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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  واخلمسون ثامنةال الدورة
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

      مشروع التقرير   
      الثاينالفصل   
      التوصيات والقرارات    

    ضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنةالفوائد العَر  - هاء  
ل األعمـال املعنـون "الفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء:       نظرت اللجنة يف بند جدو  -١

  .  ٦٩/٨٥استعراض احلالة الراهنة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
كولومبيـا واهلنـد   وكنـدا و  الربازيـل ومجهوريـة كوريـا   وتكلَّم يف إطـار هـذا البنـد ممثِّلـو       -٢

  والواليات املتحدة واليابان.  
  التقنيني التاليني: نيعرضالا البند إىل واستمعت اللجنة يف إطار هذ  -٣

 "علوم احلياة الفضائية: اآلثار على كوكب األرض"، قدَّمه ممثل إيطاليا؛  ) أ(

"مثال على الفوائد العرضية والفرص اليت تتيحهـا التكنولوجيـات الفضـائية يف      ) ب(
  كندا"، قدَّمه ممثل كندا.  

بشـأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة      وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول   -٤
تكنولوجيا الفضاء، الـيت أفضـت إىل اسـتحداث اسـتراتيجيات إلدارة التنميـة      لبالفوائد العَرضية 

بتكارات يف جماالت علمية عديـدة، منـها   اللجنة علماً أيضاً باالوأحاطت  .االقتصادية اإلقليمية
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للجنة علمـاً كـذلك بالتطبيقـات العمليـة     وعلوم املواد. وأحاطت االطب والبيولوجيا والكيمياء 
ذات الصــلة يف اجملتمــع املــدين، مثــل اســتخدام التكنولوجيــات الروبوتيــة املعــزَّزة يف الطــب،         

لرصــد مســتويات امليــاه ألغــراض الزراعــة، واســتخدام تكنولوجيــات   اللــوينوالقيــاس الضــوئي 
يم والقطع واحلفر، ومن أجـل  معزَّزة خلفض استهالك الطاقة، وتقنيات حمسَّنة يف أعمال التشح

ومكافحة احلرائق، وحتديـد املواقـع اجلغرافيـة،     ،البىن التحتيةتيسري استكشاف املوارد، وحتسني 
  واملالحة، وتتبع القائمني بأعمال البحث واإلنقاذ.  

ر متثِّــل حمرِّكـاً قويـا لالبتكــا  تكنولوجيـا الفضـاء   لأنَّ الفوائــد العَرضـية  علـى  اللجنـة   اتَّفقـت و  - ٥
الفوائـد العَرضـية   هـذه  أنَّ واتَّفقت على  .التكنولوجي والنمو يف القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات

    ميكن أن تسخَّر لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إىل جانب أهداف التنمية املستدامة.
ــة     -٦ ــة أنَّ احلكومــات وضــعت سياســات وطني  نشــر تســتهدف خصيصــاًوالحظــت اللجن

والترويج النشيط ملـا هلـذه التكنولوجيـات مـن فوائـد عرضـية مـن خـالل          ئيةفضاالتكنولوجيات ال
تبسيط إجراءات التراخيص وإجراءات محاية امللكية الفكرية، بغية تيسري ودعم جهود الشركات 

  األسواق.  إىلالناشئة الرامية إىل إدخال املنتجات املستمدة من التكنولوجيات الفضائية 
ــة علــ   -٧ ــواتَّفقــت اللجن ــرويج  ى أنَّ ــد العَرضــية  لالســتفادة مــن ا ه ينبغــي مواصــلة الت لفوائ

لتكنولوجيا الفضاء، ألهنا ساعدت على استحداث تكنولوجيات مبتكـرة يف قطاعـات أخـرى،    
  .  املعيشةوأسهم يف حتسني مستوى  الوطنية ممَّا أفضى إىل النهوض باالقتصادات

