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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الثاينالفصل     
      التوصيات والقرارات    

      اخلمسنياحلادية وتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا   - دال  
تقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا           مـع ال  لمـا   أحاطت اللجنة ع    -١

تضمَّن نتائج املداوالت اليت أجرهتا بشأن البنـود        ي، الذي   )A/AC.105/1003(اخلمسني  احلادية و 
 .٦٦/٧١اليت نظرت فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

أبـداه مـن قيـادة       علـى مـا    )نيجرييـا (يزيـب   برتـشارلز   لتري  وأعربت اللجنة عن تقديرها       -٢
  .اخلمسني للجنة الفرعيةو  احلاديةمقتدرة خالل الدورة

 واجلزائــر وإندونيــسياأملانيــا االحتــاد الروســي و وأدىل بكلمــات يف إطــار البنــد ممثّلــو      -٣
ــشيكية  ــة الت ــا واجلمهوري ــوب أفريقي ــن  وجن ــة (زويال   والــصني وف ــة–مجهوري ــدا )  البوليفاري وكن

هـذا  يف إطـار   كما ألقـى كلمـةً   .والنمسا والواليات املتحدة واليابانكة العربية السعودية  واململ
وخـالل التبـادل العـام      . ي   نيابة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب            إكوادورالبند ممثّل   

ممثـل جنـوب أفريقيـا    وكـذلك  ت دول أعـضاء أخـرى بكلمـات متعلقـة هبـذا البنـد،            أدللآلراء،  
  . األفريقيةالدول عن جمموعة نيابةً



 

2 V.12-54072 
 

A/AC.105/L.284/Add.2

  
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها - ١ 

الـة  املتعلـق حب بند الأحاطت اللجنة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار            -٤
يف تقريـر  وردت ما  حـسب ،معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا        

  ).٥٥-٣٤، الفقرات A/AC.105/1003(اللجنة الفرعية 

 اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  قـــرَّتوأ  -٥
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  

ــاينس   ــة جـــان فرانـــسوا مـ ــا(برئاسـ ، ، واملرفـــق األول٣٦ة الفقـــر ،A/AC.105/1003() بلجيكـ
 ).١١ و١٠تان الفقر

 معاهــدات األمــم املتحــدةه ينبغــي للجنــة أن تقــوم باســتعراض   بعــض الوفــود أنَّــورأى  -٦
غـرض توطيـد املبـادئ املوجِّهـة ألنـشطة          ب وحتديثها وتعديلها، الفضاء اخلارجي   ب املتعلقة   اخلمس

ياق االضـطالع   فاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف سـ          ومسؤولية اجلهـات ال   الفضاء اخلارجي،   
  .باألنشطة الفضائية

ورأى بعض الوفود أنَّه ينبغي االستمرار يف تطوير اإلطار القانوين القائم بوسـائل منـها                 -٧
  .االتفاقات غري امللزمة

ل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي تــشكِّ  ورأى بعــض الوفــود أنَّ   -٨
عـرى التعـاون    وتوثيق  نطاق األنشطة الفضائية    لدعم التوسع يف     قانونياً متيناً بالغ األمهية      هيكالً

ــسلمية    ــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــادة    .ال ــود بزي ورحَّبــت تلــك الوف
ق علـى تلـك    الـدول الـيت مل تـصدِّ   حاالت االنضمام إىل املعاهدات، وأعربـت عـن أملـها يف أنَّ      

  .يف أن تصبح أطرافاً فيهاسوف تنظر  إليها بعد ات أو مل تنضّماملعاهد

يف األنــشطة الفــضائية وظهــور جهــات فاعلــة  الــسريع التزايــد  أنَّورأى بعــض الوفــود   -٩
 بـني اللجنـتني الفـرعيتني    التـآزر املزيـد مـن التنـسيق و     أمـران يـستلزمان      جديدة يف ميدان الفضاء   

وتطبيقهــا، وتوطيــد مــسؤولية والتــرويج لقبوهلــا قائمــة فهــم معاهــدات األمــم املتحــدة اللتعميـق  
  .الدول اليت تضطلع بأنشطة فضائية

القائمـة  املعاهـدات   وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّـه يلـزم اسـتبانة أوجـه القـصور يف تنفيـذ                     -١٠
  .املساعدة التقنية عند االقتضاءوكذلك بتقدمي وتذليل العقبات القائمة من خالل التعاون 

ض الوفود أنَّه ينبغـي للـدول أن تـويل اهتمامـا خاصـا للمـسائل املتعلقـة بنقـل                 ورأت بع   -١١
ملكيــة األجــسام يف الفــضاء اخلــارجي، ومــدى مالءمــة القــوانني غــري امللزمــة يف ســياق تفــسري    
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م ألنـشطة الـدول علـى سـطح القمـر واألجـرام             املـنظِّ املسؤوليات، واملناقشة املفاهيمية لالتفـاق      
، بـصيغته الـواردة     "األضـرار "واالعتبارات املتعلقـة مبفهـوم       )١(،)اق القمر اتف (السماوية األخرى 

  .ه رئيس الفريق العاملاالستبيان الذي أعدَّيف 

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اتفاق القمر ينص بوضوح على أنَّ استكشاف الفضاء اخلارجي   -١٢
لتعـاون، يـصب يف مـصلحة مجيـع         واستخدامه يف األغراض السلمية، استنادا إىل مفهـومي املـساواة وا          

  . ُتجرى من منظور املصاحل التجاريةالدول، وأنَّ املناقشات بشأن اتفاق القمر ينبغي أالَّ

 وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ القانون الدويل النـاظم لتنفيـذ األنـشطة الفـضائية ينبغـي أالَّ                   -١٣
لـدان الناميـة الراغبـة يف تنميـة         على التكنولوجيـات الفـضائية، وال سـّيما الب         د حصول الدول  يقيِّ

  .فضائية خاصة هبا بطريقة مستدامةقدراهتا على االضطالع بأنشطة 
    

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

ــة يف إطــا       -١٤ ــة الفرعي ــيت دارت يف اللجن ــشة ال ــاً باملناق ــة علم ــد ال رأحاطــت اللجن ــق بن املتعل
فيمـا يتعلـق بقـانون     علومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة     بامل

 ).٦٤-٥٦، الفقرات A/AC.105/1003(حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية ، الفضاء

ت ونّوهت اللجنة بالدور اهلام الـذي تنـهض بـه املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـا                   -١٥
ت توصـية اللجنـة الفرعيـة    ، وأقـرّ تطوير قـانون الفـضاء   العمل على   غري احلكومية ومسامهتها يف     

