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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧- ٨فيينا، 

    
      مشروع التقرير    
      إضافة    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    الفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة  -هاء  
بند جدول األعمـال املعنـون "الفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء:       نظرت اللجنة يف   -١

  .٧٠/٨٢فقاً لقرار اجلمعية العامة استعراض احلالة الراهنة"، و
  .اهلند والواليات املتحدة واليابانوباكستان والسودان لو ثِّمم م يف إطار هذا البندلَّوتك  -٢
صـادر خارجيـة عديـدة السـتنباط     واستمعت اللجنـة إىل عـرض عنوانـه "االسـتعانة مب      - ٣

" L.I.V.E. Glacierع "أفكار جديدة يف جمال األعمـال مـن تكنولوجيـا الفضـاء: مثـال مشـرو      
"، ملقترح يف إطار مسابقة التطبيقات الـيت تعقـدها اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء      ا

  ل إيطاليا.ثِّقدَّمه مم
متها الـدول بشـأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة      وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّ  -٤

بالفوائد العَرضية لتكنولوجيـا الفضـاء الـيت أفضـت إىل اسـتحداث اسـتراتيجيات إلدارة التنميـة        
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وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باالبتكارات يف جماالت علمية عديـدة، منـها    .ةاالقتصادية اإلقليمي
وأحاطــت اللجنــة علمــاً كــذلك  د.وعلــوم املــوا الطــب وطــب األســنان والبيولوجيــا والكيميــاء

ــة        ــات الروبوتي ــل اســتخدام التكنولوجي ــدين، مث ــة ذات الصــلة يف اجملتمــع امل بالتطبيقــات العملي
املعزَّزة يف الطب، والقياس الضوئي اللوين لرصد مستويات املياه ألغـراض الزراعـة، واسـتخدام    

حمسَّــنة يف أعمــال التشــحيم والقطــع  تكنولوجيــات معــزَّزة خلفــض اســتهالك الطاقــة، وتقنيــات 
ــق،       ــة، ومكافحــة احلرائ ــبىن التحتي واحلفــر، ومــن أجــل تيســري استكشــاف املــوارد، وحتســني ال

  ذ.ع القائمني بأعمال البحث واإلنقاوحتديد املواقع اجلغرافية، واملالحة، وتتب
رِّكاً قويـا لالبتكـار   واتَّفقت اللجنة على أنَّ الفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء متثِّل حم  -٥

التكنولوجي والنمو يف القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات وأنَّ الفوائد العرضية سـاعدت علـى   
حتســني تقــدمي اخلــدمات العامــة مــن خــالل حتــديث البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وفــتح جمــاالت     

الفضـاء  ومسحـت بتحقيـق منـو مسـتدام يف صـناعة       ،جديدة لالبتكـارات العلميـة والتكنولوجيـة   
العاملية. واتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّ هـذه الفوائـد العَرضـية ميكـن أن تسـخَّر لتحقيـق أهـداف        

  ة.إىل جانب أهداف التنمية املستداماجتماعية واقتصادية 
والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات واصــلت وضــع سياســات وطنيــة تســتهدف خصيصــاً    -٦

ضـية مـن خـالل    َرا هلذه التكنولوجيات من فوائـد ع ملنشر تكنولوجيات الفضاء والترويج النشيط 
تبســـيط إجـــراءات التـــراخيص وإجـــراءات محايـــة امللكيـــة الفكريـــة، بغيـــة تيســـري ودعـــم جهـــود 
  .الشركات الناشئة الرامية إىل إدخال املنتجات املستمدة من تكنولوجيات الفضاء إىل األسواق

ــراك الق    -٧ ــة أنَّ احلكومـــات جنحـــت يف إشـ ــاط  والحظـــت اللجنـ ــاع اخلـــاص واألوسـ طـ
  .األكادميية يف خمتلف املشاريع اليت اسُتفيد فيها من الفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء

ــد العَرضــية         -٨ ــرويج لالســتفادة مــن الفوائ ــه ينبغــي مواصــلة الت ــى أنَّ ــة عل واتَّفقــت اللجن
أخـرى،  لتكنولوجيا الفضاء، ألهنا ساعدت على استحداث تكنولوجيات مبتكـرة يف قطاعـات   

  ة.نية وأسهم يف حتسني مستوى املعيشممَّا أفضى إىل النهوض باالقتصادات الوط
الوطنيــة  الــذي أتاحتــه اإلدارة " Spinoff 2016ر "والحظــت اللجنــة باهتمــام املنشــو     -٩

  .للمالحة اجلوية والفضاء (الناسا)
    

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

  .٧٠/٨٢اجلمعية العامة 
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ــوتك  -١١ ــد   لَّ ــن لــو ثِّممم يف إطــار هــذا البن البوليفاريــة) ومصــر  -زويال (مجهوريــة الصــني وف
  أثناء التبادل العام لآلراء. ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البندواليابان. و

ة على أهنا تتيح، مع جلنتيها الفـرعيتني، إطـاراً مشـتركاً فريـداً مـن نوعـه       واتَّفقت اللجن  -١٢
كشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية ستلتعزيــز التعــاون الــدويل علــى ا

علــى الصــعيد العــاملي، وتيســري ســيادة القــانون يف الفضــاء اخلــارجي وبنــاء القــدرات يف جمــال     
  وذلك لفائدة مجيع األمم وخاصة البلدان النامية.   تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا،

هـو فرصـة فريـدة لكـي تصـوغ اللجنـة،        ٥٠وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ اليونيسـبيس+    -١٣
، جدول أعماهلا يف املسـتقبل وتواصـل تعزيـز    ٥٠من خالل األولويات املواضيعية لليونيسبيس+

سيادة القانون يف الفضـاء اخلـارجي)،    ركيزيت عملها الرئيسيتني (تعزيز التعاون الدويل وتدعيم
هيئتيهـا الفـرعيتني مـن أجـل تـاليف االزدواج، بـالنظر إىل        وعمل عملهاوكذلك لتضمن تنسيق 

