
 A/AC.105/L.297 األمـم املتحـدة

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
11 May 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
280515    V.15-03211 (A) 

*1503211*
 

[Start1]

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  األغراض السلميةيف 

  الدورة الثامنة واخلمسون
  ٢٠١٥ هحزيران/يوني ١٩- ١٠فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ١٤البند 

        مسائل أخرى
الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف     

مية: موضوع دورات الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السل
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية 

     ٢٠١٨العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 
     مذكِّرة من األمانة    

   مةدِّمق  - أوالً  
الثانيـة   نظر الفريق العامل اجلـامع التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، أثنـاء الـدورة          -١

، يف البند املتعلـق بتسـخري تكنولوجيـا الفضـاء     ٢٠١٥واخلمسني للجنة الفرعية املعقودة يف عام 
ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة وخطـة   

 .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

رة مقدَّمــة مــن الــرئيس الســابق ويف هــذا الســياق، ُعرضــت علــى الفريــق العامــل مــذكِّ   -٢
والرئيس احلايل والرئيس القادم للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بعنـوان     

                                                         
  * A/AC.105/L.292.  
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كموضـوع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة         ٢٠١٨عـام  ‘ ٥٠اليونيسبيس+"’
ــلمية" (ا     ــراض الســــ ــارجي يف األغــــ ــاء اخلــــ ــتخدام الفضــــ ــة اســــ ــة وجلنــــ ــة القانونيــــ لوثيقــــ

A/AC.105/C.1/2015/CRP. 30.(  
احلـايل  والسـابق   ؤساء اللجنةرووافق الفريق العامل على االقتراح الرئيسي الذي قدَّمه   -٣
، وطلـب إىل األمانـة أن تصـوغ، بالتشـاور الوثيـق مـع هـؤالء الرؤسـاء، اقتـراحهم هـذا           القادمو

لسـت لألمـم املتحـدة لتنظـر فيـه اللجنـة يف دورهتـا        مبزيد من التفصيل وتعرضه باللغات الرمسية ا
مــن املرفــق األول للوثيقــة   ٤و ٣(انظــر الفقــرتني  ٢٠١٥الثامنــة واخلمســني يف حزيران/يونيــه  

A/AC.105/1088.(  
 عــام  ونظــرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني املعقــودة يف         -٤

اء اللجنـــــة الســـــابق واحلـــــايل والقـــــادم بعنـــــوان مـــــة مـــــن رؤســـــ، يف املـــــذكِّرة املقد٢٠١٥َّ
كموضـوع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة         ٢٠١٨عـام  ‘ ٥٠اليونيسبيس+"’

ــة       ــلمية" (الوثيقــــ ــراض الســــ ــارجي يف األغــــ ــاء اخلــــ ــتخدام الفضــــ ــة اســــ ــة وجلنــــ القانونيــــ
A/AC.105/C.2/2015/CRP.10(.  

ئيسي الذي قُدِّم يف ورقـة غرفـة االجتماعـات    ووافقت اللجنة الفرعية على االقتراح الر  -٥
املذكورة، وطلبت إىل األمانة، بالتشاور الوثيق مع رؤساء اللجنـة السـابق واحلـايل والقـادم، أن     
تصوغ اقتراحهم هذا مبزيد من التفصـيل وتعرضـه بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت لتنظـر         

يف اعتبارها التوصـيات   ، آخذة٢٠١٥ًن/يونيه فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني يف حزيرا
ــيت وردت يف        ــة واخلمســني، وال ــا الثاني ــة يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــها اللجن ــيت قدَّمت ال

ــرة ــا  ٤ الفقـ ــرتني  A/AC.105/1088 مـــن املرفـــق األول لتقريرهـ ــر الفقـ مـــن  ٢٣٤و ٢٣٣(انظـ
  ).A/AC.105/1090  الوثيقة

هتا األمانة بالتشاور مـع رؤسـاء اللجنـة السـابق واحلـايل       أعدَّوتتضمَّن هذه الوثيقة، اليت  -٦
لكــي تنظــر فيــه اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني يف عــام    أكثــر تفصــيالً اًوالقــادم، اقتراحــ

، بناًء على طلب اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة كـل منـهما        ٢٠١٥
  .٢٠١٥ املعقودة يف عام دورهتايف 
وتـــرد يف هـــذه الوثيقـــة بعـــض االقتراحـــات بشـــأن األعمـــال التحضـــريية الـــيت ميكـــن     -٧
ــان          أن ــان الفرعيت ــة واهليئت ــة العام ــابع لألمان ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الت ــا مكت يضــطلع هب

ــداً  ــة متهي ــان للجن للــذكرى الســنوية اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف     التابعت
ــام    الفضــاء اخلــارجي  "). ٥٠("اليونيســبيس+ ٢٠١٨واســتخدامه يف األغــراض الســلمية يف ع
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ن اقتراحــات بــأن يقــوم االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء  تتضــمَّ كمــا
اخلارجي، حتت قيادة املكتب، بتكييف أنشطته يف الفتـرة املقبلـة الـيت تسـبق الـدورة املواضـيعية       

