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    الفصل األول
    مةمقدِّ    

واخلمسـني   الثامنـة قدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتا َع  -١
  .٢٠١٥يونيه /حزيران ١٩ إىل ١٠ يف فيينا يف الفترة من

ــة، يف جلســتها    -٢ ــدا   ١٠املعقــودة يف  ٦٩٠وانتخبــت اللجن ــه، روســا أولين حزيران/يوني
ل حمـلَّ دييغـو ستيسـي مورينـو     فاسكيس أوروسكو (إكوادور)، نائبـةً أوىل لـرئيس اللجنـة لتحـ    

  .٢٠١٥-٢٠١٤(إكوادور)، الذي انُتِخب لتويل ذلك املنصب للفترة 
  :وكان أعضاء مكتب اللجنة على النحو التايل  -٣
  

 :الرئيس  عز الدين أوصديق (اجلزائر)
 :للرئيساألوىل ةالنائب  روسا أوليندا فاسكيس أوروسكو (إكوادور)

 :املقرِّر/ثاين للرئيسالنائب ال    (الصني)ينمني ماس
    

    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  - ألف  
َعقــدت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   -٤

ــن        ــا الثانيــة واخلمســني يف فيينــا م ــراض الســلمية دورهت ، ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٣إىل  ٢األغ
يـــر اللجنـــة الفرعيـــة معروضـــاً علـــى اللجنـــة      برئاســـة إيلـــود بـــوت (هنغاريـــا). وكـــان تقر    

)A/AC.105/1088.(  
وَعقدت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض    -٥

ــن      ــا م ــة واخلمســني يف فيين ــا الرابع برئاســة ، ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٤إىل  ١٣الســلمية دورهت
لجنــــة الفرعيــــة معروضــــاً علــــى اللجنــــة أُوفــــه شــــروغل (أملانيــــا). وكــــان تقريــــر ال-كــــاي

)A/AC.105/1090.(  
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  :ت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلأقرَّ  -٦

  افتتاح الدورة.  -١  
 إقرار جدول األعمال. -٢ 
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  كلمة الرئيس.  -٣ 
  تبادل عام لآلراء.  -٤ 
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الف -٥ 
 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني. -٦ 

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني. -٧ 
 الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨ 

 حلالة الراهنة.الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض ا -٩ 

 الفضاء واملياه. -١٠ 

 الفضاء وتغيُّر املناخ. -١١ 

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة. -١٢ 

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣ 
  مسائل أخرى. -١٤ 
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة. -١٥ 

    
    العضوية  - جيم  

 ٣١٨٢)، و١٦-هـاء (د  ١٧٢١)، و١٤-ألف (د ١٤٧٢عامة وفقاً لقرارات اجلمعية ال  -٧
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦بـــــــــــــاء، و ٣٢/١٩٦)، و٢٨-(د
، ٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥، ومقرَّراهتـا  ٦٩/٨٥، و٦٨/٧٥، و٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و
ل ، كانــت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مؤلَّفــةً مــن الــدو  ٦٧/٥٢٨و

األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســـتراليا،    ،األرجنــتني التاليــة: االحتــاد الروســي، أذربيجــان،      ٧٧الـــ 
اإلسـالمية)، إيطاليـا،   -إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهورية

  بوليفيـــا  باكســـتان، الربازيـــل، الربتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بـــنن، بوركينـــا فاســـو، بولنـــدا،       
املتعدِّدة القوميات)، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، تشـاد، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة        -(دولة

التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،          
رنسـا، الفلـبني،   السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، غانـا، ف 

البوليفارية)، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا،    -فرتويال (مجهورية



 

V.15-04657 3 
 

A/70/20 

كولومبيا، كينيـا، لبنـان، لكسـمربغ، ليبيـا، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة           
ــدا الشــمالية، منغوليــ       ــى وأيرلن ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــا، النيجــر،  الســعودية، اململك ا، النمس

  نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
    

    احلضور  - دال  
التاليـة األعضـاء يف اللجنـة: االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،        ٦٦حضر الدورة ممثِّلو الدول الـ  - ٨

- ، أملانيـــا، إندونيســـيا، أوكرانيـــا، إيـــران (مجهوريـــةاألردن، إســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادور، ألبانيـــا
بوركينا فاسـو، بولنـدا، بوليفيـا    بلغاريا، اإلسالمية)، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، 

املتعدِّدة القوميات)، بريو، بيالروس، تايلند، تركيـا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية،      - (دولة
ــة ا  ــة العربي ــا، ســلوفاكيا، الســودان،     اجلمهوري ــا، روماني ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري لســورية، مجهوري

البوليفاريـة)،  - فرتويـال (مجهوريـة  الفلـبني،  السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، غانـا، فرنسـا،   
كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسـمربغ، ماليزيـا، مصـر، املغـرب،      كوستاريكا، فييت نام، كندا، كوبا،

، منغوليـا،  لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية    لكة العربية السعودية، اململكة املتحدةاملكسيك، املم
 النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.

حزيران/يونيـه، أن تـدعو املـراقبني     ١٠، املعقودة يف ٦٩٠وقرَّرت اللجنة، يف جلستها   -٩
  سـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة وأنغـوال وبنمـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور          عن إ

وســري النكــا وُعمــان وقطــر والكويــت وموريتانيــا، وكــذلك الكرســي الرســويل، بنــاًء علــى     
طلبهم، إىل حضور دورهتا الثامنة واخلمسني وإلقاء كلمـة أمامهـا، حسـب االقتضـاء، علـى أالَّ      

س بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي ذلـك علـى أيِّ قـرار منـها          يكون يف ذلك مسا
  وضعية.بشأن ال

حزيران/يونيــه، أن تــدعو دولــة   ١٠، املعقــودة يف ٦٩١وقــرَّرت اللجنــة، يف جلســتها   -١٠
فلسطني، بناًء على طلبها، إىل حضور دورهتا الثامنـة واخلمسـني وإلقـاء كلمـة أمامهـا، حسـب       

يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي ذلـك           االقتضاء، على أالَّ
  لى أيِّ قرار منها بشأن الوضعية.ع

حزيران/يونيـه، أن تـدعو املراقـب     ١٠، املعقودة يف ٦٩٠وقرَّرت اللجنة، يف جلستها   -١١
مـة  عن منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، بناًء على طلبها، إىل حضور الدورة وإلقاء كل

أمامها، حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ     
  ينطوي ذلك على أيِّ قرار منها بشأن الوضعية.
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وقرَّرت اللجنـة، يف اجللسـة نفسـها، أن تـدعو املـراقبني عـن االحتـاد األورويب وجامعـة           -١٢
رة وإلقـاء كلمـة أمامهـا، حسـب االقتضـاء،      على طلبهما، إىل حضور الـدو  الدول العربية، بناًء

لـى أيِّ قـرار   يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك ع على أالَّ
  منها بشأن الوضعية.

وحضر الـدورة مراقبـون عـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،            -١٣
واالحتـاد  العامـة، ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل،      ومكتب شؤون نزع السـالح التـابع لألمانـة    

  الدويل لالتصاالت.
وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت لديها صـفة مراقـب     -١٤

دائم لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث    
ــة يف نصــف الكــرة   ــة    الفلكي ــة، واملنظمــة األوروبي ــة الفضــاء األوروبي األرضــية اجلنــويب، ووكال

لسواتل االتصاالت، والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واملنظمة الدوليـة  
ــز اإلقليمـــي     ــاتلية، واملركـ ــاالت السـ ــة لالتصـ ــة الدوليـ ــة، واملنظمـ ــاتلية املتنقلـ لالتصـــاالت السـ

  ال أفريقيا.  لالستشعار عن ُبْعد لدول مش
وحضــر الــدورة أيضــاً مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة    -١٥

ــة:    ــدى اللجن ــم ل ــة عــن    مراقــب دائ ــة الستشــعار البيئ ــالرابطــة األفريقي املعهــد األورويب و، دُبْع
فضـائية،  لسياسات الفضاء، واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، واالحتـاد الـدويل للمالحـة ال   

واملعهــد الــدويل لتحليــل الــنظم التطبيقــي، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء، واجلمعيــة الدوليــة    
للمسح التصويري واالستشعار عن ُبْعد، وجائزة األمري سلطان بن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه،     

  ملي.ومؤسسة العامل اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، ورابطة أسبوع الفضاء العا
ــرد يف الوثيقــة    -١٦ قائمــة مبمثِّلــي الــدول    Corr.1 التصــويب و A/AC.105/2015/INF/1وت

األعضاء يف اللجنة والدول غري األعضـاء فيهـا وهيئـات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات،         
  الذين حضروا الدورة.

    
    الكلمات العامة  - هاء  

الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة: االحتــاد     تكلَّــم أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثِّلــو        -١٧
ــة     ــران (مجهوري ــا، إندونيســيا، إي ــتني، إكــوادور، أملاني ــا، اإلســالمية)، -الروســي، األرجن إيطالي

باكستان، الربازيل، الربتغال، بولندا، تايلنـد، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة       
ــيلي،    ــرا، شـ ــا، سويسـ ــا، رومانيـ ــوب أفريقيـ ــا، جنـ ــراق، كوريـ ــال   العـ ــا، فرتويـ ــني، فرنسـ الصـ
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مصــر، املكســيك، منغوليــا،  ،لكســمربغالبوليفاريــة)، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، -(مجهوريــة
ل شـيلي نيابـة عـن جمموعـة     ثِّـ النمسا، اهلند، هنغاريا، الواليـات املتحـدة، اليابـان. كمـا تكلَّـم مم     

ل ثِّــتينيــة والكــارييب. وتكلَّــم ممل بنمــا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالثِّــوالصــني، ومم ٧٧الـــ
لكسمربغ، واملراقب عن االحتاد األورويب، نيابة عـن االحتـاد األورويب. وتكلَّـم أيضـاً املراقبـون      
ــة املتحــدة وســري النكــا والســلفادور وعمــان. وتكلَّــم أيضــاً       عــن إســرائيل واإلمــارات العربي

منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا ، ودُبْعــالبيئــة عــن الرابطــة األفريقيــة الستشــعار املراقبــون عــن 
واحمليط اهلادئ، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبْعد لدول مشال أفريقيـا، واألكادمييـة الدوليـة    
للمالحــة الفضــائية، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية، والشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلــوم  

رصـد اجلنـويب األورويب، واملعهـد األورويب    وتكنولوجيا الفضاء، ووكالة الفضاء األوروبية، وامل
لسياســـات الفضـــاء، واملنظمـــة األوروبيـــة لســـواتل االتصـــاالت، واجمللـــس االستشـــاري جليـــل  

  الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن.
، ألقى الرئيس كلمةً أبـرز فيهـا الـدور الـذي تؤدِّيـه اللجنـة وجلنتاهـا        ٦٩٠ويف اجللسة   -١٨

ن نوعــه لتعزيــز قــدرات الــدول علــى النــهوض بالتنميــة       الفرعيتــان كمحفــل عــاملي فريــد مــ    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل اسـتخدام األدوات الفضـائية. وشـدَّد علـى احلاجـة      
إىل: (أ) تعزيز املشاركة النشـيطة يف اللجنـة مـن جانـب مجيـع الـدول األعضـاء فيهـا مـن مجيـع           

ت اليت تتمتـع لـديها بصـفة املراقـب؛ (ب) تطـوير      املناطق اجلغرافية، وتشجيع احلوار مع املنظما
الــدور الــذي تضــطلع بــه اللجنــة باعتبارهــا احملفــل العــاملي احلكــومي الــدويل األساســي للتعــاون 
الدويل يف األنشطة الفضائية؛ (ج) تعزيز دور مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التـابع لألمانـة      

ضائية على حنو مـنظَّم؛ (د) تعزيـز العالقـات    العامة، يف تقدمي الدعم من أجل تنفيذ األنشطة الف
بني اللجنة وآليات التنسيق على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، كوسيلة ملساعدة اللجنـة علـى   

  ء عامليا لصاحل البشرية مجعاء.قيادة املسرية حنو حوكمة الفضا
رضـت  ويف اجللسة نفسها، ألقت مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي كلمـةً استع        -١٩

فيها ما قام به املكتب أثناء السنة املاضية من أعمال، مشلت أنشطة التوعيـة والتعـاون والتنسـيق    
مــع كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة. 