  يز املخرجات املشتركة للجنة ككل.ضرورة تعز
هــو أيضــاً فرصــة لكــي ُتنشــئ اللجنــة،   ٥٠وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اليونيســبيس+  -١٤

ــة اإلرشــاد  ــة بتعزيــز التعــاون الــدويل علــى استكشــاف الفضــاء    باعتبارهــا اهليئ ية الوحيــدة املعني
ملتحـدة األخـرى،   ااخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، أوجـه تـآزر مـع كيانـات األمـم      

مثل مؤمتر نزع السالح، وُتعـزِّز تعاوهنـا معهـا، لكـي يتسـىن التصـدي بطريقـة متوازنـة وشـاملة          
  م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ونزع السالح.للقضايا اجلامعة املتعلقة باستخدا

ب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للجنة أن تواصـل تركيـز أنشـطتها يف املسـتقبل علـى      روأُع  -١٥
يف ورقـة املناقشـة املقدمـة مـن رئـيس اللجنـة للفتـرة         حمـدَّدة الركائز الثالث التالية، حسبما هـي  

"  اإلدارة العامليــة لبحــوث الفضــاء واســتخدامه   املرحلــة التاليــة يف "واملعنونــة  ٢٠١٣-٢٠١٢
)A/AC.105/2012/CRP.4 ودور هيئتيهـا الفـرعيتني كإطـار فريـد علـى       اللجنـة دور ): (أ) تعزيز

البعيــد؛  الفضــاء واســتخدام الفضــاء يف األمــد الصــعيد العــاملي للتعــاون الــدويل يف جمــال حبــوث 
وآليــات التعــاون اإلقليميــة واألقاليميــة؛  و(ب) تعزيــز املزيــد مــن احلــوار والتعــاون بــني اللجنــة   

و(ج) النهوض باسـتخدامات علـم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتمـا لفائـدة البشـرية، وخاصـة         
ة يف إطار ِسنداي للحد من خماطر الكـوارث  دلتحقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف احملد

ادية والعشرين ملـؤمتر األطـراف   الذي ُوقِّع يف الدورة احلواتفاق باريس  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 
  .يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

املناقشة اجلارية بشأن استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف    نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ  -١٦
ــالنظر إىل تنــ    مــداأل ــة حامســة ب ــد تتســم بأمهي ــة وُّالبعي ــة، احلكومي ــها وغــري   ع اجلهــات الفاعل من



 

4V.16-03612 
 

A/AC.105/L.306/Add.5  

ورأى ذلـك   اليت تضطلع بأنشـطة فضـائية، وتزايـد عـدد هـذه اجلهـات.      مية على السواء، احلكو
قتــراح الوفــد أنــه ينبغــي للجنــة أن تعيــد تأكيــد أمهيتــها يف هــذا الصــدد كمحفــل دويل فعــال ال 

  احللول يف الوقت املناسب.
سـري  وأُعرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة أن تواصـل تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل تي           -١٧

مــن خــالل تشــجيع أنشــطة بنــاء القــدرات املعــزَّزة  لتكنولوجيــا الفضــاء اســتخدام البلــدان الناميــة 
والتمكني من نقل التكنولوجيا، وكذلك من خالل رفع احلظر املفروض يف بعض احلـاالت علـى   

  التكنولوجيا بغية تعميق التعاون الدويل مع التركيز بوضوح على احتياجات البلدان النامية.
    

    مسائل أخرى -ياء  
فقـاً لقـرار اجلمعيـة    نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون "مسـائل أخـرى"، و       -١٨

  .٧٠/٨٢العامة 
اإلسـالمية)  -وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيـران (مجهوريـة       -١٩

أفريقيــا ورومانيــا والســودان  وإيطاليــا والربازيــل والربتغــال وبولنــدا وتــونس واجلزائــر وجنــوب 
البوليفاريــة) وكنــدا ولبنــان  -وسويســرا وشــيلي والصــني وعمــان وفرنســا وفرتويــال (مجهوريــة  

ولكسمربغ ومصر واملكسيك واململكة العربيـة السـعودية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       
ل املغـرب  ثِّـ ره أيضـا مم م يف إطـا لَّـ وآيرلندا الشمالية والنمسا وهنغاريـا والواليـات املتحـدة. وتك   

ل لكسـمربغ نيابـة عـن جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول       ثِّـ نيابة عن جامعة الدول العربية ومم
  أخرى. وألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

    
اف الفضاء اخلارجي الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكش  - ١  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
  كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -٢٠

مذكِّرة من األمانة عنواهنا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة         (أ)  
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: موضـوع دورات جلنـة      

ــها     اســتخدام ا ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي لفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت
  ؛(A/AC.105/L.297) "٢٠١٨الفرعية القانونية يف عام 

ــا "اليونيســبيس+    (ب)   ــة اجتمــاع عنواهن ــق   ٥٠ورق ــات املواضــيعية والطري : األولوي
  )؛A/AC.105/2016/CRP.3" (٢٠١٨صوب 
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رى السنوية اخلمسون ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين     ورقة اجتماع عنواهنا "الذك  (ج)  
جلنــة اســتخدام الفضــاء    :باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية     

  )؛A/AC.105/2016/CRP.4اخلارجي يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية للفضاء" (
م مبـادرة بعنـوان   م مـن إيطاليـا بشـأن تنظـي    دَّمقـ  عنواهنا "مقترحورقة اجتماع   (د)  

هبــدف حتــت رعايــة جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   ‘الكــون املفتــوح‘
ــوافر    ــاق تـ ــيع نطـ ــاء   توسـ ــوم الفضـ ــات علـ ــدر  بيانـ ــة املصـ ــا"   املفتوحـ ــول إليهـ ــري الوصـ وتيسـ

)A/AC.105/2016/CRP.6؛(  
 بيــان صــادر عــن مــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، نيابــةً عــن اللجنــة    (ه)  

