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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
     مشروع التقرير    

  إضافة
    

  املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل،   - رابعاً  
    النامية ويف رصد بيئة األرضلدان مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل الب

مـن جـدول األعمـال، "املسـائل املتصـلة باستشـعار        ٦نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      -١
األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لصـاحل البلـدان الناميـة ويف رصـد بيئـة         

 .٦٩/٨٥قاً لقرار اجلمعية العامة األرض"، وف

إندونيســـيا وإيطاليـــا مـــن جـــدول األعمـــال ممثِّلـــو  ٦طـــار البنـــد وألقـــى كلمـــات يف إ  -٢
ــا والصــني  ووالربازيــل وباكســتان  ــا ومصــر واهلنــد  بــيالروس وجنــوب أفريقي وكنــدا وكولومبي

نـد  واليابـان. كمـا تكلَّـم ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى بشـأن هـذا الب         األمريكية والواليات املتحدة
 لآلراء.  أثناء التباُدل العام

 ضاحية العلمية والتقنية التالية:عت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليواستم  -٣

"مبادرات وكالة الفضاء االحتاديـة يف جمـال اسـتخدام بيانـات االستشـعار عـن         (أ)  
 ل االحتاد الروسي؛ثِّمه ممدَّعد لصاحل التنمية املستدامة"، قُب
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لـإلدارة الوطنيــة  "عـرض للمسـتجدات املتعلقــة بسـاتل األرصــاد اجلويـة التــابع       (ب)  
  ل الواليات املتحدة؛ثِّلدراسة احمليطات والغالف اجلوي"، قدَّمه مم

 ل الصني؛ثِّمه ممدَّ"، قGF-2و GF-1"عرض نتائج تطبيقات الساتلني   (ج)  

 راقب عن اجلامعة الدولية للفضاء؛مه املدَّ"املبادرة العاملية من أجل املياه"، ق  (د)  

يف خدمـة اجملتمـع    عـد عـن بُ  التصـويري واالستشـعار   "اجلمعية الدوليـة للمسـح    (ه)  
ة للمسـح التصـويري   مه املراقب عن اجلمعيـة الدوليـ  دَّة من الصور"، قدَّبفضل املعلومات املستم

 عد؛ُبواالستشعار عن 

مـــه دَّ"الربنـــامج األورويب لرصـــد األرض (كوبرينيكـــوس): إجنـــاز أورويب"، ق   (و)  
 راقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛امل

مـه  دَّلفائزون جبائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية السادسـة للميـاه"، ق  ا"  (ز)  
 بن عبد العزيز العاملية للمياه. املراقب عن جائزة األمري سلطان

ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة      -٤
املنـــاخ؛ وإدارة  تغيُّـــررصـــد  يف اجملـــاالت التاليـــة:عـــد، وال ســـيما ُبيف جمـــال االستشـــعار عـــن 

الكــوارث؛ ورصــد العمليــات اجليولوجيــة؛ وعلــم الــرباكني وعلــم الــزالزل؛ وإدارة املنظومــات  
ــة          ــة؛ والزراع ــاه؛ واألرصــاد اجلوي ــواء واملي ــة اهل ــة؛ ورصــد نوعي ــوارد الطبيعي ــة وامل اإليكولوجي

دهور الغابات؛ ورسم خرائط موارد التنـوُّع  ؛ ورصد إزالة الغابات وتومصائد األمساك؛ والرّي
واسـتخدام األراضـي؛ ورصـد الغطـاء      الساحلية، وتنمية أحواض التصـريف  األحيائي، واملناطق

ــة؛ و    ــاة الربي ــل احلي ــيم موئ ــدي؛ ودراســة احمليطــات؛ وتقي ــدن؛   ااجللي ــة وختطــيط امل ــة الريفي لتنمي
 لة احملاصيل.والتقدير الكمِّي لغ والصحة العاملية؛ واألمن الغذائي

رصـد  الملستندة إىل تكنولوجيا الفضـاء و االبيانات  ا تكتسبهموالحظت اللجنة الفرعية   -٥
عمليـات وضـع سياسـات التنميـة     من أمهيـة يف  املعلومات اجلغرافية املكانية املوثوق هبا و املوقعي
دت عليه الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة       كَّتدامة وبراجمها ومشاريعها، كما أاملس
ــو+"تدامة املســـ ــة  )A/CONF.216/16( "٢٠ريـ ــة الفرعيـ ــاملة   أنَّ. والحظـــت اللجنـ ــنظم الشـ الـ
ي دِّال تــزال تــؤأهنــا البشــرية، وتعــود بفوائــد أساســية علــى قة واملســتدامة لرصــد األرض واملنسَّــ
 .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام يف ماها اًدور

