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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  السابعة واخلمسون الدورة
        ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

      مشروع التقرير    
 إضافة    

   
 الفصل الثاين  

   
      راتاالتوصيات والقر  

    استعراض احلالة الراهنة: ضية لتكنولوجيا الفضاءَعَرالفوائد ال - هاء 
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "نة يف بند جدول األعمـال املعنـون         نظرت اللج  -١

 .٦٨/٧٥، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة

 وكنـدا  لو االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وبوركينـا فاسـو    هذا البند ممثِّ    يف إطار  وتكلَّم  -٢
م يف إطــار هــذا البنــد املراقــب عــن الرابطــة  تكلَّــكمــا. واملكــسيك والواليــات املتحــدة واليابــان

  .األوروبية للسنة الدولية للفضاء
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                  -٣

 اسـتراتيجيات إلدارة التنميـة      اسـتحداث بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء، الـيت أفـضت إىل          
جمـاالت علميـة   ية اإلقليمية، وكذلك إىل ظهـور ابتكـارات مفيـدة للمجتمـع املـدين يف          االقتصاد

وجيا والكيمياء والتكنولوجيا النانوية وعلم الفلك والزراعـة         والبيول ، منها الطب   عديدة عمليةو



 

2 V.14-04019 

 

A/AC.105/L.291/Add.4

 ومحايـة    والبحري والنقل التجـاري الفـضائي       والنقل اجلوي والربي   واجليولوجيا ورسم اخلرائط  
 التنميــة ألغــراض وختطــيط اســتغالل األراضــي   يــة الفكريــة والــرخص التجاريــة   امللكحقــوق 

ــة  ــشغيل اآليلاحلــضرية والريفي ــق  والت ــات العــدات وامل وتطــوير  ومكافحــة احلرائ ــة رباجمي الالزم
  . وإنتاج الطاقة ونقلهاملعاجلة البيانات والتعدين ومحاية الطبيعة والطاقة املتجددة

يف تــوفري  د العرضــية لتكنولوجيــا الفــضاء هلــا أمهيــة خاصــة الفوائــنَّوالحظــت اللجنــة أ  -٤
 يف اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة           كبرياً سهم إسهاماً ُتو،  الرعاية الصحية يف الوقت املناسب    

 إمكانية الوصول إىل خـدمات االتـصاالت املتعلقـة بدراسـة األوبئـة عـن                يف هذا اجملال، إذ ُتعزِّز    
 تعزيـز محايـة     ا أفـضى إىل   ، ممَّـ   اجليولوجيـة  واملـسوح ويف إدارة اخلـرائط     عـد،   عد والتطبيب عن بُ   ُب

ة مــن الفــضاء قــد دعمــت  دَّ الفوائــد املــستمنَّ أوالحظــت اللجنــة أيــضاً. احلقــوق يف األراضــي
  .زاعات املتعلقة بامللكية ل إىل حلول سلمية للنتطوير البىن التحتية وأسهمت يف التوصُّ

ــى أنَّ واتَّ  -٥ ــة عل ــشكِّل حمرِّكــاً   فقــت اللجن ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي ــا قو الفوائ ي 
لالبتكــار التكنولــوجي والنمــو يف القطــاع الــصناعي وقطــاع اخلــدمات علــى الــسواء وأنَّ مــن    

بىن التحتيـة الوطنيـة     ستخدم لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ولتطوير ال      املمكن واملفيد أن تُ   
  . يف املشاريع الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامةستخدم أن ُتكما ميكن لالتصاالت، 

 إىل تنفيـذ  خصيـصاً هـة   احلكومات وضعت سياسـات وطنيـة موجَّ      والحظت اللجنة أنَّ    -٦
املنـاطق الوطنيـة وحتـسني      بـني   ربط  الـ  يف اجلهود الراميـة إىل    ة من الفضاء    دَّالتكنولوجيات املستم 