  .٥٠التوجيهية لعملية اليونيسبيس+
، أبلغـــت مـــديرة مكتـــب ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ١١، املعقـــودة يف ٧١١ويف اجللســـة   -٢١

، اللجنـة  ٥٠شؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفتها رئيسـة اللجنـة التوجيهيـة لعمليـة اليونيسـبيس+        
 نَّشـأن أ ذا ال، واسـتذكرت يف هـ  ٢٠١٨يف عام  ٥٠حبالة أعمال التحضري لعملية اليونيسبيس+

ــد ر   ــة ق ــة العام ــا  حَّاجلمعي ــت يف قراره ــؤمتر     ٧٠/٨٢ب ــذكرى الســنوية اخلمســني إلنشــاء م بال
حتفل ُياملتحدة الستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، الـيت سـ       األمم

والــيت ســتمثل فرصــة للنظــر يف احلالــة الراهنــة ملســامهة اللجنــة يف حوكمــة    ٢٠١٨هبــا يف عــام 
على الصعيد العاملي وحتديد مسار تلك املسامهة يف املستقبل، واليت مـن أجلـها شـرعت    الفضاء 

. وأكـدت املتكلمـة   ٢٠١٨اللجنة وهيئتاها الفرعيتان يف التحضـري لـدوراهتا املواضـيعية يف عـام     
أيضا على أمهية أن توافق اللجنة على جمموعة من األولويات املواضيعية يف دورهتا احلاليـة وفقـا   

ــة واخلمســني يف عــام     خلطــة  ــا الثامن ــا يف دورهت ــيت أقرهت )، A/AC.105/L.297( ٢٠١٥العمــل ال
وذلــك حــىت يتســىن هلــا وهليئتيهــا الفــرعيتني وملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إجنــاز أعمــال      

  يف الوقت املناسب وبكفاءة. ٥٠التحضري لليونيسبيس+
، الـيت  ٥٠ية لعمليـة اليونيسـبيس+  ونوهت اللجنة بالتقدم احملرز يف أعمال اللجنة التوجيه  -٢٢

، أربعـة اجتماعـات   ٢٠١٥عقدت، منذ أن أنشأهتا اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني يف عـام      
عمليــة  نَّ، وأشــارت إىل أ٥٠س+يملعاجلــة املســائل التنظيميــة والفنيــة املتعلقــة بعمليــة اليونيســب      

 نَّاء. وأشــارت أيضــا إىل أمتثــل فرصــة فريــدة لرســم رؤيــة طويلــة األمــد للفضــ  ٥٠اليونيســبيس+
يف مرفـق البيـان    ى اللجنةعل عرضاعتمدت إطارا مرجعيا هلا  ٥٠اللجنة التوجيهية لليونيسبيس+

التوجيهيـــة لعمليـــة  الـــذي ألقتـــه مـــديرة مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي نيابـــة عـــن اللجنـــة  
  .٥٠اليونيسبيس+
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 أعــدهتا األمانــة وفقــا ، الــيتA/AC.105/2016/CRP.3وأحاطــت اللجنــة علمــا باملــذكرة   -٢٣
) A/AC.105/L.297(الـواردة يف الوثيقـة    ٥٠خلطة العمل املذكورة أعاله املتعلقة باليونيسبيس+

ووفقا للتكليف الصادر إليهـا مـن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، يف         
يت تتضـــمن قائمـــة )، والـــ١١الفقـــرة  ،، املرفـــق األولA/AC.105/1113(الوثيقـــة  ٢٠١٦عـــام 

موحدة باألولويات املواضيعية، وفقا ملـا أوصـت بـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا         
) واللجنة الفرعية القانونيـة  ٨، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1109الثالثة واخلمسني (الوثيقة 

  ).١٠ل، الفقرة ، املرفق األوA/AC.105/1113يف دورهتا اخلامسة واخلمسني (الوثيقة 
وأهـدافها   ٥٠ت اللجنة األولويات املواضـيعية السـبع التاليـة لعمليـة اليونيسـبيس+     رَّوأق  -٢٤

  وآلياهتا:
    

    الشراكة العاملية من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء  ‐ ١  
الستكشـاف واالبتكـار يف جمـال الفضـاء كمحـرِّكني أساسـيني       دور االتوعية ب  اهلدف:  
علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء والتحفيـز علـى إقامـة شـراكات جديـدة         أمـام  جديـدة  ادين لفتح ميـ 

وتطوير القدرات اليت هتيئ فرصاً جديدة ملواجهة التحدِّيات العاملية. وتعزيز احلوار مـع أوسـاط   
الصناعة الفضائية والقطاع اخلاص. والتشجيع على التعاون بني الدول املرتادة للفضاء والـدول  

 عهد بالفضاء. وإتاحة اجملال أمام أنشـطة استكشـاف الفضـاء لتصـبح منفتحـة وشـاملة      احلديثة ال
  على الصعيد العاملي. وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف. للجميع

اآللية املقترحة: إنشاء فريق عمل جديـد لوضـع خطـة باألنشـطة املـراد إقرارهـا خـالل          
وحتديـــد آليـــة مـــن أجـــل تنســـيق اجلهـــود العامليـــة يف جمـــال  ٢٠١٨يف عـــام  ٥٠اليونيســـبيس+

استكشاف الفضاء. وسوف تتـوىل الـدول األعضـاء يف اللجنـة قيـادة فريـق العمـل طوعـا بينمـا          
سيزوده مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالدعم التقين وخـدمات األمانـة. وميكـن للمكتـب أن     

ع اآلليـات الدوليـة، مثـل قيامـه بـدور      يستفيد يف هذا الشـأن مـن جتاربـه الناجحـة يف التعامـل مـ      
األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت أنشـأها فريـق عمـل          
منبثــق مــن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف    

  األغراض السلمية.
    جي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبليةالنظام القانوين للفضاء اخلار  ‐ ٢  

