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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  السابعة واخلمسون الدورة
        ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

      *املشروحجدول األعمال املؤقَّت     
      جدول األعمال املؤقَّت -أوَّالً 

  .افتتاح الدورة -١
  .إقرار جدول األعمال -٢
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٣
 .سكلمة الرئي  -٤

  .ل عام لآلراءتباُد -٥
 .ل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةُبُس -٦

 .اخلمسنيو  احلاديةتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا -٧

  . واخلمسنيالثالثةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  -٨
 . املستدامةالفضاء والتنمية  -٩

                                                         
ُتقدَّم هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب ضرورة انتظار  مل *  

 يف الفترة  املعقودة سنيالصيغة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واخلم
  .٢٠١٤أبريل / نيسان٤إىل  مارس/ آذار٢٤من 
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 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠

 .الفضاء واملياه -١١

 .الفضاء وتغيُّر املناخ -١٢

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة -١٣

  .دور اللجنة يف املستقبل -١٤
  .مسائل أخرى -١٥
  .ة العامة إىل اجلمعياملقدَّمتقرير اللجنة  -١٦
    

  (1)الشروح -اًثاني 
  

   افتتاح الدورة  - ١  
ــ ــَتُح وف س ــدورةُُتفَْت ــسابعة ال ــراض     واخلمــسونال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف  للجن

  .٢٠١٤يونيه / حزيران١١يف صباح يوم األربعاء، ") اللجنة("السلمية 
    

    إقرار جدول األعمال  - ٢  
  .اح الدورة مباشرةًجيري إقرار جدول األعمال بعد افتتوف س
    

   انتخاب أعضاء املكتب  - ٣  
التعـــاون الـــدويل يف "، املعنـــون ٦٨/٧٥ هـــا مـــن قرار٢٧يف الفقـــرة أقـــرَّت اجلمعيـــة العامـــة، 

تـشكيل مكاتـب اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني           ،"األغراض السلمية  استخدام الفضاء اخلارجي يف   
ب اللجنـــة وجلنتاهـــا الفرعيتـــان، ضـــرورة أن تنتخـــوأكَّـــدت جمـــدَّداً ، ٢٠١٥-٢٠١٤للفتـــرة 

  .حني لتلك الفترة مكاتبها املرشَّ، أعضاء٢٠١٤دورهتا لعام  يفمنها  كل
، )٣٢٨ ، الفقـرة A/67/20الوثيقـة  (، يف دورهتا اخلامسة واخلمـسني   قد الحظتوكانت اللجنة 

  .اللجنة رئيسملنصب ) اجلزائر(عز الدين أوصديق ترشيح تأييد 

                                                         
 من جدول األعمال الذي سوف تقرُّه جلنة ل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاًال متثِّ )1(  

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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ملنـصب النائـب    ) إكوادور( األعضاء يف اللجنة بترشيح دييغو ستيسي مورينو          الدولَ  األمانةُ بلغتأَو
بتــاريخ ) OOSA/2013/10-CU 2013/194/OOSA/CPLA(رة شــفوية  يف مــذكِّلــرئيس اللجنــة لاألوَّ
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١٣

 )العــراق(رشــيح مســري ســليم حممــد رؤوف   األعــضاء يف اللجنــة بت الــدولَاألمانــةُأبلغــت كمــا 
 ٢٠١٥ و ٢٠١٤ر اللجنـة لعـامي      مقـرِّ / لرئيس اللجنـة   الثاينالنائب  ملنصب  ) الصني(شينمني   وما

بتـاريخ  ) OOSA/2013/7-CU 2013/145/OOSA/CPLA(رة شفوية   يف مذكِّ   وذلك ،على التوايل 
  .٢٠١٣ يوليه/متوز ١٢
ــت الو ــةُانتخب ــة  لجن ــة والتقني ــة العلمي ــا ،  الفرعي ــة واخلمــسني يف دورهت ــام احلادي ، ٢٠١٤ يف ع

  ).١٤الفقرة ، A/AC.105/1065الوثيقة (ة سنتني  هلا ملدَّاًرئيس) هنغاريا(بوت  إيلود
 يفأو-كـاي ،  ٢٠١٤ يف عـام      واخلمـسني  يف دورهتـا الثالثـة    القانونيـة،   لجنـة الفرعيـة     انتخبت ال و

  ).١الفقرة ، A/AC.105/1067الوثيقة (ة سنتني  هلا ملدَّاً رئيس)أملانيا(شروغل 
    

   ئيسكلمة الر  - ٤  
اسـتجدَّ مـن      جدولَ األعمال، سُيلقي رئيس اللجنة كلمةً يستعرض فيها مـا          عقب إقرار اللجنةِ  

  . واخلمسنيالسادسةتطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا 
    

   ل عام لآلراءتباُد  - ٥  
، وينبغـي، مـن حيـث املبــدأ   . ل عـام لـآلراء  سـوف تبـدأ اللجنـةُ أعماهلـا املوضـوعية بـإجراء تبـادُ       

  . دقائق١٠تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من  أالَّ
    

    ل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةُبُس  - ٦  
، أن تواصـل النظـر، علـى        ٦٨/٧٥ مـن قرارهـا      ٢١  إىل اللجنة، يف الفقرة     العامةُ طلبت اجلمعيةُ 

دام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   ل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخ   ُبســبيل األولويــة، يف ُســ  
 ووافقـت والـستني،  التاسـعة   عن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا           اً تقدِّم تقرير   وأنْ ،السلمية

ل تعزيز التعاون علـى الـصعيدين   ُبذه املسألة، النظر يف سُ    هل تناوهلا، أثناء     اللجنةُ أن تواصل على  
 توصـيات اليـه يف تنفيـذ       تؤدِّ لفـضاء أنْ  ولوجيـا ا  اإلقليمي واألقاليمي ويف الدور الذي ميكـن لتكن       

  . للتنمية املستدامةاألمم املتحدة مؤمتر املنبثقة من
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   اخلمسنياحلادية وتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا  - ٧ 
 أثنـاء    الفرعية العلمية والتقنية،   ، نظرت اللجنة  ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة      ٧بالفقرة    عمالً

  :اخلمسني، يف البنود املوضوعية التاليةاحلادية ودورهتا 
، A/AC.105/1065انظــر الوثيقــة (برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية   )أ(  
  ؛)٥٦-٣٣الفقرات 
ــصادية يف       )ب(   ــة واالقتـ ــة االجتماعيـ ــراض التنميـ ــضاء ألغـ ــا الفـ ــسخري تكنولوجيـ تـ
 انظـر الوثيقـة   (٢٠١٥ستدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـ          سياق

A/AC.105/1065 ؛)٦-٢ل، الفقرات ، واملرفق األو٦٧-٥٧، الفقرات  
ــسائل   )ج(   ــصلة امل ــك     املتَّ ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع باست

، الفقـرات   A/AC.105/1065انظـر الوثيقـة     (تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصـد بيئـة األرض           
  ؛)٨٢-٦٨

  ؛)١٠٤-٨١، الفقرات A/AC.105/1065انظر الوثيقة (احلُطام الفضائي   )د(  
، A/AC.105/1065انظر الوثيقـة  (م الفضائية ظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ    ) ه(  
  ؛)١٢٥-١٠٥الفقرات 
ــنُّ     )و(   ــال ال ــوُّرات األخــرية يف جم ــة   ظُالتط ــسواتل املالح ــة ل ــر (م العاملي ــة انظ الوثيق

A/AC.105/1065 ؛)١٤٨-١٢٦، الفقرات  
  ؛)١٥٧-١٤٩، الفقرات A/AC.105/1065انظر الوثيقة (طقس الفضاء   )ز(  
ــن األرض    )ح(   ــة مـ ــسام القريبـ ــة  ( األجـ ــر الوثيقـ ــرات  ،A/AC.105/1065انظـ الفقـ
  ؛)١٧٣-١٥٨

انظـــر الوثيقــــة  ( اســـتخدام مـــصادر القــــدرة النوويـــة يف الفـــضاء اخلــــارجي      )ط(  
A/AC.105/1065 ؛)، واملرفق الثاين١٨٧-١٧٤، الفقرات  

انظــــر الوثيقـــــة  (اســــتدامة أنـــــشطة الفــــضاء اخلـــــارجي يف األمــــد البعيـــــد      )ي(  
A/AC.105/1065؛)، واملرفق الثالث٢٢٢-١٨٨لفقرات ، ا  

ــألرض          )ك(   ــسبة ل ــت بالن ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس
لــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر  واســتخدامه وتطبيقاتــه، مبــا يف ذ

رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية          صلة بتطوُّ املسائل املتَّ 
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، A/AC.105/1065انظــر الوثيقــة   (ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت     
  ؛)٢٣٠-٢٢٣الفقرات 
 واخلمسني للجنة الفرعية العلمية الثانيةول األعمال املؤقَّت للدورة مشروع جد   )ل(  
  ).٢٣٤-٢٣١، الفقرات A/AC.105/1065انظر الوثيقة (والتقنية 