  ".٥٠واملتعلقة مبوضوع "اليونيسبيس+ ٢٠١٨للجنة وهيئتيها الفرعيتني لعام 
    

اقتراح مقدَّم من الرئيس السابق والرئيس احلايل والرئيس القادم للجنة   - ثانياً  
    استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ُعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض    -٨
وية الــذكرى الســن ٢٠١٨. ويصــادف عــام ١٩٦٨بيس) ألول مــرة يف عــام الســلمية (اليونيســ

هــذا وقــت مناســب لتقيــيم املســامهات الــيت قدَّمتــها مــؤمترات     اخلمســني لــذلك املــؤمتر، ولعــلَّ 
، واملـــؤمتر الثـــاين املعقـــود يف عـــام ١٩٦٨اليونيســـبيس الثالثـــة (املـــؤمتر األول املعقـــود يف عـــام 

الصــعيد ) يف جمــال حوكمــة الفضــاء علــى    ١٩٩٩يف عــام ، واملــؤمتر الثالــث املعقــود   ١٩٨٢
مضت، أسهمت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       اًعام ٥٠العاملي. وعلى مدى 

القانونية، بـدعم مـن مكتـب شـؤون      السلمية، وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، وجلنتها الفرعية
ذ علــى ن الــدويل يف أنشــطة الفضــاء الــيت تنفَّــيف تعزيــز التعــاو اًكــبري اًالفضــاء اخلــارجي، إســهام

 املستوى الدويل واإلقليمي واألقاليمي والوطين لفائدة مجيع البلدان.

ــة  وُتتــيح الــذكرى الســنوية اخلمســون ملــؤمتر اليونيســبيس األول فرصــةً    -٩ للنظــر يف احلال
ايـد فيـه اخنـراط    ، يف وقـت يتز الراهنة، وحتديد الدور الذي ميكن أن تضطلع به اللجنة مسـتقبالً 

اجلهــات الفاعلــة، احلكوميــة وغــري احلكوميــة علــى الســواء، يف مشــاريع الستكشــاف الفضــاء    
على انعقاد مـؤمتر اليونيسـبيس الثالـث الـذي أمجـع       اًعام ١٦فضائية. وقد مرَّت  وتنفيذ أنشطة

يسـبيس الثالـث   الكلُّ على جناحه، سواء من الناحية املواضيعية أو التنظيمية. كما أنَّ مؤمتر اليون
رت أمـور  دة يف األلفيـة السـابقة. وقـد تغيَّـ    كان آخر املؤمترات العامليـة الـيت عقـدهتا األمـم املتحـ     

كثرية يف جمال مشاريع الفضاء على الصعيد العاملي منذ بدايـة القـرن احلـادي والعشـرين، ومـن      
عـه  إجنازات وما ميكـن توقُّ  حتقَّق مناملالئم أن تضطلع األوساط العاملية املعنية بالفضاء بتقييم ما 

ــدِّ       ــائج االســتعراض املتع ــن خــالل النظــر يف نت ــك م ــا يف ذل ــذ  يف املســتقبل، مب د الســنوات لتنفي
  ").٥ض عنه مؤمتر اليونيسبيس الثالث (استعراض "اليونيسبيس الثالث+متخَّ  ما
املسـتوى   مـن نوعـه علـى    لفرعيتني وأمانتها، حمفالً فريداًوتتيح اللجنة، جبانب هيئتيها ا  -١٠

العاملي. وقد أرست العالقةُ املتبادلة بني البلدان الكربى يف جمال ارتياد الفضاء والبلدان الناشـئة  
ــاء        ــدويل وجهــود بن ــادة التعــاون ال ــدان فيمــا يتعلــق بزي يف هــذا اجملــال، واحلــوار بــني تلــك البل
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ول أعمــال القــدرات لصــاحل البلــدان الناميــة، أســاَس النجــاح علــى مــر الســنني. وقــد أخــذ جــد 
ضـاء  سـاع نطـاق مفهـوم أمـن الف    ، ألسباب ليس أقلـها اتِّ اًر ويزداد تعقيدالفضاء اخلارجي يتطوَّ

ر طبيعة األنشطة الفضـائية بـدورها   ع الذي شهده القطاع الفضائي التجاري، كما تتطوَّوالتوسُّ
ئ توجيهيـة  ى هذه البيئة اجلديدة يف وضع آليات دولية مثـل مبـاد  لتواكب تلك احلقائق. وتتجلَّ

  نات قواعد وغري ذلك من تدابري بناء الثقة.ومدوِّ
يات اليت تواجـه البشـرية والتنميـة املسـتدامة، ومحايـة البيئـة الفضـائية،        والتصدِّي للتحدِّ  -١١

وضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، كلــها أمــوٌر تتطلــب املزيــد مــن     
بـإقرار األهـداف    ٢٠١٥يف عـام   ٢٠١٥ة ملـا بعـد عـام    االهتمام. وسـوف ُتعتمـد خطـة التنميـ    

اجلديــدة للتنميــة املســتدامة، ويتطلــب هــذا اهلــدف الرئيســي تعزيــز حوكمــة الفضــاء اخلــارجي   
  وتقوية هياكل الدعم على مجيع الصُّعد، مبا يف ذلك حتسني البنيات التحتية للبيانات املكانية.

