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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 واخلمسون التاسعةالدورة 
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧- ٨فيينا، 

      مشروع التقرير   
      إضافة  
  الفصل الثاين  

   
      التوصيات والقرارات    

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني  - جيم  
جنة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا           أحاطت الل  -١

)، الذي يتضمَّن نتـائج مـداوالت اللجنـة الفرعيـة     A/AC.105/1113الوثيقة واخلمسني ( اخلامسة
  .٧٠/٨٢قاً لقرار اجلمعية العامة بشأن البنود اليت نظرت فيها وف

) ملا أبداه من قيـادة  شيلي( رهيلموت الغوس كولوأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد   -٢
  اخلامسة واخلمسني. اللجنة الفرعيةة أثناء دورمقتدرة 

زويال ـأملانيــا وإندونيســيا وباكســتان والصــني وفنــ    وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو       -٣
. كمـا تكلَّـم يف   اليابـان كندا واملكسيك والنمسا والواليات املتحـدة و و البوليفارية)-(مجهورية
ل اجلمهوريـة الدومينيكيـة   ممثِّـ والصـني و  ٧٧لـا، نيابةً عن جمموعة األرجنتنيالبند ممثِّل  إطار هذا
يف إطار هذا البند املراقـب عـن    م أيضاًتكلَّي. و دول أمريكا الالتينية والكاريبجمموعة نيابةً عن 
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أيضـاً   ىممثِّلـو دول أعضـاء أخـر    ألقـى أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء،     االحتاد الدويل لالتصاالت. و
  كلمات تتعلق هبذا البند.

وشــدَّد بعــض الوفــود جمــدَّداً علــى ضــرورة تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   -٤
والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة بغيـة تطـوير قـانون الفضـاء تـدرجيياً بـالتزامن مـع التطـورات            

عـن رأي مفـاده أنَّ النتـائج الـيت حتققهـا      العلمية والتقنية الكربى يف هذا امليدان. وأعربـوا أيضـاً   
األفرقــة العاملــة املنشــأة يف إطــار اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ينبغــي أن ُتعــَرض رمسيــا علــى  

  جنة الفرعية القانونية لتحليلها.الل
  

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية   - ١  
    قانون الفضاءب  يتعلق  فيما
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باملعلومــات عــن    - ٥

أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقـانون الفضـاء،      
  ).٥٣- ٤١  تالفقرا، A/AC.105/1113يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة اليت يرد عرض هلا 

بأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة   مــع التقــدير ونوَّهــت اللجنــة   -٦
تطـوير وتوطيـد وتعزيـز     مـن أجـل  فيما يتعلـق بقـانون الفضـاء    واملنظمات الدولية غري احلكومية 

ــدوات واحللقــات         ــؤمترات والن ــها تنظــيم امل ــور من ــدويل، مــن خــالل أم ــانون الفضــاء ال فهــم ق
  ب، وإصدار املنشورات والتقارير.ة التدريبية من أجل االختصاصيني والطالالدراسي

اللجنــة أنَّ مــن املهــم مواصــلة تبــادل املعلومــات عــن التطــوُّرات األخــرية يف  والحظــت  -٧
غـري  الدوليـة  واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات     اللجنـة الفرعيـة    جمال قانون الفضاء بـني 

دعوة تلك املنظمات جمـدَّداً إىل أن تقـدِّم تقـارير عـن     للجنة الفرعية بأقرت توصية ااحلكومية، و
  .، يف دورهتا السادسة واخلمسني اللجنة الفرعيةإىل أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء

  
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٢  

الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة معاهـدات       أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة    -٨
يف تقريـر اللجنـة   اليت يرد عـرض هلـا   األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، 

  ).٨٣-٥٤، الفقرات A/AC.105/1113الفرعية (الوثيقة 
وأقـــرَّت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة     -٩

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  
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ــارد مشيــت  ــا) ( -برئاســة برن ــد (أملاني ــة تي ، واملرفــق األول، ٥٧، الفقــرة A/AC.105/1113الوثيق
  ).٢٢و ٢١و ١٩و ١٧الفقرات 

لقــة بالفضــاء وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتع  -١٠
لدعم العدد املتزايد من األنشـطة الفضـائية وتعزيـز التعـاون     متيناً اخلارجي تشكِّل أساساً قانونيا 

الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية. ورحَّبـت تلـك الوفـود بانضـمام       
علـى أن تصـبح    مزيد من الدول إىل تلك املعاهدات، وشجَّعت الدول اليت مل تنضـم إليهـا بعـدُ   

  أطرافاً فيها.
أنَّ سيادة القانون هي الضمان الرئيسي للحفـاظ  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١١

على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وكفالة استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي   
مبـا  شـطتها الفضـائية،   ، عند االضطالع بأنتعمليف األمد البعيد. وُرئي أنَّ على مجيع الدول أن 

  معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي واملبادئ واإلعالنات ذات الصلة.مع  يتفق
املعاهـدات اخلمـس    تستعرضوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن   -١٢

رجي، وخصوصـاً  وأن ُتحدِّثها وُتعدِّهلا من أجـل تـدعيم املبـادئ املوجِّهـة ألنشـطة الفضـاء اخلـا       
املبــادئ الــيت تكفــل احلمايــة الســتخدامه يف األغــراض الســلمية، وترســي مســؤولية الــدول عــن  

