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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦-١٥فيينا، 
  مشروع التقرير    

  
  املرفق األول    

  
  مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    

  
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٧٠/٨٢مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   ٨لفقــرة ل وفقــاً -١

  فريقها العامل اجلامع.مسني عقد والتقنية يف دورهتا الثالثة واخل
، عقـد الفريـق العامـل اجلـامع ثـالث      ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٣إىل  ١٩ويف الفترة مـن    -٢

  جلسات، برئاسة تشياكي موكاي (اليابان). ونظر الفريق العامل يف البنود التالية:
ــاء       (أ)   ــاف الفضـ ــدة الستكشـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــون ملـ ــنوية اخلمسـ ــذكرى السـ الـ

ــارجي  ــتخدامهاخلـ ــبيس+  واسـ ــلمية (اليونيسـ ــراض السـ ــة  ٥٠يف األغـ ــوع دورات جلنـ ): موضـ
ــها       ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت

  ؛٢٠١٨الفرعية القانونية يف عام 
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق      (ب)  

 ؛٢٠١٥تحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام مؤمتر األمم امل
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مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الرابعــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة    ج)(  
  .  ٢٠١٧العلمية والتقنية، املزمع عقدها يف عام 

  .واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...] املعقودة يف [...] شباط/فرباير  -٣
    

الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة الستكشاف الفضاء  - أوالً 
): ٥٠اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس+

موضوع دورات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 ٢٠١٨وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 

  
علـى الفريـق العامـل     كـان معروضـاً  ، ٥٠اليونيسبيس+ن أجل النظر يف البند املتعلق بم  -٤

  الوثائُق التالية:  
الذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة      رة من األمانة معنونة: "مذكِّ  أ)(  

الستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية: موضـــوع دورات جلنـــة 
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وجلنتــها    اســتخدام الفضــاء

  )؛A/AC.105/L.297" (٢٠١٨الفرعية القانونية يف عام 
 Fiftieth anniversary of the United Nations Conferenceورقة اجتماعات معنونة "  (ب)  

on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space: the Committee on the Peaceful Uses of 

Outer Space and global space governance " ) الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة
الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

 )؛A/AC.105/2016/CRP.4( )األغراض السلمية وحوكمة الفضاء على الصعيد العاملي

 UNISPACE+50 thematic priorities: proposalورقـــــة اجتماعـــــات معنونـــــة: "    (ج) 

submitted by the Steering Committee of UNISPACE+50" )+املواضيعية:  ٥٠أولويات اليونيسبيس
 )؛A/AC.105/2016/CRP.18( )٥٠م من اللجنة التوجيهية ألعمال اليونيسبيس+مقترح مقدَّ

بيــان صــادر عــن مــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، نيابــة عــن اللجنــة     (د) 
  .٥٠التوجيهية ألعمال اليونيسبيس+

وأثناء جلسة الفريـق العامـل األوىل، أبلغـت مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،           -٥
العامـل حبالـة التحضـريات     ، الفريـقَ ٥٠للجنة التوجيهيـة ألعمـال اليونيسـبيس+   ابصفتها رئيسة 

ــاد  ــؤمتر اليونيســبيس+ النعق ــام  ٥٠م ــد    ، مشــرية إىل أنَّ ٢٠١٨يف ع ــت ق ــة كان ــة العام اجلمعي
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ــا  رحَّ ــت يف قرارهـ ــدة       ٧٠/٨٢بـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــاء مـ ــني إلنشـ ــنوية اخلمسـ ــذكرى السـ بالـ
الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، الــيت ســُيحتفل هبــا يف عــام   

واليت سـتمثل فرصـة للنظـر يف احلالـة الراهنـة ملسـامهة اللجنـة يف حوكمـة الفضـاء علـى            ٢٠١٨
شــرعت اللجنــة  مــن أجلــها الصــعيد العــاملي وحتديــد مســار تلــك املســامهة يف املســتقبل، والــيت  