دويل يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     ومنذ بداية عصر الفضاء، تطـور التعـاون الـ     -١٢
ز على النظر يف إنشاء آليات وبنيات حتتية للتعـاون والتنسـيق   يف األغراض السلمية على حنو حيفِّ

يف جمال الفضاء على املستوى الدويل واإلقليمي واألقاليمي والوطين. ومن هـذا املنطلـق، ميكـن    
ر املكتـب واللجنـة داخـل منظومـة األمـم      ووسـائل لتعزيـز دو   قائـ طرالنظـر يف اسـتحداث    اًأيض

  املتحدة ويف األوساط العاملية املعنية بالفضاء.
بعـدد  أعمال اللجنة وهيئتيها الفـرعيتني   ، ستمر٢٠١٨ُّة حىت عام وخالل الفترة املمتدَّ  -١٣

دة الـيت سـيجري خالهلـا تنـاول موضـوع هياكـل احلوكمـة، مـن بـني          من املراحل الرئيسية احملدَّ
  ى:أمور أخر
 اً، اجتماعــ٢٠١٥ســوف تعقــد اجلمعيــة العامــة، يف دورهتــا الســبعني يف عــام     (أ)  
للجنتني األوىل والرابعـة بشـأن تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء          اًمشترك اًخمصَّص

ــراض الســلمية إجــراءات         ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــد وضــعت جلن اخلــارجي، وق
تـربط بـني تلـك التـدابري وبـني أمـان العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة           لدراسة العالقة الـيت  

  ؛اًالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد عموم
م ظُسوف ُيحتفل بالذكرى السنوية العاشرة إلنشاء اللجنة الدولية املعنيـة بـالنُّ    (ب)  

  ؛٢٠١٥العاملية لسواتل املالحة يف عام 
ــذكرى ٢٠١٦ســوف ُيحتفــى يف عــام    (ج)   ــامج    بال الســنوية العاشــرة إلنشــاء برن

األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت 
  الطوارئ (برنامج سبايدر)؛
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ر اعتماد املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي        من املقرَّ  (د)  
  ؛٢٠١٦يف األمد البعيد يف عام 

بالـذكرى السـنوية اخلمسـني العتمـاد معاهـدة       ٢٠١٧يف عـام   حتفىسوف ُي  ) (ه  
  الفضاء اخلارجي؛

د السـنوات  سوف ُيختـتم بنـد جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة املتعـدِّ          (و)  
بشأن استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف    

  ؛٢٠١٧األغراض السلمية يف عام 
جيري إنشاء الفريق االستشاري املعين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية والشـبكة       (ز)  

ي خلطـر ارتطـام   يت تنسـيق يف جمـال التصـدِّ   الدولية لإلنـذار خبطـر الكويكبـات ليكونـا مبثابـة آِلـيَّ      
  ة من األرض؛باألجسام القري

ميـة  سوف ُتختتم خطة العمل املتعلقة بالبند االقتصـادي االجتمـاعي وبنـد التن     (ح)  
  ؛٢٠١٨املستدامة يف جدول أعمال اللجنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

، أنشأت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة آليـات عمـل جديـدة      ٢٠١٤يف عام   (ط)  
  لدراسة طقس الفضاء والصحة العاملية عن طريق فريقْي خرباء خمصَّصني لذلك.

لك، أن ُيعقد املنتـدى الـدويل املقبـل الستكشـاف الفضـاء      ع، باإلضافة إىل ذومن املتوقَّ  -١٤
ــام  ــام  ٢٠١٦يف ع ــ٢٠١٧أو ع ــام   . ويف ملخَّ ــد يف ع ــدى املنعق ــائع املنت  ، ســلَّم٢٠١٤ص وق

هنـاك   ة يف جمـال اسـتخدام الفضـاء، وبـأنَّ    اللجنة حمفل هام لتوسيع آفاق البشري املشاركون بأنَّ
  .تعاون يف استكشاف الفضاء مستقبالًملناقشة أطر دولية ومبادئ مشتركة لل حاجةً
ــبيس      -١٥ ــنوية اخلمســــني لليونيســ ــال بالــــذكرى الســ ــيغة االحتفــ ومــــن الواضــــح أنَّ صــ

ــاطةً    ") تقتضــي ات٥٠ِّ("اليونيســبيس+ ــر بس ــف وأكث ــج خمتل ــاع هن ــنَّ  ب ــن ال ــذي اتُّم ــع يف هج ال ب
رجي يف الوقـت  سم بـه شـؤون الفضـاء اخلـا    للطابع الذي تتَّ اًمؤمترات اليونيسبيس السابقة، نظر