 ُتــدعى تلــك املنظمــات جمــّدداً إىل تقــدمي تقــارير عــن أنــشطتها املتعلقــة بقــانون الفــضاء إىل  بــأن
 .اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني

  ري للمحكمــة الدائمــة للتحكــيم اعتمــد يف  اللجنــة علمــا بــأنَّ اجمللــس اإلدا وأحاطــت   -١٦
ــسمرب / كــانون األول٦ ــة     ا٢٠١١دي ــشأن التحكــيم يف املنازعــات املتعلق ــة ب لقواعــد االختياري

بت باتفاق اللجنة الفرعية على دعوة احملكمة إىل تزويـد اللجنـة      ، ورحّ بأنشطة الفضاء اخلارجي  
  .اريةالفرعية يف دوراهتا املقبلة مبعلومات عن القواعد االختي

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

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

 .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتدة، األمم املتح )1(  
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املتعلــق بنــد الاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار   أح  -١٧
ــسبة        ب ــدار الثابــت بالن ــة امل ــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيع ــصلة بتعريــف الف ــسائل املت امل

لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد               
، حـسبما    الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الـدويل لالتـصاالت           والعادل للمدار 

 ).٨٧-٦٥، الفقرات A/AC.105/1003(وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء         قــّرتوأ  -١٨
) الربازيــل( مونــسّريات فيلــهو يــهجوزاخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة 

)A/AC.105/1003 ١١ و١٠تان ، واملرفق الثاين، الفقر٦٨، الفقرة.( 

لفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده اوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ تعريــف   -١٩
سـيحدان   وأاألنشطة الفضائية بـني الـدول   اليت قد تنشأ بشأن نازعات املسيحوالن دون وقوع    

 وأنَّه ينبغي النظر يف هـاتني املـسألتني يف إطـار حكـومي دويل، وال سـّيما يف إطـار                 من وقوعها، 
  .التقدم العلمي والتكنولوجياللجنة الفرعية القانونية، مع مراعاة 

 الذي هو مـورد طبيعـي حمـدود    - نَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض   ورأى بعض الوفود أ     -٢٠
 جيب أن ُيستخدم استخداماً رشيداً وأن يكـون متاحـاً   - ض خلطر التشبُّع ومن الواضح أنه معرَّ   

فهذا مـن شـأنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة             .جلميع الدول بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية       
الوصول إىل املـدار بـشروط منـصفة، تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، احتياجـات                      

نة، ومع مراعـاة إجـراءات االحتـاد    ايف لبلدان معيَّالبلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغر     
  .الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

ه ينبغي ترشيد استخدام املدار الثابت بالنسبة لـألرض، مـع إعطـاء           ورأى بعض الوفود أنَّ     -٢١
، علـى أن  ةائيـة لأللفيـ   حتقيـق األهـداف اإلمن  واإلسـهام يف  األولوية لألنـشطة ذات األمـد الطويـل،         

  . بصرف النظر عن قدراهتا الفضائية احلاليةالدوليؤخذ يف احلسبان شرط املساواة بني مجيع 

علــى وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اســتخدام الــدول للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض      -٢٢
ظامــا ، ولــذلك ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تــضع نغــري مقبــول" األولويــة باألســبقية "مبــدأأســاس 

قانونيـــا يكفـــل للـــدول إمكانيـــة الوصـــول إىل املواقـــع املداريـــة بـــصورة عادلـــة، وفقـــاً ملبـــدأي  
  .االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم متلُّك الفضاء اخلارجي

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٤  
    وإمكانية تنقيحها
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اسـتعراض  املتعلق ب بند  النة علماً باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار           أحاطت اللج   -٢٣
املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحهـا، حـسبما           

  ).١٠٤-٨٨، الفقرات A/AC.105/1003الوثيقة (يف تقرير اللجنة الفرعية وردت 

 ).١٠٤، الفقرة A/AC.105/1003(البند هذا توصية اللجنة الفرعية بشأن وأقّرت اللجنة   -٢٤

ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن    -٢٥
مــستوى تطّورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تقــوم بنــشاط يتعلــق         

 ويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه املـسألة هتـمّ             بالتنظيم الرقايب الستخدام مصادر القـدرة النو      
ا تقـوم بـه   ورأت تلك الوفود أيـضا أنَّ احلكومـات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمّـ       .البشرية قاطبة 

املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر قـدرة                     
 .ة هباأن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرنووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة ينبغي 

وشدَّد بعض الوفود على ضرورة إيالء مزيد مـن االهتمـام للمـسائل القانونيـة املرتبطـة                   -٢٦
يف ضوء حـاالت    زة مبصادر قدرة نووية يف املدارات األرضية،        باستخدام املنصات الساتلية اجملهّ   

  .خطار جسيمةألضت البشرية األعطال واالرتطام املبلغ هبا اليت عرَّ

ه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة             وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّـ           -٢٧
فهــم الــصكوك القانونيــة تعميــق الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل  

ــة ــة يف الفــضاء اخلــارجي    املتعلق ــدرة النووي ــا   باســتخدام مــصادر الق ــرويج لقبوهل ــذها وتنفوالت ي
  . يف هذا اجملالووضع صكوك قانونية جديدة

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ ينبغي حتديث الصكوك القانونية الدولية املتعلقة باسـتخدام               -٢٨
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، بالنظر إىل تزايد عدد اجلهات املنخرطـة يف أنـشطة                

  .الفضاء اخلارجي

 الفرعيـة القانونيـة إىل إجـراء مراجعـة إلطـار األمـان اخلـاص                 الوفود اللجنـة   ودعا بعض   -٢٩
بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإىل ترويج معايري ملزمـة تكفـل خـضوع       

  .ذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلمأيِّ نشاط ُينفَّ
    

املتعلق باملسائل اخلاصة   الربوتوكولدراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع  - ٥  
    ت الدولية على املعّدات املنقولةامللحق باتفاقية الضماناباملوجودات الفضائية 

املتعلـق  البنـد  أحاطت اللجنة علمـاً باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار                 -٣٠
ــق      ــشروع الربوتوكــول املتعل ــصلة مب ــسائل اخلاصــة  بدراســة واســتعراض التطــورات ذات ال  بامل
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، كمـا وردت يف     ات املنقولـة  باملوجودات الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعد       
  .)١١٦-١٠٥ ، الفقراتA/AC.105/1003(تقرير اللجنة الفرعية 

