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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الثالثةالدورة 

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدمة  - أوال  
ــة اســتخدام        -١ ــة)، التابعــة للجن ــة الفرعي ــة (اللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي عقــدت اللجن

الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية (اللجنــة)، دورهتــا الثالثــة واخلمســني يف مكتــب األمــم 
 ، برئاسة ف. ك. دادوال (اهلند).٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦إىل  ١٥املتحدة بفيينا، من 

  الفرعية [...] جلسة.وعقدت اللجنة   -٢
    

    احلضور - ألف 
ــاء يف اللجنـــة: االحتـــاد الروســـي،      -٣ ــة األعضـ حضـــر الـــدورة ممثلـــو الـــدول [...] التاليـ

األرجنتني، األردن، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،         
ــ-نيســيا، أوكرانيــا، إيــران (مجهوريــة إندو ا، باكســتان، الربازيــل، الربتغــال،  اإلســالمية)، إيطالي

املتعـددة القوميـات)، بـريو، بـيالروس،     -ةبلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولـ 
ــد،  ــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا،        تايلن ــر، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوري تركيــا، تــونس، اجلزائ

سويســرا، شــيلي، الصــني، الســويد،  الســودان، رومانيــا، ســري النكــا، الســلفادور ســلوفاكيا،
ــان، ف  ــراق، ُعمـ ـــز  العـ ــبني، فنـ ــا، الفلـ ــةرنسـ ــة)، -ويال (مجهوريـ ــام،  البوليفاريـ ــت نـ ــر، فييـ قطـ
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لبنــان، لكســمربغ، كينيــا، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا،  الكــامريون، كازاخســتان، 
يرلنـدا  آمى واملكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظ ماليزيا، مصر،

النمســا، نيجرييــا، اهلنــد، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،    منغوليــا، الشــمالية،
 اليابان، اليونان.

شــباط/فرباير، وجلســتها  ١٥، املعقــودة يف ٨٣٥وقــررت اللجنــة الفرعيــة يف جلســتها   -٤
ــودة يف ٨٣٧ ــوال وبن     ١٦، املعقـ ــن أنغـ ــراقبني عـ ــدعو املـ ــباط/فرباير أن تـ ــا واجلمهوريـــة  شـ مـ

الدومينيكيــة وقــربص والنــرويج، بنــاء علــى طلبــهم، حلضــور الــدورة والــتكلم خالهلــا، حســب  
االقتضاء، على أال يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك          

 على أي قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول.

ــة يف جلســتها     -٥ ــة الفرعي ــررت اللجن ــدعو   ١٥عقــودة يف ، امل٨٣٥وق شــباط/فرباير أن ت
ــا، حســب         ــتكلم خالهل ــدورة وال ــه، حلضــور ال ــى طلب ــاء عل املراقــب عــن االحتــاد األورويب، بن
االقتضاء، على أال يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك          

  على أي قرار من جانب اللجنة بشأن صفة االحتاد األورويب.
شــباط/فرباير، أن تــدعو  ١٦، املعقــودة يف ٨٣٧الفرعيــة يف جلســتها وقــررت اللجنــة   -٦

املراقب عن منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، بناء على طلبـه، حلضـور الـدورة والـتكلم     
خالهلــا، حســب االقتضــاء، علــى أال يكــون يف ذلــك مســاس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل   

  ة بشأن صفة تلك املنظمة.ينطوي ذلك على أي قرار من جانب اللجن  وأال
وحضــر الــدورة مراقبــون عــن مكتــب شــؤون نــزع الســالح باألمانــة العامــة ومنظمــة      -٧

 الطريان املدين الدويل (اإليكاو) واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

وحضــر الــدورة أيضــا مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت هلــا صــفة   -٨
ــة يف نصــف الكــرة األرضــية         ــة لألحبــاث الفلكي ــة األوروبي ــة: املنظم ــدى اللجن ــم ل مراقــب دائ

األوروبيــة لســواتل االتصــاالت، املنظمــة الدوليــة  املنظمــة اجلنــويب، وكالــة الفضــاء األوروبيــة،  
  املتنقلة. لالتصاالت الساتلية

كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب          -٩
رابطــة مستكشــفي الفضــاء، عــد، دائــم لــدى اللجنــة: الرابطــة األفريقيــة الستشــعار البيئــة عــن بُ 
، الرابطــة األوروبيــة للســنة الدوليــة املركــز اإلقليمــي لالستشــعار عــن ُبعــد لــدول مشــال أفريقيــا 

للفضــاء، املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء، األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفضــائية، الرابطــة   
 الدولية لتعزيز األمـان يف الفضـاء، االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية، االحتـاد الفلكـي الـدويل،         
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عـة  اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعـد، جام  املعهد الدويل لقانون الفضاء،
جائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه،         اجلمعية الوطنية للفضاء، الفضاء الدولية،

األرضـية، مؤسسـة العـامل اآلمـن، اجمللـس االستشـاري       -اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسـية 
  جليل الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.

شــباط/فرباير، أن تــدعو  ١٥، املعقــودة يف ٨٣٥وقــررت اللجنــة الفرعيــة يف جلســتها    -١٠
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظمـة املعنيـة بتسـخري تكنولوجيـات     عن  ْيناملراقب

آسـيا)، وكـذلك    - الواليـات املتحـدة    - أوروبـا   - الفضاء ألغـراض التطبيقـات اجملتمعيـة (كنـدا     
التخطيط للبعثــات الفضــائية والشــبكة الدوليــة لإلنــذار  املــراقبْين عــن الفريــق االستشــاري املعــين بــ 

، حلضـور الـدورة والـتكلم خالهلـا، حسـب االقتضـاء، علـى        م، بنـاء علـى طلبـه   خبطر الكويكبات
يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك علـى أي قـرار مـن            أال

  .املنظماتجانب اللجنة بشأن صفة تلك 
ــرد يف الوث  -١١ ــة وت ــات     A/AC.105/C.1/2016/INF/45يق ــدول وهيئ ــي ال قائمــة بأمســاء ممثل

  األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة.
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
شـــباط/فرباير، جـــدول  ١٥، املعقـــودة يف ٨٣٥أقـــرت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلســـتها   -١٢

 األعمال التايل:

  إقرار جدول األعمال.  -١ 
 انتخاب الرئيس.  -٢  

  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية.  -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٥ 
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق      -٦  

  .٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك      -٧  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
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 احلطام الفضائي.  -٨  

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٩ 
 املية لسواتل املالحة.التطورات األخرية يف جمال النظم الع  -١٠ 

  طقس الفضاء. -١١ 
 األجسام القريبة من األرض.  -١٢  

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي. -١٣ 

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.    -١٤  
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -١٥  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،  
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  
ــدور االحتــاد       ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل

 الدويل لالتصاالت.

واخلمســني للجنــة الفرعيــة  الرابعــةورة مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــد -١٦ 
 العلمية والتقنية.

  التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. -١٧ 
    

    انتخاب الرئيس  - جيم  
، ف. ك. دادوال (اهلنــد) رئيســا لــدورهتا ٨٣٥انتخبــت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها   -١٣

(اليابـان) رئيسـا للـدورة الرابعـة واخلمسـني، عمـال بقـرار         الثالثة واخلمسني، وتشياكي موكاي
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرخ  ٧٠/٨٢اجلمعية العامة 

    
    الكلمات العامة  - دال  

االحتــاد الروســي،  تكلــم أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو الــدول األعضــاء التاليــة:           -١٤
إندونيسـيا، إيـران   اإلمـارات العربيـة املتحـدة،    األرجنتني، أستراليا، إسرائيل، إكـوادور، أملانيـا،   

تايلنـــد، اجلزائـــر،  اإلســـالمية)، إيطاليـــا، باكســـتان، الربازيـــل، الربتغـــال، بولنـــدا، -(مجهوريـــة
د، سويسـرا، الصـني،   أفريقيا، السلفادور، السوي اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب
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 كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا،قطــر، البوليفاريــة)، -(مجهوريــةفرتويــال ُعمــان، فرنســا، الفلــبني، 
ــا،  ــا، كولومبي ــا، النمســا،  كيني ــد، الواليــات   املكســيك، اململكــة املتحــدة، منغولي ــا، اهلن نيجريي