  الراهن وللوضع املايل. ومن مثَّ ُيقترح اهليكل األساسي التايل:
ــة ومكــتيب هيئتيهــا    مــن الفريــق املؤلَّــ  يقــوم كــلٌّ  (أ)   ف مــن أعضــاء مكتــب اللجن

الفرعيتني ("فريق اخلمسة عشر")، ورؤسـاء األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني،        
بدور اللجنة التوجيهية املعنيـة باألعمـال التحضـريية     اًخلارجي معدير مكتب شؤون الفضاء اوم

  "؛٥٠ملوضوع "اليونيسبيس+
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ــ  (ب)   ــة    لــن تتغيَّ ــها الفرعي ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــة وجلنت ر دورات اللجن
". ٥٠جلـدول أعمـال "اليونيسـبيس+    ة أو الشكل نتيجـةً من حيث املدَّ ٢٠١٨القانونية يف عام 
  ؛٢٠١٨اك تكاليف إضافية للخدمات الالزمة لتلك اهليئات يف عام ولن تكون هن

ــا الفرعيتـــان موضـــوع "اليونيســـبيس+    (ج)   " ٥٠ينبغـــي أن تتنـــاول اللجنـــة وهيئتاهـ
باعتباره املوضوع احملوري الرئيسي يف إطار جداول أعماهلا، وينبغي تشـجيع الـدول األعضـاء يف    

نــة يف إطــار موضــوع   أولويــات مواضــيعية معيَّ  اللجنــة واملــراقبني الــدائمني لــديها علــى تنــاول     
  ؛٢٠١٧-٢٠١٥فق على تلك األولويات يف األعوام التحضريية "، على أن ُيت٥٠َّ"اليونيسبيس+

ينبغــي أن ُتــدعى مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وعمــوم األوســاط     (د)  
دة، وغريهـا مـن املنظمـات    املعنية بالفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـ     

الدوليــة احلكوميــة وغــري احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، للمشــاركة يف جــزء تــذكاري خمصَّــص  
  ؛٢٠١٨تعقده اللجنة يف حزيران/يونيه 

ميكــــن أن يســــتلهم عنــــوان تقريــــر اللجنــــة املقــــدَّم إىل اجلمعيــــة العامــــة يف     ) (ه  
أو إعـالن مـن اجلمعيـة العامـة     "، وميكـن اعتمـاد قـرار    ٥٠موضـوع "اليونيسـبيس+   ٢٠١٨ عام

  ؛٢٠١٨لذلك الغرض يف عام  اًخصيص
ســوف يصــدر التقريــر املقبــل لألمــني العــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة     (و)  

ــام      ــم املتحــدة يف ع ــة األم ــر يف    ٢٠١٦بالفضــاء ضــمن منظوم ــر التقري ــن املمكــن أن ينظ . وم
عُضـها مـع بعـض ومـع اجلهـات املعنيـة       الطريقة اليت تتفاعل هبا كيانات منظومة األمـم املتحـدة ب  

األخــرى يف دعــم احلوكمــة العامليــة لألنشــطة الفضــائية. وميكــن أن يكــون التقريــر ُمســامهة مــن 
  " املواضيعية.٥٠ُمسامهات دورة "اليونيسبيس+

   
حتديد األولويات املواضيعية يف إطار املوضوع احملوري الرئيسي   - ثالثاً  

األمم املتحدة املعين باستكشاف  "الذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر
 )٥٠اليونيسبيس+(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية" 

وإقامة أوجه تآزر مع اجتماعات القمة واملؤمترات اليت تعقدها 
  املتحدة بشأن التنمية العاملية  األمم

 
علــى  ٢٠١٥ فــق الفريــق العامــل اجلــامع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف عــام        اتَّ  -١٦

النظر يف املواضيع الشاملة التالية عند عرض الدور الفريد الذي يقوم به مكتب شـؤون   إمكانية
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الفضاء اخلارجي، وجلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية واهليئتـان الفرعيتـان        
 ):A/AC.105/1088من املرفق األول للوثيقة  ٤هلا (انظر الفقرة   التابعتان

وكمــة، مبــا يف ذلــك معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا بشــأن الفضــاء         احل  (أ)  
اخلــارجي، واملبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة وقــرارات اجلمعيــة العامــة بشــأن الفضــاء   

  اخلارجي؛
بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك أنشــطة الــدول األعضــاء يف اللجنــة واملــراقبني           (ب)  

ــذ    ــة، والعمــل ال ــدى اللجن ــدائمني ل ــه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واملراكــز     ال ــوم ب ي يق
  اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة؛

صلة بالقدرة على االعتمـاد علـى   القدرة على الصمود، مبا يف ذلك املسائل املتَّ  (ج)  
  ئة؛ي آلثار ظواهر مثل أحوال طقس الفضاء السيِّالنُّظم الفضائية، والتصدِّ