القطــاع اخلــاص واألوســاط   والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك    -٨
  .لفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاءاليت اسُتفيد فيها من ايف خمتلف املشاريع األكادميية 

  ".Spinoff 2015وقد أُتيح للجنة منشور الناسا املعنون "  -٩
    

    دور اللجنة يف املستقبل  - طاء  
املسـتقبل"، وفقـاً لقـرار    نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنـون "دور اللجنـة يف     -١٠

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية     وإيطاليا وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسي  -١١

وكنــدا واملكســيك وفييــت نــام البوليفاريــة) -والصــني وفنـــزويال (مجهوريــةوشــيلي وسويســرا 
ــان   ــاء  ،ممثِّلــو دول أعضــاء أخــرى ألقــى . كمــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة والياب أثن

  ذا البند.هب تتعلق ، كلماتالتبادل العام لآلراء
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    ة للجمعية العامةاألوىل والرابع نيللجنت كشتراملخصَّص املجتماع اال  - ١  
رحَّبــت اللجنــة باالجتمــاع املخصَّــص املشــترك الــذي ســتعقده اجلمعيــة العامــة، وفقــاً     -١٢

جلنتيها األوىل والرابعة. ويهدف هذا االجتماع إىل التصدِّي للتحـديات   ، بني٦٩/٣٨لقرارها 
  احملتملة اليت تواجه أمن الفضاء واستدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد.  

 ٢٢والحظــت اللجنــة أنَّ هــذا االجتمــاع املخصَّــص املشــترك ســُيعقَد بعــد ظهــر يــوم     -١٣
ا اللجنـتني األوىل والرابعـة. وسُيصـدر الرئيسـان     ، وسيترأسه رئيس٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

  لجمعية العامة.لخَّصاً للمناقشات وفقاً للنظام الداخلي لم
والحظت اللجنة أنَّ مكتيب اللجنتني األوىل والرابعـة سـيبتان يف شـكل هـذا االجتمـاع        -١٤

عـن اللجنـة،   وطلبت إىل األمانة أن تبلغ املكتبني بالتوصـيات الـيت ستصـدر     .املخصَّص املشترك
  وأن تبلغ الدول األعضاء يف اللجنة الحقاً بالقرار املتَّخذ.

وأوصت اللجنة بأن يتضمن االجتماع املخصَّـص املشـترك حلقـة نقـاش تليهـا مناقشـة         -١٥
فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشـفافية  عامة. وينبغي أن يضم فريق حلقة النقاش رئيس 

واملمثلـة السـامية لشـؤون نـزع السـالح ومـديرة مكتـب         لفضاء اخلارجيوبناء الثقة يف أنشطة ا
  شؤون الفضاء اخلارجي.

وأوصــت اللجنــة بــأن يتنــاول االجتمــاع املخصَّــص املشــترك املواضــيع الفرعيــة التاليــة:   -١٦
احلطام الفضائي، وطقس الفضاء، واستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وتـدابري     

  ناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.الشفافية وب
"توصيات فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين    والحظت اللجنة أن مذكِّرة األمانة، املعنونة   -١٧

بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي: آراء الدول األعضاء يف جلنـة اسـتخدام   
ــلمية" (   ــراض الســ ــارجي يف األغــ ــاء اخلــ ــُتتاح )Add.2و Add.1و A/AC.105/1080الفضــ ، ســ

  لالجتماع املخصَّص املشترك.
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة ميكن أن توفِّر لالجتمـاع املخصَّـص املشـترك، وفقـاً       -١٨

بشـأن تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي،          ٦٨/٥٠لقرار اجلمعية العامة 
اتَّخــذهتا الــدول األعضــاء يف اللجنــة فيمــا يتعلــق بالتوصــيات   تقريــراً عــن التــدابري العمليــة الــيت  

. وميكـن أن يلخِّـص هـذا التقريـر الـردود علـى االسـتبيان        فريق اخلـرباء احلكـوميني  الصادرة عن 
الذي ُعمِّـم علـى الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق بتلـك التـدابري العمليـة، وأن يـوزَّع مسـبقاً علـى             