  .  ٢٠١٨وهيئتاها الفرعيتان يف التحضري لدوراهتا املواضيعية يف عام 
يف  ٥٠م الـذي أحرزتـه اللجنـة التوجيهيـة ملـؤمتر اليونيسـبيس+      والحظ الفريق العامل التقـدُّ   - ٦

، واملؤلفـة مــن  ٧٠/٨٢، وهـي اللجنـة املنشــأة مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة       لـذلك املـؤمتر  التحضـري  
أعضاء مكاتب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية وهيئتيهـا الفـرعيتني (جمموعـة      

التابعة هلذه اللجنة األخرية وهيئتيها الفرعيتني ومديرة مكتب شـؤون   ) ورؤساء األفرقة العاملة١٥الـ
قــد  ٥٠اللجنــة التوجيهيــة ملــؤمتر اليونيســبيس+ الفضــاء اخلــارجي، والحــظ الفريــق العامــل أيضــا أنَّ

البيــان الـذي أدلـت بـه مــديرة    باعتمـدت اختصاصـاهتا الـيت أتيحــت للجنـة الفرعيـة يف املرفـق األول       
  .٥٠خلارجي بالنيابة عن اللجنة التوجيهية ملؤمتر اليونيسبيس+مكتب شؤون الفضاء ا

ــل أنَّ    -٧ ــق العام ــرَّ   واســتذكر الفري ــد أق ــة ق ــام    اللجن ــة واخلمســني، ع ــا الثامن ت يف دورهت
  . A/AC.105/L.297على النحو الوارد يف الوثيقة  ٥٠، خطة عمل مؤمتر اليونيسبيس+٢٠١٥

واستناداً إىل األولويات املواضـيعية الـيت اقترحتـها    خلطة العمل املشار إليها أعاله  ووفقاً  -٨
، علــــــى النحــــــو الــــــوارد يف الوثيقـــــــة    ٥٠اللجنــــــة التوجيهيــــــة ملــــــؤمتر اليونيســــــبيس +    

A/AC.105/C.1/2016/CRP.18       أوصى الفريـق العامـل باألولويـات املواضـيعية التاليـة، املـوجزة ،
 املزمــعدورهتــا اخلامســة واخلمســني، أدنــاه، لكــي تنظــر فيهــا أيضــاً اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف 

، ولكي تنظر فيها كـذلك جلنـة اسـتخدام    ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥إىل  ٤عقدها يف الفترة من 
ــة عليهــا يف دورهتــا التاســعة       ــها النهائي الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وتعطــي موافقت

  :٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧إىل  ٨عقدها يف الفترة من  املزمعواخلمسني، 
  

  الشراكة العاملية من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء  ‐١  
كمحـرِّكني  التوعية باألمهية الكربى لالستكشاف واالبتكـار يف جمـال الفضـاء      اهلدف:  

ستكشـاف جمـاالت جديـدة يف جمـال علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء والتحفيـز         أساسيني ال
ــيت      ــدة وتطــوير القــدرات ال ــة شــراكات جدي ــى إقام ــئ فرصــاً عل ــة   هتي ــدة ملواجه جدي

يات العامليــة. وتعزيــز احلــوار مــع أوســاط الصــناعة الفضــائية والقطــاع اخلــاص.   التحــدِّ
التعاون بـني الـدول املرتـادة للفضـاء والـدول احلديثـة العهـد بالفضـاء.          والتشجيع على
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وإتاحة اجملـال أمـام أنشـطة استكشـاف الفضـاء لتصـبح منفتحـة وشـاملة علـى الصـعيد           
  . وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف.العاملي

    
  اإلطار الدويل خلدمات طقس الفضاء  ‐٢  
تعزيــز القــدرة علــى االعتمــاد علــى الــنُّظم الفضــائية والتصــدِّي آلثــار أحــوال      اهلدف:  

طقس الفضاء السيِّئة. ووضع خريطة طريق بشأن طقس الفضاء بغيـة التنسـيق وتبـادل    
على املستوى الدويل عن أحداث طقس الفضاء والتخفيـف مـن حـدهتا مـن     املعلومات 

طقـس الفضـاء    خالل حتليـل للمخـاطر وتقيـيم الحتياجـات املسـتعملني. واإلقـرار بـأنَّ       
ا وبضرورة معاجلـة مـواطن الضـعف يف أوسـاط جمتمـع الفضـاء ككـل.        عاملي ياًميثل حتدِّ

درات وأنشـطة التواصـل. وحتديـد    والتوعية مـن خـالل االتصـاالت املتطـورة وبنـاء القـ      
  آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف.