  .نمية الصناعيةالكفاءة يف قطاعات البىن التحتية والنقل والت
هــا  ألنَّ،فوائــد العرضــية لتكنولوجيــا الفــضاء مواصــلة التــرويج للفقــت اللجنــة علــى واتَّ  -٧

 النـهوض    أفـضى إىل   اممَّـ  تكنولوجيـات مبتكـرة يف قطاعـات أخـرى،           اسـتحداث ساعدت علـى    
  . يف حتسني نوعية احلياةوأسهمباالقتصادات 

راك القطاع املـدين والقطـاع اخلـاص         احلكومات قد جنحت يف إش     نَّوالحظت اللجنة أ    -٨
 النـهائي والتنفيـذ     املـستعمل  بتقيـيم احتياجـات      تتعلـق  مشاريع خمتلفـة  واملؤسسات األكادميية يف    

  . على الصعيدين التجاري والصناعيالعملي للفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء
 ."Spinoff 2013"  الناسا املعنونمنشوُر وقد أُتيح للجنة  -٩
   

 ور اللجنة يف املستقبلد - طاء  
 

، وفقـاً لقـرار     "دور اللجنـة يف املـستقبل     "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنـون           -١٠
  .٦٨/٧٥اجلمعية العامة 
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لو االحتاد الروسي وبلجيكـا واجلزائـر ورومانيـا وسويـسرا            هذا البند ممثِّ    يف إطار  وتكلَّم  -١١
ــ)البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال   وفـــنوالـــصني دا واملكـــسيك واململكـــة املتحـــدة والنمـــسا   وكنـ

لـو دول    ممثِّ تكلَّم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء              كما  .  واليابان والواليات املتحدة 
  .أعضاء أخرى

   العديــد مــن املــسائل املتــصلة بــدورها يف املــستقبل ســبق أن عوجلــت   والحظــت اللجنــة أنَّ  -١٢
  . أجزاء أخرى من هذا التقرير يف، وسوف تظهر من مثَّال بنود أخرى من جدول األعمضمن إطار

هـا وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة                فقت اللجنة علـى أنَّ    تَّوا  -١٣
 االسـتخدامات الـسلمية  التعـاون الـدويل يف    لتعزيـز  من نوعهـا    فريدةً  مشتركةً ةً منصَّ  معاً شكِّلُت
 التفاعـل بـني     زيـادة د العـاملي، ولـذلك ينبغـي، حـسب االقتـضاء،            لفضاء اخلارجي على الـصعي    ل

  .عرض عليها من مسائل جامعةما ُيهذه اهليئات الثالث بشأن 
 اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني ينبغـي أن تـسعى جاهـدة إلقامـة        عرب عـن رأي مفـاده أنَّ      وأُ  -١٤

التعـاون والتنـسيق يف جمـال    ب لتقريـر الـسياسات اخلاصـة   ليات اإلقليمية الرئيسية اآلحوار أوثق مع    
 البيئــــة احمليطــــة  التغيُّــــر املــــستمر يفالفــــضاء، وأن تواصــــل تقيــــيم دورهــــا وعملــــها يف ضــــوء 

 عــدد البلــدان املعنيــة واجلهــات الفاعلــة مــن  وازديــادباالســتخدامات الــسلمية للفــضاء اخلــارجي  
هتـدف إىل النـهوض     لتعـاون   ل من املهم يف هذا الصدد أن تدرس اللجنة أشكاالً        و. القطاع اخلاص 

اسـتغالل الفــضاء، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للتعـاون بــني البلــدان املرتــادة للفــضاء والبلــدان غــري   ب
 إتاحـة املعـارف     تضييق الفارق يف مستوى التطوُّر، وأن جتري تقييمـاً لكيفيـة          املرتادة للفضاء بغية    

  .ارتياد الفضاء على طلب البلدان احلديثة العهد ب بناًء، العاملنطاقواخلربات على 
 التعاونيـة اجلديـدة   النـهوج ع وتـدعم    ه ينبغي للجنـة أن تـشجِّ       أنَّ عرب عن رأي مفاده   وأُ  -١٥