املتعلـق    مـشروع الربوتوكـول    العتمادوماسي   املؤمتر الدبل  والحظت اللجنة بارتياح أنَّ     -٣١
ــسائل اخلاصــ  ــاملوجودات الفــضائية  بامل ــضمانا  ة ب ــى املعــّدات   امللحــق باتفاقيــة ال ت الدوليــة عل

، قـد  ٢٠١٢مـارس  / آذار ٩فربايـر إىل    / شـباط  ٢٧مـن   ، يف الفتـرة     ، الذي ُعقد يف برلني    املنقولة
وأحاطت اللجنة علمـا    . مارس/ آذار ٩، وفََتح باب التوقيع عليه يف       املذكورمد الربوتوكول   اعَت

مـن الفقـرة    ) ه(إىل  ) ب(يف الفقـرات الفرعيـة      بـشأن املـؤمتر والربوتوكـول       الـواردة   باملعلومات  
  .  من تقرير اللجنة الفرعية١٠٧

ألنَّ ) اليونيــدروا(للمعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص وأعربــت اللجنــة عــن هتانيهــا   -٣٢
ل كلَّـ دة قد تُ  عمله املتعلق بإعداد الربوتوكول والتفاوض عليه واعتماده والذي امتدَّ سنوات متعدِّ          

ــى     .بالنجــاح ــة عل ــة الفرعي ــت اللجن ــة احلوأثن ــاألكوم ــاد    ةملاني ــسهيلها اعتم ــؤمتر وت ــا امل  لتنظيمه
  .الربوتوكول

اللجنــة أنَّ املراقــب عــن االحتــاد الــدويل لالتــصاالت يف املــؤمتر أعــرب عــن   والحظــت   -٣٣
سلطة املـشرِفة، وأنَّ هـذا      اهتمام األمني العام لالحتاد بأن تنظر تلك املنظمة يف أن تصبح هـي الـ              

 يف  - ومها اجمللس ومؤمتر املنـدوبني املفّوضـني         -االهتمام مرهون بنظر هيئيت االحتاد احلاكمتني       
كما الحظـت اللجنـة الفرعيـة        .تخذانه هبذا الشأن   بالقرار الذي ستَّ   ه ال ميسّ  هذا األمر، كما أنَّ   

 وأنَّ مــؤمتر املنــدوبني املفّوضــني ٢٠١٢ه يوليــ/ يف متــوزة املقبِلــدورتــهأنَّ جملــس االحتــاد ســيعقد 
  .٢٠١٤القادم سُيعقد يف عام 

ــودأعــرب بعــض  و  -٣٤ ــل  الوف ــرأي القائ ــسائل اخلاصــة   نَّ الربوتوكــول إ  عــن ال ــق بامل املتعل
أوَّل معاهدة بشأن قانون الفـضاء ُتعَتمـد فيمـا يزيـد علـى ثالثـة             باعتباره   ،الفضائيةباملوجودات  

 ميــدان األنــشطة الفــضائية التجاريــة يــستند إىل القــانون الــدويل       عقــود وأوَّل اتفــاق دويل يف 
اخلاص، مهم الكتمال التنظيم الرقايب الدويل لألنـشطة الفـضائية، ومـن شـأنه أن يرسـي نظامـا                   

  .جمال األنشطة الفضائية التجاريةيف دوليا اختياريا 
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٦  
املتعلـق  باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد            أحاطت اللجنة علمـاً       -٣٥

ــضاء   ــانون الفـــ ــال قـــ ــدرات يف جمـــ ــاء القـــ ــة   ببنـــ ــة الفرعيـــ ــر اللجنـــ ــا وردت يف تقريـــ ، كمـــ
)A/AC.105/1003١٣٥-١١٧ ، الفقرات(. 
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وأقـــرَّت اللجنـــة توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة بـــشأن هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   -٣٦
)A/AC.105/1003١٣٥ و١٣٤ رتان، الفق.(  

واتَّفقت اللجنـة علـى أنَّ للبحـوث والتـدريب والتثقيـف يف جمـال قـانون الفـضاء أمهيـة                       -٣٧
ــشطة الفــضائية       ــة إىل مواصــلة تطــوير األن ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي فائقــة يف اجلهــود الوطني

  .األنشطة الفضائيةضمنه وزيادة املعرفة باإلطار القانوين الذي تنفَّذ 

لألنشطة األرجنتينية  اللجنة الوطنية   و حكومة األرجنتني    حظت اللجنة مع التقدير أنَّ    وال  -٣٨
ألمــم امــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، حلقــة عمــل بالتعــاون تزمعــان أن تعقــدا، الفــضائية 
والحظـت اللجنـة    .٢٠١٢نـوفمرب  / قانون الفـضاء، وذلـك يف تـشرين الثـاين    الثامنة حول املتحدة  

  .يف رعاية حلقة العملستشارك ) اإليسا( أن وكالة الفضاء األوروبية كذلك مع التقدير

والحظـت اللجنـة أنَّ تبـادل اآلراء بـشأن اجلهـود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل توسـيع            -٣٩
سنوية حــول قــانون الــعمــل النطــاق املعرفــة بقــانون الفــضاء، وبــذل جهــود مثــل عقــد حلقــات 

ي دورا حموريـا يف بنـاء القـدرات يف          قانون الفـضاء، تـؤدّ     دراسية بشأن الناهج  املالفضاء ووضع   
  .هذا اجملال

    
    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ٧  

املتعلـق  أحاطت اللجنة علمـاً باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد                  -٤٠
، كمـا    ختفيـف احلطـام الفـضائي      عن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري        بالتبادل العام للمعلومات    

 ).١٥٨-١٣٦ ، الفقراتA/AC.105/1003(وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

  ).١٥٨، الفقرة A/AC.105/1003(وأقّرت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   -٤١

 الفـضائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ    وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام              -٤٢
ملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفـضائي الـيت         ا،  ٦٢/٢١٧اجلمعية العامة، يف قرارها     اعتماد  

يف تزويـد   رئيـسية  وضعتها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية ميثّـل خطـوة              
،  احلطــام الفــضائي كيفيــة ختفيــف مــشكلة حــولمجيــع الــدول الــيت ترتــاد الفــضاء بإرشــادات   

  .ئ التوجيهية املذكورة بشكل طوعيوشجَّعت الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ املباد

ــاح أنَّ   -٤٣ ــة بارتي ــادئ    والحظــت اللجن ــذ املب ــزم بتنفي ــدابري تل ــدول قــد اختــذت ت  بعــض ال
 يف  التوجيهية واملعايري املعترف هبا دوليا بشأن احلطام الفضائي من خالل األحكـام ذات الـصلة              