تعزيــز الطــابع العــاملي ملعاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء          اهلــدف:  
اخلارجي. وتقييم أحوال تلك املعاهدات وعالقتها بسـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مثـل      
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نظِّم األنشــطة الفضــائية. وحتليــل فعاليــة النظــام  املبــادئ والقــرارات واملبــادئ التوجيهيــة الــيت تــ  
القانوين للفضاء اخلارجي يف القرن احلادي والعشرين، بغرض حتديد اجملـاالت الـيت قـد تتطلـب     

  :ما يلي إجراء تقييم من خاللاملزيد من التنظيم. و
اســتبيان الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس   إعــداد  (أ)  

للنظـام القـانوين للفضـاء اخلـارجي      يتضـمن تقييمـاً  حبيـث  لقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا،    املتع
. وينبغـي اسـتخدام االسـتبيان يف الفتـرة املمتـدة حـىت       للحوكمـة العامليـة للفضـاء   باعتباره دعامة 

مساعدة اللجنة الفرعية القانونية يف تنـاول حالـة النظـام القـانوين للفضـاء      من أجل  ٢٠١٨عام 
  ؛وتداركها حسب االقتضاء من ثغرات يعتريهما قد وتقييم  رجي ونطاقهاخلا

دراسة املبـادرات القانونيـة واملؤسسـية احملتملـة مسـتقبالً الـيت تسـتهدف ضـمان           (ب)  
ــة الوصــول إىل      استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، وبقــاء إمكاني

نفع على مجيع البلدان، وذلك بغيـة ضـمان أن يكـون    الفضاء اخلارجي مفتوحة وحرة مبا يعود بال
القانون الدويل للفضاء جزءاً مهما من احلوكمة العاملية للفضـاء يف القـرن احلـادي والعشـرين، يف     

  ضوء التطورات العلمية وجوانب التقدُّم التقين اهلامة اليت تؤثر على األنشطة الفضائية؛
يـز نظـام دويل للمسـؤوليات والتبعيـات مـن      دراسة اآلليـات القانونيـة بغيـة تعز     (ج)  

أجل مواجهة التحـدِّيات احلاليـة واملسـتقبلية املتعلقـة بسـالمة األنشـطة املضـطلع هبـا يف الفضـاء          
اخلارجي وأمنها واستدامتها، مبا يف ذلك اآلليات الـيت تتعلـق بـإدارة حركـة املـرور يف الفضـاء،       

لفضـائية. وإيـالء اهتمـام خـاص للشـواغل      وحتسني تبادل املعلومات عن األجسـام واألحـداث ا  
العمليــة احلاليــة للمجتمــع الــدويل، مثــل الشــواغل املتعلقــة باالصــطدامات والتــداخل يف املــدار.  
وينبغي علـى وجـه اخلصـوص تقيـيم احلاجـة إىل وضـع إجـراءات معـزَّزة للتسـجيل واإلخطـار،           

الـيت يتعهـدها مكتـب    ومتطلبات مؤسسية يف هـذا الشـأن يف إطـار منصـة التسـجيل واإلخطـار       
  شؤون الفضاء اخلارجي؛

جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  تســـتند إليهـــا، ٢٠١٨حتديـــد معـــايري، حبلـــول عـــام   (د)  
، ٢٠٢٠حبلـول عـام   وإصـدارها   إرشـادية وثيقة من أجل إعداد اخلارجي يف األغراض السلمية 

ــة معلومــات أساســية  الوثيقــة تتضــمن وســوف  ــنظِّ   عــن حال لفضــاء ا مالنظــام القــانوين الــذي ي
قـة مـن خـالل أطـر تنظيميـة وطنيـة وآليـات        اخلارجي، مبـا يف ذلـك الصـكوك ذات الصـلة املطبَّ    

 للدول اليت تـود أن تصـبح أطرافـاً    قيِّمةم هذه الوثيقة إرشادات أن تقدِّ ويتوخىدولية للتعاون. 
  يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛



 

8V.16-03612 
 

A/AC.105/L.306/Add.5  

ــة      النظــر يف الســبل الك   (ه)   ــا اهليئ ــة باعتباره ــة القانوني ــة الفرعي ــدعيم اللجن ــة بت فيل
املتعــدِّدة األطــراف الرئيســية املكلفــة بالعمــل علــى تشــجيع التطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل    
للفضــاء، مبــا يشــمل حتســني التــدابري اإلجرائيــة واملؤسســية وتوثيــق التعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة  

  العلمية والتقنية.
العامــل احلــايل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس   حــة: الفريــقاآلليــة املقتر  

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، التابع للجنة الفرعية القانونية
    

    تعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية  ‐ ٣  
 راءات اإلشـعار اهلدف: حتديد وتطوير املتطلبات الالزمة لتعزيز تبـادل املعلومـات وإجـ     

هبا يف إطار سجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف الفضـاء اخلـارجي، مـع مراعـاة التوصـيات      
الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء        

طة الفضـاء اخلـارجي   )، واملبادئ التوجيهية املسـتقبلية بشـأن اسـتدامة أنشـ    A/68/189اخلارجي (
إشعارات احلـد مـن املخـاطر.    املتعلقة بحتياجات اليف األمد البعيد اليت تتناول حتديداً موضوع ا

وحتديد آليات التعاون الالزمـة لـدعم هـذا اهلـدف. وتشـجيع أنشـطة بنـاء القـدرات والتواصـل          
  بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة.