ــان.  ــم أيضــا   املتحــدة، الياب ــدول األفريق    وتكل ــة ال ــة عــن جمموع ــل الســودان نياب ــل  ممث ــة، وممث ي
ي. كمـا ألقـى كلمـات     اجلمهورية الدومينيكية نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريب 

عامة املراقبون عن الرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن ُبعد واملركز اإلقليمـي لالستشـعار عـن    
يب لسياسات الفضـاء  ُبعد لدول مشال أفريقيا ووكالة الفضاء األوروبية (اإليسا) واملعهد األورو

والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واالحتـاد الـدويل   
للمالحــة الفضــائية (اإليــاف) واجلامعــة الدوليــة للفضــاء واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت (اآليتيــو) 

  بوع الفضاء العاملي.اآلمن ورابطة أس واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٥

  "املؤمتر الدويل السادس عشر للمالحة الفضائية"، قدمه ممثل املكسيك؛  (أ)  
لرصـد الـتغري العـاملي يف     GCOM-W"عمليات رصد األرض ومسامهات بعثـة    (ب)  

يف ميدان الفضاء اخلارجي ونتائج امللتقى اإلقليمـي الثـاين والعشـرين     جمال املياه" و"أنشطة آسيا
  لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ"، قدمهما ممثل اليابان؛

ــة يف الصــني يف املــديني املتوســط       (ج)   ــة الفضــائية املدني ــبىن التحتي "خطــة تطــوير ال
  والطويل"، قدمه ممثل الصني؛

يف استكشــاف الفضــاء" و"وكالــة الفضــاء اإليطاليــة  "دور الصــناعة اإليطاليــة   (د)  
  والدليل العلمي اخلاص مبحطة الفضاء الدولية"، قدمهما ممثل إيطاليا؛

  "عرض ألنشطة هولندا الفضائية"، قدمه ممثل هولندا؛  (ه)  
"البعثات الفضائية الروسية ملقياس التداخل ذي اخلط القاعدي الطويـل جـدا:     (و)  

  قدمه ممثل االحتاد الروسي؛نتائجها وآفاقها"، 
"دور صناعة الفضاء التشـيكية يف أنشـطة البحـث والتطـوير الفضـائية"، قدمـه         (ز)  

  ممثل اجلمهورية التشيكية؛
النتائج املتأتيـة مـن    - "حبوث حمطات الرصد العالية االرتفاع احملاكية لبيئة املريخ   (ح)  

  "، قدمه ممثل النمسا؛AMADEE-15حماكاة بيئة املريخ فوق سطح هنر جليدي بواسطة بعثة 
"البعثــات الفضــائية اهلنديــة األخــرية: حتــديث للمعلومــات حــىت شــباط/فرباير      (ط)  
  "، قدمه ممثل اهلند؛٢٠١٦
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"ملاذا ميكن حلملة العقد الدويل الستكشاف القمر أن ُتحـدث فارقـا؟"، قدمـه      (ي)  
  ؛راقب عن اجلمعية الوطنية للفضاءامل

"، قدمـه املراقـب عـن    ٢٠١٦ ،ية من منظور اجليل القـادم رؤ -"جيل الفضاء   (ك)  
  اجمللس االستشاري جليل الفضاء.