ر وسلَّطت الضوء علـى الوضـع املـايل الـراهن غـري املـؤايت للمكتـب، وشـدَّدت علـى أمهيـة تـواف           
املوارد املالية وغري املالية لضمان النجاح يف تنفيذ برنامج عمل املكتب، حيـث يتطلـب الوضـع    
معاجلةَ النقص يف املوارد البشرية. ودعـت مـديرة املكتـب الـدول األعضـاء إىل النظـر يف تزويـد        

لضـوء  املكتب مبوارد نقدية وعينية خارجة عـن امليزانيـة إضـافة إىل ميزانيتـه العاديـة. وسـلَّطت ا      
علــى دور املكتــب يف أداء مســؤوليات األمــني العــام مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة 
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ــد ســجل األجســام الفضــائية املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي مبقتضــى       بالفضــاء اخلــارجي، وتعهُّ
االلتزامات اليت تنص عليها اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي. فالسـجل هـو   

ة الرئيسـية لالتفاقيـة إلرسـاء الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي. وأشـارت           اآللي
أيضــاً إىل األعمــال الــيت يضــطلع هبــا املكتــب لتنســيق األنشــطة بــني هيئــات األمــم املتحــدة يف     
جماالت التنمية املستدامة والصحة العاملية واملسـائل الناشـئة يف جمـال النقـل الفضـائي التجـاري،       

نب التنظيم الرقايب للسواتل الصغرية، باعتبارها أمثلة على التنفيـذ النـاجح لواليـة املكتـب     وجوا
  املتمثلة يف قيادة االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي.

، يــوري فيــدوتوف، املــدير العــام ملكتــب األمــم      ٦٩٣ودعــت اللجنــة، يف جلســتها     -٢٠
املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، إىل إلقـاء       التنفيـذي ملكتـب األمـم   املتحدة يف فيينا واملـدير  

ــة        ــيت تواجــه البشــرية والتنمي ــدابري التصــدي للتحــديات ال ــى أنَّ ت ــه عل كلمــة. فشــدَّد يف كلمت
املستدامة على كوكب األرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً جبدول أعمال اللجنـة، مبـا يف ذلـك محايـة     

ن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، كمـا شـدَّد علـى          البيئة الفضائية، وضـما 
األمهية املطردة اليت يوليها اجملتمع الـدويل لتعزيـز التعـاون الـدويل بشـأن هـذه املسـائل. فاللجنـة         
ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يؤديان دوراً هامـا يف هـذا الصـدد. وأعـرب املـدير العـام عـن        

تب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف ترسـيخ اللجنـة باعتبارهـا حمفـالً عامليـا         التزامه بدعم مديرة مك
فريداً من نوعه. وشدَّد على أنَّ دعم تنفيذ خطة التنمية يستلزم أدوات فعالة وابتكارية، ومنـها  

  األدوات اليت توفِّرها التطبيقات العلمية والتكنولوجية الفضائية.
ــة    -٢١ ــابانضــمام لكســمربغ إلي ورحَّبــت اللجن ــا. وُرحِّــب بالرابطــ    ه ــد فيه ة كعضــو جدي

  .يهاد باعتبارها أحدث مراقب دائم لدُبْعاألفريقية الستشعار البيئة عن 
وهنأت اللجنـة الواليـات املتحـدة مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين لبعثـة            -٢٢

  مقراب هبل الفضائي.
ــور    -٢٣ ــة حضـ ــاء وشـــرَّف اللجنـ ــاد الروســـي(ألكســـاي أ. ليونـــوف رائـــد الفضـ ، )االحتـ

أدىل بكلمــة أمــام اللجنــة مبناســبة الــذكرى الســنوية اخلمســني لســري اإلنســان يف الفضــاء   الــذي
  للمرة األوىل.

يوافق أيضاً الذكرى السـنوية العاشـرة ملـؤمتر     ٢٠١٥والحظت اللجنة بارتياح أنَّ عام   -٢٤
ض التنميـة املسـتدامة، وهـو    القيادات األفريقية املعين بتسخري علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـرا    

ــا       ــوم والتكنولوجي ــة بشــأن اســتخدام العل ــدول األفريقي ــرويج للتعــاون بــني ال مــؤمتر إقليمــي للت
  فضائية لدعم التنمية يف أفريقيا.ال
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والحظت اللجنة بارتياح أيضاً حلول الذكرى السنوية العاشرة إلنشاء اللجنة الدوليـة    -٢٥
املالحة، وأثنت على مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ملـا اضـطلع       املعنية بالنُّظُم العاملية لسواتل

  منذ إنشائها. الدولية به من عمل ممتاز بصفته األمانة التنفيذية لتلك اللجنة
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ املكتب طور وشغَّل موقعه اجلديد، الـذي ُصـمِّم لتـوفري      -٢٦

تـب، حيـث أُدخلـت حتسـينات كـبرية علـى       خدمات أفضل للدول األعضـاء وللتوعيـة بعمـل املك   
  تصميمه وإمكانية التنقل فيه والوصول إىل ما يتضمنه من معلومات وإضافات متعدِّدة الوسائط.

ووقفت اللجنة دقيقة صمت حداداً علـى وفـاة يـوري كولوسـوف (االحتـاد الروسـي)         -٢٧
ــايو  ــدى الل      ٢٠١٥يف أيار/م ــدوباً ل ــة من ــرة طويل ــدى فت ــى م ــان عل ــد أن ك ــاهم  ، بع ــة وس جن

  بإخالص يف تطوير قانون الفضاء الدويل.  
  والحظت اللجنة مع التقدير عقد األحداث التالية على هامش الدورة:  -٢٨

  حلقة نقاش بشأن السواتل وتغيُّر املناخ، نظَّمتها فرنسا؛  (أ)  
عاماً من االكتشـافات الكونيـة"، حماضـرة ألقتـها      ٢٥"مقراب هبل الفضائي،   (ب)  
زمان، وهي من كبار العلماء املختصـني مبقـراب هبـل الفضـائي، يف متحـف التـاريخ       جينيفر واي

  الطبيعي يف فيينا؛
مداخلة خاصة لساندرا مـاغنوس، رائـدة الفضـاء مـن الواليـات املتحـدة، عـن          (ج)  

  موضوع النساء والفتيات يف الفضاء، التكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛
ــق   معــرض رســوم عــن أنشــطة الصــني يف    (د)    جمــال استكشــاف الفضــاء: "التحلي

  بأجنحة الفن"؛
ــد األورويب لسياســات الفضــاء       (ه)   ــه املعه ــة االتصــال  حــدث مســائي نظَّم وجه

بعنـوان "السياسـات يف الواليـات املتحـدة وأوروبـا يف       بقانون الفضـاء يف النمسـا  الوطنية املعنية 
  ات املفتوحة".جمال البيانات اجلغرافية املكانية: التحديات وسياسة البيان

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٩
): دعـوة إىل وضـع   Kibo-CUBE‘ (كيـوب -كيبـو ‘" برنـامج التعـاون اجلديـد      (أ)  

يف حمطـة الفضـاء الدوليـة"،    ‘ كيبـو ‘يف املدار انطالقاً من املرفق النموذجي اليابـاين  ‘ كيوبسات‘
  ل اليابان؛ثِّقدَّمه مم
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ــ  (ب)   ــة"، قدَّمــه مم   ٢٥ل الفضــائي: "مقــراب هب ل ثِّــعامــاً مــن االكتشــافات الكوني
  الواليات املتحدة؛

"األكادميية الوطنية للعلـوم يف الواليـات املتحـدة وسياسـتها الفضـائية ودورهـا         (ج)  
  الواليات املتحدة؛ ممثِّل االستشاري يف وضع الربامج"، قدَّمه

  ؛الواليات املتحدة ممثِّل قدَّمه "،دور الصناعة يف الفضاء: منوذج انتقايل"  (د)  
  تايلند؛ ممثِّل "تطور التكنولوجيا الفضائية التايلندية"، قدَّمه  (ه)  
  اململكة املتحدة؛ ممثِّل "البعثة القمرية األوىل"، قدَّمه  (و)  
  )١("أسبوع الفضاء العاملي"، قدَّمه املراقب عن رابطة أسبوع الفضاء العاملي؛  (ز)  
ــس االس  (ح)   ــؤمتر       "اجمللـ ــذ مـ ــة منـ ــال املقبلـ ــاق األجيـ ــاء: أفـ ــل الفضـ ــاري جليـ تشـ
املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية           األمم

  حىت اآلن"، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
ــة كو      -٣٠ ــاده أنَّ أيَّ أنشــطة إطــالق تقــوم هبــا مجهوري ــا الشــعبية  وأُعــرِب عــن رأي مف ري

ــا الصــواريخ البالســتية وأيَّ أنشــطة تتصــل بربناجمهــا اخلــاص      ــة باســتخدام تكنولوجي الدميقراطي
 ١٧١٨بالصواريخ البالستية متثـل انتـهاكاً للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك قـرارات جملـس األمـن          

). وذكــــر الوفــــد الــــذي ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦(
رأي أيضــاً أنَّ األفعــال غــري املشــروعة ال ميكــن أن تنشــئ حقوقــاً. ويف هــذا  أعــرب عــن هــذا الــ

الصــدد، ُشــدِّد علــى موقــف األمــني العــام لألمــم املتحــدة، املعــرب عنــه يف رســالته املوجَّهــة إىل 
والـــيت ُيشـــار فيهـــا إىل أنَّ إجـــراء  )٢(،٢٠١٣شـــباط/فرباير  ٢٢رئـــيس جملـــس األمـــن بتـــاريخ 

قتضى اتفاقيـة التسـجيل وال يضـفي صـفة قانونيـة أو مشـروعة علـى        التسجيل هو إجراء تقين مب
. ورأى ذلـك الوفـد أنَّ مـن    ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٢عملية اإلطالق الـيت جـرت يف   

املؤسف أنَّ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أساءت استغالل وظيفة التسـجيل يف األمـم   
إىل إضفاء املشروعية على برناجمها املتعلـق بالصـواريخ    املتحدة مبقتضى اتفاقية التسجيل للسعي

البالستية على أنه نشاط فضائي سلمي، من خـالل أمـور منـها اإلبـالغ جبهـة االتصـال الوطنيـة        
لـــديها، وهـــي اإلدارة الوطنيـــة لتطـــوير أنشـــطة الفضـــاء اجلـــوي، وهـــو اســـم مســـتعار للجنـــة  

───────────────── 
 ).A/AC.105/2015/CRP.14( ٢٠١٤سبوع الفضاء العاملي أل السنوي تقريرالانظر أيضاً  )١(  

  )٢( S/2013/108. 
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مـة اجلـزاءات لــدى جلنـة جملـس األمــن     تكنولوجيـا الفضـاء الكوريــة، وهـي هيئـة مدرجــة يف قائ    
  ).٢٠٠٦( ١٧١٨املنشأة مبوجب القرار 

حـىت اآلن بشـأن    نظمهـا االحتـاد األورويب  وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ املفاوضات الـيت    -٣١
. مشروع مدونة قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي الذي اقترحـه مل تكـن مثمـرة   

أنَّ املفاوضات اليت اقُترِح إجراؤهـا أخـرياً بشـأن    أيضاً الرأي  ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا
بعمــل الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك ستضــر 

الوفــد أيضـاً أنــه   ذلـك  اخلـارجي يف األمــد البعيـد التــابع للجنـة الفرعيــة العلميـة والتقنيــة. ورأى    
املعياريــة الــيت تــؤثر علــى جمموعــة واســعة مــن املســائل املتعلقــة    ينبغــي تنــاول اللــوائح التنظيميــة

بســالمة العمليــات الفضــائية مــن خــالل املمارســات الراســخة يف إطــار جلنــة اســتخدام الفضــاء  
  اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني.