    
  تعزيز التعاون الفضائي من أجل الصحة العاملية  ‐٣  
اهلدف: حتسني استخدام تكنولوجيات الفضاء واملعلومات املستمدة من الفضـاء والـنظم     

التعـاون وتبـادل املعلومـات يف    الفضائية يف ميدان الصحة العاملية. والتشجيع علـى تعزيـز   
بشأن املعايري البيئية. كذلك حاالت الطوارئ وانتشار األوبئة وأحداث اإلنذار املبكر، و

وتعزيز القدرات يف جمال إدماج البيانات الصحية يف خطط إدارة الكوارث. وتعزيز بناء 
مليـة.  القدرات يف جمال النهوض بتكنولوجيات الفضاء ضـمن جهـود حتسـني الصـحة العا    

  وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف.
    

  التأقلمالتعاون الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة اجملتمعات على   ‐ ٤  
ــ آثــار مــن التخفيــفحتديــد أوجــه التــآزر بــني جهــود    اهلدف:   مــن احلــد ر املنــاخ وتغيُّ

التنميــة العامليــة. ووضــع خريطــة حتقيــق اجلهــود املبذولــة مــن أجــل أخطــار الكــوارث و
 وتسـخري اجملموعـات احلاليـة واملقبلـة مـن     طريق من أجل تعزيز مرونـة الـنظم الفضـائية    

 احلـدِّ  لغـرض سواتل االتصـاالت  ووالنظام العاملي لسواتل املالحة  األرضسواتل رصد 
 ُنُهـــجر املنـــاخ والتخفيـــف مـــن آثـــاره. وحتســـني يُّـــمـــن أخطـــار الكـــوارث ورصـــد تغ

ات الفضـــــائية املتكاملـــــة وإمكانيـــــة التشـــــغيل املتبـــــادل للـــــنظم الفضـــــائية التطبيقـــــ
رين اجلدد بشأن تغطية املناطق اجلغرافيـة الـيت   واألرضية/املوقعية. ووضع شروط للمطوِّ
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ــن التطــوير.         ــد م ــاج إىل مزي ــيت حتت ــات ال ــة أو التطبيق ــات رصــد كافي ال ختضــع لعملي
  هذا اهلدف. وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم

    
  تعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية  ‐ ٥  
اهلدف: حتديـد وتطـوير شـروط تعزيـز تبـادل املعلومـات وإجـراءات اإلشـعار يف إطـار            

التوصــيات  عــاةامرســجل األمــم املتحــدة لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، مــع  
الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة      

)، واملبـادئ التوجيهيــة املسـتقبلية بشـأن اسـتدامة أنشــطة     A/68/189الفضـاء اخلـارجي (  
موضــوع االحتياجــات بشــأن   الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد الــيت تتنــاول حتديــداً  

مــن املخــاطر. وحتديــد آليــات احلوكمــة والتعــاون الالزمــة لــدعم هــذا  إشــعارات احلــد
  اهلدف. وتشجيع أنشطة بناء القدرات والتوعية بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة.