ملحوظـة لبنـاء قـدراهتا علـى      جهـوداً البلدان الناميـة تبـذل    نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٦
اســتخدام أرصــاد األرض مــن أجــل مكافحــة الفقــر وحتســني نوعيــة احليــاة والنــهوض بتنميتــها   
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ــة واالقتصــادية مــن خــالل اســتغالل املــوارد اســتغال    ومســتداماً. ويف هــذا   اًرشــيد الًاالجتماعي
عـد الـيت   ُبتشـعار عـن   ء القـدرات يف جمـال االس  جهود بنـا  الصدد، الحظت اللجنة الفرعية أيضاً

 الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ. يبذهلا املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا

 توأعادت اللجنة الفرعية تأكيد أمهية التعاون الـدويل يف أنشـطة رصـد األرض وأحاطـ      -٧
عد ُبعار عن علماً بعدد من املبادرات اإلقليمية والدولية الرامية إىل تعزيز استخدام بيانات االستش

الختاذ قـرارات مسـتنرية، وال سـيما لصـاحل البلـدان الناميـة، مثـل نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي            
("ســريفري")، الــذي تدعمــه الواليــات املتحــدة؛ ومبــادرة اســتغالل التطبيقــات   ألمريكــا الوســطى

احملـيط اهلـادئ،   قليمي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا و   إلالفضائية من أجل البيئة اليت أطلقها امللتقى ا
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة.ونظام تصنيف الغطاء النبايت الذي وضعته منظمة 

، الـيت  حاليـا والحظت اللجنـة الفرعيـة وجـود عـدد مـن سـواتل رصـد األرض العاملـة           -٨
تتيح رصد بيئة األرض رصـدا عـايلَ االسـتبانة وشـديد الدقـة ومسـتداماً، وعـدد مـن العمليـات          

للتشـارك يف اسـتحداث    خطـط والحظـت أيضـاً وجـود     .طـالق سـواتل رصـد األرض   املقبلة إل
هــي و .وخطــط الســتحداث جيــل جديــد مــن نظــم رصــد األرض العاليــة االســتبانةوبنــاء هــذه 

 رصد بيئة األرض. تزيد يف حتسنين النظم األرضية، أبكلها من شأهنا، إذا ما اقُترنت 

 .انـاً نـات الفضـائية بتكلفـة زهيـدة أو جمَّ    ازدياد تـوافر البيا  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً  -٩
مثل سـاتل استشـعار األراضـي عـن      املستمدَّة من مصادَر دعُبستشعار عن بيانات االوهي تشمل 

اإليطاليـة لرصـد حـوض    الصـغرية  عد (الندسـات) التـابع للواليـات املتحـدة، وتشـكيلة السـواتل       ُب
-والسـاتل الصـيين   ،االحتبـاس احلـراري   والسواتل اليابانية لرصد غازات؛ البحر األبيض املتوسط

) Megha-Tropiquesتروبيـــك" (-وبعثـــات ســـواتل "ميغـــا ،الربازيلـــي لدراســـة املـــوارد األرضـــية
عـد  ُبو"أرغوس وأتيكا" ("سارال") املشتركة بني اهلند وفرنسا، وتشكيلة سواتل االستشـعار عـن   

يف إطـار برنـامج   املنضـوية  " املشتركة بني االحتـاد الروسـي وبـيالروس، وسـواتل الرصـد "سـنتنيل      
بــاخلطط  أيضــاً كوبرنيكــوس التــابع لوكالــة الفضــاء األوروبيــة. وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً  

لني مـن سـواتل رصـد األرض يف إطـار تشـكيلة      املشتركة بني اجلزائر وجنوب أفريقيا لتطوير ساِت
 سواتل األفريقية إلدارة املوارد.ال

مرار تقدمي الدعم لألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا اللجنـة املعنيـة       والحظت اللجنة الفرعية است  -١٠
بسواتل رصد األرض، الـيت أعلنـت، أثنـاء دورهتـا العامـة الثامنـة والعشـرين املعقـودة يف ترومسـو          