  .تشريعاهتا الوطنية
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 توسيع نطاق هذا البنـد مـن جـدول األعمـال            وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ        -٤٤
عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام       التبادل  الليشمل  

ضي إىل مزيـد مـن      ، سيفـ  الفضائي، مع أخذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلـسبان               
  .املناقشات املعمَّقة حول املسائل القانونية املتصلة باحلطام الفضائي

أنَّه ينبغي مواصـلة إيـالء األولويـة ملـسألة ختفيـف            عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٤٥
  .مال اللجنة وهيئتْيها الفرعيتنييف إطار أع  واحلّد من انتشاره، وذلكاحلطام الفضائي

مـن التنـسيق والتفاعـل بـني       مثة قدر أكرب     يكون   ض الوفود عن رأي مفاده أنَّ     وأعرب بع   -٤٦
فهـم الـصكوك القانونيـة    تعميـق  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل          

  .مبسألة احلطام الفضائيوتنفيذها ووضع صكوك قانونية جديدة تتعلق والترويج لقبوهلا 

 تـدرج يف جـدول      وفـود عـن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن               وأعرب بعض ال    -٤٧
 اجلوانـب القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي           استعراضبشأن  أعماهلا بنداً   

عــرض علــى الــصادرة عــن اللجنــة، بغيــة حتويــل تلــك املبــادئ التوجيهيــة إىل جمموعــة مبــادئ تُ   
  .اجلمعية العامة العتمادها

املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام        حتويـل   ه لـيس مثـة مـا يـسوِّغ          أنَّأى أحد الوفود    ور  -٤٨
الفـضائي الــصادرة عــن اللجنــة إىل صـك ملــزم قانونــا بــالنظر إىل عـدم وجــود تعــاريف قانونيــة    

 املبادئ التوجيهيـة ال تتـضمَّن أي قواعـد أو           للمفاهيم األساسية املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وأنَّ     
إزالــة احلطــام مــن قبيــل تــشمل أنــشطة قنيــة متــصلة باحلطــام الفــضائي كمــا أهنــا ال ات تمواصــف
ه ُيتوقَّـع مـن جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة           الوفد إىل أنَّ  ذلك  أشار  و. الفضائي

باحلطام الفضائي واللجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تضعا هذه القواعد واملعـايري التقنيـة بـشأن                
يف األمـد   الة احلطام الفضائي وذلك يف إطار البند املتعلق باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                 إز

 .البعيد، على التوايل

ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تستكشف إمكانيـة وضـع          ه  إنَّيقول  ب عن رأي    عروأُ  -٤٩
ر غـري امللزمـة     ية وغريهـا مـن األطـ      مبا يشمل مبادئ عامة ومبادئ توجيه     ،   مالئمة قواعد جديدة 

  . من تكثيف األنشطة الفضائية الناشئختفيف احلطام الفضائيمشكلة من أجل مواجهة 

وأُعــرب عــن رأي مفــاده ضــرورة اســتحداث آليــات أفــضل لتبــادل املعلومــات بــشأن     -٥٠
  .املمارسات الفضلى الوطنية واإلقليمية للحد من تكون احلطام الفضائي ومن انتشاره
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علومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي تبادل عام للم  - ٨  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
املتعلـق  أحاطت اللجنة علمـاً باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد                  -٥١

بالتبادل العام للمعلومات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي                  
، A/AC.105/1003(، كمــا وردت يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية

  ).١٧٢-١٥٩ الفقرات

وأقــرَّت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة    -٥٢
ــذي عــاود       ــسلمية، ال ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ذات ال

 ١٧٠ و١٦٥-١٦٣ات ، الفقــرA/AC.105/1003) (النمــسا(نعقــاد برئاســة إرمغــارد مــاربو  اال
  ).٦واملرفق الثالث، الفقرة 

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ مناقشات الفريـق العامـل مكّنـت الـدول مـن فهـم األطـر                     -٥٣
ل املعلومـات   الوطنية القائمة وتبادل اخلربات حول املمارسات الوطنيـة، وتبـاد         الرقابية التنظيمية

نــشطة األ لفائــدة الــدول الــيت هــي بــصدد ســن تــشريعات تتعلــق ب،عــن األطــر القانونيــة الوطنيــة
  .طنيةالو ئيةفضاال

رئيسة الفريق العامل، ملا أبدتـه مـن تفـان          لوأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها العميق         -٥٤
 الفريـق العامـل املعـين       تقريـر  نَّ واتَّفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أ         . العامـل  وِحَرفية يف قيادة الفريق   

بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       
 الـــيت متَّ االضـــطالع هبـــا يف إطـــار خطـــة عملـــها املتعـــّددة الـــسنوات  ،الـــسلمية عـــن األعمـــال

)A/AC.105/C.2/101( ، ـ مـصدراً  شكِّل سيـصوغ أطــر لـدول الـيت تـ   بالنــسبة ل للمعلومـات  امهم
  .تنظيم رقايب وطنية بشأن الفضاء

هتـا اللجنـة الفرعيـة       التوصيات اليت وضعها الفريـق العامـل وأقرّ        واتفقت اللجنة على أنَّ     -٥٥
ــتخدامه يف         ــضاء اخلــارجي واس ــة باستكــشاف الف ــة املتعلق ــشريعات الوطني ــشأن الت ــة ب القانوني

ــسلمية   ــذيي A/AC.105/1003(األغــراض ال ــث، الت ــ)ل، املرفــق الثال ل أساســا ســليما لوضــع  ، متثّ
م إىل اجلمعيـة العامـة بـشأن        مشروع قرار مـستقل للجمعيـة العامـة أو مرفـق ملـشروع قـرار يقـدّ                

  .التعاون على استخدام الفضاء يف األغراض السلمية

 بـالنص املـنقح للتوصـيات اخلاصـة بتـشريعات الفـضاء الوطنيـة        وأحاطـت اللجنـة علمـاً     -٥٦
املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية اليت تعكـس التنقيحـات             
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، A/AC.105/2012/CRP.21مة من الدول األعضاء خالل هذه الدورة والـواردة يف الوثيقـة             املقدَّ
نـص  سوف تواصل التشاور مـع الـدول األعـضاء بـشأن      ) النمسا(مغارد ماربو   ر إ والحظت أنَّ 

  .التوصيات يف فترة ما بني الدورتني

حـة علـى أسـاس تلـك املـشاورات، ينبغـي             النص، بـصيغته املنقَّ    واتفقت اللجنة على أنَّ     -٥٧
م باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة إىل اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني                  أن يقدَّ 

التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلــارجي      "البنـد الـدائم املعنـون    يف إطـار  
ه ينبغي للجنة الفرعية أيضا أن تنظـر يف الـشكل           إلقراره، وأنَّ " واستخدامه يف األغراض السلمية   

  .فق عليه إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة والستنيم به النص املتَّالذي سيقدَّ
    

    القانونية مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية  - ٩  
املتعلـق  أحاطت اللجنة علمـاً باملناقـشات الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد                  -٥٨

ــة  مبــشروع جــدول األعمــال املؤقّــ  ــة القانوني ــة الفرعي ــة واخلمــسني للجن ، كمــا ت للــدورة الثاني
  ).١٩٤-١٧٥ ، الفقراتA/AC.105/1003(اللجنة الفرعية وردت يف تقرير 

فقــت  اخلمــسني، اتَّ احلاديــةوبنــاًء علــى مــداوالت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا   -٥٨
  : واخلمسني يف البنود املوضوعية التاليةالثانيةاللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية يف دورهتا 

  .تبادل عام لآلراء  -١  

  .هدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معا  -٢  

معلومات عـن أنـشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                   -٣  
  .فيما يتعلق بقانون الفضاء

  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٤  

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

سبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر            طبيعة املدار الثابت بالنـ      )ب(    
ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل  

  .لالتصاالت

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف               -٥  
  .األغراض السلمية
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  : بنود وحيدة للمناقشة/سائلم  -٦  

استعراض املبـادئ ذات الـصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                 )أ(    
  .الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــالربوتوكول     )ب(     ــصلة بـ ــّورات ذات الـ ــتعراض التطـ ــة واسـ ــق دراسـ املتعلـ
لحــق باتفاقيــة الــضمانات  املباملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية  

  .لمعّدات املنقولةالدولية ل

  . بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  )ج(    

تبــادل عــام للمعلومــات واآلراء بــشأن اآلليــات القانونيــة املتــصلة بتــدابري      )د(    
ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف            

  .احلسبان

اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون       : البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العمل         -٧  
  .يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 حــسبما هــو مبــيَّن يف خطــة العمــل املتعــدِّدة      ٢٠١٣العمــل املتــوخَّى لعــام   (    
ــواردة يف الفقــرة    عــن القانونيــة مــن تقريــر اللجنــة الفرعيــة  ١٧٩الــسنوات، ال

 .))A/AC.105/1003(احلادية واخلمسني دورهتا 

اقتراحات لبنود جديدة مقّدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض               -٨  
  .الثالثة واخلمسنيالسلمية لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

ة واخلمـسني،  الثانيـ واتفقت اللجنة على أن تعاود، أثناء دورة اللجنة الفرعيـة القانونيـة               -٦٠
 الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي  عقــَد

  .بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهعلقة وتطبيقها، والفريق العامل املعين باملسائل املت

ــى أن     -٦١ ــضا علـ ــة أيـ ــستعرضواتفقـــت اللجنـ ــة تـ ــة الفرعيـ ــا  ، أ اللجنـ ــاء دورهتـ ــةثنـ  الثانيـ
حلاجة إىل متديد واليـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة                   واخلمسني، مدى ا  

  .ما بعد تلك الدورةإىل اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

ــة    -٦٢ ــق عامــل   كــذلكواتفقــت اللجن ــشاء فري ــى إن ــرة مــن عــام   عل ــام  إىل ٢٠١٤للفت ع
اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف    باسـتعراض  البنـد املتعلـق   املنفذة يف إطار    وفقاً خلطة العمل     ٢٠١٧

  .جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
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واتفقت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون                 -٦٣
  .يةاخلمسني للجنة الفرعالثانية والفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء أثناء الدورة 

إلدراج بنــد  اجلمهوريــة التــشيكية  االقتــراح الــذي قدَّمتــهب عــن رأي مفــاده أنَّعــروأُ  -٦٤
استعراض اجلوانب القانونية للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها           "عنوانه  

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، بغيـة حتويـل هـذه املبـادئ التوجيهيـة إىل                   
، سيتيح فرصـة لوضـع      يف جدول أعمال اللجنة الفرعية     "جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة    

هـذا   وأنَّصك دويل يتناول احلطام الفضائي بشكل مرض للوقت احلاضر واملـستقبل القريـب،              
  . التعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةسيستلزم العمل 

دراج بند يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة بـشأن التنظـيم               إ دعا إىل    رأيوأعرِب عن     -٦٥
  .اإلنترنتة من سواتل رصد األرض عرب الرقايب لنشر الصور املستمّد

    
     الفضاء واملياه-زاي

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "الفـضاء وامليـاه  "نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون              -٦٦
  .٦٦/٧١العامة 

،  واهلنــد،واململكــة العربيـة الـسعودية  ، إندونيـسيا هـذا البنــد ممثلـو   أدىل بكلمـة يف إطـار   و  -٦٧
، وأدىل بكلمـة أيـضا ممثـل إكـوادور نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا                    واليابان ،املتحدةوالواليات  

ممثلـو دول أعـضاء      بـشأن هـذا البنـد        أيـضا م  تكلّـ أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء         و. الالتينية والكارييب 
  .جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه إطار هذا البند مراقب يفكما تكلم . أخرى

  : التالينياإليضاحينيواستمعت اللجنة إىل العرضني   -٦٨

  ل اليابان؛مه ممثّ قدَّ،")SHIZUKU(املياه  -رات يف العامل لرصد التغّياألوىل بعثة ال"  )أ(  

ــسفن يف احمل  "  )ب(   ــة لل ــة واملوثوق ــساحلية  يطــات املالحــة اآلمن ــاطق ال ــوانئ واملن وامل
  .ل أملانيامه ممثّ، قدَّ"العاملية لسواتل املالحةالنظم اعتمادا على 

ويف ســياق املناقــشات، استعرضــت الوفــود األنــشطة الوطنيــة والتعاونيــة املتعلقــة بامليــاه   -٦٩
  .الشأنلربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا ل حيث قدَّمت أمثلة

املـشاكل البيئيـة الـيت      أخطـر    املـسائل املتعلقـة بامليـاه أصـبحت مـن            والحظت اللجنة أنَّ    -٧٠
 حفــظ املــوارد تواجــه البــشرية، األمــر الــذي يــستتبع يف كــثري مــن األحيــان آثــارا سياســية، وأنَّ 