    
  بناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشرين  ‐ ٦  
الـــة لبنـــاء القـــدرات اإلمجاليـــة والوفــــاء     حتديـــد هنـــج جديـــدة مبتكـــرة وفعَّ      اهلدف:  

باالحتياجــات اإلمنائيــة باعتبــار ذلــك ركيــزة أساســية حلوكمــة الفضــاء علــى الصــعيد    
التوعيــة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب  وبنــاء القــدرات ل األنشــطة الشــاملة العــاملي. وتعزيــز

شؤون الفضاء اخلارجي. وتطوير اهلياكل األساسية للتطبيقات الشاملة لعـدة قطاعـات   
واملتكاملـــة، مـــع مراعـــاة النـــواتج العلميـــة والتقنيـــة والقانونيـــة والسياســـاتية. وتعزيـــز  
الشــراكات القائمــة وإقامــة شــراكات جديــدة مــن أجــل تقويــة أنشــطة بنــاء القــدرات   

  دة اهلدف وتنفيذها استناداً إىل تقييم لالحتياجات.طة االستشارية التقنية احملدَّواألنش
األولويــات املواضــيعية الــواردة أعــاله مترابطــة فيمــا بينــها،   والحــظ الفريــق العامــل أنَّ  -٩

أشـار إىل أنـه   باحلفاظ علـى التـرابط بـني أهـداف كـل منـها أثنـاء عمليـة التنفيـذ. و          أوصىولذا 
ــ ــة      ع مــن ُيتوقَّ ــة العلمي ــها الفرعي ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت جلن

وتتعـاون للتوصـل إىل نـاتج مشـترك أثنـاء       فيما بينـها  قوالتقنية وجلنتها الفرعية القانونية أن تنسِّ
  .٥٠يونيسبيس+المؤمتر 
تحـدة اخلمـس   الفريق العامل املعين حبالـة معاهـدات األمـم امل    والحظ الفريق العامل أنَّ  -١٠

املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، التــابع للجنــة الفرعيــة القانونيــة، ميكــن أن يكــون املكــان 
املناسب ملواصلة النظر يف مسامهات اللجنة الفرعية القانونية يف األولويات املواضيعية املـذكورة  
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ملــؤمتر  داًجيِّـ  ل أساسـاً تلــك األولويـات املواضـيعية تشــك   فـق الفريــق العامـل علـى أنَّ   أعـاله. واتَّ 
  املنظورات القانونية ذات الصلة.مع من اجملدي دجمها  ، وأن٥٠َّاليونيسبيس+

مبقترحــات بشــأن جمــاالت أخــرى ميكــن أن تنظــر فيهــا    وأحــاط الفريــق العامــل علمــاً   -١١
اللجنة الفرعية القانونية حسب االقتضاء، من قبيل مـا يلـي: (أ) إدارة حركـة املـرور الفضـائية،      
مع احتمال ربطها مبنظورات القانون الدويل بشأن أنشطة السواتل الصغرية والسواتل الصـغرية  

والتحليقات دون املداريـة؛ و(ب) معاجلـة الثغـرات القانونيـة يف املعاهـدات القائمـة بشـأن         جدا
الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك يف جمـايل تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، والتعــدين           

  ري للموارد يف الفضاء اخلارجي.التجا
وأثىن الفريق العامل على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكفاءته يف إعداد الوثائق يف إطـار    - ١٢

 A/AC.105/C.1/2016/CRP.4ورقتا االجتماعـات   ومنها، ٥٠يونيسبيس+الاألعمال التحضريية ملؤمتر 
ــة االجتماعــات   الفريــق العامــل أنَّ . ويف هــذا الصــدد، الحــظ  A/AC.105/C.1/2016/CRP.18و  ورق

A/AC.105/C.1/2016/CRP.4  اليت تتضمن حملة تارخيية عن مؤمترات اليونيسبيس وتربط ما نتج عنـها ،
، سـوف تتـاح للجنـة الفرعيـة القانونيـة      ٥٠من واليات وبرامج بسبيل املضي قدماً حنو اليونيسـبيس+ 
ــراض الســلم     ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــة اس ــام   وجلن ــتني يف ع ــا املقبل . ٢٠١٦ية يف دورتيهم

وسيجري بعدها حتديث هذه الوثيقة بناء على ذلـك، وقـد أحـاط مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        
ض الصيغة النهائية هلذه الوثيقة جبميـع اللغـات   عَرمة. وسُتباالقتراحات املقدَّ على النحو الواجب علماً