ــة يــروِّج مل      -٣٢ ــة قواعــد الســلوك الدولي ــادئ وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ مشــروع مدون ب
ختالف القواعد األساسية للقانون الدويل، مثل اإلجراءات غري املـأذون هبـا والـيت تتعـدى نطـاق      
الواليات القضائية للدول وُتتَّخـذ ضـد األجسـام الفضـائية األجنبيـة ألسـباب غـري حمـدَّدة. وقـد          
اتضــح أنَّ عمليــة التشــاور بشــأن مشــروع املدونــة غــري ناجحــة بســبب منــط الســلوك املؤسســي 

ذي انتهجه واضعو هذه الوثيقة واملنضمون إليهم، والذين أبدوا ممانعة للعمل بروح الشـراكة  ال
واإلدارة املسؤولة لعملية التشاور وألخـذ مالحظـات املشـاركني املـدعوين يف االعتبـار وتبديـد       
شواغلهم. ورأى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أيضاً أنه قبل اختاذ موقـف بشـأن احلـق يف    

عن النفس يف أي آلية تنظيم رقايب دولية، من املهم التوصُّل إىل تفاهم مشترك يف إطـار   الدفاع
اللجنــة بشــأن األســاس القــانوين هلــذا احلــق وطرائــق ممارســته، مــن حيــث تطبيقــه علــى الفضــاء  
اخلارجي، وأنَّ من شأن االعتماد املستقل ملشروع مدونـة قواعـد السـلوك الدوليـة، الـيت تركِّـز       

يف الفضـاء اخلـارجي، أن يعـين إعـادة صـياغة السياسـة الفضـائية        اءات غري املشروعة اإلجرعلى 
  وإرساء توجُّه سليب طويل األمد يف التنظيم الرقايب لسالمة األنشطة الفضائية وأمنها.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املشاورات بشأن مشروع مدونة قواعـد السـلوك     - ٣٣
 اخلارجي كانت مثمرة وهيأت أساساً جيداً لالجتماع التـايل الـذي سـُيعقَد   ألنشطة الفضاء الدولية 

  .٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٧يف نيويورك يف الفترة من  بشأن مشروع تلك املدونة
ــين بتــدابري           -٣٤ ــق اخلــرباء احلكــوميني املع ــن رأي مفــاده أنَّ فري ــرب بعــض الوفــود ع وأع

اجلهـود السـاعية إىل احلصـول     هتقريـر يف خلـارجي أيَّـد   الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء ا    
لتشـجيع   ،مدونـة قواعـد سـلوك متعـدِّدة األطـراف     مـثالً شـكل   على التزامات سياساتية، تتخذ 
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د الـيت  ويف األغـراض السـلمية. ورأت الوفـ   اخلارجي اختاذ إجراءات مسؤولة واستخدام الفضاء 
املتَّخـذة ضـمن اللجنـة وخارجهـا، متكاملـة      تلـك املبـادرات،    أعربت عن ذلك الـرأي أيضـاً أنَّ  

  وترمي إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول للوفاء بالتزاماهتا الدولية.
تقرير فريـق اخلـرباء احلكـوميني يشـري إىل مشـروع مدونـة        وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ   -٣٥

الشـفافية وبنـاء الثقـة     تدابريلتنفيذ التوصيات املتعلقة ب من احللول املمكنة قواعد سلوك باعتباره
  يف أنشطة الفضاء اخلارجي.

سينص علـى قواعـد    الدولية مشروع مدونة قواعد السلوكوأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ   -٣٦
سلوك ُيؤخـذ هبـا وتشـكِّل أداة مفيـدة      ليف شكل معايري وأشكاأنشطة الفضاء اخلارجي  لتنفيذ

طـام الفضـائي ويف تعزيـز التبـادل غـري      ملساعدة البلدان يف إرساء ممارسـات فضـلى لتخفيـف احل   
  الرمسي للمعلومات لتجنُّب االصطدامات.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة،     -٣٧
تـدابري  يعـد إسـهاماً يف    ،٦٩/٣٨و ٦٨/٥٠اجلاري إعـدادها اسـتجابةً لقـراري اجلمعيـة العامـة      

  الفضاء اخلارجي.الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة 
بشـأن أنشـطة الفضـاء     دوليـة سـلوك  مدونـة قواعـد    إعـداد  وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ   -٣٨

ري بطريقـة شـفافة وشـاملة للجميـع إلتاحـة املشـاركة فيهـا علـى أوسـع          جيـ ينبغـي أن   اخلارجي
ينبغــي أن الدوليــة املدونــة هــذه نطــاق ممكــن. ورأى الوفــد الــذي أعــرب عــن ذلــك الــرأي أنَّ   

ميـع  مجيع األنشطة الفضائية املدنية منها والعسكرية، وأن حتترم الشخصـية االعتباريـة جل   تشمل
مجيـع   عوينبغـي أن يكـون هـذا الصـك اجلديـد أيضـاً منسـجماً مـ        ملنظمات الدولية دون متييـز.  ا

الً هلـا. وينبغـي السـعي إىل إجيـاد     الصكوك الدولية ذات الصلة القائمة واجلـاري وضـعها ومكمِّـ   
ضـمن األمـم املتحـدة واللجنـة      ااملضطلع هب األعمال ذات الصلةر وتوخي التنسيق يف أوجه تآز

  بغية جتنُّب االزدواجية يف اهلياكل الدولية.
    

    اعتماد تقرير اللجنة  - واو  
ــة، يف جلســتها   -٣٩ ــودة يف٧٠٥ اعتمــدت اللجن ــران ٢٠ ، املعق ــه/حزي ــد ٢٠١٥ يوني ، بع

ن الــذي يتضــمَّوم إىل اجلمعيــة العامــة تقريرهــا املقــدَّ النظــر يف خمتلــف البنــود املعروضــة عليهــا، 
  التوصيات والقرارات الواردة أدناه.
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    الفصل الثاين
      التوصيات والقرارات    

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ألف  
نـة نظرهـا، علـى سـبيل     ، واصـلت اللج ٦٩/٨٥مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١٤وفقاً للفقـرة    - ٤٠

األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، مبا يشـمل  
النظر يف سبل تعزيز التعاون على الصـعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور الـذي ميكـن لتكنولوجيـا        

  حدة للتنمية املستدامة.الفضاء أن تؤديه يف تنفيذ التوصيات املنبثقة من مؤمتر األمم املت
مـن القـرار نفسـه، نظـرت اللجنـة يف املنظـور األوسـع نطاقـاً لألمـن           ١٥ووفقاً للفقـرة    -٤١

الفضائي وما يرتبط بذلك من أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بأمـان         
ــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني امل     ــواردة يف تقري ــروح املســؤولية، ويف التوصــيات ال ــدابري  وب عــين بت

ــا        ــيت ميكــن تكييفه ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، الســتبانة التوصــيات ال ــاء الثق الشــفافية وبن
واالستفادة منها قدر اإلمكـان يف كفالـة سـالمة العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة الفضـاء         

  اخلارجي يف األمد البعيد بشكل عام.
وشـيلي  والربازيل ومجهوريـة كوريـا وسويسـرا    وأدىل ممثِّلو االحتاد الروسي وإندونيسيا   -٤٢

البوليفارية) وكولومبيا والواليات املتحدة واليابان بكلمـات يف إطـار هـذا    -وفرتويال (مجهورية
  .د أيضاً ممثِّلو دول أعضاء أخرىالبند. وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم بشأن هذا البن

  التاليني يف إطار هذا البند:واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني   -٤٣
  "مسامهة إيطاليا يف استكشاف الفضاء"، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛  (أ)  
  "مؤشر األمن الفضائي"، قدَّمه ممثِّل كندا.  (ب)  

  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -٤٤
ابري مذكِّرة مـن األمانـة بعنـوان "توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـد           (أ)  

الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي: آراء الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضـاء  
 )؛Add.2و Add.1و A/AC.105/1080اخلارجي يف األغراض السلمية" (

ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي بعنــوان "التوصُّــل إىل تفســري موحَّــد    (ب)  
ــاً    ــنفس وفق ــدفاع عــن ال ــى الفضــاء      للحــقِّ يف ال ــه عل ــم املتحــدة، مــن حيــث تطبيق ــاق األم مليث
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اخلــارجي، باعتبــار ذلــك وســيلة للحفــاظ علــى بقــاء الفضــاء اخلــارجي بيئــة آمنــة وخاليــة مــن    
  ).A/AC.105/L.294زاعات ولتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" ( الن
أ بـالنظر يف األسـاس القـانوين ملمارسـة     وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنـة أن تبـد    -٤٥

احلق يف الدفاع عن النفس، يف حاالت افتراضية، ويف طرائق تلك املمارسة، وفقاً مليثـاق األمـم   
مـن   ٥١و ٢املتحدة حسب انطباقه على الفضاء اخلارجي؛ وأنه ينبغـي حتليـل وتفسـري املـادتني     

صلتهما بأنشطة الفضاء اخلـارجي، مبـا لـه    ميثاق األمم املتحدة حتليالً وتفسرياً وافيني من حيث 
من نظام معقَّد للحفاظ على األمن وحيث ميكن أن يؤدِّي تضارب املصـاحل إىل نشـوء أوضـاع    
حرجة؛ وأنَّ من شأن هذا العمل، الـذي يـرتبط منطقيـا بالقيـام باألنشـطة الفضـائية بـروح مـن         

ك فيمـا يتعلـق بوضـع وتعهُّـد نظـام      املسؤولية، أن يساعد الدول على التوصل إىل َتفاهم وَتشـارُ 
رقايب بالغ القدرة على التكيُّف، يؤدِّي دوره كما جيب يف احلـدِّ مـن نشـوء أوضـاع ومشـاكل      

  دون ذلك. يف احليلولةميكن أن تسبِّب نزاعات يف الفضاء اخلارجي، أو 
 وأُعــــرب عــــن رأي مفــــاده أنَّ نظــــر اللجنــــة يف املســــائل احملــــدَّدة بدقــــة يف الوثيقــــة  -٤٦

A/AC.105/L.294     ســوف يســاعد علــى حتســني إدراك اإلجــراءات املتــوخى اختاذهــا للتصــدي
للحاالت اليت يقع فيها نزاع (أو تعارض يف املصاحل) يف الفضـاء اخلـارجي، األمـر الـذي يتسـم      

إىل الــردِّ علــى هــذه الرتاعــات  باألمهيــة بــالنظر إىل التوجُّــه يف عمليــات التنظــيم الرقــايب للفضــاء
، حسـبما ُيستشـف مـن    إجراءات فورية، عوضاً عن اللجوء إىل آليات التشـاور التقليديـة  باختاذ 

. فمفهوم الدفاع االسـتباقي يف الفضـاء اخلـارجي، حسـب تعريفـه      الوثائق الوطنية لبعض الدول
يف بعض االستراتيجيات الوطنية، مل حيظ بالتأييد يف أحكام ميثاق األمم املتحـدة. ورأى الوفـد   

ــة إىل تفــاهم وموقــف     الــذي أعــرب عــ  ــه ميكــن، يف حــال توصُّــل اللجن ــرأي أيضــاً أنَّ ن هــذا ال
مشتركني بشأن املسائل املتعلقة باحلق يف الدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي، تقـدمي هـذا       

  التفاهم واملوقف إىل اجلمعية العامة وجملس األمن.
اخلـارجي واسـتخدامه يف    وأعاد بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشـاف الفضـاء    -٤٧

األغــراض الســلمية، وشــدَّدت هــذه الوفــود علــى املبــادئ التاليــة: تيسُّــر إمكانيــة الوصــول إىل     
الفضاء اخلارجي أمام مجيع البلـدان علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة          

اً منصـفاً  تطورها العلمي والـتقين واالقتصـادي، وكـذلك اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اسـتخدام       
ورشــيداً لصــاحل البشــرية مجعــاء؛ وعــدم متلُّــك الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام 
السـماوية األخـرى بـدعوى السـيادة أو االســتخدام أو االحـتالل أو أي وسـيلة أخـرى؛ وعــدم        
عسكرة الفضاء اخلارجي، الذي ال ينبغي أبداً أن ُيستخَدم لوضع أسلحة من أيِّ نوع كانـت،  

دم استغالله إال يف حتسني ظروف العيش وتوطيد السالم بني سكان كوكبنـا باعتبـاره تراثـا    وع
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مشتركا للبشرية؛ واملسؤولية الدولية للدول عـن أنشـطتها الفضـائية الوطنيـة؛ والتعـاون الـدويل       
  على تطوير األنشطة الفضائية، حسبما ترسخه اجلمعية العامة واحملافل الدولية األخرى.

بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه يلـزم ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بأمـان         وأعرب  -٤٨
وبروح املسؤولية، واستبانة أدوات فعالة ميكـن أن تـزوِّد اللجنـة بإرشـادات جديـدة، علـى حنـو        
عملي ودون مساس بوالية هيئات حكوميـة دوليـة أخـرى، باسـتحداث وتنفيـذ تـدابري لكفالـة        

  الشفافية وبناء الثقة.
أُعرِب عن رأي مفاده أنَّ تزايد عدد األجسـام يف مـدار األرض، وتنـوع املوجـودات     و  -٤٩

ــام          ــر االصــطدام باحلط ــاقم خط ــدة، وتف ــدرات جدي ــوير ق ــة يف الفضــاء، وتط ــات العامل واجله
الفضــائي، وكــذلك اخلطــر املتــأيت عــن احتمــال اســتخدام القــوة يف الفضــاء، هــي أمــور تطــرح  

  اء اخلارجي يف األغراض السلمية.حتديات جديدة أمام استخدام الفض
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلـارجي    -٥٠

ال يكفي ملنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال ملعاجلة املسائل املتعلقـة ببيئـة الفضـاء، وأنـه     
علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     يلزم املضي يف تطوير قانون الفضاء الدويل من أجـل احلفـاظ   

مـة  يف األغراض السلمية. ورأت تلك الوفود أنَّ من الضروري إعداد صكوك قانونية دولية ملزِ
  لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرته.

