى اللجنة
  .A/AC.105/2014/CRP.4 االجتماع

ــرَّ  -٣٨٧ ــعة والســتني،        وق ــا التاس ــنح يف دورهت ــأن مت ــة ب ــة العام ــة أن توصــي اجلمعي رت اللجن
  .عن ُبْعد، صفة املراقب الدائم لدى اللجنة للرابطة األفريقية الستشعار البيئة ٢٠١٤  عام

ــة يف دورهتــا السادســة واخلمســني، عــام    -٣٨٨ ــة ، مجعــت األم٢٠١٣ ووفقــاً لطلــب اللجن ان
ــع      ــاعي الـــذي تتمتَّـ ــادي واالجتمـ ــاري لـــدى اجمللـــس االقتصـ ــز االستشـ معلومـــات عـــن املركـ

. )A/AC.105/2014/CRP.8املنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لـدى اللجنـة (   به
ت اللجنــةُ املنظمــاِت غــري احلكوميــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــديها والــيت مل تســتهل    وحثَّــ
لــب احلصــول علــى مركــز استشــاري لــدى اجمللــس، علــى أن تفعــل ذلــك يف   إجــراءات ط بعــد

  .  املستقبل القريب
    

    املسائل التنظيمية  - ٥  
ــة وجلنتيهــا        -٣٨٩ ــة وطريقــة عمــل اللجن ــاول املســائل التنظيمي ــه ســبق تن ــة أن الحظــت اللجن

ى الفرعيتني يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال، ولذلك سوف يرد بياهنـا يف أجـزاء أخـر   
  .  من هذا التقرير

ــ  -٣٩٠ دت اللجنـــة علـــى اســـتمرار احلاجـــة إىل تـــوخِّي أقصـــى درجـــة مـــن املرونـــة يف   وأكَّـ
الزمنية لبنود جدول أعمال دورات اللجنة وجلنتيهـا الفـرعيتني، بغـرض حتقيـق التـوازن       اجلدولة

 إطـار  األمثل بني النظر يف بنود جدول األعمال يف اجللسـات العامـة واألعمـال املضـطلع هبـا يف     
  .العاملة  األفرقة



 

72V.14-04410 

 

A/69/20

ة لوقف اسـتخدام النصـوص احلرفيـة غـري     قرَّرالفترة التجريبية املأنَّ  واستذكرت اللجنة  -٣٩١
ــام   ــهي يف ع ــة ســوف    ٢٠١٥ املنقحــة ســوف تنت ــاً الســتخدام التســجيالت الرقمي ، وأن تقييم

ة، يف دورهتـا  ُيجرى من طرف اللجنة، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني، واللجنـة الفرعيـة القانونيـ      
  . )A/AC.105/C.2/L.282 ، والوثيقة٢٩٧ ،الفقرةA/66/20 الرابعة واخلمسني (انظر الوثيقة

والحظت اللجنة بارتيـاح مـا يضـطلع بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي حاليـا مـن             -٣٩٢
  .  أعمال لتفعيل املوقع الشبكي للمكتب وحتسينه

    
    نة الثامنة واخلمسنيمشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللج  - ٦  

ــة واخلمســني، عــام       -٣٩٣ ــا الثامن ــاء دورهت ــأن تنظــر أثن ــة ب ــود ٢٠١٥ أوصــت اللجن ، يف البن
    :التالية

  .تبادل عام لآلراء  -١  
  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٢  
  .ا الثانية واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهت    -٣  
  .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني  -٤  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٥  
  .استعراض احلالة الراهنة :الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  
  .الفضاء واملياه  -٧  
  .الفضاء وتغيُّر املناخ  -٨  
  فضاء يف منظومة األمم املتحدة.استخدام تكنولوجيا ال  -٩  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٠  
  .مسائل أخرى  -١١  
ــوا  -٣٩٤ ــزمين ألعمــال اللجنــة يف دورهتــا        تَّفق ت اللجنــة علــى أن تضــع األمانــة اجلــدول ال
، علــى حنــو ميكِّــن الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف ٢٠١٥ القادمــة

  .  ع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، من االستعانة خبدمات الترمجة الشفويةاألمد البعيد، التاب
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والحظت اللجنة بارتياح أنه ُيعتزم عقد حلقة عمل خاصة حـول طقـس الفضـاء علـى       -٣٩٥
  .  ٢٠١٥ هامش الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، عام

شـؤون الفضـاء اخلــارجي حلقـة نقـاش تتنــاول      ت اللجنـة علـى أن يــنظم مكتـب   تَّفقـ وا  -٣٩٦
، وعلـى أن تعقَـد تلـك احللقـة يف     ٢٠١٥ التنمية املستدامة يف سـياق خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      

إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة أثنـاء دورة اجلمعيـة التاسـعة والسـتني، عنـد نظرهـا يف البنـد        
ر ، وعلـى أن يقـرِّ  "ارجي يف األغـراض السـلمية  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلـ " املعنون

  .املكتب املوضوع اخلاص حللقة النقاش
    

    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  
جلنتيهـا الفـرعيتني    ت التـايل لـدورهتا ودوريت  ت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقَّـ     تَّفقا  -٣٩٧
  :٢٠١٥عام   يف
  

 املكانالتاريخ 

 فيينا٢٠١٥شباط/فرباير ١٣إىل٢منللجنة الفرعية العلمية والتقنيةا
 فيينا٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤إىل١٣مناللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 فيينا ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩إىل١٠من

 