اد التقرير، ليتسىن حتديث املعلومـات الـواردة فيـه وعرضـه     الدول األعضاء اليت أسهمت يف إعد
  من مثَّ على االجتماع املخصَّص املشترك.
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ميكن أن يناقش مسـائل منـها    االجتماع املخصَّص املشترك وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ  -١٩
ونـة  ووضـع مد  ،احلكـوميني تنفيذ تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة املقترحـة يف تقريـر فريـق اخلـرباء         

وتفسري احلق يف الدفاع عن الـنفس يف الفضـاء    ،قواعد سلوك دولية مقبولة على الصعيد العاملي
  اخلارجي.

    
 املعين بتدابري الشفافية اخلرباء احلكومينيآلية األمم املتحدة للفضاء وتقرير فريق   - ٢  

    الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي  وبناء
تقريــراً خاصــا آلليــة األمــم املتحــدة للفضــاء لكــي  أن تصــدراألمانــة  إىلطلبــت اللجنــة   -٢٠

تنظر فيه عند انعقاد دورهتا التاسعة واخلمسني، يتناول تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـر فريـق    
اخلرباء احلكـوميني املتصـلة مبنظومـة األمـم املتحـدة، وأن تنسِّـق إعـداد هـذا التقريـر مـع هيئـات            

يتطرق هذا التقرير إىل كيفية قيام هيئات األمم املتحـدة بـدعم   األمم املتحدة املعنية. وينبغي أن 
تنفيــذ تــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وفقــاً لوالياهتــا القائمــة، وأن    
يستبني السُّبل اليت ميكن هبا هليئات األمم املتحدة أن تساعد الدول األعضاء يف تنفيذ توصـيات  

اول التقرير أيضاً طرائق تنسـيق عمـل هيئـات األمـم املتحـدة مبـا يتماشـى        الفريق. وينبغي أن يتن
  .٦٨/٥٠مع التوصيات العامة الواردة يف تقرير الفريق كما أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

    
    دور اللجنة يف املستقبل  - ٣  

عىن مبوضـوع  فقت اللجنة على أن تنشئ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فريق خرباء ُياتَّ  -٢١
األجسام واألحداث الفضائية. وينبغي أن جيتمع فريق اخلـرباء هـذا علـى هـامش الـدورة الثالثـة       

 رمقـرِّ  وتعينيواخلمسني للجنة الفرعية من أجل صوغ اختصاصاته وتقدميها إىل اللجنة الفرعية 
أن يشــارك  واتَّفقــت اللجنــة علــى أنَّــه لــن يلــزم تــوفري خــدمات أمانــة لفريــق اخلــرباء، علــى  .لــه

العامـل املعـين    يف عمـل الفريـق   ماًُدومـن أجـل املضـي قُـ     .املكتب يف عمل الفريـق مشـاركة فنيـة   
 املعنيـة جهـات االتصـال    التواصـل مـع  ، ميكـن  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

لثالثــة يف الفتــرة الفاصــلة بــني الــدورات املفضــية إىل الــدورة ا إلجــراء مزيــد مــن املشــاورات بــه
  .٢٠١٦ ني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عامسمواخل
إىل تزايــد عــدد اجلهــات الفاعلــة يف جمــال الفضــاء   ه نظــراًوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــ   -٢٢

اخلــارجي وتنويــع أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، فهنــاك عــدد مــن املســائل اجلامعــة الــيت ينبغــي أن   
لتســوية املســائل املتعلقــة بقــانون الفضــاء، مــن أجــل    تتناوهلــا اللجنــة باعتبارهــا املنتــدى املالئــم 
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د من توزيع الفوائد اليت تنطوي عليها علـوم  واألمن يف الفضاء اخلارجي والتأكُّ السالمةضمان 
  .عادالً وتكنولوجيا الفضاء توزيعاً