ــى الطــابع الســلمي لألنشــطة         -٥١ ــاظ عل ــاده أنَّ احلف ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
ع وضــع أســلحة يف الفضــاء اخلــارجي يقتضــيان مــن اللجنــة أن تعــزِّز تعاوهنــا         الفضــائية ومنــ 

وتنسيقها مع سائر هيئات منظومة األمـم املتحـدة وآلياهتـا، مثـل اللجنـة األوىل للجمعيـة العامـة        
  ومؤمتر نزع السالح.

ــى الطــابع الســلمي لألنشــطة         -٥٢ ــاظ عل ــاده أنَّ احلف ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
ع وضــع أســلحة يف الفضــاء اخلــارجي يقتضــيان مــن اللجنــة أن تعــزِّز تعاوهنــا         الفضــائية ومنــ 

وتنسيقها مع سائر هيئات منظومة األمـم املتحـدة وآلياهتـا، مثـل اللجنـة األوىل للجمعيـة العامـة        
ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ من واجب اللجنة أن تقترح أوجه تـآزر مـع    ومؤمتر نزع السالح.

 باحلفـاظ علـى  ا وتولدها، بغية وضع هنج إىل السـبل والوسـائل الكفيلـة    تلك اهليئات وتوصي هب
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة إمنــا أُنشــئت حصــراً لتعزيــز التعــاون الــدويل علــى     -٥٣
مســائل نـــزع  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وأنَّ مــن األنســب أن ُتعــالَج 

السالح يف حمافل أخرى، كاللجنة األوىل ومؤمتر نزع السالح. كمـا رأى الوفـد الـذي أعـرب     
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ــة أيَّ إجــراءات فيمــا يتعلــق بتســليح الفضــاء       ذلــكعــن  ــه ال داعــي ألن تتَّخــذ اللجن ــرأي أن ال
قَش يف اخلارجي، وأنَّ هنـاك العديـد مـن اآلليـات املتعـدِّدة األطـراف املناسـبة الـيت ميكـن أن ُينـا          

  إطارها موضوع نزع السالح.
كــانون  ٥املــؤرَّخ  ٦٨/٥٠والحظــت اللجنــة بارتيــاح اعتمــاد اجلمعيــة العامــة قرارهــا   -٥٤

، وأخذت علماً بتقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية        ٢٠١٣األول/ديسمرب 
رة األمانـة الـيت   كِّوكذلك مبـذ )، A/68/189انظر الوثيقة وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

تتضمن آراء الدول األعضاء يف اللجنة بشأن التوصيات الصادرة عـن فريـق اخلـرباء احلكـوميني     
)A/AC.105/1080 وAdd.1 وAdd.2.(  

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ توصُّل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت      - ٥٥
راء بشأن قرار يتعلق بتعزيـز دور االحتـاد يف اختـاذ تـدابري لتحقيـق      إىل توافق يف اآل ٢٠١٤يف عام 

الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي جــاء نتيجــة للتنفيــذ النــاجح لتوصــيات فريــق    
  اخلرباء احلكوميني.

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة ميكــن أن تــؤدي دوراً يف اســتعراض تنفيــذ تــدابري     -٥٦
ــة يف الفضــاء        حمــدَّدة أحا ــاء الثق ــدِّدة األطــراف بشــأن الشــفافية وبن ــة ومتع ــة وإقليمي ــة وثنائي دي

  اخلارجي، ويف مناقشة تدابري جديدة يف هذا اجملال.
والحظت اللجنة بارتياح حدوث تطورات متواصلة يف عـدد مـن جهـود التعـاون الـيت        -٥٧

قـــاليمي، ومنـــها دول تبـــذهلا خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة علـــى الصـــعيد الـــدويل واإلقليمـــي واأل 
ومنظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غري حكوميـة، وشـدَّدت علـى األمهيـة الكـبرية هلـذا       
ــدول علــى تطــوير      التعــاون يف تــدعيم االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلــارجي ومســاعدة ال

ت الثنائيـة  قدراهتا الفضائية. ويف هذا الصدد، نوَّهت اللجنة بالـدور املهـم الـذي تؤدِّيـه االتفاقـا     
واملتعدِّدة األطراف يف تعزيز أهداف استكشاف الفضاء املشتركة وبعثـات استكشـاف الفضـاء    

  التعاونية والتكميلية.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ األمم املتحـدة تـؤدي دوراً أساسـيا يف تعزيـز       -٥٨

لميـة والفضـائية، ويف تعظـيم    وتطوير التعاون بني البلـدان، وال سـيما يف جمـال التكنولوجيـا الع    
ا يف واسـتدامته  االفضـاء اخلـارجي وأمنـه    أنشـطة  املوارد الفضائية وتسـخريها لتحقيـق ازدهـار   

لصـاحل اجلميـع. ورأت الوفـود الـيت أعربـت عـن هـذا الـرأي أنَّ التعـاون الراسـخ            األمد البعيـد 
ملبـادئ الصـداقة والشـراكة    ينبغي أن يعزز تبادل املعلومات والتعاون التقين بني البلـدان، وفقـاً   

  على قدم املساواة واالحترام املتبادل.
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التقدير أنَّ مؤمتر القيادات األفريقية السادس املعين بتسخري علـوم   معوالحظت اللجنة   -٥٩
ــد يف          ــتدامة ســوف تستضــيفه مصــر وســوف ُيعق ــة املس ــراض التنمي ــا الفضــاء ألغ وتكنولوجي

  .٢٠١٥يف كانون األول/ديسمرب  ،الشيخ  شرم
وأشارت اللجنـة إىل إعـالن باتشـوكا الـذي اعتمـده مـؤمتر القـارة األمريكيـة السـادس            -٦٠

ــن      ــرة مـ ــيك يف الفتـ ــوكا باملكسـ ــد يف باتشـ ــذي ُعقـ ــاء، الـ ــين بالفضـ ــرين  ١٩إىل  ١٥املعـ تشـ
فضـائية إقليميـة للمسـتقبل القريـب، وقـام أيضـاً، يف        آلية تعاونيـة ، ووضع ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

بإنشـاء فريـق استشـاري مـن خـرباء الفضـاء. والحظـت اللجنـة أنَّ األمانـة          مجلة أمـور أخـرى،   
باتشـوكا. والحظـت    املؤقَّتة ملؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء تواصل تنفيذ إعالن

ــة أيضــاً أ  ــة   نَّاللجن ــة مجهوري ــنحكوم ــة  زويال ف ــة  ستستضــيف البوليفاري ــارة األمريكي مــؤمتر الق
البوليفاريــة قــد أعربــت عــن اســتعدادها  زويال فــنوأنَّ حكومــة مجهوريــة  ضــاءاملعــين بالف الســابع

  .املعين بالفضاء الثامنمؤمتر القارة األمريكية  الستضافة
والحظت اللجنـة بارتيـاح أنَّ الـدورة احلاديـة والعشـرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت           -٦١

كــانون األول/ديســمرب  ٥ىل إ ٢الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد ُعقــدت يف طوكيــو مــن   
، بعنوان "قفزة حنـو املرحلـة التاليـة: تقـدمي أفكـار وحلـول مبتكـرة". والحظـت اللجنـة          ٢٠١٤

 ٤إىل  ١بإندونيسـيا يف الفتـرة مـن     كوتـا أيضاً أنَّ الدورة الثانية والعشـرين للملتقـى سـُتعقد يف    
  جلهود يف الفضاء".، بعنوان "تبادل احللول من خالل تضافر ا٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ االجتماع الثـامن جمللـس منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا         -٦٢
ــومي      ــد يف الهــور بباكســتان ي ــد ُعق  وأنَّ، ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٥و ٢٤واحملــيط اهلــادئ ق

املشـاريع  عـدَّة مشـاريع جديـدة، واسـتعرض التقـدُّم احملـرز يف       أقرَّ أثنـاء ذلـك االجتمـاع    اجمللس 
  .٢٠١٥اليت أُقرَّت سابقاً، واتَّفق على عقد اجتماعه القادم يف عام 

ــهوض         -٦٣ ــدورٍ مهــمٍّ يف الن ــة تضــطلع ب ــاده أنَّ اللجن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
بالتعاون يف ميـدان الفضـاء، وتتـيح إطـاراً فريـداً مـن نوعـه لتبـادل املعلومـات بـني الـدول، وأنَّ            

  عزيز التعاون الدويل وفقاً لوالية اللجنة.هناك فرصاً ملموسة لت
ا تقوم به من عمل يف امليدان العلمي والـتقين والقـانوين،   ملواتَّفقت اللجنة على أنَّ هلا،   -٦٤

تشجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن خمتلف املسـائل املتعلقـة   لوكذلك 
أساســيا يف تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة بــني   باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، دوراً

  الدول، وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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وأوصت اللجنة بأن يستمر على سبيل األولوية، يف دورهتا التاسعة واخلمسـني يف عـام     -٦٥
ام الفضــاء اخلــارجي يف ، النظــر يف البنــد املتعلــق بســبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخد  ٢٠١٦

  األغراض السلمية.
    

    واخلمسني الثانيةتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا   - باء  
أحاطت اللجنـة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال              -٦٦

ائج مــداوالت اللجنـة الفرعيــة  )، الـذي يتضــمَّن نتـ  A/AC.105/1088دورهتـا الثانيـة واخلمســني (  
  .٦٩/٨٥بشأن البنود اليت نظرت فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد إيلود بـوت (هنغاريـا) ملـا أبـداه مـن قيـادة مقتـدرة          -٦٧
  أثناء دورة اللجنة الفرعية الثانية واخلمسني.

ــو االحتــ    - ٦٨ ــد ممثِّل ــة وتكلَّــم يف إطــار هــذا البن ــران (مجهوري ــا وإي  اإلســالمية)- اد الروســي وأملاني
ــة      ــة الســورية ومجهوري ــة العربي ــة التشــيكية واجلمهوري ــر واجلمهوري ــا واجلزائ وباكســتان وتركي

البوليفاريـة) وكنـدا ومصـر واملكسـيك واململكـة      -زويال (مجهوريـة  كوريا وشـيلي والصـني وفـن   
واليابـان. وتكلَّـم ممثِّـل شـيلي أيضـاً بالنيابـة        العربية السعودية والنمسا واهلند والواليات املتحدة

والصــني. وأثنــاء  ٧٧الـــي، وبالنيابــة عــن جمموعــة  عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب
  التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضاً كلمات بشأن هذا البند.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٦٩
عامـاً مـن تـاريخ البعثـات املأهولـة"، قدَّمـه        ٣٠"األنشطة الفضائية يف اليابان:   (أ)  

  ممثِّل اليابان؛
  "، قدَّمه ممثِّل الصني؛(بايدو) "تشغيل وتطوير نظام سواتل املالحة  (ب)  
  ي كولومبو"، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛ "املسامهة العلمية اإليطالية يف بعثة بيب  (ج)  
 فـور)"، - إي- ح أوَّيل من أجل التعاون الدويل بشأن املسبار القمـري (تشـانغ  "اقترا  (د)  

  قدَّمه ممثِّل الصني.
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    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   (أ)  

ربنـــامج ق باملتعلـــأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد     -٧٠
ــم ــة      األمـ ــة (الوثيقـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــائية، الـــيت يـ ــات الفضـ ــدة للتطبيقـ املتحـ

A/AC.105/1088 ٥٢-٣١، الفقرات.(  
والحظت اللجنة أنَّ جماالت األولوية لدى الربنامج هي الرصـد البيئـي، وإدارة املـوارد      -٧١

بيقـات التعلـيم والتطبيـب عـن ُبْعـد، واحلـدُّ       الطبيعية، واالستفادة من االتصاالت السـاتلية يف تط 
مــن خمــاطر الكــوارث، واســتخدام الــنُّظُم العامليــة لســواتل املالحــة، ومبــادرة علــوم الفضــاء           
ــادرة      ــا الفضــاء األساســية، ومب ــادرة تكنولوجي ــاخ، ومب ــانون الفضــاء، وتغيُّــر املن األساســية، وق

اً األولويـة املواضـيعية اجلديـدة بشـأن     تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء. والحظت اللجنـة أيضـ  
  .٢٠١٥ رصد ومحاية التنوُّع األحيائي والنُّظُم اإليكولوجية، اليت أُدرجت يف الربنامج لعام

، حسـبما يـرد   ٢٠١٤كما أحاطت اللجنة علماً باألنشطة اليت نفَّذها الربنامج يف عـام    -٧٢
) ويف تقريــر ٤٤-٤١، الفقــرات A/AC.105/1088عرضــها يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة  

  ، املرفق األول).A/AC.105/1085خبري التطبيقات الفضائية (الوثيقة 
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي على الطريقة الـيت ُنفِّـذت     -٧٣

هبــا أنشــطة الربنــامج. وأعربــت اللجنــة أيضــاً عــن تقــديرها للحكومــات واملنظمــات احلكوميــة   
  واملنظمات غري احلكومية اليت قامت برعاية األنشطة.   الدولية
  .٢٠١٥تنفيذ أنشطة الربنامج لعام والحظت اللجنة بارتياح أنه جيري إحراز تقدُّم يف   -٧٤
والحظـت اللجنـة بارتيـاح أيضـاً أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يسـاعد البلــدان            -٧٥

املشــاركة يف األنشــطة اجلــاري تنفيــذها يف   الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة علــى 
  إطار الربنامج وعلى االستفادة من تلك األنشطة.