ورحبـــت اللجنـــة الفرعيـــة بإســـرائيل واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وســـري النكـــا          -١٦
والسلفادور وُعمان وقطر بصفتها أحدث الدول األعضاء يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     

  دولة. ٨٣أصبحت عضوية اللجنة تضم يف األغراض السلمية، وبذلك 
، ألقى رئـيس اللجنـة الفرعيـة كلمـة قـدم فيهـا عرضـا مـوجزا لعمـل          ٨٣٥ويف اجللسة   -١٧

عى انتباه اللجنة الفرعية إىل عدة أحكام واردة يف قـرار  لفرعية يف دورهتا احلالية. واستراللجنة ا
قـت الـراهن، ولفـت انتبـاه اللجنـة      املتعلق بأعمال اللجنة الفرعيـة يف الو  ٧٠/٨٢اجلمعية العامة 

الفرعيـة بوجـه خـاص إىل أن اجلمعيـة العامـة أكـدت علـى مـا أحـرز مـن تقـدم مهـم يف تطـوير              
علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، مما مكن البشر من استكشاف الكون، وعلـى مـا حققتـه    

، وإىل أن جهــود استكشــاف الفضــاء مــن إجنــازات اســتثنائية، يف الســنوات اخلمســني املاضــية    
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض       ــأن جلن ــة العامــة اعترفــت يف هــذا الصــدد ب اجلمعي

من مكتـب  السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية، اليت حتظى بدعم 
د العـاملي  ل منصة فريدة للتعاون الـدويل علـى الصـعي   ثشؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة، مت

يف جمال األنشطة الفضائية. كما شدد الرئيس على أن أنشطة البحـث والتطـوير يف جمـال علـوم     
وتكنولوجيا الفضاء تظل من املستلزمات األساسية ألي تطبيقة فضـائية موجهـة لصـاحل التنميـة     
البشرية على سطح األرض، وحلماية وصون بيئة األرض والفضاء، ويف أي جهـود استكشـافية   

ْون، ومـن مث فـإن اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني تشـغل موقعـا طليعيـا يف توحيـد جهـود العـامل            للك
  الستخدام تلك التكنولوجيا يف األغراض السلمية.

ــة    ٨٣٥ويف اجللســـة   -١٨ ــاء اخلـــارجي كلمـ ــا، ألقـــت مـــديرة مكتـــب شـــؤون الفضـ أيضـ
استعرضت فيها األعمال اليت اضـطلع هبـا املكتـب أثنـاء السـنة املاضـية وقـدمت عرضـا مفصـال          
لألنشطة املزمعة يف السنة القادمة، مبا فيها أنشطة التوعية والتعاون والتنسـيق مـع هيئـات األمـم     

كومية وغري احلكوميـة. وقـدمت عرضـا شـامال ملـا يقـوم بـه املكتـب         املتحدة ومع املنظمات احل
الــذكرى الســنوية اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين   ف خطــة عمــلاأهــدمــن عمــل لــدعم 

ــتخدامه يف األ   ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلمية ( باستكشـ ــراض السـ ــبيس+غـ . )"٥٠"اليونيسـ
أبرزت أمهيـة تـوافر املـوارد املاليـة     وشددت على أن الوضع املايل الراهن للمكتب غري مؤات، و
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وغري املالية لتنفيذ برنامج عمل املكتـب بنجـاح. كمـا قـدمت عرضـا ملـا يقـوم بـه املكتـب مـن           
أعمال لتنسيق األنشطة بني هيئات األمم املتحدة يف جماالت التنمية املسـتدامة والصـحة العامليـة    

التنظيمية اخلاصة بالسواتل الصـغرية،  واملسائل املستجدة يف النقل الفضائي التجاري والضوابط 
  بصفتها أمثلة لنجاح املكتب يف تنفيذ واليته.

غـايل، األمـني   -بطـرس والتزمت اللجنة الفرعية دقيقة صمت حدادا علـى وفـاة بطـرس      -١٩
إىل  ١٩٩٢الـذي شـغل ذلـك املنصـب مـن كـانون الثاين/ينـاير        لألمـم املتحـدة،   العام السـادس  

  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب 
وأعربت بعض الوفود عن شـجبها قيـام مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة بـإطالق          -٢٠

على الرغم مما أبداه اجملتمـع الـدويل مـن     ٢٠١٦شباط/فرباير  ٧قذيفة تسيارية طويلة املدى يف 
 ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨قلق بالغ، منتهكة بذلك قرارات جملـس األمـن   

مـن  ذلـك البلـد   وألن هذا اإلطالق، يسهم يف تطـوير مـا لـدى    )، ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣(
  منظومات إلطالق أسلحة نووية.