وضــع جمموعــة فعَّالــة مــن لاللجنــة هــي املنتــدى الرئيســي  عــرب عــن رأي مفــاده أنَّوأُ  -٢٣
نشطة الفضاء اخلـارجي، وإلجـراء   أل التنفيذ اآلمن واملسؤوليت من شأهنا أن تضمن األدوات ال

تقييم للتطبيـق العملـي للتوصـيات الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني. فكـثري مـن هـذه            
 رشـد سَتُيتوجيهية مبادئ التوصيات ميكن حتويلها إىل تدابري تنظيمية، وميكن تنفيذها باعتبارها 

  .يف االضطالع بأنشطة الفضاء اخلارجي الًبهبا مستق
ترسيخ سيادة القانون يف الفضاء اخلارجي وتعزيـز التعـاون    عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٢٤

الدويل يف الفضاء اخلارجي، وبناء القدرات واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد   
كفـاءة وفعاليـة    حتسِّـن اللجنـة ينبغـي أن    ده أنَّعـرب عـن رأي مفـا   عمل اللجنـة. وأُ  متثل صميم

يف  ماً، لكـي حتـرز تقـدُّ   من خالل مواكبة التطورات اجلديدة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي  عملها
تعزيــز ســيادة القــانون يف الفضــاء اخلــارجي مــن خــالل التركيــز علــى تعزيــز     : اجملــاالت التاليــة

ة؛ وحتسني بنـاء القـدرات عـن طريـق تشـجيع      التطبيق العملي ملعاهدات الفضاء اخلارجي القائم
االستفادة الكاملة مـن مبـادرات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مثـل مبـادرة علـوم الفضـاء           

ــاد ا  األسا ــا ارتي ــادرة تكنولوجي ــانون    إلســية، ومب نســان للفضــاء، واحللقــات الدراســية بشــأن ق
زالـــة قيـــود حظـــر الفضـــاء، الـــيت يضـــطلع هبـــا املكتـــب؛ والـــتمكني مـــن نقـــل التكنولوجيـــا وإ 

التكنولوجيا؛ وتقـدمي دعـم املكتـب إىل املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء،          
ــى           ــز الواضــح عل ــع التركي ــدويل، م ــاون ال ــق التع ــن أجــل تعمي ــم املتحــدة، م ــبة إىل األم املنتس

شـاريع  احتياجات البلدان النامية وعلى تعزيـز أنشـطة التعـاون العمليـة املنحـى والقائمـة علـى م       
  .يف تطوير أنشطة الفضاء اخلارجي يضوالعادلة وذات املنفعة املتبادلة لكي يتسىن املُ

ه ينبغـــي للجنـــة أن تواصـــل تشـــجيع التعـــاون اإلقليمـــي عـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّـــوأُ  -٢٥
واألقاليمي وتعزيز تفاعلها مع اآلليات واملبـادرات اإلقليميـة ذات الصـلة بالفضـاء، وأن تـدرس      

ديدة من التعاون على النهوض باستخدام الفضاء، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى     األشكال اجل
التعاون بني الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثـة العهـد بارتيـاد الفضـاء بغيـة تضـييق الفجـوة        

  .٢٠١٥صوب تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  بينهما والعمل معاً
العمــل علــى وضــع وتنفيــذ إجــراءات يف  عــرب عــن رأي مفــاده أن تواصــل اللجنــة  وأُ  -٢٦

  .الكفاءة والشفافية يف عملها زيادةاملستقبل من أجل 
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    مسائل أخرى  - ياء  
نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون "مسـائل أخـرى"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة           -٢٧