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

 ، علـى أن تواصـل املراكـز اإلقليميـة    ٦٨/٧٥ مـن قرارهـا   ١٧، يف الفقرة وافقت اجلمعيةُ العامةُ  
 املنتـــسبة إىل األمـــم املتحـــدة موافـــاة اللجنـــة مبعلومـــات يس علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاءلتـــدر
  .أنشطتها عن
    

    األجسام القريبة من األرض    
قــة ، بالتوصــيات املتعل٦٨/٧٥ِّ قرارهــا  مــن٨ الفقــرة ، يف مــع االرتيــاحاجلمعيــة العامــةرحَّبــت 

الـيت أيَّـدهتا اللجنـة الفرعيـة        ،  ألرضبتوفري اسـتجابة دوليـة خلطـر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن ا               
) املرفـق الثالـث   و ١٩٨ ةالفقـر ،  A/AC.105/1038الوثيقـة   ( العلمية والتقنية يف دورهتا اخلمـسني     

الوثيقـة   (وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني    
A/68/20 ١٤٤، الفقرة.(  

 اللجنـةَ   فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض            يُسرئ أحاط لتلك التوصيات،    اًووفق
الـشبكة   إنـشاء    يفم احملـرز    لتقـدُّ با،  اخلمـسني احلاديـة و   يف دورهتـا     ،علمـاً  الفرعية العلمية والتقنية  

، الفريــق االستــشاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفــضائية والدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات
 يونيـه  / حزيـران ١٣ و ١٢ يـومي يعقد اجتماعه التـايل يف فيينـا        وف  س الفريق االستشاري    بأنَّو

  ).١٧٢-١٧٠، الفقرات A/AC.105/1065الوثيقة  (٢٠١٤
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    
باسـتخدام   الفريـق العامـل املعـين         الفرعيـة، يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني، توصـيةَ            اللجنـةُ  أقرَّت
دة الـسنوات احلاليـة     خطـة العمـل املتعـدِّ      بشأن متديد    درة النووية يف الفضاء اخلارجي    الق مصادر

  ).٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة  (٢٠١٧حىت عام 
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    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
 االقتـراح اخلـاص بإعـداد مـشروع تقريـر            أنَّ ، يف دورهتا احلادية واخلمسني،    الحظت اللجنة الفرعية  

 فريـق ال ورقـة العمـل الـيت أعـدَّها رئـيس            ليـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة، الـوارد يف            وجمموعة أوَّ 
ــ ــةالعامـــل التَّـ ــة الفرعيـ ــتدامة أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد  بواملعـــين  ابع للجنـ  اسـ

ــ)A/AC.105/C.1/L.339 الوثيقــة( ــ هل خطــوةً، ميثِّ ــوفِّ  امَّ ــق العامــل وي ــام يف عمــل الفري ر ة إىل األم
 إلجراء املزيـد مـن املناقـشات صـوب وضـع جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة تـستند إىل                       متيناً أساساً

  .)١٩٥، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة  (توافق يف اآلراء
باســتدامة أنــشطة عــين فــق الفريــق العامــل امل للجنــة الفرعيــة، اتَّاحلاديــة واخلمــسنيوأثنــاء الــدورة 

 قـة غرفـة اجتماعـات تتـضمَّن مقترحـاً     ور ُيِعدَّ الـرئيس  على أن الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد   
 الـدورة الـسابعة واخلمـسني       إلدماج جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية، من أجل النظر فيها يف         

  ).١٢، واملرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة  (للجنة
ُيعــدُّها الــرئيس لتقــدميها إىل  وف الفريــق العامــل أنَّ ورقــة غرفــة االجتماعــات، الــيت ســ  والحــظ 

 ملناقشة مشروع تقرير الفريـق العامـل الـذي          أساساًسوف متثِّل   الدورة السابعة واخلمسني للجنة،     
ن سُيَعدُّ عقب الدورة السابعة واخلمسني للجنة، على أن تؤخذ يف االعتبار املـسامهات املقدَّمـة مـ                

تاح مـشروع تقريـر الفريـق    وسـيُ  .خـذها الفريـق العامـل يف تلـك الـدورة         الوفود والقرارات اليت يتَّ   
العامل للوفود باللغـات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة قبـل بـدء الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة                   

ــباط    ــة يف ش ــة والتقني ــة العلمي ــر /الفرعي ــة  (٢٠١٥فرباي ــق الثاA/AC.105/1065الوثيق ــث، ، املرف ل
  ).١٤الفقرة 

