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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية
  الدورة احلادية والستون

      ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 
  مشروع التقرير  

   
    إضافة  
 الفصل الثالث  

  
 التوصيات والقرارات  

  
   مسائل أخرى  -كاف  

قًا  -١ ئل أخرى"، وف مال املعنون "مســـــــا جدول األع ند  نة يف ب ية  نظرت اللج لقرار اجلمع
 .٧٢/٧٧ العامة

ـــيا وإيران (مجهورية  -٢ ـــبانيا وأملانيا وإندونيس ـــالمية) -وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثلو إس اإلس
وإيطاليا وتركيا وجنوب أفريقيا ورومانيا وسويسرا والصني وفرنسا وكندا وكوستاريكا واململكة 

سعودية والنمسا ونيجرييا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليونان. وأثناء التبادل ا لعربية ال
العام لآلراء، أدىل ممثلو دول أعضــاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند أيضــًا. وتكلمت كذلك ممثلة 

ــًة عن جمموعــة دو ــاب ــة األرجنتني ني ــة عن االحتــاد األورويب وممثل ــاب ــا ني ــة بلغــاري ل أمريكــا الالتيني
  ي، وأدلت املراقبة عن املجلس االستشاري جليل الفضاء بكلمة أيضا.والكاريب

    
    وخطة لتنفيذها" ٢٠٣٠ فضاءال"" ووضع خطة ٥٠عملية "اليونيسبيس+  -١  

نظرت اللجنة يف التوصــــية املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية بإنشــــاء فريق عامل معين   -٣
، املرفق األول، A/AC.105/1177وخطة لتنفيذها (انظر الوثيقة " ٢٠٣٠ الفضــــاء"بوضــــع خطة 

 ).١٢الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1177
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 الفضــاء"طة خد، على تضــمني جدول أعماهلا بندا بعنوان واتفقت اللجنة، يف ذلك الصــد  -٤
، وفقا ملشــــروع القرار اخلاص ٢٠٢٠" حىت دورهتا الثالثة والســــتني، اليت ســــتعقد يف عام ٢٠٣٠

  أيدته يف دورهتا احلالية. ، والذيA/AC.105/L.313" الوارد يف الوثيقة ٥٠+بعملية "اليونيسبيس
ـــاء فريق عامل يف إطار بند جدول األعمال اجلديد وتكليفه خبطة   -٥ واتفقت اللجنة على إنش

  العمل التالية:
يكلف رئيس الفريق العامل اجلديد بأن يقدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   (أ)  

هلا وخطة لتنفيذها، ويعد بالتشــــاور  يتضــــمن هيكال مقترحا" ٢٠٣٠ الفضــــاء"خمططا أوليا خلطة 
  ؛٢٠١٩السادسة واخلمسني، يف عام  الوثيق مع األمانة، لكي تنظر فيه أثناء دورهتا

لترمجة الشــفوية اخدمات توفَّر هلا مينح الفريق العامل فرصــة لعقد جلســات عامة   (ب)  
، ٢٠٢٠و ٢٠١٩ أثناء دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، يف عامي

  حىت يتسىن له حتقيق تقدم يف عمله؛
ـــاء األفرقة العاملة ذات الصـــلة التابعة   (ج)   ينســـق رئيس الفريق العامل العمل مع رؤس

للجنتني الفرعيتني، ومع رئيس فريق اخلرباء املعين بطقس الفضـــاء، يف إطار الواليات املســـتمدة من 
ــــــعيا لتحقيق اهلدف "، بغية حتقيق التآزر و٥٠عملية "اليونيســــــبيس+ جتنب ازدواجية اجلهود وس

شامل، وهو وضع خطة  ضاء"ال ساء تلك األفرقة العاملة " ٢٠٣٠ الف شجَّع رؤ وخطة لتنفيذها. وُي
  ؛ذات الصلة على إبالغ الفريق العامل اجلديد بالتقدم املحرز يف أعمال كل منهم