  األنشطة الفضائية اليت تنفذها هيئاهتا احلكومية وغري احلكومية، وُتشجِّع التعاون الدويل.
ينبغـي  إىل التطورات العلمية والتكنولوجية األخـرية،   وأُعرب عن رأي مفاده أنه، نظراً  -١٣

بذل اجلهود إلجراء مداوالت بشأن صـكوك قانونيـة ملزمـة جديـدة مـن أجـل معاجلـة املسـائل         
  .املستجدةالقانونية الناشئة نتيجة لألنشطة الفضائية 

  
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت   - ٣  

 السُّبل والوسائل الكفيلة بتحقيق لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف  بالنسبة
بدور االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس 

    الدويل لالتصاالت  االحتاد
أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق           -١٤

وده وبطبيعــة املــدار الثابــت بالنســبة   باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــد   
بل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد   لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّ

الـيت  دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت،       ،والعادل للمدار الثابت بالنسـبة لـألرض  
  ).١١١-٨٤، الفقرات A/AC.105/1113يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة يرد عرض هلا 
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وأقــرَّت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء            -١٥
اخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونســريات فيليــو (الربازيــل)  

  ).٢٠، واملرفق الثاين، الفقرة ٨٦، الفقرة A/AC.105/1113  (الوثيقة
الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري تعريــف الفضــاء اخلــارجي    وأعــرب بعــض  -١٦

وتعــيني حــدوده، نظــراً لوجــود ثغــرة قانونيــة مهمــة يف هــذا الصــدد يف كــلٍّ مــن قــانون الفضــاء 
الـرأي أنـه بـات لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة،         ذلكوقانون اجلوِّ. ورأت الوفود اليت أعربت عن 

ي واالسـتغالل التجـاري للفضـاء اخلـارجي ومشـاركة القطـاع       إزاء التقدُّم العلمـي والتكنولـوج  
اخلــاص واملســائل القانونيــة املســتجدَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف 

الـيت أعربـت عـن ذلـك الـرأي      الوفـود  ورأت مسألة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده.    
ني حدوده أن يساعدا على إنشـاء نظـام قـانوين    أيضاً أنَّ من شأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعي

وحيد ينظم حركة األجسام الفضائية اجلوية ويكفال جانب الوضـوح القـانوين يف تنفيـذ قـانون     
الفضاء وقانون اجلو، فضالً عن توضيح مسائل سيادة الدول ومسؤوليتها الدولية واحلدود بـني  

  الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي.
د عن رأي مفاده أنه ما من أدلة تشري إىل أنَّ عـدم وجـود تعريـف    وأعرب بعض الوفو  -١٧

للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده قد أعاق أو قيَّـد منـو أنشـطة الطـريان أو أنشـطة استكشـاف       
الفضاء اخلارجي، وأنه ال توجد حاالت حمـدَّدة ذات طبيعـة عمليـة أُفيـدت هبـا اللجنـة الفرعيـة        

م وجــود تعريــف للفضــاء اجلــوي أو الفضــاء اخلــارجي قــد  وكــان مــن شــأهنا أن تؤكــد أنَّ عــد 
  عرَّض للخطر أمان الطريان.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورٌد      -١٨
طبيعي حمدود ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـاحل        

؛ وأنَّ مـن  هطـر التشـبُّع، ممـا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية فيـ        مجيع الدول، وأنـه معـرَّض خل  
الضــروري ترشــيد اســتغالله؛ وأنــه ينبغــي أن يتــاح جلميــع الــدول، بشــروط منصــفة، مــع إيــالء 
االعتبار بصفة خاصة الحتياجـات البلـدان الناميـة. وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ مـن          

لقـرارات االحتـاد   وفقـاً  للقـانون الـدويل و   باالمتثـال سبة لألرض املهم استخدام املدار الثابت بالن
الدويل لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملدَّد يف معاهدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع     

خطـة التنميـة املسـتدامة    حتقيـق  وإيالء االعتبار ملسامهات األنشطة الفضائية يف التنمية املسـتدامة  
  .٢٠٣٠  لعام
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ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة     وأعــرب   -١٩ ــود عــن رأي مفــاده أنَّ اســتغالل ال بعــض الوف
لألرض على أساس "األولوية حبسب األسبقية" أمر غري مقبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعية، مـن  
مثَّ، أن تضع نظاماً قانونيا يضمن تكافؤ فرص وصول الـدول إىل املواقـع املداريـة، وفقـاً ملبـدأي      

  خلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه.استخدام الفضاء ا
والحظت اللجنة الكلمة اليت أدىل هبـا املراقـب عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت بشـأن          -٢٠

ويـة. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ الوثـائق      يلالتصـاالت الراد اخلـامس عشـر   نتائج املـؤمتر العـاملي   
ــة ــة لتنـــ  اخلتاميـ ــاًـللمـــؤمتر متاحـ ــاد الـــدويل لالتصـــاالت  ملوقـــع الشـــبكي مـــن ا زيلها جمانـ لالحتـ

)http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.12-2015/ar.(  
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض     -٢١

ول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها بإنشـاء مـا يلـزم         يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جد
من أفرقة عاملة وأفرقة حكوميـة دوليـة قانونيـة وتقنيـة، حسـب االقتضـاء. ورأت تلـك الوفـود         
أيضاً أنه ينبغي إنشاء أفرقـة عاملـة أو أفرقـة حكوميـة دوليـة تضـمُّ خـرباء تقنـيني وقـانونيني مـن           

املدار الثابت بالنسبة لألرض، ودعت إىل تعزيـز مشـاركة   أجل تعزيز تكافؤ فرص الوصول إىل 
  االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن تلك املسائل.