ة بــشأن إجــراء مــشاورات تتنــاول  صل بــالوفود املهتمَّــوالحــظ الفريــق العامــل أنَّ الــرئيس سيتَّــ 
قة باملصطلحات املستخَدمة يف مشاريع املبادئ التوجيهية، باللغات الرمسية الـست           املسائل املتعلِّ 

 الفريـــق العامـــل  بـــشأن تلـــك املـــشاورات إىلاًلألمـــم املتحـــدة، وأنَّ الـــرئيس ســـيقدِّم مقترحـــ 
  ).١٥، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة  (الدورة السابعة واخلمسني للجنة يف

والحــظ الفريــق العامــل أنَّ الــرئيس ســيطلب إىل اللجنــة أن تنظــر يف متديــد خطــة عمــل الفريــق    
  ).١٨فقرة ، املرفق الثالث، الA/AC.105/1065الوثيقة  (عامل يف دورهتا السابعة واخلمسنيال

واخلمسني للجنة، يف النتائج الـواردة       واتَّفق الفريق العامل على أن ينظر، خالل الدورة السابعة        
فافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء     يف تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الـشَّ       

واردة يف ذلك التقريـر     ، وذلك بغية حتديد أوجه الترابط بني التوصيات ال        )A/68/189(اخلارجي  
واألعمال اجلارية اليت يضطلع هبـا الفريـق العامـل، وكـذلك حتديـد العناصـر الـيت ميكـن أخـذها                      
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، A/AC.105/1065الوثيقـــة ( لفريـــق العامـــل بوضـــع مبـــادئ توجيهيـــةاحلـــسبان عنـــد قيـــام ا يف
  ).١٧الثالث، الفقرة  املرفق
لثـة واخلمـسني، بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس             بت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا الثا          ورحَّ

للجنـة الفرعيـة    ابع   التَّـ  باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد            الفريق العامل املعـين     
 ملـــا اتَّفقـــت عليـــه اللجنـــة يف دورهتـــا وفقـــاًوقـــد أدىل الـــرئيس هبـــذا البيـــان . العلميـــة والتقنيـــة

ــ)١٦٧، الفقــرة A/68/20(واخلمــسني  الــسادسة شأن إطــالع اللجنــة الفرعيــة القانونيــة علــى    ب
ــة      التقــدُّم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة املفــضية إىل الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجن

  ).٢٢، الفقرة A/AC.105/1067الوثيقة ( لفرعية العلمية والتقنية وخالهلاا
    

    الفرعية العلمية والتقنية واخلمسني للجنة الثانيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة     
، A/AC.105/1065الوثيقـة  (اخلمـسني  احلاديـة و  يف تقرير اللجنة الفرعية عن أعمـال دورهتـا          َيرُِد  

عرض للمداوالت اليت أجرهتا بـشأن      ) ١٠-٧، الفقرات   لاملرفق األوَّ ، و ٢٣٤-٢٣١الفقرات  
  . واخلمسنياحلاديةمشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا 

ح علــى جلنــة قتَرُياخلمــسني، علــى البنــود الــيت ســاحلاديــة واللجنــةُ الفرعيــة، يف دورهتــا واتَّفقــت 
ــسلمية إدراجُ    ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة   اســتخدام الف ــا يف جــدول أعمــال دورة اللجن ه

  ).٢٣٣، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة (اخلمسني والثانية الفرعية 
ــارت ــة الفرعوأشـ ــة اللجنـ ــوع ا  أنَّ إىليـ ــضاء   موضـ ــة أحبـــاث الفـ ــا جلنـ ــع أن تنظِّمهـ ــدوة املزمـ لنـ

فـاق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني                    لالتِّ اً، وفقـ  ٢٠١٥ عام يف
نظرة إىل املاضي   : ر الكون ْبَس"، هو   )٢٤ ل، الفقرة ، املرفق األوَّ  A/AC.105/890 (٢٠٠٧ عام يف

  .)٢٣٤، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة ( "من خالل علم الفلك احلديث
    

   واخلمسنيالثالثةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  - ٨ 
 

، نظرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا           ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة      ٤ بالفقرة   عمالً
  : واخلمسني، يف البنود املوضوعية التاليةالثالثة

غــري الدوليــة ملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات  معلومــات عــن أنــشطة ا  )أ(  
  ؛)٤٥-٣٣، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة (ق بقانون الفضاء احلكومية فيما يتعلَّ

قــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلِّ  )ب(  
  ؛)٦٧-٤٦، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة (
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ــاملــس  )ج(   ــدار    ائل املتَّ صلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة امل
بل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق       الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسُّ                

االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لـألرض، دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                 
  ؛)٨٥-٦٨، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة (لالتصاالت 

التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه     )د(  
  ؛ )٩٩-٨٦، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة (األغراض السلمية  يف

ــضاء     ) ه(   ــانون الفـ ــال قـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــة  (بنـ ــر الوثيقـ ، A/AC.105/1067انظـ
  ؛)١٢٠-١٠٠الفقرات 
تعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اســ  )و(  

  ؛)١٣٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة ( تنقيحها يةإمكانواخلارجي 
صلة بتـدابري ختفيـف     ات القانونيـة املتَّـ    ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليَّ     تباُد  )ز(  

انظــر الوثيقــة (رعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلــسبان احلطــام الفــضائي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الف 
A/AC.105/1067 ؛)١٥٦-١٣٣، الفقرات  

ة  املعنيَّـ مـة قانونـاً  ألمـم املتحـدة غـري امللزِ     ل عام للمعلومات بشأن صكوك ا     تباُد  )ح(  
  ؛)١٧٤-١٥٧، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة ( بالفضاء اخلارجي

ــاســتعراض اآل  )ط(   ــة للتلي ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي   ات الدولي ع
  ؛)١٨٧-١٧٥، الفقرات A/AC.105/1067انظر الوثيقة (واستخدامه يف األغراض السلمية 

اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                   )ي(  
انظـر  ( واخلمـسني    الرابعـة بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتـا             

  ).٢١٤-١٨٩، الفقرات A/AC.105/1067الوثيقة 
    

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها    
أيَّــدت اللجنــةُ الفرعيــة التوصــية الداعيــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات     

ــم ــة ب   األمــ ــس املتعلقــ ــدة اخلمــ ــا عامــــ   املتحــ ــارجي وتطبيقهــ ــضاء اخلــ ــافياًالفــ ــة ( ا إضــ الوثيقــ
A/AC.105/1067 ،١٥، واملرفق األول، الفقرة ٤٨ة الفقر(.  
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صلة بتدابري ختفيف احلطام ات القانونية املتَّل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليَّتباُد    
    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

ــة ال ــة الفرعي ــدا    بعــني التقــدير حظــت اللجن ــشيكية وكن ــة الت ــا واجلمهوري  قــد وضــعت  أنَّ أملاني
،  للمعــايري الــيت اعتمــدهتا الــدول واملنظمــات الدوليــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي  وافيــةًخالصــةً

وطلبت إىل وفود هذه البلدان أن تواصل عملها على اخلالصـة الوافيـة بغيـة زيـادة عـدد الـدول            
كمـا طلبـت اللجنـة الفرعيـة أن ُتقـدَّم           . الدولية اليت تشتمل اخلالصـة علـى معايريهـا        واملنظمات  

الـــدورة الـــسابعة واخلمـــسني للجنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي   اخلالصـــة إىل األمانـــة قبـــل 
ــران  يف ــسلمية، يف حزي ــه /األغــراض ال ــسنَّ ،٢٠١٤يوني ــة خــالل   حــىت يت ــها للجن  تلــكى إتاحت

صة يهـا علـى صـفحة خمصَّـ       ية إىل األمانة أن تضع اخلالصة بعد تلقِّ       وطلبت اللجنة الفرع  . الدورة
  ).١٥٥ و١٥٤تان ، الفقرA/AC.105/1067الوثيقة ( موقعها الشبكي يف
  

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود     
    واخلمسنيالرابعة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا جديدة لكي
ح علـى جلنـة   َتقتـرِ وف  واخلمـسني، علـى البنـود الـيت سـ     الثالثـة  الفرعيـة، يف دورهتـا   اتَّفقت اللجنة 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إدراَجها يف جدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة       
  .)١٩٨الفقرة ، A/AC.105/1067انظر الوثيقة (واخلمسني  الرابعة
ركــز األورويب لقــانون  املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء واملدعــوةفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى واتَّ

، وأشـارت إىل أنَّ بإمكـان    واخلمـسني الرابعـة د أثنـاء دورهتـا     عقَـ  إىل تنظيم نـدوة تُ     داًالفضاء جمدَّ 
انظـر  (مني  نظِّ للمـ   مباشرةً م مبقترحاهتا  تتقدَّ للندوة أنْ مواضيع رئيسية    تقترح   الوفود اليت تودُّ أنْ   

  .)٢٠١ الفقرة، A/AC.105/1067الوثيقة 
لمـداوالت بـشأن     ل عـرضٌ  A/AC.105/1067 مـن الوثيقـة      ٢١٣ إىل   ٢٠٣الفقرات من    يف   ويرد