قابلية التشغيل املتبـادل، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي تضـطلع بـه اللجنـة الدوليـة            (د)  
  املعنية بالنُّظم العاملية لسواتل املالحة وغريها من آليات التنسيق؛

ــا يف ذلــك النظــر يف مســامهة        ) (ه   ــة املســتدامة، مب تســخري الفضــاء ألغــراض التنمي
)، واجلهود الـيت تبـذهلا اللجنـة    A/AC.105/993اللجنة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (

  ودوهلا األعضاء من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية العاملية.
ــك اجملــاالت الشــاملة، ينب  إىل  اًاســتنادو  -١٧ ــي أيضــ تل ــل    اًغ ــة مث النظــر يف هياكــل احلوكم

البنيات التحتية الوطنية للبيانات املكانية، واألطر التنظيميـة الوطنيـة، واآلليـات الدوليـة للتعـاون      
يف جمال الفضاء، وآليات التنسيق اإلقليمية واألقاليمية؛ ويف اآلليات والعمليات القائمـة أو الـيت   

على الصمود وقابلية التشغيل املتبادل، كمـا هـو احلـال يف    ميكن استحداثها فيما يتعلق بالقدرة 
جماالت احلد من خماطر الكوارث، وتنسيق اجلهود املتعلقـة خبطـر ارتطـام األجسـام القريبـة مـن       

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      الشفافية وبناء الثقة فيمـا خيـصُّ   األرض؛ ويف تدابري وآليات
  املتعلق بأمن الفضاء.يف األمد البعيد ضمن السياق األعم 

ن أخـذ العمـل   وفيما يتعلـق بتحديـد جمموعـة أساسـية مـن األولويـات املواضـيعية، يتعـيَّ          -١٨
الــذي تضــطلع بــه اللجنــة وهيئتاهــا الفرعيتــان يف االعتبــار، مبــا يف ذلــك العمليــات الــواردة يف    

ــا       إطــار ــد بانتظــام أثن ــيت ُتعق ــدوات ال ــال ذات الصــلة، ودور الن ــود جــداول األعم ء دورات بن
، وكـذلك برنـامج عمـل مكتـب شـؤون      ٢٠١٨ة حـىت عـام   اللجنتني الفرعيتني يف الفترة املمتدَّ

  الفضاء اخلارجي.
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ــع املســتوى          -١٩ ــدى الرفي ــذا الســياق إىل املنت ــر يف ه ــي أن ُينظ ــك، ينبغ وباإلضــافة إىل ذل
ينظِّمه مكتـب  املعنون: الفضاء كمحرِّك للتنمية االجتماعيـة واالقتصـادية املسـتدامة، والـذي سـ     

ــرة مـــن     ــدة يف الفتـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــيفه اإلمـ ــارجي وستستضـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ إىل  ١٥شـ
ــاين/نوفمرب   ١٧ ــة مــؤمترات     ٢٠١٥تشــرين الث يف ديب. فهــذا املنتــدى ســيكون األول بــني ثالث

"، وسوف يتناول مواضيع اقتصـاد الفضـاء،   ٥٠لالحتفال بذكرى "اليونيسبيس+ سُتعقد متهيداً
  والفضاء، وتيسُّر الوصول إىل الفضاء، والدبلوماسية الفضائية. واجملتمع

هج الرئيسـي الـواردين يف الوثيقـة    كما أوصى الفريق العامل اجلامع بـدمج اهلـدف والـنَّ     -٢٠
A/AC.105/C.1/2015/CRP.15       ــة ــل دورة اللجن ــا قب ــيت سُيضــطلع هب ــال التحضــريية ال يف األعم

  ".٥٠يس+املتعلقة بذكرى "اليونيسب املواضيعية
ر األنشــطة الفضــائية علــى مــدى ويف هــذا الســياق، قــد يكــون مــن املفيــد دراســة تطــوُّ  -٢١

األعوام اخلمسـني املاضـية، وال سـيما تزايـد األنشـطة الفضـائية ومـا صـاحب ذلـك مـن تطـوير            
ــة. وميكــن ربــط هــذه الدرا     ــدان النامي ــة يف البل ــة الوطني ــات التحتي باالســتعراض  اًســة أيضــ البني

ليـــات الدوليـــة للتعـــاون يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف   اجلـــاري لآل
  األغراض السلمية.