ــة املوجــودة واســتخدامها اســتخداما ســليما يتَّــ   ــاة ع املائي ــة بالغــة الســتمرار احلي لــى سمان بأمهي
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صــانعي الفــضاء ويف هــذا الــصدد، ميكــن أن تــدعم البيانــات املــستمدَّة مــن    . كوكــب األرض
  .بشأن إدارة املوارد املائيةنة على بيِّل إىل قرار السياسات يف التوّص

الفتـرة  اعتبـار    ٥٨/٢١٧والحظت اللجنة بارتياح أنَّ اجلمعية العامة أعلنت يف قرارها            -٧١
 عـن تنـامي الـوعي    ، وهذا أمر يـنِمُّ "املاء من أجل احلياة   "،  مل للع العقد الدويل  ٢٠١٥-٢٠٠٥

  .واالهتمام باملسائل املتعلقة باملياه

  بامليــاه،املتعلقــةوالحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنــّصات الفــضائية الــيت ُتعــىن باملــسائل     -٧٢
. رة امليـاه  ُتـستخدم اسـتخداماً واسـعاً يف إدا       ءفـضا الالبيانـات املـستمدَّة مـن        والحظت أيـضا أنَّ   

التكنولوجيـات غـري الفـضائية،      ب مقترنـة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتـه،      اللجنة أنَّ  كما الحظت 
تؤّدي دوراً هاما يف معاجلة معظم املسائل املتعلقة بامليـاه، مبـا يف ذلـك فهـم الـدورات املائيـة يف                      

  ورصــد آثــار وأمنــاط الطقــس غــري االعتياديــة، ورســم خــرائط جمــاري امليــاه، العــامل ورصــدها،
ؤات اجلويـة وصـدورها     ة التنبّ هتا، وحتسني دقّ  الفيضانات واجلفاف والزالزل والتخفيف من حدِّ     

  .يف الوقت املناسب

 الكثري من البلدان، وال سيما البلـدان الناميـة،          وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ        -٧٣
هـا  ائيـة بكفـاءة وبالتـايل فإنِّ      تواجه صعوبات يف اسـتخالص البيانـات الالزمـة إلدارة مواردهـا امل            

ه ينبغي من خالل التعاون الـدويل تعزيـز تبـادل           ر يف مواكبة املستجدات يف هذا اجملال، وأنَّ       تتأّخ
  .البيانات بشأن املسائل املتعلقة باملياه واحلصول على تكنولوجيا الفضاء

، الــذي أُدرج "الفــضاء وتــدبري النظــام البيئــي"وفيمــا يتعلــق باملوضــوع اخلــاص املعنــون   -٧٤
للنظر فيه خالل الدورة اخلامسة واخلمسني، أحاطت اللجنة علما بـاجلهود املبذولـة السـتخدام               
بيانــات الــسواتل يف رســم خــرائط املنــاطق الــساحلية وخــرائط موائــل النظــام اإليكولــوجي          

تفـاع  الساحلي، وإعداد الدراسات عن احلالة اإليكولوجية للشعاب املرجانية يف العامل، وأثـر ار   
  .مستوى سطح البحر على البيئة الساحلية

ابة املياه الدولية على اإلنترنت، وهي قاعـدة بيانـات تفاعليـة            بّوبافتتاح  ونّوهت اللجنة     -٧٥
والفنـيني يف جمـال امليـاه هتـدف إىل تعزيـز التعـاون الـدويل واالتـصاالت                  والشركات  للمنظمات  

ابـة متابعـة لتوصـيات      وأنـشئت هـذه البوّ    . يـاه واحلصول على معلومات عـن املـسائل املتعلقـة بامل         
حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف إدارة امليـاه،            الدوليـة   اثنني مـن مـؤمترات األمـم املتحـدة          

ما بالتعاون مع جائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز العامليـة للميـاه وُعقـد أوهلمـا يف اململكـة                     ُنظِّ
  .٢٠١١ األرجنتني يف عام  والثاين يف٢٠٠٨العربية السعودية يف عام 
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اللجنــة أيــضا بــاملؤمتر الــدويل الثالــث حــول اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف    هــتونوَّ  -٧٦
مه برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  ، والــذي ســينظ٢٠١٣ّر عقــده يف عــام إدارة امليــاه املقــرَّ

  .اهاألمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمي الفضائية بالتعاون مع جائزة
    

    تغيُّر املناخالفضاء و  -حاء  
ــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     -٧٧ وفقــاً لقــرار " تغيُّــر املنــاخالفــضاء و"نظــرت اللجن

  .٦٦/٧١اجلمعية العامة 

ــد ممثّ    -٧٨ ــذا البنـ ــار هـ ــة يف إطـ ــو وأدىل بكلمـ ــتراليالـ ــا،أسـ ــسيا، وأملانيـ ــا، وإندونيـ  ، وإيطاليـ
 والواليــات ،اهلنــدوونيجرييــا،  ،وسويــسرا ،قيــا وجنــوب أفري،ومجهوريــة كوريــا وباكــستان، 

م تكلّـ وخالل التبادل العـام لـآلراء،   . وأدىل ممثال أملانيا وفرنسا بكلمة مشتركة.  واليابان ،املتحدة
 نيابـة عـن جمموعـة    أدىل بكلمـة ل إكـوادور الـذي    وممثّ،لو دول أعضاء أخرىالبند ممثّ بشأن   أيضا

  .ي دول أمريكا الالتينية والكاريب

  : يف إطار هذا البندالتالينياإليضاحيني واستمعت اللجنة إىل العرضني   -٧٩

ل مــه ممثّــ، قدَّ"يات الــيت تواجههــا الــسواتل اليابانيــة جتــاه القــضايا العامليــةالتحــّد"  )أ(  
  اليابان؛

، "يف إندونيـسيا  ومراقبة األرض    تغيُّر املناخ عن  ة من الفضاء    املستمدَّالبيانات  "  )ب(  
  . إندونيسيالمه ممثّقدَّ

مـن خـالل طائفـة      ر سلبا علـى مجيـع منـاطق العـامل           يؤثّ تغيُّر املناخ  والحظت اللجنة أنَّ    -٨٠
كتــل ال و االحتــرار العــاملي، واحنــسار الغــالف اجلليــدي البحــريمــن قبيــلمتنّوعــة مــن الظــواهر 

 ،طــاتاجلليديــة، وارتفــاع مــستوى ســطح البحــر، والــتغّريات يف نظــم التيــارات الكــبرية يف احملي
ــة اجلّووالظــروف ــة األشــدّ  غــري املــستقّري العواصــف مــن قبيــل ، األقــسى أو ة، والظــواهر اجلوي