  .األمور التنظيمية
    

    الفضاء والتنمية املستدامة - ٩  
) ٢٧٨-٢٥٨، الفقـرات    A/68/20الوثيقـة   ( واخلمـسني    الـسادسة يف تقرير اللجنة عن دورهتا      َيرُِد  

  . والتنمية املستدامةعرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء
م البيئية البحرية والساحلية كموضـوع خـاص        ظُالنظر يف النُّ  موضوع  فقت اللجنة على إدراج     واتَّ

  .)٢٦٤ ة، الفقرA/68/20الوثيقة ( للمناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال
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 للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف دورة اللجنــة الفرعيــة   التــابع الفريــق العامــل اجلــامعورحَّــب
تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء      " يف سياق نظره يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون              اخلمسني،احلادية و 

 وخطـة   ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة              
ــا  ــة ملــــ ــام   التنميــــ ــد عــــ ــان   ، "٢٠١٥بعــــ ــن اليابــــ ــدَّم مــــ ــاملقترح املقــــ ــة  (بــــ ــر الوثيقــــ انظــــ

A/AC.105/2014/CRP.22(ــى املتطلَّ   حــول ، واتَّفــق ــام، كمــا اتَّفــق عل ــه الع ــاتهدف ــواردة يف ب  ال
 ، مبـا يف ذلـك عقـد       )ل، املرفـق األوَّ   A/AC.105/1065 (الفريـق العامـل اجلـامع      من تقريـر     ٣ الفقرة

خالل الدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة بـالتزامن مـع النظـر يف بنـد جـدول األعمـال                     مشاورات  
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"املعنون 

    
    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  - ١٠  

ــرُِد  ــا    َي ــة عــن أعمــال دورهت ــر اللجن ــسادسةيف تقري ــة ( واخلمــسني ال ــراA/68/20الوثيق  ت، الفق
الفوائــد "عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املعنــون    ) ٢٨٦-٢٧٩

  ".استعراض احلالة الراهنة: العرضية لتكنولوجيا الفضاء
    

   الفضاء واملياه - ١١ 
ــرُِد  ــا    َي ــال دورهت ــن أعم ــة ع ــر اللجن ــسادسةيف تقري ــة ( واخلمــسني ال ــراتA/68/20الوثيق  ، الفق
ــداوال ) ٢٩٧-٢٨٧ ــرٌض ملــ ــق      عــ ــا املتعلِّــ ــدول أعماهلــ ــد جــ ــول بنــ ــدورة حــ ــك الــ هتا يف تلــ

  .واملياه بالفضاء
    

   الفضاء وتغيُّر املناخ - ١٢ 
ــرُِد  ــا    َي ــة عــن أعمــال دورهت ــر اللجن ــسادسةيف تقري ــة ( واخلمــسني ال ــراتA/68/20الوثيق  ، الفق
ــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق بالفــضاء     ) ٣١١-٢٩٨ ــدورة حــول بن  عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك ال
  .املناخ وتغيُّر

    
   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٣ 

ــرُِد  ــا    َي ــة عــن أعمــال دورهت ــر اللجن ــسادسةيف تقري ــة ( واخلمــسني ال ــراتA/68/20الوثيق  ، الفق
عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق باســتخدام  ) ٣٢١-٣١٢

  .نظومة األمم املتحدةتكنولوجيا الفضاء يف م
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تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء         "تقريـر األمـني العـام املعنـون         وسوف ُيعـَرض علـى اللجنـة        
 يف سـياق    - ٢٠١٥-٢٠١٤االجتاهـات والنتـائج املتوقَّعـة للفتـرة         : داخل منظومة األمـم املتحـدة     
ع املــشترك بــني الجتمــااوتقريــر ) A/AC.105/1063الوثيقــة " (٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

  .(A/AC.105/1064) والثالثني الرابعةعن أعمال دورته الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي 
    

   دور اللجنة يف املستقبل  - ١٤  
ــرُِد  ــا     َيــ ــال دورهتــ ــن أعمــ ــة عــ ــر اللجنــ ــسادسةيف تقريــ ــسني الــ ــة ( واخلمــ ، A/68/20الوثيقــ

املتعلِّـق بـدور    ند جدول أعماهلا    عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول ب      ) ٣٣٣-٣٢٢ الفقرات
  .املستقبل اللجنة يف

  
   مسائل أخرى - ١٥ 

ــرُِد  ــا     َيــ ــال دورهتــ ــن أعمــ ــة عــ ــر اللجنــ ــسادسةيف تقريــ ــسني الــ ــة ( واخلمــ ، A/68/20الوثيقــ
 يف إطــار بنــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة) ٣٥٣-٣٣٤ الفقــرات
  .أخرى مبسائل