  .  ٦٩/٨٥العامة 
 أملانيـا و إكـوادور و أسـتراليا و نياألرجنـت و االحتاد الروسي ممثِّلويف إطار هذا البند وتكلَّم   - ٢٨
 بـريو و بولنـدا و بلغاريـا و الربتغـال والربازيـل  و إيطاليـا و اإلسـالمية) - إيران (مجهوريـة و إندونيسياو
 سـلوفاكيا و رومانيـا و اجلمهورية العربية السـورية و اجلمهورية التشيكيةواجلزائر و تونسو تركياو
 كينيــاو كولومبيــاو كوســتاريكاو كوبــاو كنــداو فرنســاو الصــنيو شــيليو سويســراو الســودانو
ــة الســعودية و املكســيكو مصــرو لكســمربغو لبنــانو  النمســاو واململكــة املتحــدة اململكــة العربي
وتكلَّـم أيضـاً يف إطـار هـذا البنـد ممثـل مصـر نيابـةً          اليابان.و واليات املتحدةالو هولنداو هنغارياو

ممثِّلـو دول   ألقـى كمـا   الحتـاد األورويب. عن جامعة الـدول العربيـة، وممثـل لكسـمربغ نيابـةً عـن ا      
  ذا البند.تتعلق هب ، كلماتأثناء التبادل العام لآلراء ،أعضاء أخرى

واستمعت اللجنة إىل عرض إيضـاحي عنوانـه "تـدريس الفضـاء للشـباب"، قدَّمـه ممثـل          -٢٩
  فرنسا.

    
ء اخلارجي الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضا  - ١  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر     ُعرِضت علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن األمانـة عنواهنـا "        -٣٠

األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية: موضـوع    
نتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة     دورات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وجل 

  .)A/AC.105/L.297" (٢٠١٨وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 
دت خطـة العمـل الـواردة فيهـا     مة يف تلك املذكرة، وأيَّاملقدَّباملقترحات بت اللجنة ورحَّ  - ٣١

ية لالحتفـال بالـذكرى السـنو    واتفقت علـى ضـرورة أن تبـدأ األمانـة األعمـال التحضـريية متهيـداً       
اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    

وأن تتشاور يف هذا الشأن عن كثـب مـع الفريـق     ،")٥٠("اليونيسبيس+ ٢٠١٨السلمية يف عام 
املؤلَّف من أعضاء مكتب اللجنة ومكتيب هيئتيها الفرعيتني ("فريق اخلمسة عشر") الـذي سـوف   

األمانـة علـى التعـاون     عت اللجنـة أيضـاً  . وشـجَّ ٥٠+ة التوجيهية لعملية اليونيسـبيس جنيشكل الل
واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفضـائية يف     اجلويةمع جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة 

  ".٥٠+ساسية اخلاصة بعملية "اليونيسبيسإعداد وثائق املعلومات األ
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م إليهـا وإىل جلنتيهـا الفـرعيتني، كـل يف دورتـه لعـام       انة أن تقـدِّ وطلبت اللجنة إىل األم  -٣٢
  .األعمال التحضرييةز يف م احملَربشأن التقدُّ ، تقريرا٢٠١٦ً

    
    ٢٠١٧- ٢٠١٦تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  

أوروبـا   من دول آسيا واحمليط اهلادئ ودول بالترشيحات املقدَّمة أحاطت اللجنة علماً  -٣٣
مناصـب  لشـغل  ودول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى     يب ة ودول أمريكا الالتينيـة والكـاري  الشرقي

ورئـيس اللجنـة الفرعيـة     ،والنائـب األول لـرئيس اللجنـة    ،رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة 
 مــن قــرار ٢٩للفقــرة  ، وفقــا٢٠١٧ً-٢٠١٦ورئــيس اللجنــة، علــى التــوايل، للفتــرة  ،القانونيــة

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
ملنصـب النائـب   الـدول األفريقيـة قـرَّرت أن يرشِّـح السـودان ممثلـه       والحظت اللجنـة أنَّ    -٣٤