 األنـشطة التعاونيـة اجلديـدة الـيت         فيهـا اليت هتدف إىل حتقيـق نتـائج، مبـا          وة قطاعات   الشاملة لعدَّ 
  .جتمع بني استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقات رصد األرض

ه ر الـسريع لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتزايـد التوجُّـ         التطوُّ  أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده     -١٦
يات عا اللجنــة يف مواجهــة حتــدِّ َضــ َو قــديــاواســتغالهلا جتار األنــشطة الفــضائية خصخــصةحنــو 

يـسية  وظيفتـها الرئ  ل اًتعزيـز ة،   اجلديـد  اتر التطـوُّ  هف مع هذ  ا أن تتكيَّ   عليه  فإنَّ  ومن مثَّ  ،متزايدة
  .ئيةنشطة الفضااألكقوة دافعة يف تطوير قانون الفضاء وتنظيم 

تـشريع   يف القيـادي  دورهـا   صـون وتـدعيم   لجنـة   أن تواصـل ال   عرب عن رأي مفـاده      أُو  -١٧
 وبناء القدرات يف جمـال تطبيقـات   ،ئيةنشطة الفضااأل، وتنسيق التعاون الدويل يف    قانون الفضاء 

  .علوم وتكنولوجيا الفضاء
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 يف أعمـال خمتلـف املنظمـات    التـضافر ز ه ينبغي للجنة أن تعزِّرب عن رأي مفاده أنَّ    عوأُ  -١٨
 من خالل حتسني التواصـل والتفاعـل، وتعزيـز التعـاون الـدويل،              ،واآلليات ذات الصلة بالفضاء   

 املعلومات، وتنفيذ أنشطة التثقيف والتوعيـة بطريقـة أكثـر اسـتباقية     وتقاسمونقل التكنولوجيا،  
لكـي   مـن الفـرص للبلـدان الناميـة     وتـوفري مزيـد   مـستدام   فضائي  بغية ضمان تعاون   ،وبراغماتية
  . يف علوم وتكنولوجيا الفضاءأوجه التقدُّم من تستفيد
 فهـم أفـضل     الكتـساب  موضـوعية ومنطقيـة      هنـاك حاجـة     أنَّ وأُعرب عـن رأي مفـاده       -١٩

مـن  سرية يف الفـضاء اخلـارجي       تدابري ق والوسائل الالزمة الختاذ    قانونية  السس  األألمهية ترسيخ   
 حاجـة   ومثـة .  احلق يف الدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي، يف حالـة افتراضـية             خالل ممارسة 

مـن أجـل حتقيـق َتفهُّـم أفـضل      جنـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة          الل يف إطـار  يـة   إلجراء دراسة جدّ  
جـوء إىل الـدفاع عـن الـنفس         فـإذا مل ُينظـر يف آليـة لل        .  هبذا الشأن  تركمشسياسي  واختاذ إجراء   

بــشأن أساســية علــى األقــل غ صــكوك ، وإذا مل ُتــَصُتفــسَّر تلــك اآلليــةيف الفـضاء اخلــارجي ومل  
 الـيت    العمليـات الفـضائية    ألمـان  التنظيميـة    الـضوابط  نَّ عـن الـنفس، فـإ      للـدفاع جلوانب احملورية   ا

 . تعاين من ضعف خطري ستظلُّ بصوغهاحاليا  اللجنة واللجنة الفرعية العلمية والتقنيةتقوم

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أالَّ تنــهمك اللجنــة يف إجــراء دراســة مفــصَّلة      -٢٠
  .األسلحة يف الفضاء اخلارجي واستخدامهاومستفيضة ملسألة وضع 

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ االقتراح الداعي إىل أن ُينشأ، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،                -٢١
 صغري وفعَّال ُيعىن باملعلومات املتعلقة برصد األجسام واألحداث يف البيئـة القريبـة           مركز موحَّد 