" ٢٠٣٠ لفضاءا"طة خلبعد أن ينظر الفريق العامل يف مشروع املخطط األويل   (د)  
، وبعد أن تنظر اللجنة ٢٠١٩وخطة تنفيذها أثناء دوريت اللجنتني الفرعيتني، اللتني ستعقدان يف عام 

، يعرض الفريق ٢٠١٩يف صيغة موحدة ملشروع ذلك املخطط يف دورهتا الثانية والستني، يف عام 
أثناء يف هذا املخطط كل منها تنظر  العامل صيغة حمدثة منه على اللجنة وجلنتيها الفرعيتني لكي

  ؛٢٠٢٠دورهتا اليت ستعقدها يف عام 
، صيغة منقحة هنائية ٢٠٢٠ُتعرض على اللجنة يف دورهتا الثالثة والستني، يف عام   )(ه  
الفريق العامل اليت يقدِّمها توصيات الوخطة تنفيذها، ُتراعى فيها " ٢٠٣٠ ءالفضا"خطة ملشروع 

  ، وذلك لكي تنظر فيها اللجنة وتتخذ إجراء بشأهنا؛٢٠٢٠يف عام  خالل دوريت اللجنتني الفرعيتني
 ٢٠١٩حيضــــــر رئيس الفريق العامل دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف عامي   (و)  

من أجل املشـــــــاركة يف اجتماعات األفرقة العاملة الرمسية. وميكن توجيه الدعوة لعقد  ٢٠٢٠و
  قتضاء؛اجتماعات يف فترة ما بني الدورات، حسب اال

ُتفتح اجتماعات الفريق العامل، مبا يف ذلك مشــــــاورات ما بني الدورات، أمام   (ز)  
مجيع الدول األعضــاء يف اللجنة ومجيع املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت تتمتع بصــفة 

ات اتصــــال املراقب الدائم لديها. وتدعو األمانة الدول األعضــــاء واملراقبني الدائمني إىل تعيني جه
  لذلك الغرض.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.313
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ــــــتكشــــــاف   -٦ واتفقت اللجنة على أن تدرج يف جدول أعماهلا بندا منتظما بعنوان "االس
واالبتكار يف جمال الفضـــــاء" وفقا للتوصـــــية الواردة يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشـــــأن األولوية 

  ).A/AC.105/1168" (٥٠لعملية "اليونيسبيس+ ١اضيعية املو
    

   ٢٠٢١-٢٠٢٠تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   -٢  
ــــبما أقرَّهتا اجلمعية  )١(،بالتدابري املتصــــلة بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني عمًال  -٧ حس

ــــــألة تشــــــكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني ٥٢/٥٦العامة يف قرارها  ، نظرت اللجنة يف مس
 .٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

 رومانيا)بيسو (-الشرقية قد أيدت ترشيح ماريوس إيوان أوروبااللجنة أن دول والحظت   -٨
  .)A/AC.105/2018/CRP.13( ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة لرئاستها 

 شـــيناروالحظت اللجنة أن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى قد أيدت ترشـــيح ناتليا أر  -٩
 ).A/AC.105/2018/CRP.18( ٢٠٢١-٢٠٢٠(سويسرا) لرئاسة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة 

 ي قد أيدت ترشيح ريكاردو خيلاللجنة أيضا أن دول أمريكا الالتينية والكاريب والحظت  -١٠
ــة/مقرر ــاين لرئيس اللجن ــب الث ــائ ــا) ملنصــــــــب الن ــــــوا (كولومبي ــا للفترة أتش  ٢٠٢١-٢٠٢٠ه

)A/AC.105/2018/CRP.25.(  
هلادئ   -١١ يا واملحيط ا ية وجمموعة دول آســــــ لدول األفريق والحظت اللجنة أن جمموعة ا

لى ي النائب األول لرئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، عســـتســـمي مرشـــحيها ملنصـــب
  .٢٠١٩، قبل الدورة املقبلة للجنة، املقرر عقدها يف ٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترةالتوايل، 

    
   صفة املراقب  -٣  

أحاطت اللجنة علمًا بالطلب املقدَّم من االحتاد األورويب للحصــــــول على صــــــفة املراقب   -١٢
ــة االجتمــاع  ــة يف ورق ــة على اللجن ــــــالت ذات الصــــــل ــديهــا. وُعرض الطلــب واملراس ــدائم ل ال

A/AC.105/2018/CRP.9. 