والحظــت اللجنــة بقلــق أنَّ املــوارد املاليــة املتاحــة لتنفيــذ الربنــامج حمــدودة، وناشــدت     -٧٦
  من خالل التربُّعات.الدول واملنظمات أن تواصل دعم الربنامج 

ــة أنَّ مــن الضــرو   -٧٧ ــذ    والحظــت اللجن ــوفري مــوارد بشــرية إضــافية مــن أجــل التنفي ري ت
الكامل جملموعة األنشطة اليت من املقرَّر أنْ يضطلع هبا الربنامج، وأنَّ املكتب لـن يكـون قـادراً،    
من دون توفري تلك الزيادة يف املوارد، علـى تلبيـة الطلبـات املتزايـدة مـن الـدول األعضـاء فيمـا         

  .٢٠١٥ة التنمية ملا بعد عام ة وخطخيصُّ أهداف التنمية املستدام
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ــة       -٧٨ ــاع املعنون ــات االجتم ــاً بورق ــة علم ــات الفضــاء   وأحاطــت اللجن "تســخري تكنولوجي
ألغراض رصد ومحاية التنوُّع البيولـوجي والـنُّظُم اإليكولوجيـة: أولويـة مواضـيعية جديـدة مقترحـة        

ــة     ــائية" (الوثيقـ ــات الفضـ ــدة للتطبيقـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــادرة )؛ وA/AC.105/2015/CRP.10لربنـ "مبـ
ومـا   ٢٠١٦لعام  واخلطط ٢٠١٥- ٢٠١٤تكنولوجيا الفضاء األساسية: األنشطة املنفَّذة يف الفترة 

ــة   ــده" (الوثيق ــم     )A/AC.105/2015/CRP.11بع ــة العمــل املشــتركة بــني األم ــر عــن حلق ؛ و"التقري
ة املبـادرة الدوليـة   جهـز ألبيانات الاملتحدة واليابان بشأن طقس الفضاء: النواتج العلمية ونواتج 

  ).A/AC.105/2015/CRP.12بشأن طقس الفضاء" (الوثيقة 
    

    مؤمترات برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ودوراته التدريبية وحلقات عمله  ‘١‘  
ــدوات واجتماعــات        -٧٩ ــة والن ــدورات التدريبي ــامج حلقــات العمــل وال ــة برن ــرَّت اللجن أق

املتعلقـة بالرصـد البيئـي، وإدارة    ، ولصـاحل البلـدان الناميـة    ٢٠١٦ املزمـع عقـدها يف عـام   اخلرباء 
املوارد الطبيعية، والصحة العامليـة، والـنُّظُم العامليـة لسـواتل املالحـة، وعلـوم الفضـاء األساسـية،         
وتكنولوجيــا الفضــاء األساســية، وتغيُّــر املنــاخ، وتكنولوجيــا ارتيــاد اإلنســان للفضــاء، واملنــافع   

  ألنشطة الفضائية.لقتصادية االجتماعية واال
ــنظِّم، يف إطــار بر      -٨٠ ــودعــا بعــض الوفــود مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل أن ي  امجن
  .٢٠١٦، حلقات عمل يف أمريكا الالتينية والكارييب يف عام املتحدة للتطبيقات الفضائية األمم

    
    الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمِّق  ‘٢‘  

اللجنـــة عـــن تقـــديرها حلكومـــة إيطاليـــا الـــيت اســـتمرَّت، مـــن خـــالل معهـــد  أعربـــت   -٨١
ــا وبالتعــاون مــع     الــوطين  املعهــدالبوليتكنيــك يف تورينــو ومعهــد مــاريو بــويال للدراســات العلي

ــة  ــة     لبحــوث األرصــاد اجلوي ــنُّظُم العاملي ــا يف جمــال ال ــَنح زمــاالت للدراســات العلي ، يف تقــدمي ِم
  هبا من تطبيقات.  لسواتل املالحة وما يتَّصل 

وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها حلكومــة اليابــان علــى مواصــلة الربنــامج املشــترك بــني       -٨٢
املتحدة واليابان بشأن الزماالت الدراسية الطويلة األمـد يف جمـال تكنولوجيـات السـواتل      األمم

  النانوية، وذلك بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا.
رها للحكومـــة األملانيـــة الـــيت أجنـــزت بنجـــاح، بالتعـــاون وأعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــدي  -٨٣
مركز التكنولوجيـا الفضـائية التطبيقيـة واجلاذبيـة الصُّـغرية واملركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء           مع

  )، الدورةَ األوىل من سلسلة جتارب برج اإلسقاط.DLR(  اجلوي
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ي والوكالـة اليابانيـة   ورحَّبت اللجنة بربنامج التعاون بني مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارج     -٨٤
الستكشاف الفضاء اخلارجي (جاكسا) بشأن إتاحة فرصـة هليئـات موجـودة يف دول أعضـاء يف     
ــن الوحــدة         ــاً م ــة، مــن تصــميمها وإنشــائها، انطالق ــم املتحــدة لنشــر ســواتل مصــغَّرة مكعَّب األم

التعـاون الـدويل   النموذجية لالختبارات اليابانية (كيبو) يف حمطة الفضاء الدولية، مـن أجـل تعزيـز    
وبناء القدرات يف ميدان تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات    

  مبشاريع مشتركة مماثلة.املكتب وغريه من الوكاالت الفضائية الفضائية. وُشجِّع على اضطالع 
ــاء القــدرات والدراســة املتع      -٨٥ ــادة فــرص بن ــة زي ــة إىل أمهي ــع  وأشــارت اللجن مِّقــة يف مجي

جماالت علوم وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقـات الفضـائية وقـانون الفضـاء، مـن خـالل املشـاريع        
التعاونية وبرامج الزماالت الدراسية الطويلـة األمـد، مبـا يف ذلـك مـن جانـب املكتـب، وحثَّـت         

  .املعنيةفرص يف مؤسساهتا هذه الالدول األعضاء على توفري 
    

    ارية التقنيةاخلدمات االستش  ‘٣‘  
ــة املقدَّمــة يف إطــار برنــامج       -٨٦ ــة مــع التقــدير اخلــدمات االستشــارية التقني الحظــت اللجن
املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية دعمـاً لألنشـطة واملشـاريع الـيت تعـزِّز التعـاون اإلقليمـي يف            األمم

ئية (الوثيقـة  جمال التطبيقات الفضائية، حسبما هو مشـار إليـه يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفضـا      
A/AC.105/1085 ٤٨-٣٩، الفقرات.(  

    
     املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة  ‘٤‘  

الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـائية يواصـل التركيـز      -٨٧
إلقليمــي والعــاملي وعلــى التــرويج لــذلك  علــى التعــاون مــع الــدول األعضــاء علــى الصــعيدين ا  

التعاون وتعزيزه من أجل دعم املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة        
ضت أبرز اجلوانب من أنشطة املراكـز اإلقليميـة، الـيت تلقَّـت الـدعم      املتحدة. وقد ُعرِ إىل األمم

ــرة    ــامج يف الفت ــار الربن ــر ٢٠١٥-٢٠١٣يف إط ــة    ، يف تقري ــات الفضــائية (الوثيق خــبري التطبيق
A/AC.105/1085الثالث).  ، املرفق  

، تواصــل، يميــةوالحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنَّ البلــدان الــيت تستضــيف املراكــز اإلقل   -٨٨
  وفقاً اللتزاماهتا بوصفها بلداناً مضيفة، تقدمي دعم مايل وعيين إىل تلك املراكز.
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ــوار    -٨٩ ــق أنَّ امل ــة بقل ــة حمــدودة،    والحظــت اللجن ــبعض املراكــز اإلقليمي ــة املتاحــة ل د املالي
وناشدت الدول األعضاء واملنظمات العاملة يف املناطق اليت توجد فيهـا تلـك املراكـز أن تـدعم     

  أنشطة تلك املراكز من خالل تربعات مالية وعينية.
فضـاء يف  ورحَّبت اللجنة بافتتاح املركز اإلقليمي اجلديد لتدريس علوم وتكنولوجيـا ال   -٩٠

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، الكـائن مقـرُّه يف جامعـة بيهـان يف بـيجني، والحظـت مـع التقـدير         
  التزام حكومة الصني بدعم عمل املركز.

طالبـاً خارجيـا    ٤٢والحظت اللجنة أنَّ املركز اإلقليمـي اجلديـد قـد اسـتكمل اختيـار        -٩١
ــية األوَّل الطو   ــَنح الدراسـ ــامج اِملـ ــاق بربنـ ــتهم يف    لاللتحـ ــرون دراسـ ــوف يباشـ ــد، سـ ــل األمـ يـ

، برناجمـاً تـدريبيا قصـري    ٢٠١٥. ونظَّم املركز اإلقليمي، يف نيسـان/أبريل  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
 قصـَريْي  نياألمد عـن املالحـة السـاتلية وتطبيقهـا، ومـن املزمـع تنظـيم برنـاجمني تـدريبيني آخـري          

سياسة العامة بشأن الفضـاء، يف النصـف   األمد عن االستشعار عن ُبْعد، وعن قانون الفضاء وال
  .٢٠١٥الثاين من عام 

    
    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  (ب)  

 سارسـات) - الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقـاذ (كوسـباس    - ٩٢
ــا  ــة   ٤١يضـــمُّ حاليـ ــواً ومنظمـــتني مشـــاركتني، وأنَّ هنـــاك جهـــات أخـــرى مهتمـ ــة عضـ  دولـ

باالنتساب إىل الربنامج. والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة بـأجهزة          
اإلرشاد يف حاالت الطوارئ بفضل العنصـر الفضـائي املؤلَّـف مـن سـتة سـواتل يف مـدار قطـيب         

وكنـدا واهلنـد    وستة سواتل يف مدار ثابت بالنسبة لألرض موفَّرة مـن االحتـاد الروسـي وفرنسـا    
، إىل جانـــب املنظمـــة األوروبيـــة الســـتغالل ســـواتل األرصـــاد اجلويـــة       يـــات املتحـــدة والوال

بلداً آخـر. والحظـت    ٢٦(يومتسات)، وكذلك بفضل التربُّعات املقدَّمة للعنصر األرضي من 
اللجنة أيضاً أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ قد ساعد، منـذ دخولـه طـور العمـل يف     

عمليـة   ١١ ٠٠٠شخص يف أكثـر مـن    ٤٠ ٠٠٠يقلُّ عن  ال اذ حياة ما، على إنق١٩٨٢عام 
قــد  ٢٠١٤بيانــات اإلنــذار الــيت أصــدرها النظــام يف عــام  مــن عمليــات البحــث واإلنقــاذ، وأنَّ
عملية حبـث وإنقـاذ    ٧٠٠شخص يف ما يربو على  ٢ ١٠٠ساعدت على إنقاذ حياة أكثر من 

  يف مجيع أحناء العامل.
ــة أي و  -٩٣ ــدار      الحظــت اللجن ــة اســتخدام الســواتل يف امل ضــاً مواصــلة استكشــاف إمكاني

  األرضي املتوسط من أجل حتسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية باالستعانة بالسواتل.
    