. وطلبت اللجنة من السـودان يف هـذا   ٢٠١٧-٢٠١٦ر اللجنة للفترة الثاين لرئيس اللجنة/مقرِّ
  العامة. الصدد أن يرشِّح ممثله لذلك املنصب قبل انعقاد الدورة السبعني للجمعية

    
    عضوية اللجنة  - ٣  

ــة طلبــات  ُعرِضــت   - ٣٥ ــة  لالنضــمام إىل عضــويتها مقدَّمــة  علــى اللجن ــدول الســت التالي مــن ال
 ، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  (A/AC.105/2015/CRP.8)األمـــم املتحـــدة: إســـرائيل   يف األعضـــاء 

)A/AC.105/2015/CRP.6 ،(ــا ــلفاد، وا(A/AC.105/2015/CRP.5) وســــــــــــري النكــــــــــ  ورلســــــــــ
(A/AC.105/2015/CRP.4)وعمان ، (A/AC.105/2015/CRP.7) وقطر ،(A/AC.105/2015/CRP.3) .  

ينبغـي النظـر يف طلبـات العضـوية كـل علـى       ه أنَّـ  عن رأي مفـاده  الوفود وأعرب بعض  -٣٦
وال ينبغــي معاملــة الطلبــات الســتة كلــها كمــا لــو كانــت . حــدة بنــاء علــى أسســها املوضــوعية

االنضـمام إىل عضـوية هيئـة حكوميـة دوليـة يتطلـب، مـن         متكاملـة ألنَّ تؤلف جمموعـة واحـدة   
  حيث املبدأ، حبث حالة كل دولة تطلب االنضمام إليها.

ــاده أنَّــ      -٣٧ ــن رأي مف ــود ع ــرب بعــض الوف ــر يف  وأع ــي النظ ــتة   ه ينبغ ــات الس ــع الطلب مجي
ت أنَّ مـن املهـم   ه ال ينبغي البتُّ انفراديـا يف كـل حالـة علـى حـدة. ورأ     كمجموعة واحدة وأنَّ

مراعــاة هــذا االعتبــار علــى أســاس أنَّ عضــوية اللجنــة مفتوحــة لكــل دول العــامل دون إقصــاء،   
 وبالنظر إىل ما درجت عليه اللجنة من مراعاة للتوافق يف اآلراء.

م مـن إسـرائيل ال ينبغـي قبولـه     الطلـب املقـدَّ   وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ     -٣٨
تتصل مببادئ أساسية تتجـاوز نطـاق    ا أوسع نطاقاًسائل حساسة سياسيبسبب ما يكتنفه من م
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إسـرائيل   أنَّ اللجنة فيما يتعلق باحملافظة على السلم واألمن الدوليني. ورأت تلـك الوفـود أيضـاً   
مة ميكـن  تتصرف على حنو خيالف تلك املبادئ األساسية وأهنا من واقع قدراهتا العسكرية املتقدِّ

اللجنــة ألغــراض عســكرية تتنــاىف مــع األهــداف املنشــودة للجنــة اســتخدام  أن تســتغل عضــوية 
  يف األغراض السلمية.اخلارجي الفضاء 

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ مجيـع الـدول السـت، مبـا فيهـا إسـرائيل الـيت            -٣٩
 وأنَّ لديها برنامج فعلي لألنشطة الفضائية املدنية، ينبغي أن يوصى بانضـمامها لعضـوية اللجنـة   

النظـر يف عضـوية اللجنـة     أنَّ هذا من شأنه أن يدعم اللجنة. وكان من رأي تلك الوفـود أيضـاً  
اللجنـة سـوف تسـتفيد مـن التـزام ومشـاركة تلـك         س مبا جيـاوز أنشـطتها وأنَّ  سيَّال ينبغي أن ُي

ــدويل يف اســتخدام الفضــاء        ــق أواصــر التعــاون ال ــوغ هــدفها املنشــود بشــأن توثي ــدان يف بل البل
  خلارجي يف األغراض السلمية.ا