وقرَّرت اللجنة أن توصــــــي بأن متنح اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والســــــبعني، يف   -١٣
  رويب.، صفة املراقب الدائم لدى اللجنة لالحتاد األو٢٠١٨  عام
وفيما يتعلق بالطلبات املقدمة من املنظمات غري احلكومية من أجل احلصــول على صــفة   -١٤

دورهتا الثالثة واخلمســــــني، يف لدى اللجنة، أشـــــــارت اللجنة إىل أهنا اتفقت يف املراقب الدائم 
)، على منح صــــــفة املراقب للمنظمات غري احلكومية على ٣١١، الفقرة A/65/20( ٢٠١٠  عام

سنوات، إىل أن ترد معلومات عن حالة طلبها  ساس مؤقت، لفترة ثالث  املقدم للحصول على أ
املركز االســتشــاري لدى املجلس االقتصــادي واالجتماعي؛ وأن صــفة املراقب املؤقتة ميكن أن 

__________ 

)، املرفق األول. وانظر A/52/20( ٢٠رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق   )١(  
)، املرفق الثاين، A/58/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضا 

  التذييل الثالث.

http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
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متدد ســــنة إضــــافية إذا اقتضــــى األمر ذلك؛ وأن متنح صــــفة املراقب الدائم هلذه املنظمات غري 
  احلكومية لدى التأكد من حصوهلا على املركز االستشاري لدى املجلس.

اللجنة علمًا بالطلب املقدَّم من املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس للحصــــول على  وأحاطت  -١٥
صلة على اللجنة يف ورقة االجتماع  صفة املراقب الدائم لديها. وُعرض الطلب واملراسالت ذات ال

A/AC.105/2018/CRP.10 قاييس حتظى ية لتوحيد امل لدول . والحظت اللجنة أيضـــــــا أن املنظمة ا
  تشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.باملركز االس

مة يف   -١٦ عا ية ال بأن متنح اجلمع ثة والســــــبعني، يف وقرَّرت اللجنة أن توصــــــي  ثال هتا ال دور
  لمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.، صفة املراقب الدائم لدى اللجنة ل٢٠١٨  عام
) CANEUS Internationalة (وأحاطت اللجنة علمًا بالطلب املقدَّم من منظمة كانيوس الدولي  -١٧

للحصـول على صـفة املراقب الدائم لديها. وُعرض الطلب واملراسـالت ذات الصـلة على اللجنة يف 
  .A/AC.105/2018/CRP.11ورقة االجتماع 

، ٢٠١٨رت اللجنة أن توصي بأن متنح اجلمعية العامة، يف دورهتا الثالثة والسبعني، يف عام وقرَّ  -١٨
لفترة ثالث ســنوات إىل حني احلصــول على معلومات  الدولية صــفة املراقب مؤقتًامنظمة كانيوس 

  عن حالة طلبها املقدم للحصول على املركز االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
للحصــول على صــفة  For All Moonkindوأحاطت اللجنة علمًا بالطلب املقدَّم من منظمة   -١٩

ــــــالت ذات الصــــــلة على اللجنة يف ورقة االجتماع املراقب الدائم لديها.  وُعرض الطلب واملراس
A/AC.105/2018/CRP.11.  