ــررات        -٢١ ــذ مقـ ــد وتنفيـ ــل رصـ ــاح أن املكتـــب يواصـ ــة بارتيـ ــة الفرعيـ والحظـــت اللجنـ
وتوصيات جملس األمن واجلمعية العامة الـيت هلـا صـلة بعمـل املكتـب وباألنشـطة الـيت تقـوم هبـا          

مــم املتحــدة وفقــا للواليــة املســندة إليــه مــن جانــب اللجنــة، وكــذلك  الكيانــات املنتســبة إىل األ
  ).٢٠٠٩( ١٨٧٤تعاون املكتب مع فريق اخلرباء الذي أنشئ مبقتضى قرار جملس األمن 

ورحبت اللجنة الفرعية بارتيـاح باعتمـاد اجلمعيـة العامـة خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام           -٢٢
ــود عــ    ٢٠٣٠ ــذا الصــدد، أعــرب بعــض الوف ــت    . ويف ه ــة بين ــة العام ــاده أن اجلمعي ن رأي مف

إمكانــات هائلــة ملنفعـة البلــدان املتقدمــة والناميــة  تنطـوي علــى  بوضـوح أن تكنولوجيــا الفضــاء  
على السواء، وأنه يتعني على األمم املتحدة يف هذا الشـأن أن تـروج لتيسـري سـبل الوصـول إىل      

ــدم املســاواة ودون     الفضــاء اخلــارجي   ، بصــرف النظــر عــن   متييــز أمــام مجيــع البلــدان علــى ق
  العلمي. وأاالقتصادي  وأمستويات تطورها االجتماعي 

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن حتســني مســتويات التنميــة البشــرية والرخــاء والرفــاه   -٢٣
يتطلــب هنجــا عامليــا، ومــن مث فــإن هنــاك فرصــة وافــرة ملشــاركة مجيــع البلــدان يف إجيــاد ســبل     

و أفضل مـن خـالل االسـتخدامات السـلمية للفضـاء اخلـارجي،       ووسائل خلدمة البشرية على حن
وهــذا ميكــن أن يتحقــق بتوثيــق التعــاون وبتــوفري دعــم كامــل يف جمــال تقاســم املعــارف وبنــاء     

  القدرات بني الدول على أساس من التعاون الثنائي واملتعدد األطراف.
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صر أساسـي للنجـاح   واتفقت اللجنة الفرعية على أن علوم وتكنولوجيا الفضاء هي عن  -٢٤
يف التصـــدي للتحـــديات احلاليـــة واملســـتقبلية يف جمـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية        

املالحــة وإدارة الكــوارث الطبيعيــة واالســتجابة يف  وواالســتدامة، وال ســيما نظــم االتصــاالت  
الفرعيـة   حاالت الطوارئ واألمن الغذائي وتغري املناخ وإدارة املوارد البشـرية. وأكـدت اللجنـة   

يف هذا الصدد على دور األنشطة الفضائية البالغ األمهية يف دعم التنميـة املسـتدامة، وخصوصـا    
  فيما يتعلق باستدامة النمو االقتصادي وحتسني نوعية احلياة وإدارة البيئة العاملية.

ــن        -٢٥ ــع مـ ــي أن تنتفـ ــة ينبغـ ــدان الناميـ ــاده أن البلـ ــن رأي مفـ ــود عـ ــرب بعـــض الوفـ وأعـ
ــ ــن     التكنولوجيـ ــادية، وأن مـ ــة واالقتصـ ــها االجتماعيـ ــم تنميتـ ــا يف دعـ ــائية، خصوصـ ات الفضـ

الضروري تعزيز التعاون من أجـل تيسـري تبـادل البيانـات ونقـل التكنولوجيـا فيمـا بـني الـدول،          
وأن لتدريب العلمـاء يف البلـدان الناميـة أمهيـة بالغـة يف حريـة تـدفق املعلومـات العلميـة وتبـادل           

  ناء القدرات وتقاسم املعارف.البيانات ويف تعزيز ب
تعـم جمـاالت   الفضـاء اخلـارجي   أنشـطة  منافع وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن   -٢٦