من األرض هو اقتراح يتماشى متاماً مع املهام املذكورة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين                
  ).A/68/189(بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي 

ــة النظــر، ضــمن إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون     فقــت اواتَّ  -٢٢ ــة علــى أمهي ســبل "للجن
، يف املنظــور األوســع "ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 

 يـرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنـشطة الفـضائية                       ومـا لألمن الفضائي   
انة أدوات فعَّالة ميكن أن تزوِّد اللجنـة بإرشـادات جديـدة،            بصورة مأمونة ومسؤولة، وأمهية استب    

هـذا  والحظـت اللجنـة يف    . على حنو براغمايت ودون مساس بوالية حمافل حكومية دوليـة أخـرى           
السياق أنَّه قد يكـون مـن املفيـد إجـراء دراسـة مركَّـزة للمـسائل املتعلقـة بتطبيـق قواعـد القـانون                         

  .الدويل اليت هلا صلة باحلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 بـشأن تـدابري كفالـة    ٦٨/٥٠فقت اللجنة، مبا يتماشى متاماً مع قرار اجلمعية العامة      واتَّ  -٢٣
شفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، على أن تنظر أثنـاء دورهتـا الثامنـة واخلمـسني،      ال
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سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام       "، ضمن إطـار بنـد جـدول أعماهلـا املعنـون             ٢٠١٥عام  
ــسلمية  ــراض الـ ــارجي يف األغـ ــضاء اخلـ ــرباء   "الفـ ــق اخلـ ــر فريـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ، يف التوصـ

، بغيـة اسـتبانة     ء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي          بتدابري كفالة الشفافية وبنـا     احلكوميني املعين 
ضـمان   ألغـراض  يـا أقـصى مـدى ممكـن عمل    إىل واالستفادة منها    مواءمتها التوصيات اليت ميكن  

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بوجه عامو أمان العمليات الفضائية
لبت اللجنة إىل األمانة أن تدعو الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي آرائها بـشأن ُسـبل              وط  -٢٤

االستفادة من التوصيات الواردة يف تقرير اخلرباء احلكوميني واليت هلا صـلة بـضمان أمـان العمليـات                  
 به الفريـق    يضطلعأو قد َيتبيَّن أهنا مفيدة يف هذا الشأن، ويف سياق العمل اجلاري الذي              /الفضائية و 

ــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة      العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، الت
والتقنية، وأن تتيح ردود الدول األعضاء لدورة اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة الثانيـة واخلمـسني،                   

  .٢٠١٥دان يف عام ولدورة اللجنة الفرعية القانونية الرابعة واخلمسني، اللتني ستعق
فقت اللجنة على مواصلة النظر يف هذا البنـد أثنـاء دورهتـا الثامنـة واخلمـسني، عـام                   واتَّ  -٢٥

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع٢٠١٥
    

    مسائل أخرى - ياء  
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة       "مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -٢٦

  .٦٨/٧٥العامة 
وكنــدا والواليــات ) البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  فــنلــو ثِّ يف إطــار هــذا البنــد مم موتكلَّــ  -٢٧

  .لو دول أعضاء أخرىممثِّ أثناء التبادل العام لآلراءم بشأن هذا البند تكلَّكما . املتحدة
    

اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   - ١  
    ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة 
كــان اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح لربنــامج اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    -٢٨

وقــد .  معروضــاً علــى اللجنــة لتنظــر فيــه )A/69/6 (Prog. 5(( ٢٠١٧-٢٠١٦الــسلمية للفتــرة 
  . اإلطار االستراتيجي املقترح على اللجنةوافقت
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    ٢٠١٧- ٢٠١٦ة تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفتر  - ٢  
، وعمــالً بالتــدابري املتــصلة بطرائــق عمــل اللجنــة   ٦٨/٧٥وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٢٩