 

V.15-04657 21 
 

A/70/20 

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر   - ٢  
    ٢٠١٥ة ملا بعد عام األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمي

أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق بتســـخري     -٩٤
تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة   

جنـة الفرعيـة   ، الـيت يـرد بياهنـا يف تقريـر الل    ٢٠١٥للتنمية املستدامة وخطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
  ).٦٩-٥٣، الفقرات A/AC.105/1088(الوثيقة 

وأقرَّت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلـامع    - ٩٥
  ).٧و ٤، واملرفق األول، الفقرتان ٦٩، الفقرة A/AC.105/1088بشأن هذا البند (الوثيقة 

، احلاجـة إىل  ٦٩/٨٥، يف قرارها أكَّدت جمدَّداًمة قد واستذكرت اللجنة أنَّ اجلمعية العا  -٩٦
الترويج لفوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها     
األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتَّصـلة هبـا، وسـلَّمت    

لألمهيــة اجلوهريــة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا فيمــا يتعلــق بالتنميــة   بضــرورة التــرويج 
املستدامة على الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي يف إعـداد السياسـات وبـرامج العمـل          
وتنفيذها، بوسائل منها اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف تلك املؤمترات ومـؤمترات القمـة، مبـا يف    

  .٢٠١٥ة خطة التنمية ملا بعد عام أللفية واإلسهام يف عملياألمم املتحدة لذ إعالن ذلك تنفي
وأقرَّت اللجنة الوالية املسندة إىل فريـق خـرباء معـين بالفضـاء والصـحة العامليـة وخطـة          -٩٧

  ).٧، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1088عمله (الوثيقة 
    

  ن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته املسائل املتَّصلة باستشعار األرض ع  - ٣  
    لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باملسـائل املتَّصـلة         -٩٨
ــة       ــدان النامي ــه لصــاحل البل ــا يف ذلــك تطبيقات ــد بواســطة الســواتل، مب  باستشــعار األرض عــن ُبْع

، A/AC.105/1088رصــد بيئــة األرض، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة     ويف
  ).٨٤-٧٠  الفقرات

وأحاطت اللجنة علماً أيضـاً بعـدد مـن املبـادرات اإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل تعزيـز           -٩٩
يـة واالقتصـادية   استخدام بيانات االستشعار عن ُبْعد مـن أجـل مواصـلة تعزيـز التنميـة االجتماع     

  واملستدامة، وخصوصاً مبا يعود بالنفع على البلدان النامية.
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ويف معرض املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية املعنيـة باسـتخدام     -١٠٠
ز عدد من اجملاالت الـيت تسـتمرُّ فيهـا األمهيـة احلامسـة لبيانـات       بيانات االستشعار عن ُبْعد. وأُبرِ

ار عن ُبْعد من أجل اتِّخاذ القرارات على بيِّنٍة جيِّدة. ومشلت األمثلـة اجملـاالت التاليـة:    االستشع
 ،ورصـد احملاصـيل غـري املشـروعة     ،وإدارة املـوارد الطبيعيـة   ،وإدارة الكوارث ،رصد تغيُّر املناخ

ختطــيط و ،والزراعــة ،والتنميــة الريفيــة ،وعلــوم احمليطــات ،والتنبُّــؤ حبــاالت اجلفــاف والتصــحُّر 
واملعونــة اإلنســانية والتنمويــة، وخصوصــاً يف   ،والصــحة العموميــة ،واألمــن الغــذائي ،احلواضــر

  ميدان رصد جتمُّعات السكان واملوارد الطبيعية يف خميَّمات الالجئني واملهجَّرين داخليا.
م وبالنظر إىل ازدياد أمهية تكنولوجيـا االستشـعار عـن ُبْعـد وغريهـا مـن تطبيقـات علـو          -١٠١

وتكنولوجيا الفضاء، دعا بعض الوفـود إىل زيـادة أنشـطة بنـاء القـدرات يف تلـك اجملـاالت مـن         
أجـل متكـني اجلهــات الفاعلـة املعنيـة علــى الصـعيد الـوطين، وخصوصــاً يف البلـدان الناميـة، مــن         
استخدام تكنولوجيـا االستشـعار عـن ُبْعـد عنـد اتِّخـاذ التـدابري الوقائيـة الالزمـة لـدرء التـدهور            

لبيئي ومـا يتَّصـل بـه مـن األخطـار. وأعربـت هـذه الوفـود أيضـاً عـن تأييـدها للمبـادرات الـيت              ا
  تروِّج إلتاحة البيانات املستمدَّة من الفضاء للبلدان النامية وتعميمها عليها دومنا تكلفة.

، مثـل  نظمـات اإلقليميـة وآليـات التنسـيق    والحظت اللجنة أمهية الدور الـذي تؤدِّيـه امل    -١٠٢
مـة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ وامللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفضــاء يف آســيا  منظ

يف تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف جمـال اسـتخدام       واحمليط اهلادئ ومشروع سنتينل آسيا التابع له،
املبـادرات الـيت تضـطلع هبـا جلنـة األمـم املتحـدة         . كما الحظـت تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعد

  تصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن رصد اجلفاف وإدارة الكوارث.االق
ــن          -١٠٣ ــدداً م ــات إطــالق ســواتل رصــد األرض، وع ــدد عملي ــة أيضــاً ع والحظــت اللجن

املبادرات التعاونية اليت تقوم هبا البلدان النامية إلطالق هـذه السـواتل، وشـدَّدت علـى ضـرورة      
  النامية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبْعد.مواصلة تعزيز قدرات البلدان 

    
    احلطام الفضائي  - ٤  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطـام الفضـائي،     -١٠٤
  ).١١٣-٨٥، الفقرات A/AC.105/1088اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

ــ  -١٠٥ ــة       وأيَّـ ــد (الوثيقـ ــذا البنـ ــأن هـ ــة بشـ ــة الفرعيـ ــيات اللجنـ ــرارات وتوصـ ــة قـ دت اللجنـ
A/AC.105/1088 ١١٣و ٩٠، الفقرتان.(  
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والحظت اللجنة مع التقـدير أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ تـدابري لتخفيـف احلطـام الفضـائي           -١٠٦
ــة و/أو امل      ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اللجن ــادئ التوجيهي ــادئ تتَّســق مــع املب ب

التوجيهية الصادرة عن جلنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي، وأنَّ        
دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايَري خاصَّــةً هبــا للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي تســتند إىل تلــك    
املبـــادئ التوجيهيـــة. والحظـــت اللجنـــة أيضـــاً أنَّ دوالً أخـــرى تســـتخدم املبـــادئ التوجيهيـــة   

ذكورة واملدوَّنــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفضــائي، باعتبارمهــا  املــ
ــة        ــة. والحظــت اللجن ــايب اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية الوطني ــا للتنظــيم الرق مــرجعني يف أطره

فتئــت تتعــاون، يف إطــار برنــامج وكالــة الفضــاء األوروبيــة اخلــاص   كــذلك أنَّ دوالً أخــرى مــا
  م الفضائي.ال الفضاء، على معاجلة مسألة احلطابالتوعية بأحو

وحثَّت اللجنة البلدان الـيت مل تنفِّـذ بعـُد املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي           -١٠٧
و/أو املبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن جلنـــة التنســـيق املشـــتركة بـــني  ،الـــيت وضـــعتها اللجنـــة

  جيهية طواعيةً.الوكاالت، على النظر يف تنفيذ هذه املبادئ التو
حزيران/يونيـه   ٨إدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية يف    والحظت اللجنة مع التقدير إنشاء   -١٠٨

، وإنشـاء املختـرب املشـترك بـني الصـني والربازيـل       هوعمليات ركز رصد احلطام الفضائيمل ٢٠١٥
، اللــذين ســوف يســهمان يف التعــاون الــدويل يف   ٢٠١٤آب/أغســطس  ٦لطقــس الفضــاء يف 

  احلطام الفضائي وطقس الفضاء. جمال
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مستقبل األنشـطة الفضـائية يتوقَّـف كـثرياً علـى        - ١٠٩

التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي وإزالتــه، وأنَّــه ينبغــي مواصــلة التعامــل مــع مســألة التخفيــف مــن  
يف زيـادة البحـوث يف جمـاالت     ماًاحلطام الفضائي باعتبارها مسـألة ذات أولويـة، بغيـة املضـي قُـدُ     

تكنولوجيا رصـد احلطـام الفضـائي، ومنذجـة بيئـة احلطـام الفضـائي، والتكنولوجيـات الراميـة إىل          
  محاية النُّظُم الفضائية من احلطام الفضائي وإىل احلدِّ من تكوين حطام فضائي إضايف.

ظـر بإمعـان يف   كما أعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ مـن الضـروري مواصـلة الن      -١١٠
ــاٍه أكــرب إىل مشــكلة احلطــام        ــه انتب مســألة التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي، وخصوصــاً بتوجي
الفضـائي املتـأتِّي مـن املنصَّـات املـزوَّدة مبصــادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإىل مشــكلة          
 حــاالت تصــادم األجســام الفضــائية باحلطــام الفضــائي ومشــتقَّاته، وكــذلك إىل طرائــق حتســني 

  التكنولوجيا الالزمة للتخفيف من احلطام الفضائي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للدول، وخباصٍَّة الدول املسـؤولة بقـدرٍ     -١١١

كبري عن الوضع فيما خيصُّ احلطام الفضائي، والدول اليت لديها القـدرة علـى اتِّخـاذ إجـراءات     
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ائي، أنْ تعمِّم املعلومات عن إجراءات العمل املتَّخـذة  العمل الالزمة للتخفيف من احلطام الفض
  احلطام الفضائي.املزيد من من أجل احلدِّ من تولُّد 

ب عن رأي مفاده أنَّ املبادئ التوجيهية للتخفيف مـن احلطـام الفضـائي الصـادرة     وأُعرِ  -١١٢
رئيسـية املتاحـة   عن اللجنـة قـد أثبتـت أهنـا آليـة هامـة للتعـاون الـدويل لالسـتفادة مـن الفـرص ال           

 يف هاسـتخدام واستكشـاف الفضـاء اخلـارجي    والتصدِّي للتحدِّيات الرئيسية املواَجهـة يف جمـال   
  ألغراض السلمية.ا

عـــن رأي مفـــاده أنَّ استقصـــاء تـــدابري جديـــدة إلدارة التعامـــل مـــع احلطـــام  ب وأُعـــرِ  -١١٣
لضـمان اسـتدامة أنشـطة    الفضائي يف األمد الطويل والنظر يف تلك التـدابري ضـرورتان الزمتـان    

  .البعيدالفضاء اخلارجي يف األمد 
كـاثر احلطـام الفضـائي، دون عرقلـة     لتعـن رأي مفـاده أنَّ مـن املهـم التصـدِّي      ب وأُعرِ  -١١٤

  الفضاء.احلديثة العهد بارتياد تنمية قدرات البلدان 
أن تصـبح بنـداً    عن رأي مفاده أنَّ مسألة إزالة احلطـام الفضـائي الفعَّالـة ميكـن    ب وأُعرِ  -١١٥

  جديداً يف جدول أعمال اللجنة الفرعية.
لتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي ممكـن حـىت       لعن رأي مفـاده أنَّ اتِّخـاذ تـدابري    ب وأُعرِ  -١١٦

  بشأن السواتل الصغرية والصغرية جدا.
ئي املقترنة بتكاثر احلطـام الفضـا   الكبريةاملخاطر  بالنظر إىل وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه  -١١٧

الذي يهدِّد بأخطاره سالمة السواتل وحمطة الفضاء الدولية والرجـال والنسـاء الـذين هـم علـى      
منت هذه احملطة، فإنَّ مسألة التخفيف مـن احلطـام الفضـائي ينبغـي أن تسـتمرَّ يف كوهنـا مسـألةً        

  حتظى بانتباه اللجنة.
ــادة الفضــاء    ب وأُعــرِ  -١١٨ ــدان املرت ــه ينبغــي للبل ــاده أنَّ ــدِّم املســاعدة إىل   عــن رأي مف أن تق

ــاء قــدراهتا     ــرامج فضــاء ناشــئة يف بن ــديها ب ــدابري التخفيــف مــن احلطــام   لالبلــدان الــيت ل تنفيــذ ت
الفضائي، بُسبل عدَّة، منها توفري التدريب ونقـل التكنولوجيـا ذات الصـلة بـذلك، دون فـرض      