أنَّ عضـوية اللجنـة ينبغـي أن تـرتبط باالنضـمام      وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده      -٤٠
، إذا مل تكـن  ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأنَّ الدول اليت تطلب العضوية

ىل واحــدة أو أكثــر ينبغــي أن ُيطلــب منــها االنضــمام إ قــد انضــمت إىل تلــك املعاهــدات بعــد، 
ــدير االنضــمام إىل      ــل تق ــى أق ــها، وعل ــادئ املنظِّ من ــدة املب ــدان    معاه ــدول يف مي ــة ألنشــطة ال م

  .استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
ن اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة مــــة مــــالطلبــــات املقدَّ وأُعــــرب عــــن رأي مفــــاده أنَّ  -٤١

نكا والسلفادور وعمان وقطر لعضوية اللجنة ينبغي التوصية بقبوهلـا مجلـة بـالنظر إىل    ال وسري
عدم وجود أي اعتراض عليها، أما الطلب اإلسرائيلي، الذي أثريت اعتراضات بشـأنه، فينبغـي   

  أن حيال إىل اجلمعية العامة للبت فيه دون أي تعليق من اللجنة.
ــة أنَّ   - ٤٢ ــاريخ عضــويتها  والحظــت اللجن ســم بالتعقــد، وكــان مــن ضــمن املمارســات    اتَّ ت

الســابقة التشــارك بــني الــدول األعضــاء يف املقاعــد أو التنــاوب عليهــا واتفــاق ســابق علــى زيــادة  
حمــدودة يف منــو العضــوية ومراعــاة التوزيــع اجلغــرايف العــادل بــني اجملموعــات اإلقليميــة اخلمــس،     

ة طلبـات للعضـوية إىل اجلمعيـة العامـة     وأشارت اللجنة إىل أهنا أحالت على مـدار سـنوات عديـد   
 مباشرة للبت فيها، دون أن تنظر هي فيها أو تصدر أي توصية بشـأهنا. والحظـت اللجنـة أيضـاً    

ه منـذ إلغـاء مبـدأ    وأنَّـ  ،ممارساهتا بشأن العضوية قد تطورت علـى مـدار السـنني    يف هذا الشأن أنَّ
، مل توضـع إجـراءات ثابتـة مـن     ٢٠٠٤ام التمثيل اجلغـرايف العـادل واحلـد مـن منـو العضـوية يف عـ       

أجـل النظـر يف العضــوية. واتَّفقـت اللجنــة علـى أنــه، بـالنظر إىل التبــاين يف اآلراء الـيت أبــديت يف       
هذه الدورة حول األسلوب الواجب اتباعـه يف النظـر يف طلبـات العضـوية، فـإنَّ السـبيل الوحيـد        
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مـن   أي توصـية أو تعليـق بشـأن أيٍّ    اللجنـة  درصـ ُت للمضي قُـُدماً يف معاجلـة هـذه املسـألة هـو أالَّ     
إىل أنَّ الطلبات ينبغي أن تقـدَّم إىل اللجنـة الرابعـة    هذه الطلبات. وأشارت اللجنة يف هذا الصدد 

التابعة للجمعية العامة من أجل اختاذ إجراء بشأهنا علـى أسـاس مشـروع مقـرَّر منفصـل للجمعيـة       
الـيت تطلـب العضـوية، وأنَّ هـذه الطلبـات ينبغـي أالَّ تعـاجل        العامة تقدِّمه الدولة أو جمموعة الدول 

    يف مشروع القرار اخلاص بالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية.
    