  
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٤  

    السلمية  األغراض  يف
نيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة القانو   -٢٢

بالتشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشـــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       
ــلمية،  ــا   الســ ــرض هلــ ــرد عــ ــيت يــ ــة   الــ ــة (الوثيقــ ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ، A/AC.105/1113يف تقريــ
  ).١٢١-١١٢  الفقرات

ت الوطنيـة ذات الصـلة   واتَّفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عـن التشـريعا    -٢٣
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية يتـيح للـدول حملـة عامـة شـاملة        
عن احلالة الراهنة للقوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة اخلاصـة بالفضـاء، ويسـاعدها علـى فهـم         

ويف  متعلقـة بالفضـاء.   خمتلف النُُّهج املتَّبعة على الصعيد الوطين بشأن صوغ أطر تنظيمية وطنية
 احملـدَّث باسـتمرار   اإلمجـايل  يلعـرض املخططـ  ل هذا الصدد، أعربت اللجنـة عـن تقـديرها البـالغ    

  على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.املتاح وطنية لألطر التنظيمية الو
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ــة         -٢٤ ــدول أن تكفــل مواءم ــع ال ــه ينبغــي جلمي ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه مواءمـــة وثيقـــة مـــع  نيـــة املتعلقـــة باستكشـــافتشـــريعاهتا الوط

املعاهدات الدولية ذات الصلة. ورأت تلك الوفود أيضاً أنه ينبغي جتنُّب الترويج لوضع قـوانني  
  ولوائح تنظيمية تتعلق باالستخدام التجاري للفضاء اخلارجي.

د اهتمام الـدول املرتـادة للفضـاء    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يف ضوء تزاي  -٢٥
القمر واألجرام السماوية األخرى، مثـة حاجـة    واستخدام ببعثات جديدة ترمي إىل استكشاف

ىل فهم مشترك للمبادئ املبيَّنة يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، وال سـيما املبـادئ      إبالغة للتوصل 
م متلـك الفضـاء اخلـارجي،    املتعلقة حبرية استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، ومبـدأ عـد     

لفائــدة البشــرية مجعــاء ينبغــي أن يكــون استكشــاف الفضــاء واســتخدامه القاضــي بــأن بــدأ املو
  وخدمة مصلحتها.

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ التشريعات الوطنية الرامية إىل تنظـيم األنشـطة التجاريـة يف      -٢٦
أن ُتفسَّـر وتنفَّـذ مبـا يتفـق مـع       الفضاء اخلارجي أو القمـر أو األجـرام السـماوية األخـرى جيـب     

  معىن ومغزى التزامات الدول مبقتضى القانون الدويل.
  

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٥  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء القـدرات يف      -٢٧

، A/AC.105/1113نـة الفرعيـة (الوثيقـة    يف تقريـر اللج الـيت يـرد عـرض هلـا     جمال قانون الفضـاء،  
  ).١٣٧-١٢٢الفقرات 

وأقرَّت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البنـد مـن جـدول األعمـال (الوثيقـة        -٢٨
A/AC.105/1113 ١٣٧، الفقرة.(  

واتَّفقــت اللجنــة علــى أنَّ التعــاون الــدويل يف إجــراء البحــوث والتــدريب والتعلــيم يف      -٢٩
يف بناء القدرات الالزمة على الصعيد الوطين مـن أجـل   لفضاء يتسم بأمهية كبرية ميدان قانون ا

 ،وتنوعــاً الــيت تــزداد عــدداًو ،كفالــة اســتمرار امتثــال اجلهــات املنخرطــة يف األنشــطة الفضــائية 
  لقانون الفضاء الدويل.

فضاء، املنتِسـبة  وأكَّدت اللجنة جمدَّداً أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا ال  -٣٠
إىل األمم املتحدة، تضطلع بدور هام يف توفري فرص التعليم والتدريب يف جمال قـانون الفضـاء.   
والحظــت اللجنــة أنــه ميكــن تعزيــز االســتعانة هبــذه املراكــز اإلقليميــة لتــوفري مزيــد مــن الفــرص  

  إلقامة صالت بني األكادمييات.
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بـذل مزيـد مـن اجلهـود الفعالـة علـى حنـو         وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم      -٣١
استباقي مـن أجـل زيـادة التوعيـة بأمهيـة االمتثـال لقـانون الفضـاء الـدويل عنـد االضـطالع بأنشـطة             
وبرامج فضائية. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ بناء القدرات يف الفضاء اخلـارجي أداة رئيسـية ينبغـي    

لقـات  الـدول وزيـادة عـدد حلقـات العمـل واحل     تعزيزها من خـالل النـهوض بالتعـاون الـدويل بـني      
  لفضاء وخاصة يف البلدان النامية.قانون ام من أجل الترويج لالدراسية واألحداث اليت تنظَّ

ــة مــع التقــدير    -٣٢ ــانون    والحظــت اللجن أنَّ حلقــة عمــل األمــم املتحــدة العاشــرة حــول ق
سـيتوىل تنظيمهـا مكتـب    ، و٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٨إىل  ٥، مـن  فيينـا  الفضاء سوف ُتعقـد يف 

  شؤون الفضاء اخلارجي.
  