ه ميكــن أن ُيســتفاد يف األعمــال التحضــريية علــى أنَّــ اًفــق الفريــق العامــل اجلــامع أيضــواتَّ  -٢٢
ة من عمل فريق اخلرباء املعين بالفضاء والصحة العامليـة واألولويـة املواضـيعية اجلديـد     ٢٠١٨ لعام

املقترحــة لربنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية: تســخري تكنولوجيــات الفضــاء ألغــراض    
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.31ظم اإليكولوجية (ع البيولوجي والنُّرصد ومحاية التنوُّ

التقرير اخلـاص الصـادر عـن االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت         ويف هذا السياق، فإنَّ  -٢٣
ــة      بشــأن أنشــطة ال  ــة (الوثيق ، )A/AC.105/1091فضــاء اخلــارجي عــن الفضــاء والصــحة العاملي

ه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بالتعاون مع منظمة الصحة العامليـة وقسـم رسـم    والذي أعدَّ
ملنـاخ،  ر ااخلرائط التابع إلدارة الدعم امليداين وأمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيُّـ       

والتـابعني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة       اًعمـل فريقـي اخلـرباء املنشـأين حـديث     يف  مهةًمسا يعدُّ
ــوع      ــريية ملوضـ ــال التحضـ ــاء، ويف األعمـ ــة وبطقـــس الفضـ ــحة العامـ ــاء والصـ ــيني بالفضـ واملعنـ

  " الذي ستتناوله اللجنة وهيئتاها الفرعيتان.٥٠سبيس+ي"اليون
ــواردة يف التقــارير اخلاصــة  النظــر يف ا اًينبغــي أيضــوعــالوة علــى ذلــك،    -٢٤ إلســهامات ال

ــن       ــارجي عـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــأن أنشـ ــاالت بشـ ــترك بـــني الوكـ ــاع املشـ ــن االجتمـ ــادرة عـ الصـ
التكنولوجيا والتطبيقات واملبادرات اجلديدة والناشئة ألغراض التعاون بني الوكـاالت يف جمـال   
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امات منظومـــة )؛ وفوائـــد الفضـــاء لصـــاحل أفريقيـــا: إســـه    A/AC.105/843الفضـــاء (الوثيقـــة  
ــاء داخـــل منظومـــة  A/AC.105/941املتحـــدة (الوثيقـــة  األمـــم )؛ واســـتخدام تكنولوجيـــا الفضـ
)؛ A/AC.105/991ر املنــاخ (الوثيقــة ي للمســائل املتعلقــة بتغيُّــ املتحــدة مــن أجــل التصــدِّ  األمــم

  ).A/AC.105/1042وتسخري الفضاء ألغراض التنمية الزراعية واألمن الغذائي (الوثيقة 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤و ٢٠١٣- ٢٠١٢ وينبغي تقييم تقريري األمني العام األخريين عن الفتـرتني   -٢٥

بشـأن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحـدة: التوجُّهـات   
) يف ســـياق إعـــداد التقريـــر A/AC.105/1063و A/AC.105/1014 والنتـــائج املرتقبـــة (الوثيقتـــان

، والــذي ســيتناول إســهام منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال  ٢٠١٧-٢٠١٦املقبــل عــن الفتــرة 
حوكمة الفضاء على الصعيد العاملي، والذي ُيقصد منه علـى وجـه التحديـد تقـدمي مسـامهة يف      

  ".٥٠موضوع "اليونيسبيس+
ميكـن   ٢٠١٨األعمـال التحضـريية لعـام     رة الفريق العامل اجلـامع إىل أنَّ ويف ضوء إشا  -٢٦

ظم ع البيولـــوجي والـــنُّ ن جمـــال األولويـــة املواضـــيعية اجلديـــد املتعلـــق بـــالتنوُّ     أن تســـتفيد مـــ 
أن ُتدرس أوجه التآزر مع جمـاالت أخـرى ذات أولويـة وأوجـه      اًاإليكولوجية، من املمكن أيض

االستفادة من تلك اجملاالت يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية، وأن ُينظـر يف      
 إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضـائية يف إدارة الكـوارث   القيام بأنشطة يف

  واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر)، حسب االقتضاء.
وفيما يتعلق بإقامة أوجـه تـآزر مـع املـؤمترات العامليـة الـيت ُتعقـد ضـمن منظومـة األمـم             -٢٧

الفضـاء علـى الصـعيد العـاملي، ميكـن النظـر يف        املتحدة والـيت هلـا صـلة بعمـل اللجنـة وحبوكمـة      
  مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية التالية اليت تعقدها األمم املتحدة، من بني مؤمترات أخرى:

مؤمتر األمم املتحـدة العـاملي الثالـث بشـأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـذي            (أ)  
، ووثيقتــه اخلتاميــة ٢٠١٥ر/مــارس آذا ١٨إىل  ١٤قــد يف ســينداي باليابــان، يف الفتــرة مــن  ُع

  ؛٢٠٣٠- ٢٠١٥بشأن وضع إطار للحد من خماطر الكوارث للفترة 
ر ، املقـرَّ ٢٠١٥التنميـة ملـا بعـد عـام      خطـة مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد       (ب)  

  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥عقده يف نيويورك يف الفترة من 
األمـم املتحـدة اإلطاريـة    طـراف يف اتفاقيـة   الدورة احلادية والعشرون ملـؤمتر األ   (ج)  