  .اجلفافالفيضانات وواألعاصري املدارية و

ــضا أنَّ   -٨١ ــة أي ــة املنتظمــة واملتَّــ  والحظــت اللجن ــات املراقب ــسيق   عملي ــشمول والتن سمة بال
 ر، وأنَّالعوامل اليت تساهم يف هـذا التغيّـ      و تغيُّر املناخ واالستدامة ضرورية لرصد خمتلف مظاهر      

املستكملة باملراقبة األرضية تثبت اإلمكانات اهلائلـة ملراقبـة وتطـوير    عمليات الرصد من الفضاء    
  . العامليتغيُّر املناخاملعرفة األساسية ب

اجلهود الــيت تبــذهلا خمتلــف البلــدان لنــشر ســواتل حتمــل علــى متنــها   بــ اللجنــة ونّوهــت  -٨٢
 ديناميـات الغـالف اجلـوي، واحمليطـات، وسـطح األرض،        متنّوعـة مـن األجهـزة لرصـد       جمموعة  



 

V.12-54072 15 
 

A/AC.105/L.284/Add.2 

وتـشمل املالحظـات ذات الـصلة، علـى         . نات األخـرى للنظـام املنـاخي      واحمليط احليوي، واملكوّ  
وبـارامترات  رات يف غـازات الدفيئـة واهلبـاء اجلـوي؛     سبيل املثال ال احلصر، عمليات قياس التغيّ 

ــة اهلــواء، والغ  ــايت واســتخدامات األراضــي،   نوعي ــا يف ذلــك   طــاء النب ــات، مب ــة الغاب دمــار وإزال
ــة ، الغابــات بــسبب احلرائــق  ــة ر والوالتــصّحوتــدهور الترب ــة احلرجي ــة األحيائي  تغيُّــرات يف الكتل

، وارتفـاع   )املثـاجل (ع البيولوجي وتراجع الغطاء اجلليدي واهنمـار األهنـار اجلليديـة            وفقدان التنوّ 
  .الدورات املائيةوالتغيُّرات العاملية يف ُحب،  والتهطال، والسُّ؛مستوى سطح البحر

وأحاطت اللجنة علما باجلهود التعاونية القائمـة بـني وكـاالت الفـضاء يف عـّدة بلـدان                    -٨٣
وارتفـاع مـستوى سـطح البحـر ودورة امليـاه            تغيُّـر املنـاخ   آثـار   من أجل إطالق السواتل لرصـد       

 بغيــة فــضائيةالنــصات امل، وتبــادل املعلومــات املــستمّدة مــن  ة بــهوالبــارامترات املتعلقــ يف العــامل
  .تغيُّر املناخالتعّمق يف فهم آثار 

رات اجلارية يف إطـار مبـادرة امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت      وأحاطت اللجنة علما بالتطوّ   -٨٤
رئيـسية  الفضاء يف آسيا واحمليط اهلـادئ بـشأن اسـتعراض اجلاهزيـة اإلقليميـة للبعثـات املناخيـة ال                  

)Climat R3( هتـدف إىل زيـادة القـدرات الوطنيـة علـى اسـتخدام البيانـات املـستمدة مـن          ، اليت
ع الثـامن عـشر الـذي        االجتمـا  وأقّر. تغيُّر املناخ الفضاء الختاذ قرارات مستنرية يف جمايل البيئة و       

 املبـادرة    يف سنغافورة باإلمكانـات الكـبرية هلـذه        ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  عقده امللتقى   
دي البيانـات الفـضائية ومـستخدمي املعلومـات املناخيـة ودورهـا يف              لتعزيز االتصاالت بني مورِّ   

  .العمل على وضع سياسات مناخية مستنرية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ دعم

 الــيت تغيُّــر املنــاخاألنــشطة املتعلِّقــة باملبذولــة لــدعم وبــيَّن بعــض الوفــود جهــود بلــداهنا    -٨٥
 واملنظومـة   ، واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض         ،لع هبا الفريـق املخـتص برصـد األرض        يضط

ــنظم رصــد األرض   ــة ل ــاخ  ،العاملي ــاملي لرصــد املن ــسواتل    والنظــام الع ــسيق املعــين ب ــق التن ، وفري
باتفاقيـة  امللحـق   أهداف بروتوكـول كيوتـو  للمسامهة يف رصد حتقيق   كذلك  واألرصاد اجلوية،   
 تغيُّـر املنـاخ   خـذة للتخفيـف مـن آثـار         ، واإلجراءات املتَّ  تغيُّر املناخ طارية بشأن   األمم املتحدة اإل  
  .تغيُّر املناخ بشأن اإلطاريةاتفاقية األمم املتحدة ف معه مبوجب العاملي والتكيُّ

 والـيت   تغيُّـر املنـاخ   وبيَّن بعض الوفود اجلهود اليت تبذهلا بلداهنا لتبادل البيانات املتعلقـة ب             -٨٦
، وفهـم األخطـار الطبيعيـة، والتخفيـف مـن آثارمهـا             تغيُّـر املنـاخ    أن تكون مفيـدة لتحليـل        ميكن
  .ف معهماوالتكّي

 التعــاون الــدويل يف جمــال الرصــد الفــضائي عــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّوأُ  -٨٧
 والتفــاعالت بــني الــشمس واألرض، يــسهم إســهاما  يضــاللمحيطــات والغــالف اجلــوي واألر

  .تغيُّر املناخيات اليت يطرحها ي للتحّدالتصّدأساسيا يف 
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وأُعرب عـن رأي مفـاده أن الوصـول يف الوقـت املناسـب وبـشكل كامـل ودون قيـود              -٨٨
ة مـــن الـــسواتل املدنيـــة، فـــضال عـــن نـــشر األدوات واملعـــارف الالزمـــة إىل البيانـــات املـــستمّد

  .البشريةالستخدام تلك البيانات أمر ضروري لتطوير نظم رصد األرض لصاحل 

ود البلـدان الـيت ترتـاد الفـضاء مجيـع البلـدان             ه ينبغـي أن تـزَّ     وأُعرب عـن رأي مفـاده أنَّـ         -٨٩
ز زِّممـا يعـ   النامية بإمكانية احلصول دون قيود على بيانات فضائية موثوقة تتعلق برصـد األرض،              

 .هاف معّيهتا والتكيف من حدِّ والتخفتغيُّر املناخاجلهود العاملية يف جمال مكافحة آثار 
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -طاء  
اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف   "اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     نظــرت   -٩٠