، عـن االلتـزام بتحسـني تـوافر البيانـات املناخيـة العامليـة        ٢٠١٤بالنرويج يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   
عمليات الرصد الساتلية واألرضية، وتعزيز إدارة خماطر الكوارث.  املستشعرة من الفضاء، ودمج



 

4V.15-01087 

 

A/AC.105/C.1/L.344/Add.5

، أثنـاء  تسلَّمتالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي قد  نَّوالحظت اللجنة الفرعية أيضا أ
 .٢٠١٥نية بسواتل رصد األرض لعام الدورة العامة املذكورة، رئاسة اللجنة املع

الفريــق املخــتص برصــد اجلهــود الــيت يبــذهلا دعــم  والحظــت اللجنــة الفرعيــة مواصــلة   -١١
األرض من أجل تطوير املنظومة العاملية لـنظم رصـد األرض (جيـوس) ووضـع خطتـه التنفيذيـة       

مؤمتر القمـة الـوزاري املقبـل للفريـق      نَّأ للسنوات العشر املقبلة. والحظت اللجنة الفرعية أيضاً
 .٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٣ يفمكسيكو سييت،  عقد يفاملختص برصد األرض سوف ُي

قـد يف مينسـك، يف عـام    مـؤمتر الفضـاء السـادس، الـذي عُ     نَّوالحظت اللجنـة الفرعيـة أ    -١٢
عــد ُب، تنــاول، فيمــا َتناولــه مــن مســائل، أســاليب جديــدة لتجهيــز صــور االستشــعار عــن  ٢٠١٤
حول االستشـعار   باقتراح عقد حلقة عمل مشتركة بني األمم املتحدة وبيالروس علماً توأحاط

 .٢٠١٦عام عد من املزمع تنظيمها على هامش مؤمتر الفضاء السابع يف ُبعن 

الـيت ترمـي إىل   والحظت اللجنة الفرعية أمهية السياسـات املتعلقـة بدميقراطيـة البيانـات       -١٣
االسـتفادة الكاملـة مـن بيانـات وتطبيقـات االستشـعار        منمتكني املستخدمني يف البلدان النامية 

 تلف القضايا اليت هتم جمتمعاهتم.عد ملعاجلة خمُبعن 

ــة أيضــاً    -١٤ ــة الفرعي ــات القطــاع اخلــاص يف رصــد      والحظــت اللجن ــامي مشــاركة كيان تن
من األمهية مبكان توافر أطر تنظيمية وطنيـة   نَّاألرض. ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة الفرعية أ

 عد بروح من املسؤولية.ُبدام وتوزيع بيانات االستشعار عن ضمان استخلمالئمة 

يف  فعَّالـة ه ينبغي جلميع الدول أن تنظر يف وضع أطـر تنظيميـة   عرب عن رأي مفاده أنَّأُو  -١٥
عد، الذي اعتمدتـه كنـدا يف   ُبعد، مثل القانون املتعلق بنظم االستشعار عن ُباالستشعار عن  جمال

تقرير الفريق العامل التـابع للجنـة   ض ستعرت أنبذلك،  وهي تقوم، ه ينبغي هلااآلونة األخرية، وأنَّ
جي واسـتخدامه  ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارالوطنية الفرعية القانونية بشأن التشريعات 

  .)A/AC.105/1045(انظر الوثيقة  ، التماساً ملزيد من التوجيهيف األغراض السلمية
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الثابت بالنسبة لألرض دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار   - ثاين عشر
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 

رات االتصاالت الفضائية، وُّالفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتط
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس 

   بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
مـن جـدول    ١٤، يف البنـد  ٦٩/٨٥لجنة الفرعية، وفقاً لقرار اجلمعيـة العامـة   نظرت ال  -١٦

األعمــال املعنــون "دراســة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية، ودراسـة سـائر        

رات االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان         املسائل املتصـلة بتطـوُّ  
ــاره موضــوعاً/بنداً     الناميــة ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت"، باعتب

 منفرداً للمناقشة.

- وفرتويــال (مجهوريــة مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو الربازيــل      ١٤وتكلَّــم يف إطــار البنــد     - ١٧
ممثِّــل شـيلي، نيابــةً عـن جمموعــة دول أمريكــا   و، ومبيــا واململكـة العربيــة السـعودية  وكول البوليفاريـة) 

الالتينية والكاريبـي. وألقى كلمةً أيضاً يف إطار هذا البند املراقب عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت.     
  وأثناء التباُدل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء كلمات ذات صلة هبذا البند.