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب إىل  ٣٠ر عقـــده يف بـــاريس يف الفتـــرة مـــن  ر املنـــاخ، املقـــرَّبشـــأن تغيُّـــ
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١١
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منـهما يف دورتيهـا املزمـع عقـدمها      نة الفرعية العلمية والتقنيـة، كـلٍّ  وميكن للجنة وللج  -٢٨
أن تناقشــا نتــائج املــؤمترات العامليــة ومــؤمترات القمــة املشــار إليهــا  ، ٢٠١٧و ٢٠١٦يف عــامي 

ميكـن أن تضـطلع    بغية النظر يف أوجه التآزر مع جممل أعمال اللجنة، مبا يف ذلـك الـدور الـذي   
  يف حتقيق تلك األهداف. به اللجنة مستقبالً

الفرعيـــة  جلنتـــهار أن تتنـــاول اللجنـــة وجلنتـــها الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة وومـــن املقـــرَّ  -٢٩
" ٥٠، موضــوَع "اليونيســبيس+٢٠١٨منــها يف دورهتــا املزمــع عقــدها يف عــام   القانونيــة، كــلٌّ

ألولويات املواضـيعية  باعتباره املوضوع احملوري الرئيسي يف إطار جداول أعماهلا، ضمن إطار ا
وعليهــا أن  ).١٦إىل اجملــاالت الشـاملة (انظــر الفقـرة    اً، واسـتناد ٢٠١٦الـيت سـتتحدَّد يف عــام   

ُتراعـــي يف ذلـــك إســـهامات الـــدول األعضـــاء يف اللجنـــة واملـــراقبني الـــدائمني لـــدى اللجنـــة،   
وإســهامات االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت تــرد عــن 
طريــق املكتــب، وإســهامات املــؤمترات األخــرى ذات الصــلة واألنشــطة الــيت تتنــاول حوكمــة     

ــى الصــ  ــا املكتــب.       عيدالفضــاء عل ــيت ينظمه ــع املســتوى ال ــدى الرفي ــل سلســلة املنت ــاملي، مث الع
إطار هذا السياق العـام، ميكـن أن تكـون النقـاط التاليـة مبثابـة إرشـادات عامـة ُيهتـدى هبـا            ويف
  تناول األولويات املواضيعية التالية:  يف

الفرعيـة القانونيـة،   ن على اللجنة وجلنتها الفرعية العلميـة والتقنيـة وجلنتـها    يتعيَّ  (أ)  
، حتديـد أولويـات مواضـيعية للنظـر فيهـا يف      ٢٠١٦منها يف دورهتـا املزمـع عقـدها يف عـام      كلٍّ

  " املواضيعية واالتفاق على تلك األولويات؛٥٠إطار دورة "اليونيسبيس+
ــة أن حتــّدد، يف عــام    يتعــيَّ  (ب)   ــة القانوني ــة الفرعي ، اقتراحــات ٢٠١٦ن علــى اللجن

، ٢٠١٧الـــذكرى الســـنوية اخلمســـني ملعاهـــدة الفضـــاء اخلـــارجي يف عـــام بشـــأن االحتفـــال ب
وكذلك نتائج الفريـق العامـل املعـين باسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف          
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية التابع للجنة الفرعية القانونيـة، وال سـيما يف   

  "؛٥٠"باليونيسبيس+ ي املتعلقرضوء املوضوع احملو
 ن علــى اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة، كــلٍّ يتعــيَّ  (ج)  

دا عناصـر لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة يف      ، أن حتـدِّ ٢٠١٧منهما يف دورهتـا املزمـع عقـدها يف عـام     
  ".٥٠، ولتكون أساسا تستند إليه نتائج "اليونيسبيس+٢٠١٧عام 
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    كتب شؤون الفضاء اخلارجيدور م  - رابعاً  
بالـدور املركـزي الـذي     ،٦٩/٨٥مـن قرارهـا    ١٦مت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة    سلَّ  -٣٠

ــوم       ــاء القــدرات علــى اســتخدام عل ــز بن ــه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تعزي يضــطلع ب
مجيـع   وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا لصـاحل مجيـع البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة، وحثَّـت        

الدول األعضاء على املسامهة يف الصندوق االستئماين لـدعم برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لتعزيز قـدرة املكتـب علـى تقـدمي اخلـدمات االستشـارية       

  جماالته املواضيعية ذات األولوية.التقنية والقانونية يف 
ن دراسـة الـدور   " املواضـيعية، تتعـيَّ  ٥٠لدورة "اليونيسـبيس+ ويف هذا السياق، ومتهيداً   -٣١

الفريد الذي يضطلع به املكتب يف دعم جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     
ــم        ــة األم ــز دور املكتــب داخــل منظوم ــة النظــر يف ســبل ووســائل تعزي ــا الفــرعيتني بغي وهيئتيه

  املتحدة وبني األوساط الفضائية العاملية.
ــدورة "اليونيســبيس+    -٣٢ " املواضــيعية، ينبغــي أن يقــوم املكتــب   ٥٠ويف إطــار التحضــري ل
  يلي:  مبا