ألعمال تنظر فيه اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة   جدول ا يفلية املقترحة: بند جديد اآل  
، عنوانــه "تعزيــز تبــادل املعلومــات عــن األجســام ٢٠١٧يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف عــام 

مع فريق عامل يف إطار خطة العمل املتعددة السنوات اليت تغطي الفتـرة   ،"واألحداث الفضائية
، وتنسيق عملها يف هـذا الشـأن مـع اللجنـة الفرعيـة القانونيـة والفريـق العامـل         ٢٠٢٠-٢٠١٨

  املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
    

    اإلطار الدويل خلدمات طقس الفضاء  ‐ ٤  
تعزيــز موثوقيــة الــنُّظم الفضــائية وقــدرهتا علــى التصــدِّي آلثــار أحــوال طقــس     اهلدف:  

ووضع خريطة طريق بشأن طقس الفضاء بغية التنسيق وتبادل املعلومـات علـى    الفضاء السيِّئة.
املستوى الدويل عن أحوال طقـس الفضـاء والتخفيـف مـن حـدهتا مـن خـالل حتليـل للمخـاطر          
وتقييم الحتياجات املستعملني. واإلقرار بأنَّ طقس الفضاء ميثل حتدِّياً عامليـا وبضـرورة معاجلـة    

جمتمع الفضاء ككل. وزيـادة التوعيـة مـن خـالل أسـاليب االتصـال       مواطن الضعف يف أوساط 
املتطورة وأنشطة بناء القدرات وعمليات التواصل. وحتديد آليـات احلوكمـة والتعـاون الالزمـة     

  لدعم هذا اهلدف.
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اآلليــة املقترحــة: أن حيصــل فريــق اخلــرباء احلــايل املعــين بطقــس الفضــاء، التــابع للجنــة      
ــة والتق  ــة العلمي ــى دعــم فــين مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي.      الفرعي ــة، عل ــذ وني أن ُتنفَّ

األنشطة املتعلقة بطقس الفضاء أيضاً من خالل أنشطة بناء القـدرات الـيت يضـطلع هبـا املكتـب      
ومن خالل دور املكتب كأمانة تنفيذية للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة.        

مــن الوثيقــة  ١٦٩رباء احلاليــة (بصــيغتها الــواردة يف الفقــرة  أن تراعــى خطــة عمــل فريــق اخلــ و
A/AC.105/1088.(  

    
    تعزيز التعاون الفضائي من أجل الصحة العاملية  ‐ ٥  

اهلــدف: حتســني اســتخدام تكنولوجيــات الفضــاء واملعلومــات املســتمدة مــن الفضــاء       
عـاون وتبـادل املعلومـات يف    والنظم الفضائية يف ميدان الصحة العاملية. والتشجيع على تعزيز الت

حاالت الطوارئ وانتشار األوبئة وعمليات اإلنذار املبكر، وكذلك بشأن البـارامترات البيئيـة.   
وتدعيم القدرة على إدمـاج البيانـات الصـحية يف خطـط إدارة الكـوارث. وتعزيـز العمـل علـى         

لصـحة العامليـة.   بناء القـدرات يف إطـار النـهوض بتكنولوجيـات الفضـاء املسـتخدمة يف جهـود ا       
  وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف.

اآللية املقترحة: أن حيصل فريق اخلـرباء احلـايل املعـين بالفضـاء والصـحة العامليـة، التـابع          
ذ فَّـ للجنة الفرعية العلمية والتقنية، على دعم فين مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. وأن تن     

الفضاء والصحة العاملية أيضاً من خالل أنشطة بناء القدرات اليت يضـطلع هبـا   األنشطة املتعلقة ب
مـن املرفـق    ٧املكتب، وأن تراعى خطة عمل فريق اخلرباء احلالية (بصـيغتها الـواردة يف الفقـرة    

  ).A/AC.105/1088لوثيقة بااألول 
    

    التأقلم التعاون الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة اجملتمعات على  ‐ ٦  
حتديــد أوجــه التــآزر بــني جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيُّــر املنــاخ واحلــد مــن       اهلدف:  

أخطار الكوارث واجلهود املبذولة من أجل حتقيق التنمية العاملية. ووضع خريطـة طريـق لتعزيـز    
قدرة النظم الفضائية على الصمود واالستفادة من اجملموعات احلالية واملقبلة مـن سـواتل رصـد    

رض والنظــام العــاملي لســواتل املالحــة وســواتل االتصــاالت يف احلــدِّ مــن أخطــار الكــوارث   األ
ورصد تغيُّر املناخ والتخفيف من آثاره. وحتسني ُنُهـج التطبيقـات الفضـائية املتكاملـة وإمكانيـة      
التشــغيل املتبــادل للــنظم الفضــائية واألرضــية/املوقعية. ووضــع شــروط للمطــوِّرين اجلــدد بشــأن 

املناطق اجلغرافية اليت ال ختضع لعمليات رصد كافيـة أو التطبيقـات الـيت حتتـاج إىل مزيـد       تغطية
  من التطوير. وحتديد آليات احلوكمة والتعاون الالزمة لدعم هذا اهلدف.
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يضطلع مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بالعمـل املنـدرج يف إطـار       اآللية املقترحة: أن   
م إىل اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني تقــارير منتظمــة عــن ســري  هــذه األولويــة املواضــيعية، وأن يقــد

  العمل يف إطار هذه األولوية.
    

    بناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشرين  ‐ ٧  
حتديـــد هنـــج جديـــدة مبتكـــرة وفعَّالـــة لبنـــاء القـــدرات اإلمجاليـــة والوفــــاء           اهلدف:  

الفضــاء علــى الصــعيد العــاملي.  باالحتياجــات اإلمنائيــة باعتبــار ذلــك ركيــزة أساســية حلوكمــة   
ــة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب شــؤون الفضــاء        ــاء القــدرات والتوعي ــز األنشــطة الشــاملة لبن وتعزي
اخلارجي. وتطوير اهلياكل األساسية للتطبيقات الشاملة لعدة قطاعـات واملتكاملـة، مـع مراعـاة     

لقائمـة وإقامـة شـراكات    النواتج العلميـة والتقنيـة والقانونيـة والسياسـاتية. وتعزيـز الشـراكات ا      
جديــدة مــن أجــل تقويــة أنشــطة بنــاء القــدرات واألنشــطة االستشــارية التقنيــة احملــدَّدة اهلــدف    
وتنفيذها استناداً إىل تقيـيم لالحتياجـات. والعمـل علـى تشـجيع تـدريس العلـوم والتكنولوجيـا         

  سيما للنساء يف البلدان النامية.  واهلندسة والرياضيات، وال
رحة: أن يضطلع مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بالعمـل املنـدرج يف إطـار       اآللية املقت  

 ســري هــذه األولويــة املواضــيعية، وأن يقــدم إىل اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني تقــارير منتظمــة عــن  
  العمل يف إطار هذه األولوية.