  .٦٦/٧١، وفقا لقرار اجلمعية العامة "منظومة األمم املتحدة

ادل العــام لــآلراء أدىل وخــالل التبــ. وأدىل منــدوب اليابــان بكلمــة يف إطــار هــذا البنــد  -٩١
  . لو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البندأيضا ممثّ

وأدىل مدير مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بكلمـة أبلـغ فيهـا اللجنـة بنتـائج الـدورة                     -٩٢
أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، املعقـود يف         شأن  بـ الثانية والثالثني لالجتماع املشترك بني الوكاالت       

وكان معروضا على اللجنـة تقريـر االجتمـاع املـشترك           . ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ إىل   ٧روما من   
  .)A/AC.105/1015(الدورة تلك أنشطة الفضاء اخلارجي عن شأن بني الوكاالت ب

 بالفضاء الصلة ذات األنشطة تنسيقبت اللجنة مع التقدير بتقرير األمني العـام عـن           ورحَّ  -٩٣
ــدةا األمم منظومة ضمن ــةا نتائجوال هاتالتوج: ملتحـ ــرة ملرتقبـ  استخدام _ ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـ

ــستمدَّ البيانات ــة امل ــة املكاني ــستدامة التنمية ألغراض الفضاء منة  اجلغرافي ). A/AC.105/1014( امل
 اللجنــة بالتوصــيات املتعلقــة بزيــادة اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة املــستمدة مــن   نّوهــتو

  .التقريرذلك من ) و (-) أ (٨٦واردة يف الفقرة الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة، ال

ــذكّ    -٩٤ ــة إىل م ــة رة وأشــارت اللجن ــيت أُاألمان ــدَّال ــصادية    ع ــة االقت ــع اللجن ــاون م ت بالتع
ــشترك بــني الوكــاالت بــ        ــا وبالتــشاور مــع أعــضاء االجتمــاع امل أنــشطة الفــضاء  شأن ألفريقي

ــة   ــارجي، املعنونـ ــا  "اخلـ ــصاحل أفريقيـ ــضاء لـ ــد الفـ ــهامات : فوائـ ــدة  إسـ ــم املتحـ ــة األمـ " منظومـ
)A/AC.105/941( ،ــر ــون    والتقري ــني الوكــاالت املعن ــشترك ب اســتخدام "  اخلــاص لالجتمــاع امل

تغيُّــر ي للمــسائل املتعلقــة بتكنولوجيــا الفــضاء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التــصدّ 
مـاع املـشترك     التقريـر اخلـاص املقبـل لالجت       وأشـارت اللجنـة إىل أنَّ     ). A/AC.105/991" (املناخ

 ألغـراض  ، سيتناول استخدام تكنولوجيا الفـضاء ٢٠١٣بني الوكاالت، الذي سيصدر يف عام  
  .الزراعة واألمن الغذائي
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تـشاركت يف   الـذي   " تغيُّـر املنـاخ   الفـضاء و  "باملنـشور املعنـون      بت اللجنة مع التقدير   ورحَّ  -٩٥
 اخلارجي، استنادا إىل التقرير املشار      املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومكتب شؤون الفضاء      إعداده  

ي اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التــصدّ "إليــه أعــاله عــن 
ع علــى نطــاق واســع يف مــؤمتر  املنــشور ُوزِّوالحظــت اللجنــة أنَّ". تغيُّــر املنــاخللمــسائل املتعلقــة ب

نـوفمرب  /ديربـان، يف جنـوب أفريقيـا، يف تـشرين الثـاين            املعقـود يف     تغيُّـر املنـاخ   األمم املتحدة املعين ب   
  .جنةد املشاركة يف الدورة احلالية لله أتيح للوفو، وأن٢٠١١َّديسمرب /وكانون األول

غــري الرمسيــة املفتوحــة للــدول األعــضاء واملــراقبني يف      اجللــسة  والحظــت اللجنــة أنَّ   -٩٦
ُعقدت مباشرة بعد الـدورة     " الغذائيالزراعة واألمن   يف خدمة   الفضاء  "اللجنة، بشأن موضوع    

واتفـق  . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٩الثانية والثالثني لالجتماع املشترك بني الوكاالت، يف رومـا يف           
 لزيــادة الــوعي وتبــادل ل فرصــةًغــري الرمسيــة املفتوحــة متثّــاجللــسات  تلــك أنَّعلــى اللجنــة رأي 

 الفــضاء يف منظومــة األمــم وجهــات النظــر بــشأن املواضــيع ذات الــصلة باســتخدام تكنولوجيــا 
  .اجللساتعت الدول األعضاء على مواصلة املشاركة بنشاط يف هذه املتحدة، وشّج

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانة لالجتماع املشترك بـني           والحظت اللجنة أنَّ    -٩٧
تعلق باستـضافة   ها هلا فيما ي   خذ من جنيف مقرّ   ق مع كيانات األمم املتحدة اليت تتَّ      الوكاالت، سينسّ 

  .٢٠١٣ر عقدها يف عام االت، املقرَّالدورة الثالثة والثالثني لالجتماع املشترك بني الوك

بني الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم         املبذولة  وأحاطت اللجنة علما باجلهود التعاونية        -٩٨
. ههـا البـشرية   معاجلـة القـضايا العامليـة الـيت تواج        يف  تعزيز استخدام تكنولوجيا الفـضاء      لاملتحدة  

علـى  آسـيا واحملـيط اهلـادئ       العمـل يف    سـنوات   "هت اللجنة بالقرار املعنـون      ويف هذا الصدد، نوَّ   
 مــن خمــاطر حلــدِّيف اتطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء ونظــام املعلومــات اجلغرافيــة   االســتفادة مــن 
ــوارث و ــق االكـ ــستدامة حتقيـ ــة املـ ــرةلتنميـ ــة  "٢٠١٧-٢٠١٢  يف الفتـ ــه اللجنـ ــذي اعتمدتـ ، الـ

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف دورهتـا الثامنـة والـستني املعقـودة يف بـانكوك                   
  .٢٠١٢يو ما/يف أيار

تنـسيق أنـشطة    ل ا شـبكي  اموقعد  ما زالت تتعهَّ   األمانة   االرتياح أنَّ مع  والحظت اللجنة     -٩٩
العـروض    وأنَّ ،)www.uncosa.unvienna.org(الفضاء اخلارجي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة           

غـري  واجللـسة  يف الدورة الثانية والثالثني لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت           مة  اإليضاحية املقدَّ 
 املفتوحة اليت أعقبته، وكـذلك املعلومـات األخـرى عـن أنـشطة كيانـات األمـم املتحـدة                    يةالرمس

  .احلالية املتعلقة بالفضاء، متاحة على هذا املوقع

  