عـات بغيـة دعـم جهـود     ي التربُّإنشاء آليات ضـمن الصـندوق االسـتئماين لتلقِّـ      (أ)  
املكتــــب التحضــــريية للــــدورة املواضــــيعية للجنــــة وهيئتيهــــا الفــــرعيتني واملتعلقــــة مبوضــــوع   

  ".٥٠"اليونيسبيس+
ن خالل احلـدث الرفيـع   " م٥٠حتديد طرائق االحتفال بذكرى "اليونيسبيس+  (ب)  

جلميــع الــدول األعضــاء يف  ، والــذي ســيكون مفتوحــا٢٠١٨ًســُيعقد يف عــام  املســتوى الــذي
األمم املتحدة، وكذلك إمكانيـة ختصـيص يـومي االثـنني والثالثـاء السـابقني لبـدء دورة اللجنـة         

وغـري احلكوميـة، والقطـاع    ملنظمـات الدوليـة احلكوميـة    لعقـد نـدوة تشـارك فيهـا ا     ٢٠١٨لعام 
  املدين، وسائر اجلهات املعنية؛ اخلاص، واجملتمع

ــة        (ج)   ــدورة الثاني ــاء ال ــنظَّم أثن ــق تنظــيم حــدث خمصَّــص للمعاهــدة ُي ــد طرائ  حتدي
ــة العامــة احتفــاالً  بالــذكرى اخلمســني العتمــاد معاهــدة الفضــاء اخلــارجي،    والســبعني للجمعي

  ؛٢٠١٧عام   يف
إعــداد مشــروع تقريــر لــدورة اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة املزمــع عقــدها    (د)  

يف شـــكل ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تضـــع اخلطـــوط العريضـــة لـــدمج الوثيقـــة  ٢٠١٦عـــام  يف
A/AC.105/C.1/2015/CRP.15  +وتقـدِّم حملـة عامـة عـن تطـور      ٥٠مع موضوع "اليونيسـبيس ،"
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مســني املاضــية، وال ســيما زيــادة األنشــطة الفضــائية الــيت األنشــطة الفضــائية خــالل األعــوام اخل
تضــطلع هبــا البلــدان الناميــة. كمــا ينبغــي تنــاول النتــائج الرئيســية ملــؤمترات اليونيســبيس الثالثــة  

). وبنـاًء علـى مزيـد مـن     ٥والستعراض تنفيذ مؤمتر اليونيسـبيس الثالـث (اليونيسـبيس الثالـث+    
ــة وهيئتيهــا    ــرعيتني، كــلٍّ اإلرشــادات مــن جانــب اللجن ــها يف دورهتــا املزمــع عقــدها يف    الف من

، ينبغي أن ُيقـدَّم التقريـر بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت إىل اللجنـة الفرعيـة          ٢٠١٦ عام
  ؛٢٠١٧العلمية والتقنية يف عام 

إعــداد تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء ضــمن     ) (ه  
بشأن موضوع إسهامات منظومة األمم املتحـدة   ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة منظومة األمم املتحدة ل

م بلغات األمم املتحدة الرمسيـة السـت إىل اللجنـة    لفضاء على الصعيد العاملي، لُيقدَّيف حوكمة ا
  ؛٢٠١٦يف عام 

ــاء علـــى      (و)   ــدائمني لـــديها، بنـ ــراقبني الـ ــة واملـ ــاء يف اللجنـ دعـــوة الـــدول األعضـ
، إىل تقـدمي آرائهـم   ٢٠١٦دِّدها اللجنة وهيئتاها الفرعيتان يف عام األولويات املواضيعية اليت حت

من خالل استبيان يتنـاول هـذه األولويـات املواضـيعية، لتقـدميها بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة          
  ؛٢٠١٧منها يف دورهتا لعام  ىل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني كلٍّالست إ
" ٥٠ملناسبة "اليونيسـبيس+ لترويج العمل عن كثب مع إدارة شؤون اإلعالم ل  (ز)  

ا، مبا يف ذلك إنشاء صـفحة شـبكية خمصَّصـة لـذلك الغـرض، تتضـمَّن حملـة عامـة عـن دور          عاملي
مــؤمترات اليونيســبيس الثالثــة واملكتــب واللجنــة، مــع تــدعيم ذلــك بوثــائق معلومــات أساســية، 

  وسائط؛دة الوروابط حتيل إىل وثائق تارخيية، وصور، وحمتويات أخرى متعدِّ
تكييف أنشطة بنـاء القـدرات، يف إطـار برنـامج عملـه العـادي، مـع موضـوع           (ح)  

" عــن طريــق برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية، وبرنــامج األمــم    ٥٠"اليونيســبيس+
املتحدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ،        

ــاء القــدر  ات يف جمــال قــانون الفضــاء، وبالتعــاون، حســب االقتضــاء، مــع املراكــز    وبرناجمــه لبن
 اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة.

 