ــية إىل        -٢٥ ــرة املفضـ ــة يف الفتـ ــراءات موقوتـ ــاذ إجـ ــىن اختـ ــي يتسـ ــه لكـ ــة أنـ والحظـــت اللجنـ
، ســـوف تشـــرع اآلليـــات ذات الصـــلة بكـــل مـــن األولويـــات ٢٠١٨يف عـــام  ٥٠ســـبيس+اليوني

 ما بني الدورات، يف القيام بأعمال حتضريية، تنسَّق مع األمانة، إلعداد نـواتج  ةاملواضيعية، أثناء فتر
نة يف إطار كل من األولويات املواضـيعية لتنظـر   يَّأخرى وخطط عمل ذات حدود زمنية معمتوقعة 
  وبعده. ٢٠١٧يف عام  عقدُتاليت س ود وتوافق عليها يف دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتنيفيها الوف

، ترشـيحاهتا لشـغل   كتابيـا وأهابت اللجنة بالدول األعضاء فيهـا أن تقـدم إىل األمانـة،      -٢٦
نشـأ ضـمن إطـار األولويـة املواضـيعية      ُيمنصب الرئيس أو الرئيس املشارك لفريق عمـل جديـد،   

  .٢٠١٦ار، حبلول هناية متوز/يوليه بالشراكة العاملية يف استكشاف الفضاء واالبتكاملتعلقة 
الكـون  ‘مقتـرح بشـأن تنظـيم مبـادرة بعنـوان      بت اللجنة مبقتـرح إيطاليـا املعنـون "   حَّور  -٢٧

يف األغــراض الســلمية هبــدف توســيع اخلــارجي حتــت رعايــة جلنــة اســتخدام الفضــاء  ،‘املفتــوح
"، بصـيغته الـواردة يف    الوصـول إليهـا  ريوتيسـ  وم الفضاء املفتوحة املصدرتوافُر بيانات علنطاق 
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، واتفقــت علـى إدراج هــذه املبـادرة يف التحضــريات   A/AC.105/2016/CRP.6 االجتمـاع ورقـة  
  .٥٠لليونيسبيس+

بشـأن موضـوع   االحتاد الدويل للمالحـة الفضـائية   مه دَّورحبت اللجنة باملقترح الذي ق  -٢٨
"، اليت ستعقد أثنـاء  ٢٠١٨و ٢٠١٧"الفضاء: ماهية املسائل اجلوهرية يف عامي الندوة املعنونة 

، وفقـاً ملـا اتفقـت عليـه     ٢٠١٧الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عـام  
، الفقـرة  A/AC.105/1109اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني (الوثيقـة      

يف فتـرة  االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية     اتفقت اللجنة على أن تتواصل األمانة مع )، و٢٦٣
  .٥٠ما بني الدورات ضماناً التساق الندوة مع مسعى اليونيسبيس+

، الـذي  ٢٠١٨يف عـام   ٥٠من املقترحات املتعلقة باليونيسبيس+ اًاللجنة عدد الحظتو  - ٢٩
 ٢٠مؤقتـاً عقـدها يف الفتـرة مـن      روالسـتني، والـيت َتقَـرَّ   سُيعقد باالقتران مع دورة اللجنـة احلاديـة   

مـن  ) ٢٠١٨حزيران/يونيـه   ١٩و ١٨، مع إضافة يـومني آخـرين (  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل 
، A/AC.105/2016/CRP.3ل (انظـــر الوثيقـــة ُصـــلتوال صـــةصَّاملخلنـــدوة واألحـــداث ا أجـــل عقـــد
  ).١٨- ١٣  الفقرات

الـداعي إىل تنظـيم معـرض ُيعقَـد بـاالقتران مـع دورة        اللجنة أيضـاً االقتـراح   والحظت  -٣٠
إىل أنـه ينبغـي ملكتـب شـؤون الفضـاء       أشـارت ، كمـا  ٢٠١٨اللجنة احلادية والسـتني، يف عـام   

اخلارجي أن يبدأ التحضري، بالتعاون مع الدول األعضاء وسائر اجلهات املعنية، لتنظـيم معـرض   
يف الفتـرة  عقَـد  ُي، "املسـتدامة  ض التنميـة بشأن موضوع "تسخري الفضاء ألغرا ٥٠لليونيسبيس+

  ، يف مركز فيينا الدويل.٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ١٨من 
ورحبت اللجنة باملقترحات اليت قدمها مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي بشـأن العمـل       -٣١

إىل التطـوع  هـا  ، ودعـت الـدول األعضـاء في   ٥٠يسـبيس+ التحضريي يف الفترة املفضـية إىل اليون 
 ٢٠١٦ة حلقات عمل األمم املتحدة ومؤمتراهتا أثناء الفترة املمتدة مـن حزيران/يونيـه   الستضاف

األولويات املواضيعية أمـام الـدول    سيجري فيها عرض، اليت ٢٠١٧إىل كانون األول/ديسمرب 
تلــك الــدول واجلهــات  وإشــراكاألعضــاء وســائر اجلهــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بالفضــاء   

األمانـة عـن   إىل ملية التنفيذ. وُدعيت الدول األعضاء يف اللجنة إىل أن ُتعرب بدرجة أكرب يف ع
  .٢٠١٦قبل هناية متوز/يوليه  األنشطةرغبتها يف استضافة تلك 