  .٢٠١٧جلنتيها الفرعيتني يف عام الرمسية لألمم املتحدة أثناء دورات اللجنة و
    

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -ثانياً  
سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد   يف

    ٢٠١٥عام 
النظر يف هذا البند املتعلق بتسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية  من أجل  - ١٣

االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد 
 Second Meeting على الفريق العامل ورقة اجتماعات معنونة " كان معروضاً، ٢٠١٥عام 

of the Expert Group on Space and Global Health, 18-19 February 2016: progress report 

on the activities of the expert group and future considerationsالجتماع الثاين لفريق " (ا
: تقرير مرحلي عن ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٩- ١٨اخلرباء املعين بالفضاء والصحة العاملية، 

  ).A/AC.105/C.1/2016/CRP.21( )بارات املستقبليةأنشطة فريق اخلرباء واالعت
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فريق اخلرباء املعـين بالفضـاء والصـحة العامليـة، الـذي أنشـأته        والحظ الفريق العامل أنَّ  -١٤
جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا الســابعة واخلمســني يف عــام  

ــامش دورة ا   ٢٠١٤ ــى هـ ــاين علـ ــه الثـ ــد اجتماعـ ــد عقـ ــومي  ، قـ ــة، يـ ــة الفرعيـ  ١٩و ١٨للجنـ
يف خطـة عملـه بصـيغتها     ماًُد، حتت القيادة القديرة لكندا، هبدف املضي قُـ ٢٠١٦شباط/فرباير 

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.29مة يف الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية (املقدَّ
فريق اخلرباء قد استعرض وناقش خمتلف األنشطة الرئيسـية   والحظ الفريق العامل أيضاً أنَّ  - ١٥
ذة خالل العام املاضي واملرتبطة بتطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء على مسـائل الصـحة العامليـة،    املنفَّ

ونـاقش ســبل تعزيـز اجلهــود الــيت تبـذهلا األوســاط املعنيــة بالفضـاء مــن أجــل تقـدمي الــدعم امللمــوس      
  .٢٠٣٠ة املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام ألهداف التنمية املستدام

فريـق اخلـرباء قـد نـاقش األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء         والحظ الفريـق العامـل كـذلك أنَّ     - ١٦
رة للعام املقبل، كما ناقش مشاركة جمموعـة أوسـع مـن أصـحاب املصـلحة يف      والصحة العاملية املقرَّ

ق مبتكـرة  ائـ بـاجلهود املبذولـة مـن أجـل إجيـاد طر      اء علمـاً تنفيذ تلك األنشـطة. وأحـاط فريـق اخلـرب    
  لتشجيع تطوير تكنولوجيات الفضاء وتطبيقها يف دعم الصحة العاملية باعتبار ذلك منفعة عامة.

ــ  -١٧ ــق اخلــرب    ورحَّ ــدير بانتخــاب فري ــل مــع التق ــق العام اء أنطــوان غايســبولر مــن  ب الفري
  فريق اخلرباء. رئيسي ليكون أحد سويسرا

    
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة   - ثالثاً  

    والتقنية  الفرعية العلمية
م إىل اللجنــة، الحــظ الفريــق العامــل اجلــامع أنَّ اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ســتقدِّ  -١٨

دورهتا ، اقتراحها بشأن مشروع جدول األعمـال املؤقَّـت لـ   ٧٠/٨٢عمالً بقرار اجلمعية العامة 
، وأوصــى بإعــادة تســمية البنــد مــن جــدول ٢٠١٧الرابعــة واخلمســني، املزمــع عقــدها يف عــام 

أعمـــال اللجنـــة الفرعيـــة املعنـــون "تســـخري تكنولوجيـــا الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة االجتماعيـــة 
ــام          ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــة املســتدامة وخط ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم واالقتصــادية يف ســياق م

ــة واالقتصــادية"،      "، ليصــ٢٠١٥ ــة االجتماعي ــراض التنمي ــا الفضــاء ألغ بح "تســخري تكنولوجي
يف مـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد       ٢٠٣٠وذلك نظراً العتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥قد يف الفترة من ، الذي ُع٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد 
 