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٦  
    وإمكانية تنقيحها

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتعراض املبـادئ         -٣٣
الـيت يـرد   النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا،      ذات الصلة باستخدام مصادر القـدرة  

  ).١٥٤- ١٣٨  ، الفقراتA/AC.105/1113يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة عرض هلا 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول حصراً، بصرف النظـر عـن     -٣٤

، أن تقوم بالتنظيم الرقـايب فيمـا   مستوى تطورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين
تكييف التشريعات الوطنيـة مـع   بيتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، و

املعايري الدولية ذات الصـلة. ورأت تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ احلكومـات تتحمـل مسـؤولية دوليـة         
ة يف الفضـاء اخلـارجي وتضـطلع    عن األنشطة الوطنية اليت ُتستخدم فيها مصـادر القـدرة النوويـ   

هبا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة، وأنَّ تلـك األنشـطة جيـب أن تكـون مفيـدة للبشـرية،           
  ضارة هبا.  ال

إطـار   من الناحيـة القانونيـة   تستعرضوأهاب بعض الوفود باللجنة الفرعية القانونية أن   -٣٥
ء اخلـارجي، وتشـجِّع علـى اعتمـاد     األمان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـا      

  معايري ملزِمة لكفالة االستخدام املسؤول ملصادر القدرة النووية.
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة            -٣٦

الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الصــكوك القانونيــة   
وتنفيـذها، ووضـع    قبُّلـها َتملتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وزيـادة  ا

  صكوك قانونية جديدة هبذا الشأن.
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن ُيـوىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام مصـادر          -٣٧
ــة يف الفضــاء اخلــارجي، خصوصــاً يف املــدار الثابــت بال    نســبة لــألرض والغــالف  القــدرة النووي

احتمـال  ب للمشـاكل املرتبطـة  اجلوي القريب مـن األرض، مـن أجـل معاجلـة اجلوانـب القانونيـة       
احلوادث بــاء وجودهــا يف املــدار و اصــطدام األجســام الفضــائية املــزوَّدة بالقــدرة النوويــة أثنــ      

ألجسـام إىل  حاالت الطوارئ اليت قد تنشأ عن احلوادث املتمثلـة يف العـودة العرضـية لتلـك ا     أو
الغــالف اجلــوي لــألرض، وكــذلك تــأثري تلــك العــودة علــى ســطح األرض وعلــى حيــاة النــاس 

  وصحتهم وعلى املنظومة اإليكولوجية.
ــادئ      -٣٨ ــه ينبغــي اســتعراض املب مــع مراعــاة آخــر التطــورات   وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن

صــادر القــدرة التكنولوجيــة. ورأى الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا الــرأي أيضــاً أن اســتخدام م  
  إذا توافرت احلماية البيئية يف الفضاء وعلى األرض. أمر جائزوقود مصدر النووية ك

  
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام   - ٧  

    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل      أحاطت اللجنة  -٣٩

العام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع       
يف تقريـر اللجنـة   الـيت يـرد عـرض هلـا     أخذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان،       

  ).١٨٧-١٥٥، الفقرات A/AC.105/1113انونية (الوثيقة الفرعية الق
، A/AC.105/1113وأقرت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة الـواردة يف تقريرهـا (الوثيقـة       -٤٠

  ).١٨٧  الفقرة
اللجنة تزايد كميـة احلطـام الفضـائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ إقـرار اجلمعيـة         الحظتو  -٤١

التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائي الـيت اعتمـدهتا      ، للمبادئ٦٢/٢١٧العامة، يف قرارها 
مثَّـل خطـوة كـربى يف تزويـد مجيـع       )١(جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،    

الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات حـول كيفيـة ختفيـف مشـكلة احلطـام الفضـائي، وشـجَّعت        
  التوجيهية طواعيةً.هذه املبادئ الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ 

                                                         
   ،)A/62/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )١(  

  .واملرفق ١١٨و ١١٧الفقرتان 
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ــادئ        -٤٢ ــدابري لبــدء تطبيــق املب ــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول قــد اختــذت ت والحظــت اللجن
التوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــا بشــأن احلطــام الفضــائي مــن خــالل تضــمني تشــريعاهتا    

  الوطنية أحكاماً هبذا الشأن.
تعلقة مبعايري ختفيـف احلطـام الفضـائي    وأعربت اللجنة عن ارتياحها للخالصة الوافية امل  -٤٣

، تعهدها على صفحة خمصَّصة على املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي   اليت جيري 
الـيت تتمتَّـع بصـفة     الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات األعضاء يف اللجنة  الدول واتَّفقت على دعوة

مراقب دائم لديها إىل مواصلة املسامهة يف اخلالصة الوافية ملعايري ختفيـف احلطـام الفضـائي الـيت     
يف اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية، بتقدمي معلومات بشـأن أيِّ تشـريعات أو معـايري ُتعَتَمـد     

ج املخصَّـص لـذلك الغـرض.    ، وذلك باستخدام النمـوذ أو حتديث املعلومات احلاليةشأن هذا ال
واتَّفقت اللجنة أيضاً على دعوة سـائر الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة إىل املسـامهة يف تلـك        

أو معـايري مـن هـذا القبيـل علـى      تنظيميـة  اخلالصة الوافيـة، وشـجَّعت الـدول الـيت لـديها لـوائح       
  تقدمي معلومات عنها.

تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة   وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه يلــزم    -٤٤
العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة بغيـة جعـل التطـوير التـدرجيي لقـانون الفضـاء متزامنـاً         
مع التقدُّم الكبري يف علوم وتكنولوجيا الفضـاء، وأنَّ نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة        

بادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي الصـادرة       الفرعية العلمية والتقنية، وال سيما امل
 بشـأن عن اللجنة، ينبغي أن ُتعرض رمسيـا علـى اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إلجـراء حتليـل قـانوين         

  امتثاهلا للمبادئ املتعلقة بالفضاء اخلارجي.
لعلميـة  اللجنـة الفرعيـة ا  أنَّ التفاعل والتنسيق بني  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٤٥

شـاملة  حامسـة مـن أجـل كفالـة إجـراء مناقشـة        بأمهيـة يتسـم   والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة   
  خمتلف اجلوانب املتعلقة باحلطام الفضائي، وأنَّه ينبغي اعتبار هذه اجلوانب متكاملة. تتناول
لعلميـة  ي مفاده أن تعمل اللجنة الفرعيـة القانونيـة مـع اللجنـة الفرعيـة ا     أوأُعرب عن ر  -٤٦

والتقنيــة مــن أجــل النظــر يف اللــوائح التنظيميــة املتعلقــة باحلطــام الفضــائي بغيــة كفالــة اتســاقها   
وكماهلا. ورأى الوفد الذي أعرب عن هـذا الـرأي أيضـا أن تطـوير املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة        

أو وضــع  ،لتوضــع يف شــكل صــك ملــزم قانونــاً الــيت تعــدها اللجنــةبتخفيــف احلطــام الفضــائي 
بـالنظر  احلـايل  أمـر سـابق ألوانـه يف الوقـت      ،بادئ توجيهية بشأن إزالة احلطام الفضـائي فعليـاً  م

  .مل تبلغ بعد مرحلة كافية من التقدم التكنولوجياأن إىل 
  



 

10V.16-03487 
 

A/AC.105/L.306/Add.2  

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية   - ٨  
    اخلارجي  بالفضاء

م عــاالتبــادل البنــد املتعلــق بالمبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار  أحاطــت اللجنــة علمــاً  -٤٧
الـيت يـرد   قانونـاً املعنيـة بالفضـاء اخلـارجي،      للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة

  ).٢٠٢-١٨٨، الفقرات A/AC.105/1113يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة عرض هلا 
ــدير أ    -٤٨ ــة مــع التق ــة يف دورهتــا اخلامســة     والحظــت اللجن ــة الفرعي ــرِض علــى اللجن ــه ُع ن

خالصةٌ وافية تتضمن ردوداً من الدول علـى اآلليـات الـيت اعتمـدهتا بشـأن صـكوك       واخلمسني 
)، A/AC.105/C.2/2016/CRP.13األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة بالفضــاء اخلــارجي ( 

ت بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة واســتبيانٌ ُمحــدَّث حــول التبــادل العــام للمعلومــا
ــة بالفضــاء اخلــارجي (   ــاً املعني ــة قانون ــوذجني  A/AC.105/C.2/2016/CRP.12الوثيق )، تضــمَّن من

جلمع املعلومات عن اآلليات املعتمدة من أجل تنفيذ صكوك األمم املتحدة غـري امللزمـة قانونـاً،    
 وفـد اليابـان   وقـد أعـد  ، الدوليـة اآلخر للمنظمـات  أحدمها خمصَّص للدول األعضاء يف اللجنة و

  .هذه اخلالصة وهذا االستبيان
وثيقـة قيِّمـة تيسِّـر تبـادل اآلراء واملعلومـات بشـأن       هت اللجنة باخلالصة باعتبارهـا  وَّون  -٤٩

  تنفيذ صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً.
لــى صــفحة اخلالصــة الوافيــة عاألمانــة تضــع ت اللجنــة طلــب اللجنــة الفرعيــة أن رَّقــأو  -٥٠

خمصَّصة على املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وأن تـدعو الـدول األعضـاء يف        
اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية اليت هلا صفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي ردودهـا       

  إىل األمانة لكي تدرجها يف تلك اخلالصة.
 األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاًصــكوك وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ   -٥١

ــة       ــة املعني ــوفِّر للــدول وســائر اجلهــات الفاعل املتعلقــة باألنشــطة الفضــائية هــي صــكوك هامــة ت
بأنشــطتها الفضــائية بســالمة وأمــان. ورأت الوفــود أن تلــك الصــكوك    لالضــطالعإرشــادات 
لقـة بالفضـاء اخلـارجي،    تحـدة املتع ملات األمـم ا دباعتبارها تكمل وتدعم معاه امها تؤدي دوراً

لكنـها ال ميكـن أن تســتخدم كبـديل عـن الصــكوك امللزمـة قانونـا القائمــة، كمـا ال ينبغــي أن        و
  التطوير التدرجيي لقانون الفضاء الدويل.تعيق 
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    تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  - ٩  
عــام التبــادل بال البنــد املتعلــقجنــة الفرعيــة يف إطــار أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات الل  -٥٢