وأثنت اللجنة على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ملا أبـداه مـن كفـاءة يف إعـداد الوثـائق        -٣٢
جلنــة " عــن موضــوع اجتمــاعداره ورقــة ، مبــا يف ذلــك إصــ ٥٠يف ســياق التحضــري لليونيســبيس+

ــاء   ــتخدام الفضــــ ــارجي اســــ ــة للفضــــــاء    اخلــــ ــة العامليــــ ــلمية واحلوكمــــ  "يف األغــــــراض الســــ



 

12V.16-03612 
 

A/AC.105/L.306/Add.5  

)A/AC.105/2016/CRP.4.( ــة عــن مــؤمترات      نَّأ وأُشــري إىل ــة حتتــوي علــى حملــة تارخيي تلــك الورق
. ٥٠يسـبيس+ نواملضي قـدماً صـوب الي   اليونيسبيس وتربط ما نشأ عنها من واليات وبرامج بسبل

، ٢٠١٦تلك الورقة أتيحت أثناء دورات اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني يف عـام      نَّاللجنة أ الحظتو
عمـم الصـيغة   ُتوسيجري حتديثها الحقاً لتجسد االقتراحات املقدمة أثناء تلـك الـدورات. وسـوف    

 الـيت سـتعقد يف   النهائية بلغات األمم املتحدة الرمسيـة السـت يف دورات اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني     
  .٢٠١٧عام 
ــلي     حَّور  -٣٣ ــر التواُصــ ــديد علــــى العنصــ ــالتركيز الشــ ــدير بــ ــع التقــ ــاً مــ ــة أيضــ بــــت اللجنــ

، مبا فيهـا الـدول الـيت مل تنضـم إىل     املعنية، الذي يهدف إىل إشراك مجيع اجلهات ٥٠لليونيسبيس+
اء، ومنظمـات  عضوية اللجنة بعد واملراقبون الـدائمون وكيانـات القطـاع اخلـاص، حسـب االقتضـ      

اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم، على حنو شامل للجميع، من أجل تعزيز احلوكمـة العامليـة للفضـاء    
يف القرن احلادي والعشرين. ويف هـذا الصـدد، شـجعت اللجنـة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         

ــة لليونيســبيس+   ــة التوجيهي ــى مواصــلة جهودمهــ   ٥٠واللجن ــرة املفضــ  عل ية إىل ا التواُصــلية يف الفت
، مـن أجـل   أنشـطة التوعيـة  ، من خالل املشاركة يف املؤمترات واحملاضرات وسائر ٥٠اليونيسبيس+

  ، من خالل أولوياته املواضيعية ونواجته املرتقبة، أمام مجهور واسع.٥٠إبراز صورة اليونيسبيس+
ــدير بــ   حَّور  -٣٤ ــع التق ــة م ــه  عرض البــت اللجن ــذي قدَّمت ــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء   ال م
  ,٥٠لليونيسبيس+ لعملية وضع شعار ارجياخل
بت اللجنة مع التقدير باخنراط مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي يف العمـل صـوب    حَّور  -٣٥

املكتب، بغية تـدعيم مـوارده البشـرية وهيكلـه      نَّأ والحظت، ٢٠١٨يف عام  ٥٠اليونيسبيس+
، قــد ٥٠ليونيســبيس+باالتحضــريية املتعلقــة التمــويلي ليكــون قــادراً علــى تنفيــذ مجيــع األنشــطة 

"، الـيت هتـدف إىل   ٥٠أطلق مبادرة "الـدعم االسـتراتيجي املتعـدد اجلهـات املاحنـة لليونيسـبيس+      
  ، على أساس طوعي.به توفري متويل مرن ومنسق وقابل للتنبؤ

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــد دعــا الــدول األعضــاء يف     نَّاللجنــة أ والحظــت  -٣٦
سـتراتيجي املتعـدد اجلهـات املاحنـة،     لـديها إىل دعـم مبـادرة الـدعم اال    اللجنة واملراقبني الدائمني 

يج لتطبيقات وتكنولوجيات فضـائية ُتيسِّـر اختـاذ    وإعداد وهيكلة وتنفيذ أنشطة تتعلق بالتربغية 
  تدابري مبتكرة وموقوتة ملساعدة الدول األعضاء على حتقيق أهداف خطة التنمية العاملية.
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  املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اإلطار االستراتيجي  - ٢  
    ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة 

كان اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية     - ٣٧
وافقـت اللجنـة     ) معروضا علـى اللجنـة لتنظـر فيـه. وقـد     A/71/6 (Prog. 5)( ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة 

  الستراتيجي املقترح.على اإلطار ا
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٨تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٣  
، وعمــالً بالتــدابري املتصــلة بطرائــق عمــل اللجنــة   ٧٠/٨٢وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٣٨

، نظــرت اللجنــة يف ٥٢/٥٦حســبما أقرَّهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   )١(وهيئتيهــا الفــرعيتني،
  .٢٠١٩-٢٠١٨يها الفرعيتني للفترة كيل مكاتب اللجنة وهيئتمسألة تش

ترشـيحاهتا  م مجيعـاً  دِّمل تقـ اجملموعـات اإلقليميـة    نَّأولفت رئيس اللجنة انتباه الوفود إىل   -٣٩
يف الدورة احلالية. ويف هذا الصدد، طلب الرئيس إىل مجيع اجملموعات اإلقليمية تقدمي ترشـيحاهتا  

  .٢٠١٧ا ويف موعد ال يتجاوز بداية الدورة الستني للجنة، عام يف أقرب وقت ممكن عملي
    

    عضوية اللجنة  - ٤  
رحَّبت اللجنة بالطلب املقدَّم من نيوزيلندا لالنضمام إىل عضوية اللجنة (انظـر الوثيقـة     -٤٠

A/AC.105/2016/CRP.7.(  
، ٢٠١٦عـام   وقرَّرت اللجنة أن توصـي اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني،        -٤١

  بأن تصبح نيوزيلندا عضواً يف اللجنة.
    