    
    ٢٠١٧‐ ٢٠١٦لجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة تشكيل مكاتب ال    

فـاَق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـة          ، االتِّ ٥٨/٨٩ مـن قرارهـا      ١١دت اجلمعيةُ العامـةُ، يف الفقـرة        أيَّ
ق الثـاين،   ، املرفـ  A/58/20الوثيقـة   ( مكاتب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املـستقبل            تشكيلبشأن  

 الوثيقة انظر( املتعلقة بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني      إىل التدابري  ، استناداً )٩-٥الفقرات  
A/52/20  الوثيقة   و ،، املرفق األولA/58/20      الـيت كانـت اجلمعيـة       )، املرفق الثاين، التـذييل الثالـث ،

   .٥٢/٥٦ يف قرارها أيَّدهتاقد 
ل  تتوصَّـ  ل، ينبغـي أنْ    مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املـستقب       بتشكيل للتدابري املتعلقة    اًووفق

ــب   واخلمــسني إىل اتِّالــسابعةاللجنــة يف دورهتــا   هيئتيهــا ْي فــاق بــشأن مجيــع أعــضاء مكتبــها ومكت
  .٢٠١٧-٢٠١٦الفرعيتني للفترة 

    
    عضوية اللجنة    

  دورتيهمـا املعقـودتني    ، يف اًأحاطت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة علمـ          
، A/AC.105/1065الوثيقــة (غ كــسمرب ل مــناملقــدَّمالعــضوية يف اللجنــة  ، بطلــب٢٠١٤ يف عــام
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 علـى اللجنـة    هـذا الطلـب   ُيعـَرُض   وف  وس ،)١٠، الفقرة   A/AC.105/1067، والوثيقة   ١٠ الفقرة
  .لكي تنظر فيه

    
    صفة املراقب    

 دورتيهمـــا ، يفاًأحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة علمـــ 
 عــدالرابطــة األفريقيــة الستــشعار البيئــة عــن بُ     مــن املقــدَّم، بالطلــب ٢٠١٤املعقــودتني عــام  

، والوثيقـة   ١١، الفقـرة    A/AC.105/1065الوثيقـة    (للحصول على صـفة مراقـب دائـم يف اللجنـة          
A/AC.105/1067 لكي تنظر فيهعلى اللجنة هذا الطلبُيعَرُض وف وس، )١١، الفقرة .  

    
    ئل التنظيميةاملسا    

، A/66/20انظـر الوثيقـة     ( ٢٠١١فقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني املعقـودة يف عـام             اتَّ
  :على ما يلي) ٢٩٨ الفقرة

   من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛ي أقصى قدرٍتوخِّ  )أ(  
 تكـون العـروض     دقـائق، وأن   ١٠ كل كلمة، كقاعدة عامـة،       ة تتجاوز مدَّ  أالَّ  )ب(  

هتا  تتجـاوز مـدَّ   ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة، وأالَّ    ذات صـلة وثيقـة  اإليضاحية العلمية والتقنيـة     
  د؛ يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها للوقت احملدَّوينبغي للرئيس أنْ. دقيقة ١٥

ــدء        )ج(   ــة قبــل ب ــديها إبــالغ األمان ــراقبني ل ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ينبغــي لل
ُتلقـى هـذه   وف ورة برغبتهم يف تقدمي عروض إيضاحية علمية وتقنية مع بيان البند الذي سـ    الد

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

.  بـــاب التـــسجيل يف هـــذه القائمـــة عنـــد رفـــع آخـــر جلـــسة عامـــة يف ذلـــك اليـــوم يغلـــق وأنْ
  . للترمجة الفوريةاًتتاح رؤوس أقالم للعروض اإليضاحية تيسري أن وينبغي

    
    مسائل أخرى    

  .، حسب االقتضاء تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفاً أنْ تودُّ اللجنةَلعلَّ
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    املرفق
  ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجيرشادياستجدول زمين   

    * واخلمسنيالسابعةاألغراض السلمية يف دورهتا  يف
جيـري فيهـا   وف لتـواريخ واألوقـات الـيت سـ       لهو دليل عام    اجلدول الزمين لألعمال الوارد أدناه      

ريهـا  تأخ وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو          . تناول البنود أثناء الـدورة    
بات أعضاء جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية وأيِّ قيـود تنظيميـة ُتواَجـه               حسب متطلَّ 

  .أثناء انعقاد الدورة
ابع لفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد التَّـ        يكون بإمكان ا  وف  وس