يف تقريـر  الـيت يـرد عـرض هلـا     لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركـة املـرور يف الفضـاء،    
  ).٢١٦-٢٠٣، الفقرات A/AC.105/1113اللجنة الفرعية (الوثيقة 

 الفضـاء بالنسـبة   ر يفوالحظت اللجنة تزايد أمهيـة النظـر يف مفهـوم إدارة حركـة املـرو       -٥٣
، وأنه ينبغي مواصلة املناقشات املتعلقـة بـإدارة حركـة املـرور يف الفضـاء علـى حنـو        جلميع األمم

  لجنة وجلنتيها الفرعيتني.اليف إطار متعدد األطراف 
وأُعرب عن رأي مفاده أن النظر يف إدارة حركة املرور يف الفضاء يتزايد أمهية بسـبب    -٥٤

 تزايـد هبـذه األنشـطة و   عاألنشطة الفضائية وتنـوع اجلهـات الـيت تضـطل     عدة عوامل، منها تزايد
ــاظ  ــاءاكتظــ ــل   الفضــ ــدة مثــ ــناعية اجلديــ ــادرات الصــ ــذلك املبــ ــكيالت ، وكــ ــاتلية التشــ الســ
  املعتزمة.  الضخمة

ذات التنظيميـة  الدويل يتضمن بعض اللـوائح  الفضاء وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ قانون   -٥٥
العديـد  احلـايل ال يشـمل   اإلطار التنظيمـي الـدويل   ولكن يف الفضاء، الصلة بإدارة حركة املرور 
وأنـه  إلدارة الفعالـة حلركـة املـرور يف الفضـاء،     عـن تناوهلـا مـن أجـل ا    من اجملاالت الـيت ال غـىن   
  االضطالع باألنشطة يف الفضاء اخلارجي بطريقة آمنة ومستدامة.ينبغي تناوهلا بغية تعزيز 

  
    أن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغريةتبادل عام لآلراء بش  - ١٠  

تبـادل  بالاللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطـار البنـد املتعلـق     أحاطت  -٥٦
يف الـيت يـرد عـرض هلـا     ، عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصـغرية ال

  ).٢٣١-٢١٧، الفقرات A/AC.105/1113الوثيقة تقرير اللجنة الفرعية (
والحظت اللجنة بارتياح إدراج هذا البند اجلديد يف جدول أعماهلـا، واتَّفقـت علـى أنـه       -٥٧

 والتـدابري التنظيميـة   سيوفِّر فرصاً قيِّمة للتصدِّي لعـدد مـن املسـائل املواضـيعية املتعلقـة بالسياسـات      
  صغرية من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة.الدولية والوطنية املتعلقة باستخدام السواتل ال

أنَّ من املهم، مـن أجـل كفالـة اسـتخدام الفضـاء      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٨
ــاً ومســؤوالً يف املســتقبل، جعــل بعثــات الســواتل الصــغرية مندرجــةً     ، اخلــارجي اســتخداماً آمن

  ضمن نطاق تطبيق األطر التنظيمية الدولية والوطنية. حسب االقتضاء،
ــة تواصــل  نَّة أوالحظــت اللجنــ   -٥٩ ــتبيان  األمان ــداد اس ــه إع ــدول األعضــاء   لتوجيه إىل ال

ــاول ممارســة تطــوير        ــيت تتن ــة، يتضــمَّن جمموعــة مــن األســئلة ال ــدى اللجن ــدائمني ل ــراقبني ال وامل



 

12V.16-03487 
 

A/AC.105/L.306/Add.2  

 السواتل الصغرية واستخدامها، وكذلك اجلوانـب السياسـاتية والقانونيـة املتعلقـة باسـتخدامها.     
ــ ة أن مشــروع االســتبيان ســُيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا السادســة    والحظــت اللجن

  .٢٠١٧واخلمسني يف عام 
  

استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١١  
    األغراض السلمية  يف
املتعلـــق  أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد   -٦٠

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة    الـيت يـرد عـرض هلـا     األغراض السـلمية وفقـاً خلطـة عملـها اخلمسـية،      

  ).٢٤٦-٢٣٢، الفقرات A/AC.105/1113(الوثيقة 
عيـة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتعراض      وأقـرَّت اللجنـة قـرارات وتوصـيات اللجنـة الفر       -٦١

اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         
واخلمسني عقـده برئاسـة سيتسـوكو     اخلامسةالسلمية، الذي عاودت اللجنة الفرعية يف دورهتا 

  ).١٠و ٩الث، الفقرتان ، واملرفق الث٢٣٤، الفقرة A/AC.105/1113أَوكي (اليابان) (الوثيقة 
 مــناملناقشـات تناولـت أمثلـة عديـدة لآلليـات الدوليـة للتعـاون،         نَّوالحظـت اللجنـة أ    -٦٢

ــة االتفاقــات  ــدِّدة األطــراف  امللزم ــة واملتع ــاون والتنســيق علــى الصــعيدين   إىل الثنائي ــات التع آلي
دة يف شـكل  الـدول عرضـت الـدروس املسـتفا     نَّ. والحظت اللجنـة أيضـاً أ  اإلقليمي واألقاليمي