    صفة املراقب  - ٥  
أحاطت اللجنة علمـاً بطلـب احتـاد النقـل اجلـوي الـدويل احلصـولَ علـى صـفة مراقـب             -٤٢

دائم لـدى اللجنـة. وُعـرض الطلـب واملراسـالت ذات الصـلة علـى اللجنـة يف ورقـة االجتمـاع           
A/AC.105/2016/CRP.8.  

                                                         
)، املرفق األول؛ A/52/20( ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )١(

)، A/58/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضاً  انظر
  .الثاين، التذييل الثالث املرفق
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ــرَّرت اللج  -٤٣ ــنح  وق ــأن مت ــة أن توصــي ب ــة  ن ــة العام ــة والســبعني،    اجلمعي ــا احلادي يف دورهت
  ، صفة املراقب الدائم لدى اللجنة الحتاد النقل اجلوي الدويل.٢٠١٦  عام
ــة يف دورهتــا السادســة واخلمســني، عــام     -٤٤ ــة ٢٠١٣ووفقــاً لطلــب اللجن ، مجعــت األمان

ــادي واال    ــاري لـــدى اجمللـــس االقتصـ ــز االستشـ ــع  معلومـــات عـــن املركـ ــاعي الـــذي تتمتَّـ جتمـ
). A/AC.105/2016/CRP.9املنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لـدى اللجنـة (   به

وحثَّــت اللجنــةُ املنظمــاِت غــري احلكوميــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــديها والــيت مل تســتهل     
 أن تفعــل ذلــك يفإجــراءات طلــب احلصــول علــى مركــز استشــاري لــدى اجمللــس، علــى   بعــد

  املستقبل القريب.
    

    املسائل التنظيمية  - ٦  
بت اللجنـة مـع التقـدير باخلالصـة الوافيـة الـيت تتضـمن جمموعـة القواعـد اإلجرائيـة           حَّر  -٤٥

وطرائــــق العمـــــل املتعلقـــــة باللجنـــــة وهيئتيهــــا الفـــــرعيتني، الـــــواردة يف ورقـــــة االجتمـــــاع   
A/AC.105/2016/CRP.5  الوثيقـة   ٢٠١٥اللجنـة يف عـام   ، واليت أعدهتا األمانة بناء على طلـب)

A/70/20 ٣٥٩، الفقرة.(  
    

    مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الستني  - ٧  
  ، يف البنود التالية:٢٠١٧أوصت اللجنة بأن تنظر أثناء دورهتا الستني، عام   -٤٦

  تبادل عام لآلراء.  -١  
  األغراض السلمية.ل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف ُسُب  -٢  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني.    -٣  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.  -٤  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٥  
  ة.الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهن  -٦  
  الفضاء واملياه.  -٧  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -٨  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -٩  
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  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٠  
  مسائل أخرى.  -١١  

ــ  -٤٧ ــة يف دورهتــا اخلامســة     رَّوأق ــة القانوني ــة الفرعي ــة التوصــية الصــادرة عــن اللجن ت اللجن
فيعة املسـتوى بعـد ظهـر اليـوم االفتتـاحي للـدورة السـتني للجنـة         واخلمسني بعقد حلقة نقاش ر

من أجل توفري منظورات قانونية وسياسـاتية وعلميـة وتقنيـة بشـأن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي،        
يتوىل تنظيمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مع مراعاة التمثيـل اجلغـرايف واجلنسـاين العـادل     

  (ب)). ١٩، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1113الوثيقة يف حلقة النقاش (
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة أن تسـتحدث بنـدا جديـدا يف           -٤٨

مـن الضـروري    نَّجدول أعماهلا بعنوان "مكافحة اإلرهاب باستخدام تكنولوجيـا الفضـاء"، وأ  
درات للتصــوير مـن أجــل مكافحــة خطـر اإلرهــاب الــدويل أن تتـيح البلــدان املرتــادة للفضـاء قــ    

العايل االسـتبانة بـدون مقابـل للبلـدان الـيت ال متلـك تلـك القـدرات. ويف هـذا الصـدد، كانـت            
معروضة على اللجنة ورقة اجتماع تقدم حملة جمملة عن املضمون املفصل والنتائج املتوقعـة لبنـد   

  ).A/AC.105/2016/CRP.18جدول األعمال املقترح (
مكافحة اإلرهاب مـن املسـائل الـيت هلـا أمهيـة       نَّفاده أوأعرب بعض الوفود عن رأي م  -٤٩

قصــوى للســلم واألمــن الــدوليني، وأنــه ينبغــي دراســة املقتــرح بشــأن تنــاول املســألة يف اللجنــة   
  تناوله يف الدورة القادمة للجنة.بعناية، و

نظــرا للوضــعية الفريــدة الــيت تتمتــع هبــا يف تعزيــز  أنَّ اللجنــة،عــرب عــن رأي مفــاده أُو  -٥٠
التعاون الدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، ونظـرا لتشـكيلها الفريـد         

املتعلقـة   اهلامـة لي األوساط الدبلوماسـية والعلميـة، ينبغـي أن تتنـاول يف املسـتقبل املسـألة       ثِّمن مم
  رهاب باستخدام تكنولوجيا الفضاء.مبكافحة اإل

د آليــات أخــرى ضــمن منظومــة    توجــ أنــهوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده       -٥١
  املسألة بالفعل على حنو فعال يف إطار والياهتا.  هذه املتحدة تتناول   األمم
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    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -كاف  
اتَّفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقَّـت التـايل لـدورهتا ودوريت جلنتيهـا الفـرعيتني            -٥٢
  :٢٠١٧عام   يف
    
 املكان التاريخ 

شباط/فرباير  ١٠كانون الثاين/يناير إىل  ٣٠من  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
٢٠١٧

 فيينا

 فيينا٢٠١٧نيسان/أبريل ٧آذار/مارس إىل٢٧مناللجنة الفرعية القانونية
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

 يف األغراض السلمية
 فيينا ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦إىل  ٧من 

  
  