    املسائل التنظيمية  - ٤  
يف  دت اللجنة ما اتفقت عليه اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني     أيَّ  -٤٣

ــرة A/AC.105/1090( ٢٠١٥عــام  ــة غــري    ) بشــأن وقــف ٢٣٥، الفق اســتخدام احملاضــر احلرفي
يف حتسـني  قُـُدماً  مع مراعاة ضرورة املضـي   ،التسجيالت الرقمية بصفة دائمة واستخدام رةاحملرَّ

    تطبيقة التسجيالت الرقمية.
املقتـرح   وبنـاء علـى   ،)٢٩٧، الفقـرة  A/66/20( ٢٠١١رته اللجنة يف عام ملا قرَّ ووفقاً  -٤٤
فقـت  )، اتA/AC.105/C.2/L.282َّرة (م من األمانة بوقف استخدام احملاضر احلرفية غري احملرَّاملقدَّ

يف حتسـني   ماًُداللجنة على استخدام التسجيالت الرقمية بصـفة دائمـة وعلـى ضـرورة املضـي قُـ      
  .تطبيقة التسجيالت الرقمية

خذتــه يف دورهتــا الثانيــة والتقنيــة الــذي اتَّ دت اللجنــة قــرار اللجنــة الفرعيــة العلميــةوأيَّــ  -٤٥
 املعايري الـيت وضـعتها  ) بشأن تنقيح ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088( ٢٠١٥واخلمسني يف عام 

االتفـاق الـذي   ) و٢٩٨، الفقـرة  A/66/20( ٢٠١١يف دورهتا الرابعة واخلمسـني يف عـام    اللجنة
 ، الفقــرةA/AC.105/1038( ٢٠١٣م لت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا اخلمســني يف عــا توصَّــ
ضمان توفري الوقت الـالزم ألعمـال األفرقـة العاملـة، وإعطـاء األمانـة تفويضـاً        ) من أجل ٢٤٢

دت اللجنة يف هذا الصدد توصية اللجنـة الفرعيـة بسـريان هـذه     . وأيَّواضحاً لتنفيذ هذه املعايري
، الـيت عـادة مـا تتضـمن، علـى      املعايري نفسها، وفق مقتضـى احلـال، علـى تنظـيم أعمـال اللجنـة      

  من العروض اإليضاحية العلمية والتقنية. كبرياً غرار اللجنة الفرعية، عدداً
وطلبت اللجنة إىل األمانـة أن تعـرض علـى اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا           -٤٦

 إىل الوقـت ه وسائل تقنيـة متاحـة ملسـاعدة الوفـود يف التنبـ      أيَّ ٢٠١٦الثالثة واخلمسني يف عام 
  .لكلمات والعروض اإليضاحيةا الذي تستغرقه

 ٢٠١٦الفـرعيتني يف عـام    هـا األمانة أن تتيح لدورات اللجنة وجلنتي إىلوطلبت اللجنة   -٤٧
لــدى اللجنــة وهيئتيهــا  املعمــول هبــا تتضــمَّن القواعــد واإلجــراءات واملمارســات وافيــةً خالصــةً

  .وثائقجتهيز ال يف جمال الفرعيتني، مبا يف ذلك
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    ة واخلمسنيتاسعمشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة ال  - ٥  

  :  ٢٠١٦عام  يف واخلمسني تاسعةأثناء دورهتا الالنظر يف البنود التالية أوصت اللجنة ب  -٤٨
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  تبادل عام لآلراء.  -٢  
  األغراض السلمية.سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف   -٣  
  .ة واخلمسنيلثتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثا    -٤  
  واخلمسني. امسةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخل  -٥  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٦  
  ة.الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهن  -٧  
  الفضاء واملياه.  -٨  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -٩  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٠  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١١  
  مسائل أخرى.  -١٢  

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  

ايل لـدورهتا ودوريت جلنتيهـا الفـرعيتني    اتَّفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقَّـت التـ        -٤٩
  :٢٠١٦عام   يف
  

 املكانالتاريخ 

 فيينا٢٠١٦شباط/فرباير ٢٦إىل١٥مناللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 فيينا٢٠١٦نيسان/أبريل ١٥إىل٤مناللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 فيينا٢٠١٦حزيران/يونيه ١٧ىلإ٨من

 