مـن أجـل حتقيـق األهـداف     معيَّنـة  دراسات حالة، بيَّنت األسباب املتنوعة الختيار آليات تعاون 
شـىت الـنُُّهج الـيت    إىل حتسـني فهـم   . ورأت اللجنة أن دراسات احلالة هذه سـوف تفضـي   املبتغاة

  الدول واملنظمات الدولية للتعاون يف األنشطة الفضائية. تأخذ هبا
  

    ول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جد  - ١٢  
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باالقتراحــات     -٦٣

املقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكـي تنظـر   
يف تقريــر الــيت يــرد عــرض هلــا  القانونيــة يف دورهتــا السادســة واخلمســني،  فيهــا اللجنــة الفرعيــة 

  ).٢٥٣و ٢٥١-٢٤٩، الفقرات A/AC.105/1113اللجنة الفرعية (الوثيقة 
واخلمســني، اتَّفقــت  اخلامســةواســتناداً إىل مــداوالت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا    - ٦٤

  واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية: السادسةرهتا اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، أثناء دو
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  البنود املنتظمة      
  

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء.  -٣  
غــري الدوليــة معلومــات عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات    -٤  

  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها. حالة معاهدات  -٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف      (ب)    

ار السبل والوسائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـد      
  الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٧  
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨  
  

  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة      
  

ة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اســتعراض املبــادئ ذات الصــل  -٩  
  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف       -١٠  
  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

مـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة       تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األ  -١١  
  بالفضاء اخلارجي.

  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٢  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٣  
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ــأن     -١٤   ــآلراء بشـ ــام لـ ــادل عـ ــة احمل  تبـ ــاذج القانونيـ ــة   النمـ ــطة املتعلقـ ــة لألنشـ تملـ
  باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.

  
  البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل      

  
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
ــام        ــوخَّى لع ــيَّ   ٢٠١٧(العمــل املت ــو مب ــدِّدة   حســبما ه ــة العمــل املتع ن يف خط

ــال دورهتــا         ــن أعم ــة القانونيــة ع ــة الفرعي ــواردة يف تقريــر اللجن ــنوات، ال الس
  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003احلادية واخلمسني (

  
  البنود اجلديدة      

  
اقتراحــات مقدَّمــة إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية     - ١٦  

عيـــة القانونيـــة يف دورهتـــا ر فيهـــا اللجنـــة الفربنـــود جديـــدة لكـــي تنظـــ بشـــأن
  واخلمسني. السابعة

واخلمسـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة      السادسةواتَّفقت اللجنة على أن ُيعاود يف الدورة   -٦٥
َعقْــُد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي  

املعـين بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، والفريـق العامـل          وتطبيقها، والفريـق العامـل  
املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف   

  األغراض السلمية.
علـى أن ُيـدعى املعهـد     اللجنة أيضاً االتفاق الذي توصلت إليه اللجنـة الفرعيـة   ترَّوأق  -٦٦

ة ىل تنظيم نـدوة ُتعقـد أثنـاء دور   الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء جمدَّداً إالدويل لقانون 
رايف واجلنســاين مــع مراعــاة ضــرورة حتقيــق التمثيــل اجلغــ ، السادســة واخلمســني اللجنــة الفرعيــة
 للذكرى السنوية اخلمسـني ملعاهـدة الفضـاء اخلـارجي    ، وختصيص تلك الندوة العادل يف الندوة

  (أ)).١٩، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1113الوثيقة (
    

      لفضاء والتنمية املستدامةا  - دال  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضاء والتنمية املستدامة"، وفقـاً لقـرار     -٦٧

  .٧٠/٨٢اجلمعية العامة 
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فادور الربازيــل والســلأملانيــا وإندونيســيا وباكســتان و وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو  -٦٨
ألقـى   ،أثناء التبادل العـام لـآلراء  و. الواليات املتحدة واليابانوشيلي ومصر واملكسيك واهلند و

  لو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.ممثِّ
  يف إطار هذا البند: ةالتالي ةض اإليضاحيواللجنة إىل العر واستمعت  -٦٩

  )"، قدَّمه ممثل الصني؛(بايدو النظام البوصلي لسواتل املالحة"تطور   (أ)  
  التنمية املستدامة يف مصر"، قدَّمه ممثِّل مصر؛"  (ب)  
امللتقـى االقليمـي لوكـاالت    "دعم إدارة الكوارث وتعزيز التعـاون مـن خـالل      (ج)  

  : مشروع سنتينل آسيا"، قدَّمه ممثل اليايان؛الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ
  )"، قدَّمه ممثل اهلند؛NavICاهلندي ("نظام املالحة الساتلية اإلقليمي   (د)  
املعهـــد  "تســخري الفضـــاء ألغـــراض التنميــة املســـتدامة"، قدَّمـــه املراقــب عـــن     (ه)  

  .األورويب لسياسات الفضاء
ــر     -٧٠ ــاد األطـ ــة باعتمـ ــة ورحبـــت اللجنـ ــام  العامليـ ــة يف عـ ــة للتنميـ ــي: ٢٠١٥الثالثـ ، وهـ
مـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة      يف، سـتدامة وأهـداف التنميـة امل   ٢٠٣٠التنمية املسـتدامة لعـام    خطة
إطـار ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة        و؛ ٢٠١٥اد خطة التنمية ملـا بعـد عـام    العتم
؛ مؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث         يف  ،٢٠٣٠-٢٠١٥