املقـدَّم مـن    ٢٠١٤ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقريـر السـنوي لعـام      -١٨
 ياسـتخدام املـدار السـاتل    بشـأن مكتب االتصـاالت الراديويـة التـابع لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت       

)، وكـذلك  /www.itu.int/ITU-R/space/snl/reportالثابت بالنسبة لـألرض وغـريه مـن املـدارات (    
. A/AC.105/C.1/2015/CRP.6االجتماعـــات غرفـــة الوثــائق األخـــرى املشـــار إليهــا يف ورقـــة   يف 

  ودعت اللجنة الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها.
أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  وأعــرب  -١٩

ُيصبح يف حالة تشـبُّع، ممَّـا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف تلـك         طبيعي حمدود ُيخشى أنْ
ُيرشَّـد؛ وأنَّـه ينبغـي تـوخِّي اإلنصـاف يف إتاحتـه جلميـع الـدول،          البيئة؛ وأنَّ استغالله ينبغـي أنْ 

بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة           
وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أيضــاً أنَّ مــن املهــم اســتخدام  غــرايف لــبعض البلــدان.وللموقــع اجل

املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــاً للقــانون الــدويل، ولقــرارات االحتــاد الــدويل لالتصــاالت،  
  وضمن اإلطار القانوين احملدَّد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.
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 يــاطبيع اًمــورد ، باعتبــارهر الثابــت بالنســبة لــألرض املــداعــن رأي مفــاده أنَّ  وأُعــرب  -٢٠
بوضوح خلطر التشبُّع، يتعيَّن أن يسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وناجعـاً واقتصـاديا       اًضرَّاً معحمدود

ومنصفاً. واعُتـرب هـذا املبـدأ أساسـيا لضـمان مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت لـديها موقـع             
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦عليـه الفقـرة    جغرايف معيَّن، حسبما تـنص 

بالواليـات   املعقـود يف مينيـابوليس  ضـني  مـؤمتر املنـدوبني املفوَّ  لالتصاالت، بصـيغتها الـيت عـدَّهلا    
  .١٩٩٨املتحدة يف عام 

هــو جــزء ال يتجــزأ مــن   وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض     -٢١
رجي، ومـن مثَّ فـإنَّ اسـتخدامه ينبغـي أن خيضـع ألحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة          الفضاء اخلا

  بشأن الفضاء اخلارجي وللوائح التنظيمية لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -٢٢

طين من خالل املطالبات بالسيادة عليـه، سـواء مـن    ك الولُّه ال خيضع للتمالفضاء اخلارجي، وأنَّ
خالل استخدامه أو َشْغِله أو بأي وسيلة أخرى، مبا يف ذلك استخدامه أو اسـتخدامه املتكـرر،   

  االحتاد الدويل لالتصاالت. ومعاهداتوأنَّ استخدامه خيضع ملعاهدة الفضاء اخلارجي 
يتـيح إمكانيـة    ثابـت بالنسـبة لـألرض   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ املـدار ال    -٢٣

فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحلصـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً ملسـاعدة       
  البلدان النامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية ولتقدمي املساعدة الطبية.

أن يظـلَّ مـدرجاً يف جـدول     هـذا البنـد ينبغـي   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ   -٢٤
أو مناسـبة  أفرقـة عاملـة   مـن خـالل إنشـاء     درس مبزيد مـن التعّمـق  ُي نأعمال اللجنة الفرعية، وأ

املــدار  الســتدامةضــماناً حســب االقتضــاء، ، قانونيــة وتقنيــة منــاظرات حكوميــة دوليــة إجــراء 
  الثابت بالنسبة لألرض.

املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء    ق العامل الفري وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٢٥
ينبغي أن ينظر يف وضع مبادئ توجيهيـة بشـأن ضـمان وصـول مجيـع      اخلارجي يف األمد البعيد 

  الدول على قدم املساواة إىل هذا املورد الطبيعي الفريد.
وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ النظــام القــانوين اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي خمتلــف عــن       -٢٦

  لقانوين اخلاص بالفضاء اجلوي، الذي ينطبق عليه مبدأ السيادة.النظام ا
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مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة   - ثالث عشر 
   العلمية والتقنية الفرعية

مـن جـدول    ١٥يف البنـد  ، ٦٩/٨٥ وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة     ،نظرت اللجنـة الفرعيـة    - ٢٧
واخلمســني للجنــة الفرعيــة   الثالثــةع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة  "مشــرو املعنــون األعمــال

  .العلمية والتقنية"
شــباط/فرباير   ٢٦إىل  ١٥والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ األمانــة حــدَّدت الفتــرة مــن         - ٢٨

  واخلمسني. الثالثةموعداً النعقاد دورهتا  ٢٠١٦
ــاً ل     والحظــت  - ٢٩ ــدِّم، وفق ــا ســوف تق ــة أنَّه ــة الفرعي ــة   اللجن ــة العام ــرار اجلمعي ، ٦٩/٨٥ق

واخلمسـني إىل جلنـة اسـتخدام     الثالثـة اقتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـت لـدورهتا       
  املوضوعية التالية: الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأوصت بأن ُتدَرج فيه البنوُد

  ية.تباُدل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطن  - ١  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  - ٢  
تسخري تكنولوجيا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق         - ٣  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
ــا يف       - ٤   ــد بواســطة الســواتل، مب ــك  املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبع ذل

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  - ٥  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.    - ٦  
  ات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة.تطوُّرال  - ٧  
  طقس الفضاء.  - ٨  
  األجسام القريبة من األرض.  - ٩  
  ة النووية يف الفضاء اخلارجي.استخدام مصادر القدر  - ١٠  
الفريـق العامـل   حسـبما هـو مبـيَّن يف خطـة عمـل       ٢٠١٦(العمل املتوخَّى لعـام      

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1065ة السنوات (تعدِّداملمدَّدة امل
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  - ١١  
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الفريـق العامـل   هـو مبـيَّن يف خطـة عمـل     حسـبما   ٢٠١٦(العمل املتوخَّى لعـام      
)، والـيت مـدَّدهتا اللجنـة يف دورهتـا     ١٦١، الفقـرة  A/64/20((دة السـنوات  املتعدِّ

  ).)١٩٩، الفقرة A/69/20السابعة واخلمسني (
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض       -١٢   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،   واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك
ات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  تطوُّرودراسة سائر املسائل املتصلة ب

ــدور االحتــاد       ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل
  الدويل لالتصاالت.

  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
ــدورة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت ل    - ١٣   ــة   الرابعــةل ــة الفرعي واخلمســني للجن

 العلمية والتقنية، مبا يف ذلـك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/       
  ة السنوات.تعدِّدبنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل امل

ؤون مكتـب شـ  نظِّمها يت اللجنة الفرعية على أن يكون موضوع الندوة املزمع أن اتَّفقو  - ٣٠
  ".دور قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاءهو " ٢٠١٦يف عام  الفضاء اخلارجي

ه مل ُيَتح أثناء هذه الدورة الوقـت الكـايف ملـداوالهتا ومـداوالت     والحظت اللجنة بقلق أنَّ  - ٣١
] ٦٦[ ه أُلقـي باالستفادة من خدمات الترمجة الشفوية. ولـوحظ أنَّـ   اأفرقتها العاملة لتسيري أعماهل

أثنـاء هـذه الـدورة. ويف هـذا الصـدد، أشـارت اللجنـة الفرعيـة إىل          يـا وتقن يـا علم ياإيضـاح  عرضاً
املعــايري الــيت وضــعتها جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا الرابعــة   

) واالتفاق الذي توصلت إليه اللجنـة الفرعيـة   ٢٩٨، الفقرة A/66/20( ٢٠١١واخلمسني يف عام 
)، ورأت أنَّ مـن الضـروري   ٢٤٢، الفقرة A/AC.105/1038( ٢٠١٣ دورهتا اخلمسني يف عام يف

 تفويضـاً األمانـة   إعطـاء وتنقيح هذه املعايري لضمان توفري الوقت الـالزم ألعمـال األفرقـة العاملـة،     
  لتنفيذ هذه املعايري. ومن مثَّ، قرَّرت اللجنة الفرعية ما يلي: اًواضح