، ٢٠١٨  دورهتا الثالثة والسبعني، يف عامرت اللجنة أن توصي بأن متنح اجلمعية العامة، يف وقرَّ  -٢٠
سنوات إىل حني احلصول على معل For All Moonkindمنظمة  ومات صفة املراقب مؤقتا لفترة ثالث 

  عن حالة طلبها املقدم للحصول على املركز االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
، مجعت األمانة معلومات ٢٠١٣ووفقًا لطلب اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، عام   -٢١

عن حالة املركز االســتشــاري لدى املجلس االقتصــادي واالجتماعي الذي تتمتَّع به املنظمات غري 
). وحثَّت اللجنُة A/AC.105/2018/CRP.14حلكومية اليت هلا صــــــفة املراقب الدائم لدى اللجنة (ا

املنظمات غري احلكومية، اليت هلا صـــــفة املراقب الدائم لديها واليت مل تســـــتهل بعد إجراءات طلب 
  احلصول على املركز االستشاري لدى املجلس، على أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب.

عرب عن رأي مفاده أن من املهم تضــمني قائمة الشــروط اخلاصــة بطلبات املنظمات ُأو  -٢٢
 ١٩٩٦/٣١من قرار املجلس االقتصـــــــادي واالجتماعي  (ح) ١٦غري احلكومية أحكام الفقرة 

: "ينبغي للمنظمة اليت تتقدم بطلب للحصــــول على املركز االســــتشــــاري أن نص على أنهتاليت 
األقل من تاريخ اســتالم األمانة العامة للطلب. ويقدم الدليل تثبت أهنا موجودة منذ ســنتني على 
  على هذا الوجود إىل األمانة العامة."
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   املسائل التنظيمية  -٤  
ــاليب عمل اللجنة احلوافقت اللجنة على خطة العمل املتعددة الســنوات بشــأن   -٢٣ وكمة وأس

والتقنية واللجنة الفرعية القانونية يف وهيئتيها الفرعيتني، وفق ما أوصـــــت به اللجنة الفرعية العلمية 
، A/AC.105/1177و ،١٧و ١٦، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/1167( ٢٠١٨دورتيهما يف عام 

للجنة، يف هذا الصـــدد، أن تنفذ خطة العمل املتعددة الســـنوات ). وقررت ا٩املرفق األول، الفقرة 
  يف إطار بند جدول أعماهلا احلايل املعنون "دور اللجنة يف املستقبل".

واتفقت اللجنة أيضـــــا على اســـــتخدام التســـــجيالت الرقمية لدى اللجنة الفرعية العلمية   -٢٤
  .٢٠١٩والتقنية اعتبارا من دورهتا السادسة واخلمسني يف عام 

    
   مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الثانية والستني  -٥  

 :٢٠١٩أوصت اللجنة بالنظر يف البنود التالية أثناء دورهتا الثانية الستني، يف عام   -٢٥

  افتتاح الدورة.  -١  
  إقرار جدول األعمال.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء.  -٤  
  راض السلمية.على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ ُبل ووسائل احلفاظـُس  -٥  
  أعمال دورهتا السادسة واخلمسني. تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -٦  
  أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني. تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  -٧  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨  
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة. الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا  -٩  
  الفضاء واملياه.  -١٠  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١١  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٢  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٣  
  تكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء.االس  -١٤  
  ".٢٠٣٠ الفضاء"خطة   -١٥  
ت (انظر الفقراللفريق العامل تعددة الســــنوات املعمل الطة خل ضــــطلع بالعمل وفقًاي(    

(([...]  
  مسائل أخرى.  -١٦  
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بنجاح حلقة النقاش املشــــــتركة اليت عقدت بني اللجنتني األوىل والرابعة اللجنة  هتونو  -٢٦
ــــــتدامة، يف  التابعتني للجمعية العامة حول التحديات املحتملة ألمن الفضـــــــاء والقدرة على االس

، وأوصــــت بعقد حلقة نقاش مشــــتركة مماثلة للجنتني ٢٠١٧نيويورك يف تشــــرين األول/أكتوبر 
  .٢٠١٩األوىل والرابعة بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف عام 

    
   اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -الم  

ودوريت جلنتيهــا الفرعيتني يف ا اتَّفقــت اللجنــة على اجلــدول الزمين املؤقَّــت التــايل لــدورهتــ  -٢٧
  :٢٠١٩  عام

 املكان التاريخ 

 فيينا ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١ اللجنة الفرعية القانونية

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية

 فيينا ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢

  