طاريـة  تفاقية األمـم املتحـدة اإل  األطراف يف ملؤمتر اوالعشرين  ةاحلاديالدورة يف  ،واتفاق باريس
  .بشأن تغري املناخ

اعتماد السياسة واالستراتيجية األفريقيتني للفضاء من جانب رؤسـاء  والحظت اللجنة   -٧١
، والعشـرين لالحتـاد األفريقـي    السادسـة  العاديـة  دول وحكومات االحتاد األفريقي أثنـاء الـدورة  

ضـمن إطـار خطـة     ،ريقـي للفضـاء اخلـارجي   اخلطـى األوىل حنـو إقامـة برنـامج أف     حيث أُرسيت
  .٢٠٦٣  لعام االحتاد األفريقي

ت علـوم وتكنولوجيـا   تطبيقـا  بـه  تضـطلع أن هت اللجنة بالـدور اهلـام الـذي ميكـن     وَّون  -٧٢
بقيمة التكنولوجيـا والتطبيقـات   أيضا ونوَّهت اللجنة  تنفيذ األطر املتفق عليها دوليا.يف الفضاء 

ات املســتمدَّة مــن الفضــاء مــن حيــث إســهامها يف حتقيــق التنميــة   الفضــائية والبيانــات واملعلومــ
املستدامة، بوسـائل منـها حتسـني صـوغ السياسـات وبـرامج العمـل ومـن مثَّ حتسـني تنفيـذها يف           

إدارة األراضي واملياه، والنُّظُم اإليكولوجية البحريـة والسـاحلية، والرعايـة    محاية البيئة، و سياق
حلد من أخطـار الكـوارث والتصـدِّي للطـوارئ، والطاقـة، واملالحـة،       الصحية، وتغيُّر املناخ، وا
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والتنـوُّع البيولـوجي، والزراعـة،    واألهنـار اجلليديـة،   والرصد السيزمي، وإدارة املـوارد الطبيعيـة،   
  واألمن الغذائي.

املعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة إىل         علمـاً ب اللجنة  وأحاطت  - ٧٣
ــة       ز ــة االحتياجــات اإلمنائي ــا الفضــاء يف تلبي ــوم وتكنولوجي ــد تطبيقــات عل ــادة وعــي اجملتمــع بفوائ ي

  وإدراكه هلا.
والحظــت اللجنــة اســتمرار حمطــة الفضـــاء الدوليــة يف أداء دورهــا يف جمــال التعلـــيم          -٧٤

  والتواصل مع األوساط التعليمية على نطاق العامل.
ــدد الكــ     -٧٥ ــاح الع ــة بارتي ــى الصــعيد     والحظــت اللجن ــذة عل ــة املنفَّ ــن أنشــطة التوعي بري م

اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم   
مـع التقـدير الـدور الـذي     أيضاً وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة. والحظت اللجنة 

جيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة، يف جمـال   تؤدِّيه املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولو
  تدريس املواد ذات الصلة بالفضاء.

ــز   املهــموأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن     -٧٦ تعزيــز التعــاون الــدويل وتعزي
التعاون فيما بني بلدان املنطقة الواحدة وتبـادل اخلـربات واملمارسـات الفضـلى وبنـاء القـدرات       

ــى املســتويني   ــال األنشــطة       عل ــي يف جم ــدويل واإلقليم ــاون ال ــي، إذ ميكــن للتع ــوطين واإلقليم ال
الفضائية أن حيقِّق التآزر وينشر الوعي بالفوائد الـيت تعـود هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء علـى        

  التنمية املستدامة.
سـتفادة علـى قـدم    التعزيـز ا  وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن الضـروري        -٧٧

مـن الفوائـد الـيت تعـود هبـا التكنولوجيـا الفضـائية وتطبيقاهتـا مـن أجـل املسـاعدة علـى              املساواة
  .٢٠٣٠حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

ج لتيسـري سـبل الوصـول إىل    يتـرو أن من الالزم ال بعض الوفود عن رأي مفاده عربأو  -٧٨
 التطـــوريات الفضـــاء اخلـــارجي علـــى قـــدم املســـاواة ودون متييـــز، بصـــرف النظـــر عـــن مســـتو

  .االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي
عــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري النظــر يف الســبل الــيت ميكــن هبــا للجنــة أن  عــربوأُ  -٧٩

باســـتغالل خرباهتـــا يف جمـــال وغاياهتـــا تزيـــد مســـامهتها يف حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة  
  التطبيقات الفضائية.
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وري تنميــة قــدرات املــوارد البشــرية مــن أجــل  مــن الضــر عــن رأي مفــاده أن عــربوأُ  -٨٠
  استغالل اإلمكانات اليت تتيحها بيانات رصد األرض لدعم أغراض التنمية املستدامة.  

عن رأي مفاده أنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن يعـزِّز الشـراكات، وأن يواصـل      عربوأُ  - ٨١
لناميـة، بوسـائل منـها تزويـدها     تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضـاء، وخصوصـاً البلـدان ا   

  باملوارد الكافية لنقل املعارف املتعلقة بتكنولوجيا الفضاء وبناء قدراهتا يف ذلك اجملال.
  