  والتعليم والتنمية املستدامة.والصحة إدارة الكوارث والزراعة متعددة، مثل 
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن التعــاون الــدويل واإلقليمــي يف استكشــاف    -٢٧

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية هو ضرورة أساسـية للـدول، وينبغـي مـن مث     
توطيده باستمرار ضمن إطار اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، اليت ينبغي أن تظل هـي احملفـل الـدويل    

هـذه املسـائل. ومـن الضـروري يف هـذا الصـدد استكشـاف خمتلـف اخليـارات          املركزي ملعاجلـة  
لتدعيم قدرات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، لكي يـتمكن مـن اإلسـهام علـى حنـو فعـال يف       

  الترويج لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا ملنفعة مجيع الدول، وال سيما الدول النامية.
وعاودت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      -٢٨

ــة الوصــول إىل الفضــاء          ــة: تيســر إمكاني ــادئ التالي ــى املب ــلمية، وشــددت عل ــراض الس يف األغ
اخلارجي أمام مجيع الدول على قدم املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بصرف النظـر عـن   

مبـا فيـه القمـر    تقين واالقتصـادي؛ وعـدم متلـك الفضـاء اخلـارجي،      مستوى تطورهـا العلمـي والـ   
واألجرام السماوية األخرى بدعوى السـيادة أو االسـتخدام أو االسـتيالء أو االحـتالل أو بـأي      
ــدول بعــدم اســتخدام الفضــاء اخلــارجي إال يف األغــراض الســلمية،       ــزام ال وســيلة أخــرى؛ والت

عسـكرة الفضـاء اخلـارجي، وعـدم وضـع أسـلحة       بصفته إرثا مشتركا للجنس البشري؛ وعـدم  
فيه، وعـدم اسـتغالله إال يف حتسـني الظـروف املعيشـية وتوطيـد السـالم علـى كوكـب األرض؛          

  والتعاون اإلقليمي على تعزيز تطور األنشطة الفضائية.
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تــأثري األنشــطة الفضــائية علــى حيــاة البشــر    -٢٩
ذلك احلالة الراهنة ألوجه التطور التكنولـوجي، املقترنـة بتعـاظم دور اجلهـات     وعلى البيئة، وك

الفاعلة اجلديـدة مـن القطـاع اخلـاص، يسـتلزمان زيـادة التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة الفرعيـة            
العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعزيــز التطــور التــدرجيي للقــانون الــدويل  

، وكــذلك إرســاء قواعــد دوليــة ملزمــة ملعاجلــة املســائل ذات األمهيــة  ةدونــوصــوغه يف شــكل م
  البالغة يف استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن اللجنــة ينبغــي أن ُتعــىن بــأي مبــادرة تتعلــق    -٣٠
األطـراف الـيت   باستخدام الفضاء اخلارجي، وأن إجراء املناقشة ضمن إطـار املنظمـات املتعـددة    

ساسي لوضع صكوك قانونية ملزمة تسـهم يف حتسـني   أهلا واليات خاصة هبذا الشأن هو شرط 
قانون الفضاء وتتيح مشـاركة مجيـع الـدول علـى قـدم املسـاواة. ورأت تلـك الوفـود أنـه، فيمـا           
ــل احلطــام        ــة، مث ــدويل اخلالفي ــاون ال ــق بالفضــاء اخلــارجي، ال جيــوز إخضــاع مســائل التع يتعل

ئي وتبادل املعلومات وآليات التبليغ واستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،    الفضا
  التفاقات غري ملزمة ُيتفاوض عليها خارج إطار األمم املتحدة.