  ر األقصى من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛أن يؤخذ بالقد  (أ)  
  دقائق، كقاعدة عامة؛ ١٠تتجاوز الكلمات امللقاة  أالَّ  (ب)  
أن ُيحدَّ عدد العروض اإليضاحية العلمية والتقنية بثالثة عروض كحد أقصـى    (ج)  

أعمــال يف كــل جلســة؛ علــى أن تكــون العــروض اإليضــاحية ذات صــلة وثيقــة ببنــود جــدول    
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دقيقــة. وينبغــي للــرئيس أن يــذكِّر الوفــود عنــد جتــاوز   ١٥اللجنــة الفرعيــة وأالَّ تتجــاوز مــدهتا 
  الوقت املخصَّص؛

ــديها      (د)   ــة واجلهــاُت املتمتعــة بصــفة مراقــب ل أن تبلِّــغ الــدولُ األعضــاء يف اللجن
وتبــيِّن بنــود األمانــةَ، قبــل انعقــاد الــدورة، برغبتــها يف تقــدمي عــروض إيضــاحية علميــة وتقنيــة،  

جــدول األعمــال الــيت تــود يف إطارهــا تقــدمي تلــك العــروض اإليضــاحية، بغيــة ختطــيط أعمــال   
  الدورة ختطيطاً أمثل؛

لعــروض اإليضــاحية العلميــة والتقنيــة لتيســري الترمجــة   ل تــاح رؤوس األقــالمُتأن   (ه)  
  الشفوية؛
األول مـن الـدورة،    أن تزوَّد مجيع الوفود بقائمة بالعروض اإليضـاحية يف اليـوم    (و)  

بنـد   والـواردة يف القائمـة أ   العـروض  من أيٍّ على عنوانيراد إدخاهلا تعديالت طفيفة  سُّبا أليِّحت
أن ُتغلَـق تلـك القائمـة عنـد رفـع آخـر        وينبغـي ، م العـرض أو مقـدِّ الـذي خيصُّـها   جدول األعمال 

ن العـروض اإليضـاحية   تليب األمانة طلبات تقـدمي املزيـد مـ    جلسة عامة يف ذلك اليوم. وينبغي أالَّ
  بعد ذلك اليوم.

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تنطبق املعايري نفسـها، حسـب مقتضـى احلـال، علـى تنظـيم         -٣٢
  أعمال اللجنة اليت ُيعَرض عليها أيضاً بانتظام عدد كبري من العروض اإليضاحية العلمية والتقنية.

يف دورهتـــا الثامنـــة واخلمســـني وطلبـــت اللجنـــة الفرعيـــة إىل األمانـــة أن تفيـــد اللجنـــة   -٣٣
مبعلومات عن طرائق تنظيم أوقات اجللسات العامة لتمكني األفرقة العاملـة مـن االجتمـاع قبـل     
تقدمي العـروض اإليضـاحية العلميـة والتقنيـة؛ وكـذلك مبعلومـات عـن أي وسـائل تقنيـة متاحـة           

  احية.ملساعدة الوفود يف التنبه إىل الوقت املخصَّص للكلمات والعروض اإليض
وطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن تتيح لـدورات اللجنـة واللجنـتني الفـرعيتني يف       - ٣٤
ن القواعـد واإلجـراءات واملمارسـات السـارية لـدى اللجنـة       تتضمَّوافية خالصة  ٢٠١٦عام 

  وهيئتيها الفرعيتني.
عــروض لا حتديــد مواعيــده ينبغــي النظــر يف وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّــ   -٣٥

  اإليضاحية العلمية والتقنية خارج أوقات اجللسات العامة.  
يف إطـار البنـد   ة كلمـات  عدَّ مأن يقدِّلوفد نفسه لينبغي ال ه وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ  -٣٦

  نفسه من جدول األعمال.
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علـى  الكلمات العامة  االقتصار يفأمكن  إنوه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٣٧
بنـد   واحدة لكل وفد، فإنَّ للوفود احلق يف التدخل كلمـا رأت ذلـك الزمـاً يف إطـار أيّ     كلمة

  من بنود جدول األعمال.
 ُينظـر فيهـا  وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اجلوانب القانونيـة لألنشـطة الفضـائية ينبغـي أن       -٣٨

يــة العلميــة والتقنيــة أثنــاء دورات اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، إلتاحــة الوقــت الكــايف للجنــة الفرع
  للنظر يف اجلوانب التقنية.

  