  ، نظـــرت اللجنـــة ٥٢/٥٦هتـــا اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا  حـــسبما أقرَّ)١(وهيئتيهـــا الفـــرعيتني،
  .٢٠١٧-٢٠١٦يف تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

 دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى قــد أيَّــدت ترشــيح دافيــد       والحظــت اللجنــة أنَّ   -٣٠
  ).A/AC.105/2014/CRP.17 (٢٠١٧-٢٠١٦ملنصب رئيس اللجنة للفترة ) كندا(كيندال 

ــاريب    -٣١ ــة والكـ ــا الالتينيـ ــة أيـــضاً أنَّ دول أمريكـ ــيح   والحظـــت اللجنـ   ي قـــد أيَّـــدت ترشـ
 ٢٠١٧-٢٠١٦القانونيـة للفتـرة     ملنصب رئيس اللجنـة الفرعيـة       ) شيلي( كولر   الخوسهيلموت  

)A/AC.105/2014/CRP.18 .(  
والحظت اللجنة أنَّ دول أوروبا الشرقية والدول األفريقية والدول اآلسيوية ستـسمِّي              -٣٢
ر ورئـيس   املقـرِّ /حيها ملناصـب النائـب األول لـرئيس اللجنـة والنائـب الثـاين لـرئيس اللجنـة                 مرشَّ

للجنـــة ادورة ، قبـــل ٢٠١٧-٢٠١٦، للفتـــرة التـــوايل اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة علـــى
  .٢٠١٥اليت سُتعقَد يف عام القادمة، 

    
    عضوية اللجنة  - ٣  

انظــر (رحَّبــت اللجنــة بالطلــب املقــدَّم مــن لكــسمربغ لالنــضمام إىل عــضوية اللجنــة      -٣٣
A/AC.105/2014/CRP.3.(  

 ،٢٠١٤ عـام    ،ة والـستني  وقرَّرت اللجنـة أن توصـي اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـع                -٣٤
 . يف اللجنةبأن تصبح لكسمربغ عضواً

    
     املراقبصفة  - ٤  

عـد احلـصولَ علـى     بطلب الرابطة األفريقية الستشعار البيئـة عـن بُ  أحاطت اللجنة علماً    -٣٥
وُعرض الطلب واملراسـالت ذات الـصلة علـى اللجنـة يف ورقـة              .  مراقب دائم لدى اللجنة    صفة

  .A/AC.105/2014/CRP.4غرفة االجتماعات 

───────────────── 
  ، املرفق األول؛ )A/52/20 (٢٠ رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق )1(  

  ، )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم وانظر أيضاً 
 .املرفق الثاين، التذييل الثالث
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 يف دورهتـا التاسـعة والـستني، عـام       اجلمعيـة العامـة بـأن متـنح        أن توصـي  وقرَّرت اللجنة     -٣٦
  . عد املراقب الدائم لدى اللجنة للرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن ُبصفة، ٢٠١٤

ــام        -٣٧ ــسني، ع ــسادسة واخلم ــا ال ــة يف دورهت ــب اللجن ــاً لطل ــة  ٢٠١٣ووفق ــت األمان ، مجع
ع بـه املنظمـات     مات عن املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي تتمتَّ         معلو

 ت اللجنـةُ  وحثَّـ ). A/AC.105/2014/CRP.8( مراقب دائم لدى اللجنـة       صفةغري احلكومية اليت هلا     
 بعـد إجـراءات طلـب       تـستهل  مراقـب دائـم لـديها والـيت مل           صـفة  احلكومية اليت هلا      غريَ املنظماِت
  .أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب علىعلى مركز استشاري لدى اجمللس، احلصول 

    
    املسائل التنظيمية  - ٥  

سـبق   املـسائل التنظيميـة وطريقـة عمـل اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني                نَّالحظت اللجنـة أ     -٣٨
 يـرد بياهنـا يف أجـزاء أخـرى           فـسوف  ومـن مثَّ  تناوهلا يف إطار بنود أخرى من جدول األعمـال،          