وأشادت اللجنة الفرعية مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي ملا يبذله من جهود دؤوبـة يف    -٣١
ب علــى مواصــلة تعاونــه البنــاء مــن أجــل إتاحــة   تطــوير التطبيقــات الفضــائية، وشــجعت املكتــ 

  وتيسري تكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية جلميع الدول.
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا لليابــان لتنظيمهــا حلقــة دراســية حــول موضــوع   -٣٢

ــة       ــدورة احلالي ــدة خلدمــة األنشــطة الفضــائية"، عقــدت علــى هــامش ال ــة فري ــا ياباني "تكنولوجي
  الفرعية.  نةللج
    

    التقارير الوطنية  - هاء  
ــدول األعضــاء           -٣٣ ــن ال ــة م ــارير املقدم ــدير بالتق ــع التق ــا م ــة علم ــة الفرعي أحاطــت اللجن

)A/AC.105/1100 وAdd.1 ،وA/AC.105/1100/Add.1/Rev.1   وورقـــة غرفـــة االجتماعـــات ، (
من جدول األعمـال، "تبـادل عـام لـآلراء وعـرض للتقـارير        ٤إطار البند  ضمنحىت تنظر فيها 

املقدمــة عــن األنشــطة الوطنيــة". وأوصــت اللجنــة الفرعيــة بــأن تواصــل األمانــة دعــوة الــدول     
  األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.
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    الندوة  - واو  
رابعــة واألربعــني، عــام وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا ال  -٣٤

٢٠٠٧ )A/AC.105/890 ويف دورهتـــا الثانيـــة واخلمســـني، عـــام ٢٤، املرفـــق األول، الفقـــرة ،(
٢٠١٥ )A/AC.105/1088 شـباط/  ١٥قـدت يف  )، ُع٨واملرفق األول، الفقـرة   ،٢٧٤، الفقرة 
"، اخلـارجي  ة حـول موضـوع "دور قطـاع الصـناعة يف استكشـاف الفضـاء      نـدو  ٢٠١٦فرباير 

  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.نظمها 
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن الندوة هي العاشرة يف سلسلة ندوات هتـدف إىل    -٣٥

تدعيم الشراكة يف قطاع الصناعة، وأشادت يف هـذا الصـدد مبكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       
  باألمانة العامة ملا يقوم به من عمل ممتاز.

مـــت يف شـــكل عـــروض إيضـــاحية ومناقشـــات، ســـتيف  وتـــوىل إدارة النـــدوة، الـــيت ُنظ  -٣٦
بــوخنغر، مــن شــركة يوروكونســلت، وافتتحتــها وأدلــت مبالحظــات ختاميــة فيهــا مــديرة مكتــب 

ة مــا يلــي: "دور اإليضــاحية الــيت قُــدمت يف النــدوشــؤون الفضــاء اخلــارجي. وتضــمنت العــروض 
ت؛ و"صــناعة استكشــاف الفضــاء يف اقتصــاد الفضــاء"، قدمــه ســتيف بــوخنغر مــن يوروكونســل   

ــا"، قدمــه كــارلو مــريا مــن شــركة       Airbus Defence andالفضــاء واستكشــاف الفضــاء يف أوروب

Spaceو"صناعة الفضاء واستكشاف الفضـاء يف الواليـات املتحـدة"، قدمـه مـارك سـكيرت مـن         ؛
ــق العامــل املعــين         ــارك ســندال مــن الفري ــه م ــغ؛ و"النقــل الفضــائي التجــاري"، قدم شــركة بوين

الفضائية الدولية التـابع للجنـة االستشـارية املعنيـة بالنقـل الفضـائي التجـاري التابعـة         بالسياسات 
لإلدارة االحتادية لشؤون الطريان بالواليات املتحدة؛ و"صـناعة الفضـاء واستكشـاف الفضـاء يف     

  اليابان"، قدمه هريوشي كوياما من شركة ميتسوبيشي للمعدات الكهربائية.
يضا عرض إيضاحي حتـت عنـوان "دور صـناعة الفضـاء الصـينية يف      وقُدم أثناء الندوة أ  -٣٧

 استكشاف الفضاء"، قدمه فان وينا من شركة الصني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي.
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - زاي  
بعد أن نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلسـتها [...]،          - ٣٨

، تقريرهـا املوجـه إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف       ٢٠١٦شباط/فرباير  [...]املعقودة يف 
  األغراض السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياهتا على النحو املبني يف الفقرات الواردة أدناه.

 