لجنـة اسـتخدام    لواخلمـسني    اء الـدورة الـسابعة     يعقـد اجتماعـه أثنـ      أنْللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة      
، كمــا ذكــرت اللجنــة الفرعيــة خــدمات الترمجــة الفوريــةر ، مــع تــوافُالفــضاء يف األغــراض الــسلمية

  ).٢٠ ، واملرفق الثالث، الفقرة٢١٩، الفقرة A/AC.105/1065الوثيقة (دورهتا احلادية واخلمسني 
  

 بعد الظهر ًصباحا التاريخ
  ٢٠١٤ه ييون/ حزيران١٣-١١

  األربعاء، 
 يونيه/ حزيران١١

  .افتتاح الدورة -١البند 
  . إقرار جدول األعمال-٢البند 
  . انتخاب أعضاء املكتب-٣البند 
 . كلمة الرئيس-٤البند 
  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُب ُس-٦البند 

األغراض استخدام الفضاء اخلارجي يف 
 .السلمية

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية 

 .واخلمسني
  .عروض إيضاحية تقنية

  اخلميس، 
 يونيه/ حزيران١٢

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُب ُس-٦البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
  .السلمية

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية 

  .واخلمسني
  .عروض إيضاحية تقنية

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُب ُس-٦البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 .السلمية

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
هتا احلادية والتقنية عن أعمال دور

 .واخلمسني
  .عروض إيضاحية تقنية

                                                         
اض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على أنْ يستمرَّ تزويد اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر *  

األعمال   لألعمال ال ميسُّ بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدولإرشاديالدول األعضاء جبدول زمين 
  )).ب( ١٦٩ ، الفقرة)A/50/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (
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 بعد الظهر ًصباحا التاريخ
  اجلمعة، 

  يونيه/ حزيران١٣
  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 

  احلاديةوالتقنية عن أعمال دورهتا
  .اخلمسنيو

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 
  . واخلمسنيالثالثةعن أعمال دورهتا 

  .إيضاحية تقنيةعروض 

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 

  . واخلمسنيالثالثةعن أعمال دورهتا 
  .مسائل أخرى -١٥البند 

  .عروض إيضاحية تقنية

  ٢٠١٤ هيوني/ حزيران٢٠-١٦
  ، االثنني
  يونيه/ حزيران١٦

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
لجنة الفرعية القانونية تقرير ال -٨البند 

  . واخلمسنيالثالثةعن أعمال دورهتا 
  . الفضاء والتنمية املستدامة -٩البند 

  .عروض إيضاحية تقنية

  .ل عام لآلراءتباُد -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 

  . واخلمسنيالثالثةعن أعمال دورهتا 
  . الفضاء والتنمية املستدامة -٩البند 
  .ض إيضاحية تقنيةعرو

  ، الثالثاء
  يونيه/ حزيران١٧

  . الفضاء والتنمية املستدامة -٩البند 
  .الفضاء واملياه -١١البند 
  .الفضاء وتغيُّر املناخ -١٢البند 

  .عروض إيضاحية تقنية

  .الفضاء واملياه -١١البند 
  .الفضاء وتغيُّر املناخ -١٢البند 
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٣البند 
 . منظومة األمم املتحدةيف

  .عروض إيضاحية تقنية
  ، األربعاء

  يونيه/ حزيران١٨
  .الفضاء واملياه -١١البند 
  .الفضاء وتغيُّر املناخ -١٢البند 
استخدام تكنولوجيا  -١٣البند 

 .الفضاء يف منظومة األمم املتحدة
  .عروض إيضاحية تقنية

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  .استعراض احلالة الراهنة: الفضاء
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٣البند 

  .يف منظومة األمم املتحدة
  .دور اللجنة يف املستقبل -١٤البند 

  .عروض إيضاحية تقنية
  ، اخلميس

  يونيه/ حزيران١٩
الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  .استعراض احلالة الراهنة: الفضاء
  . املستقبلدور اللجنة يف -١٤البند 
  . مسائل أخرى -١٥البند 

  .عروض إيضاحية تقنية

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  .استعراض احلالة الراهنة: الفضاء
  .دور اللجنة يف املستقبل -١٤البند 
  . مسائل أخرى -١٥البند 

  .عروض إيضاحية تقنية
  اجلمعة، 

  يونيه/ حزيران٢٠
م إىل قرير اللجنة املقدَّ ت-١٦البند 

  .اجلمعية العامة
قرير اللجنة املقدَّم إىل  ت-١٦البند 

  .اجلمعية العامة

  