  . التقريرمن هذا
ي أقـصى درجـة مـن املرونـة يف اجلدولـة          دت اللجنة علـى اسـتمرار احلاجـة إىل تـوخِّ          وأكَّ  -٣٩

 بغرض حتقيق التـوازن األمثـل بـني         ،الزمنية لبنود جدول أعمال دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني       
  .فرقة العاملةلع هبا يف إطار األالنظر يف بنود جدول األعمال يف اجللسات العامة واألعمال املضط

رة لوقف اسـتخدام النـصوص احلرفيـة غـري           الفترة التجريبية املقرَّ   أنَّواستذكرت اللجنة     -٤٠
ــهي  ــة   نَّ، وأ٢٠١٥ يف عــام املنقَّحــة ســوف تنت ــة واخلمــسني، واللجن ــة، يف دورهتــا الثامن  اللجن

 التـسجيالت   سـتخدام ال ُتجريـان تقييمـاً   الفرعية القانونية، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، سـوف         
  ).A/AC.105/C.2/L.282، و٢٩٧، الفقرة A/66/20انظر (الرقمية 

 مـن   يـا حال مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          اهبـ ضطلع  يـ  مـا رتياح  ابوالحظت اللجنة     -٤١
  . تنشيط املوقع الشبكي للمكتب وحتسينهل أعمال

    
     الثامنة واخلمسني اللجنةلدورةت مشروع جدول األعمال املؤقَّ  - ٦  

  :يف البنود التالية، ٢٠١٥رهتا الثامنة واخلمسني، عام  دوأثناء بأن تنظرأوصت اللجنة   -٤٢
  . لآلراءتبادل عام  -١  
  .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٢  
  .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني  -٣  
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  .ر اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسنيتقري  -٤  
  .الفضاء والتنمية املستدامة  -٥  
  .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  
  .الفضاء واملياه  -٧  
  .الفضاء وتغيُّر املناخ  -٨  
  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -٩  
  .دور اللجنة يف املستقبل  -١٠  
  .مسائل أخرى  -١١  

لجنـة يف دورهتـا القادمـة    واتَّفقت اللجنة على أن تضع األمانة اجلدول الزمين ألعمال ال     -٤٣
كِّن الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد               ، على حنو مي   ٢٠١٥عام  

  .التقنية، من االستعانة خبدمات الترمجة الشفويةالبعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية و
 عقد حلقة عمل خاصة حـول طقـس الفـضاء علـى     ُيعَتزم هوالحظت اللجنة بارتياح أنَّ   -٤٤

  .٢٠١٥عام ،  للجنة الفرعية العلمية والتقنيةواخلمسنيالثانية هامش الدورة 
ة نقـاش تتنـاول التنميـة    م مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي حلقـ  فقت اللجنة على أن ينظِّ  تَّوا  -٤٥

يف إطـار اللجنـة     تلـك احللقـة  َدُتعقَـ علـى أن  و ،٢٠١٥لتنمية ملا بعـد عـام     ااملستدامة يف سياق خطة     
التعـاون  " يف البند املعنـون       عندما تنظر  ، للجمعية  التاسعة والستني  الدورة أثناءالرابعة للجمعية العامة    

املوضــوع ر املكتــب أن يقــرِّعلــى ، و"سلميةالــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــ 
  . حللقة النقاشاخلاص

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  

   جلنتيهـا الفـرعيتني     ت التـايل لـدورهتا ودوريت     اتَّفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقَّـ            -٤٦
  :٢٠١٥يف عام 

 املكان التاريخ 
 فيينا ٢٠١٥فرباير / شباط١٣ إىل ٢ ة والتقنيةاللجنة الفرعية العلمي

 فيينا ٢٠١٥أبريل / نيسان٢٤ إىل ١٣ اللجنة الفرعية القانونية
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

 يف األغراض السلمية
 فيينا ٢٠١٥يونيه / حزيران١٩ إىل ١٠

 