  داعَي هلا على الربامج الفضائية لدى البلدان النامية.  تكاليف ال
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    دعم إدارة الكوارث بواسطة النُّظُم الفضائية  - ٥  
ــدعم إدارة        -١١٩ ــد املتعلــق ب ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن

ــة        ــة (الوثيقـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــائية، الـ ــنُّظُم الفضـ ــطة الـ ــوارث بواسـ الكـ
A/AC.105/1088 ١٣٢-١١٤، الفقرات.(  

 ٢٠١٧-٢٠١٦عروضــةً علــى اللجنــة خطــة عمــل مقترحــة لفتــرة الســنتني   وكانــت م  -١٢٠
لربنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف 

ــم املتحــدة     ــامج األم ــة   -حــاالت الطــوارئ (برن . A/AC.105/1093ســبايدر)، واردة يف الوثيق
تماع معنونتان "املؤمتر الـدويل املشـترك بـني األمـم     وكانت معروضةً أيضاً على اللجنة ورقتا اج

ــة املســتدامة يف          ــدِّيات التنمي ــة حت ــة ملواجه ــول عاملي ــا بشــأن رصــد األرض: حل املتحــدة وأملاني
ــاطر" (  ــة للمخـ ــات املعرَّضـ ــار  A/AC.105/2015/CRP.9اجملتمعـ ــائية وإطـ ــات الفضـ )، و"املعلومـ

  ).A/AC.105/2015/CRP.16سينداي للحدِّ من خماطر الكوارث" (
للجنة، شكرت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، يف كلمتـها    ٦٩٠ويف اجللسة   -١٢١

سـبايدر   -أمام اللجنة، حكومات أملانيا والصني والنمسا على التزامهـا بربنـامج األمـم املتحـدة     
تـوفري  والدعم الذي تقدِّمه إليه منذ إنشائه. ودعت الدول األعضاء املهتمَّة إىل النظر يف مسـألة  

املوارد الالزمة يف شكل تربُّعـات و/أو يف شـكل عـروض تعـاون وشـراكة ملموسـة، مـن أجـل         
سـبايدر مـن االسـتجابة للطلـب املتنـامي علـى الـدعم يف جمـالَْي          -متكني برنامج األمـم املتحـدة   

احلّد من خماطر الكـوارث والتصـدِّي حلـاالت الطـوارئ. وأبـرزت املـديرة أيضـاً األمهيـة البالغـة          
ــد ــامج األمــم ل ــة برن ــة للمعــارف (  -املتحــدة  ور بوَّاب ) www.un-spider.orgســبايدر اإللكتروني
مساعدة الدول األعضاء يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك أثناء اهلزَّات األرضية اليت وقعـت   يف

  مؤخَّراً يف بنغالديش والصني ونيبال واهلند.
زالـت قضـيةً تـثُري قلقـاً كـبرياً لـدى البلـدان         والحظت اللجنة أنَّ الكوارث الطبيعية مـا   -١٢٢

مـن أجـل    ئيةتكنولوجيـا الفضـا  الكافَّةً وأنَّه ينبغي لذلك بذل جهوٍد متزايدٍة يف تعزيز اسـتخدام  
  احلدِّ من خماطر الكوارث.

 ،٢٠٣٠- ٢٠١٥وارث للفتـرة  ورحَّبت اللجنة باعتماد إطار سينداي للحدِّ من خماطر الك  - ١٢٣
ــه بقيمــة  ٢٠١٥وذلــك يف آذار/مــارس  ــا الفضــائية ، والــذي ُســلِّم في ورصــد األرض التكنولوجي

على التـأقلم   أقدرميهِّد الطريق لبناء جمتمعات  مبابالنسبة إىل إدارة الكوارث والتصدِّي للطوارئ، 
هـود الـيت اضـطلع هبـا مكتـب      اللجنـة أنَّ اجل  والحظتمن خالل إدارة الكوارث على حنو فعَّال. 

سبايدر التابع له، حسـبما هـو مبـيَّن بالتفصـيل      -شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج األمم املتحدة 
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، أفضت إىل تضمني النص النهائي إلطار سـينداي إحـاالت   A/AC.105/2015/CRP.16يف الوثيقة 
صَّـات الفضـائية ويف املوقـع لفهـم     مرجعية معيَّنة إىل أمهية استخدام املعلومات اجملمَّعـة بواسـطة املن  

ــد     ــةً. وق ــة يف العــامل قاطب ــالكوارث ومســبِّباهتا الطبيعي مشلــت جهــود املكتــب   املخــاطر املرتبطــة ب
تعزيــز التعــاون الــدويل كطريقــة لتحســني اســتخدام التــابع لــه ســبايدر  -وبرنــامج األمــم املتحــدة 

  يدين الوطين واحمللي.وما يتَّصل هبا من اخلدمات على الصع التكنولوجيا الفضائية
أنَّه أثناء املؤمتر العاملي الثالث بشأن احلدِّ من خماطر الكوارث، الـذي   والحظت اللجنة  -١٢٤

، أُطلقـت الشـراكة   ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٨إىل  ١٤يف الفتـرة مـن    ُعقد يف سـينداي يف اليابـان  
فضــاء اخلــارجي بــه مكتــب شــؤون ال العامليــة لرصــد األرض، باعتبارهــا جهــداً طوعيــا يضــطلع 

جهـةً شـريكةً أخـرى بغيـة تيسـري اسـتخدام        ١٧سـبايدر التـابع لـه و    -وبرنامج األمـم املتحـدة   
مـن أجـل اإلسـهام يف حتقيـق الغايـة الرئيسـية       التكنولوجيـا الفضـائية   وتكنولوجيا رصـد األرض  

  واألهداف احملدَّدة السبعة املنصوص عليها يف إطار سينداي.
اح أنَّـه متَّ عقـد مـؤمتر دويل مشـترك بـني األمـم املتحـدة وأملانيـا         والحظت اللجنة بارتيـ   -١٢٥

ــن      ــا، م ــون، أملاني ــايو ٢٨إىل  ٢٦بشــأن رصــد األرض، يف ب ــول  ٢٠١٥ أيار/م ــة احلل ، ملناقش
العاملية الالزمة ملواجهة حتدِّيات التنمية املستدامة يف اجملتمعات املعرَّضة للمخاطر. وقـد تشـارك   

شــؤون للاالحتاديــة األملانيــة وزارة الــاألملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي و  يف تنظــيم املــؤمتر املركــز
االقتصادية والطاقة، للبحث يف ُسبل ووسائل التنظيم املؤسَّسي الستخدام املعلومـات املسـتمدَّة   
مــن الفضــاء ضــمن اخلطــط الوطنيــة والــربامج اإلقليميــة والعامليــة، والســتعراض آليــات التعــاون  

  مية إىل التشجيع على تنفيذ إطار سينداي على الصعيد الوطين.الفضائي الدولية الرا
الذي ينظِّمـه مكتـب بـيجني     ،كما الحظت اللجنة بارتياح أنَّ املؤمتر السنوي اخلامس  -١٢٦

 ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ١٦إىل  ١٤سـبايدر، سـوف ُيعقَـد مـن      -التابع لربنامج األمم املتحـدة  
  سينداي. يف بيجني، وسوف يركِّز على تنفيذ إطار

والحظــــت اللجنــــة بارتيــــاح أنَّ املعلومــــات واخلــــدمات املقدَّمــــة يف إطــــار برنــــامج   -١٢٧
سبايدر، ومنها مثالً البعثات االستشـارية التقنيـة، ُتَعـدُّ مسـامهةً قيِّمـةً يف تعزيـز        -املتحدة  األمم

  التأهُّب ملخاطر الكوارث والتصدِّي للطوارئ على الصعيد الوطين.
سـبايدر   -الوفود مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج األمـم املتحـدة    ودعا بعض  -١٢٨

التابع له إىل تكثيف أنشطتهما املعنية ببناء القدرات، مـن خـالل الـربامج التدريبيـة، وخصوصـاً      
  يف البلدان النامية.
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ونوَّهــت اللجنــة باملســامهة القيِّمــة الــيت تقــدِّمها الــدول األعضــاء مــن خــالل أنشــطتها      -١٢٩
ارية بغية زيادة تـوافر احللـول املسـتمدَّة مـن الفضـاء واسـتخدامها يف دعـم إدارة الكـوارث،         اجل

مبا يف ذلك مشروع سنتينل آسيا وما يقوم به من تنسـيق طلبـات الرصـد يف حـاالت الطـوارئ      
من خالل املركز اآلسـيوي للحـدِّ مـن الكـوارث، وخـدمات إعـداد خـرائط حـاالت الطـوارئ          

نــامج األورويب لرصــد األرض (كوبرنيكــوس)، وميثــاق التعــاون علــى حتقيــق   الــيت يقــدِّمها الرب
االستخدام املنسَّق للمرافـق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة (املسـمَّى         
ــز       ــة ضــرورة تعزي أيضــاً امليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى). والحظــت اللجن

سـبايدر   -الكوارث باستعمال خـدمات برنـامج األمـم املتحـدة     اجلهود املعنية باحلدِّ من خماطر 
وغريه من برامج اإلغاثة أثناء الكوارث، وذلك بغية متكني املزيد من البلدان من االستفادة مـن  

  اجلهود املعنية باحلدِّ من خماطر الكوارث.
لعامليـة لرصـد   والحظت اللجنة أيضاً املسـامهة القيِّمـة الـيت ميكـن أن تقـدِّمها الشـراكة ا        -١٣٠

األرض يف الســـنوات املقبلـــة كوســـيلة لتعزيـــز اســـتخدام البلـــدان الناميـــة املعلومـــات الفضـــائية 
  واملوقعية من أجل احلدِّ من تعرُّضها لألخطار وتدارك مواطن الضعف فيها يف هذا الصدد.

املنتسـبة إىل األمـم    ونوَّهت اللجنة باجلهود املعنية ببناء القدرات اليت تبذهلا املراكز اإلقليمية  - ١٣١
املتحدة، وخصوصـاً املركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف منطقـة آسـيا واحملـيط           

  دورات دراسية بشأن احلدِّ من خماطر الكوارث والتصدِّي للطوارئ.تنظيم اهلادئ، من خالل 
فيـد يف حـاالت   ة مـن الفضـاء ميكـن أن ت   البيانـات املسـتمد   وأُعرِب عن رأي مفـاده أنَّ   -١٣٢

يضـاً الكـوارث الـيت    أكوارث كثرية ال تقتصر على تلك اليت تقع على حنو مفاجئ وإمنا تشمل 
تتجلى ببطء، وأنـه يلـزم املزيـد مـن الـدعم إلتاحـة البيانـات املسـتمدة مـن الفضـاء علـى نطـاق             

  بأعمال إرهابية. املتعلقةواسع لرصد احلاالت غري االعتيادية مثل األحداث 
    

    طوُّرات األخرية يف جمال النُّظُم العاملية لسواتل املالحةالت  - ٦  
ــالتطوُّرات         -١٣٣ ــق ب ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن

األخرية يف جمال النُّظُم العاملية لسواتل املالحة، اليت يرد بياهنا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة     
A/AC.105/1088١٥٥-١٣٣فقرات ، ال.(  

يصـادف الـذكرى السـنوية العاشـرة إلنشـاء اللجنـة        ٢٠١٥والحظت اللجنة أنَّ العام   -١٣٤
الدولية املعنية بسواتل املالحة، برعاية األمم املتحدة. وُسلِّط الضوء علـى جنـاح اللجنـة الدوليـة     
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تعملي هـذه اخلـدمات   لسواتل املالحـة ومسـ   ةالعاملي النُّظُمالباهر يف اجلمع بني مقدِّمي خدمات 
  معاً للترويج لالستفادة منها ودجمها يف الُبىن التحتية الوطنية، وخصوصاً يف البلدان النامية.

وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ملــا يقدِّمــه مــن دعــم     -١٣٥
واتل املالحـة وملنتـدى   مستمر بصـفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّظُم العامليـة لسـ         

مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، ملا ينظِّمه من حلقات عمل ودورات تدريبيـة ينصـبُّ فيهـا التركيـز     
على بناء القدرات يف جمال استعمال التكنولوجيات املرتبطة بـالنُّظُم العامليـة لسـواتل املالحـة يف     

ء يف الغـالف األيـوين وتأثريهـا    خمتلف ميادين العلوم والصناعة، مبـا يف ذلـك آثـار طقـس الفضـا     
  حتديد املواقع.على 
والحظت اللجنة مع التقـدير أنَّ االجتمـاع التاسـع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنُّظُم العامليـة           -١٣٦

لسواتل املالحة واالجتمـاع الثالـث عشـر ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، اللـذين نظَّمتـهما           
ة األوروبية للنُّظُم العاملية لسواتل املالحة بالنيابة عن االحتاد األورويب، املفوَّضية األوروبية والوكال

الحظت اللجنـة أنَّ   . كما٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠ُعقدا يف براغ، يف الفترة من 
الواليـات   تستضـيفه االجتماع العاشر للجنة الدولية املعنية بالنُّظُم العاملية لسـواتل املالحـة سـوف    

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦إىل  ١تحـــدة وســـوف ُيعقـــد يف بولـــدر، كولـــورادو، يف الفتـــرة مـــن امل
ــداه االحتــاد   ٢٠١٥ ــة أيضــاً االهتمــام الــذي أب جتمــاع الروســي باستضــافة اال  . والحظــت اللجن

  .٢٠١٦، يف عام احلادي عشر للجنة الدولية
ا الواليات املتحدة واملفوَّضـية  والحظت اللجنة مع التقدير املسامهات املالية اليت قدَّمته  -١٣٧

ــة        ــالنُّظُم العاملي ــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي دعمــاً لألنشــطة ذات الصــلة ب األوروبي
لســواتل املالحــة، وإىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّظُم العامليــة لســواتل املالحــة ومنتــدى مقــدِّمي 

  اخلدمات التابع هلا.
ات منتظمــة قــد ُعقــدت بــني االحتــاد الروســي والصــني   والحظــت اللجنــة أنَّ اجتماعــ   -١٣٨

واهلند والواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب بغية مناقشة ُسبل تعزيـز قابليـة االسـتخدام    
املتبادل فيما بني مقدِّمي خدمات النُّظُم العاملية لسـواتل املالحـة وحتسـني اخلـدمات املقدَّمـة إىل      

  عاملي.املستعِملني على الصعيد ال
    

    طقس الفضاء  - ٧  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بطقـس الفضـاء،         -١٣٩

  ).١٦٩-١٥٦، الفقرات A/AC.105/1088اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
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للجنـة الفرعيـة، الـذي     ورحَّبت اللجنة بإنشـاء فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء، التـابع         - ١٤٠
عقد اجتماعه األول، بقيادة كندا، على هامش الدورة الثانية واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، مـن أجـل      

املتَّبعـة يف عمـل فريـق اخلـرباء جـيم املعـين        الفضـلى  حتديد برنامج عمله، باالستفادة مـن املمارسـات  
  .فضاء اخلارجي يف األمد البعيدبطقس الفضاء التابع للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة ال

من تقريـر   ١٦٩وأقرَّت اللجنة الوالية املسندة إىل فريق اخلرباء، حسبما يرد يف الفقرة   -١٤١
)، والـيت تتمثـل يف زيـادة الـوعي وتقـدمي اإلرشـادات       A/AC.105/1088اللجنة الفرعيـة (الوثيقـة   

بطقـس الفضـاء فيمـا بـني الـدول      التواصل والتعاون يف جمال األنشطة ذات الصلة  والتمكني من
  .األعضاء يف اللجنة واملنظمات الوطنية والدولية املعنية

والحظت اللجنـة أنَّ عمـل فريـق اخلـرباء ميكـن أن ُيسـهم يف عمـل فريـق التنسـيق بـني             -١٤٢
الربامج املعين بطقس الفضاء، الذي تتوىل املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة مهمـة تنسـيق عملـه،      

وضـع خارطـة الطريـق بشـأن     ل جلنة أحباث الفضـاء (كوسـبار)  العمل الذي استهلته  وكذلك يف
  .طقس الفضاء

ات الوطنيــة املتعلقــة عــدد مــن االســتراتيجي  ه جيــري وضــعوالحظــت اللجنــة أيضــاً أنــ   -١٤٣
، ومنها مثالً استراتيجية الواليـات املتحـدة الوطنيـة لطقـس الفضـاء، الـيت هتـدف        بطقس الفضاء
هُّب على املستوى الوطين ألحداث طقـس الفضـاء الشـديدة، وتـويل أمهيـة كـبرية       إىل تعزيز التأ

  .واخلدمات ذات الصلة بطقس الفضاء البياناتلتعزيز التنسيق الدويل بشأن تبادل 
والحظت اللجنة كذلك تنظيم عدد مـن املناسـبات هبـدف حتديـد جمـاالت التعـاون بـني          -١٤٤

وليـة مـن أجـل حتسـني القـدرات الوطنيـة وتعزيـز اجلهـود         الدول األعضاء واملنظمات الوطنية والد
العاملية يف املسائل املتصلة بطقس الفضاء، ومنها حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واليابان 

ــرة مــن      ــيت ُعقــدت يف الفت ــارس  ٦إىل  ٢بشــأن طقــس الفضــاء، ال يف فوكوكــا،  ٢٠١٥آذار/م
قس الفضاء من أجل بناء قدرة عاملية على الصمود"، اليابان؛ وحلقة العمل املعنونة: "خدمات ط

اليت قادهتا اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي يف الواليات املتحدة، وعقدت علـى  
هامش الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ والندوة املشتركة بني جلنة أحبـاث  

عيش مع جنم"، املزمع عقـدها ملـدة نصـف يـوم خـالل الـدورة الثالثـة        الفضاء والربنامج الدويل "ال
  .٢٠١٦واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 

ــوم طقــس الفضــاء وتدريســها (      -١٤٥ ــدويل لعل ــة أنَّ املركــز ال )، ICSWSEوالحظــت اللجن
لـك تشـغيل   القائم يف جامعة كيوشو (اليابان)، واصل دعمـه لبحـوث طقـس الفضـاء، مبـا يف ذ     

ــاس املغنطيســية،        ــزة قي ــة ألجه ــات املغنطيســية (ماغــداس)، والشــبكة العاملي ــاز البيان نظــام احتي
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وتدريس طقـس الفضـاء، مبـا يف ذلـك إنشـاء مـدارس لغـرض بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بنظـام             
ــدويل نشــر الرســالة         ــة أيضــاً مواصــلة املركــز ال ــات املغنطيســية. والحظــت اللجن ــاز البيان احتي

  .رية للمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءاإلخبا
    

    األجسام القريبة من األرض  - ٨  
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باألجســام           -١٤٦
، A/AC.105/1088مـــن األرض، الـــيت يـــرد بياهنـــا يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة (الوثيقـــة   القريبـــة
  ).١٩١-١٧٠  الفقرات
شارت اللجنة إىل أنَّ أفضل طريقة للتخفيف بفعالية من خماطر وهتديـدات األجسـام   وأ  -١٤٧

ــة تلــك األجســام وحتديــد       ــة مــن األرض هــي مــن خــالل التعــاون الــدويل يف جمــال مراقب القريب
واالرتقـاء بالتكنولوجيـات مـن أجـل مجـع      بشـأهنا  خصائصها وتبادل املعلومات وبناء القدرات 

  .تهاات فضائية ملراقبوبناء مركب هاالبيانات عن
والحظــت اللجنــة بارتيــاح العمــل الــذي تقــوم بــه الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر             -١٤٨

)، SMPAG) والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية ( IAWNالكويكبــات (
ام لتصــدِّي خلطــر ارتطــام األجســالتوصــيات املتعلقــة باختــاذ تــدابري دوليــة لاللــذان أنشــئا عمــالً ب

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة يف قرارها القريبة من األرض، وهو ما أشارت إليه 
ــة      -١٤٩ ــبكة الدوليـ ــة للشـ ــة التوجيهيـ ــة أنَّ اللجنـ ــة الفرعيـ ــر  والحظـــت اللجنـ ــذار خبطـ لإلنـ

ــات ــد عقــدت اجتماعــا يف   الكويكب ــاين/نوفمرب   ١١ق ــاد   ٢٠١٤تشــرين الث ــالتزامن مــع انعق ب
لشـعبة علـوم الكواكـب يف اجلمعيـة الفلكيـة األمريكيـة.        االجتماع السنوي السادس واألربعني

ــة لعــدَّة      ــة إىل عــروض إيضــاحية بشــأن القــدرات واألنشــطة احلالي ــة التوجيهي واســتمعت اللجن
ــرض مشــروع الصــيغة        ــن األرض. وُع ــة م ــد خصــائص األجســام القريب ــة بتحدي مشــاريع معني

دوليـة وجـرت مناقشـته. وميكـن     النهائية خلطاب إعالن النوايا خبصوص املشـاركة يف الشـبكة ال  
  .www.minorplanetcenter.net/IAWNاالطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع التايل: 

والحظت اللجنة أنَّ االجتماع الثالـث للفريـق االستشـاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات         -١٥٠
عهـد األورويب لبحـوث الفضـاء، التـابع لوكالـة الفضـاء األوروبيـة، قـد انعقـد يف          الفضائية يف امل

ز بصـورة رئيسـية علـى مناقشـة     ، وركَّـ ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٠و ٩فراسكايت، إيطاليا، يومي 
خطة عمل الفريق االستشاري. وقد بيَّن مجيع رؤساء املهام حالة بنود عملهم، واتُّفق علـى أنْ  

  .  م تقارير نصف سنوية عن املهام اجلاريةيقدِّم رؤساء املها
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ــة  وأُبِل  -١٥١ ــغــت اللجن ــق االستشــاري املعــين     ب ــة للفري ــة التوجيهي ــل للجن أنَّ االجتمــاع املقب
بالتخطيط للبعثات الفضائية سوف ُيعقـد علـى هـامش اجتمـاع شـعبة علـوم الكواكـب التابعـة         

الواليـات املتحـدة، يف الفتـرة مـن     نال هـاربر، ماريالنـد،   يوللجمعية الفلكية األمريكيـة، يف ناشـ  
. وقــد ُدعــي رؤســاء املهــام للمشــاركة يف االجتمــاع.  ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٣إىل  ٨

وميكن االطـالع علـى املزيـد مـن املعلومـات يف هـذا الشـأن يف املوقـع الشـبكي الرمسـي للفريـق            
  .)SMPAG( االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية

عــن رأي مفــاده أنَّ مــا تقــوم بــه الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات   وأُعــرب   -١٥٢
والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية مــن أعمــال تقنيــة يــتعني اســتكماهلا    
بآليات رفيعة املستوى لصنع القرار السياسـي، حبيـث ميكـن تنفيـذ التـدابري الراميـة إىل التصـدي        

  .قت املناسب وعلى حنو فعَّالألي هتديد ناشئ يف الو
والحظت اللجنة أنَّ فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض قد جنح يف إنشـاء    -١٥٣

ــات       ــالتخطيط للبعث ــق االستشــاري املعــين ب ــذار خبطــر الكويكبــات والفري ــة لإلن الشــبكة الدولي
  .الفضائية، وأنَّ اللجنة الفرعية قد أوصت حبل ذلك الفريق

طت اللجنة علمـاً مـع التقـدير بعمـل فريـق العمـل، وأشـادت بإجنازاتـه يف تنسـيق          وأحا  -١٥٤
 اجلهود الدولية الرامية إىل التخفيف من حدَّة خمـاطر األجسـام القريبـة مـن األرض، وخصوصـاً     
ــالتخطيط        ــق االستشــاري املعــين ب ــات والفري ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن بإنشــائه للشــبكة الدولي

بت اللجنة أيضاً عن شـكرها لـرئيس فريـق العمـل، سـريجيو كاماتشـو       للبعثات الفضائية. وأعر
  .(املكسيك)، لتفانيه يف العمل

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ٩  

ــتخدام           -١٥٥ ــق باس ــد املتعل ــار البن ــة يف إط ــة الفرعي ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم أحاطــت اللجن
ــادر ــار  مصـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ ــة   القـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ جي، الـــيت يـ
  ).٢٠٨-١٩٢، الفقرات A/AC.105/1088  (الوثيقة
وأيَّدت اللجنة تقرير اللجنة الفرعيـة والفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة          -١٥٦

) النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي عاود االنعقاد برئاسة سام أ. هاربيسـون (اململكـة املتحـدة   
  واملرفق الثاين). ٢٠٨، الفقرة A/AC.105/1088(الوثيقة 
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وشــجَّعت اللجنــة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى بــدء تنفيــذ إطــار األمــان   -١٥٧
ــذه     ــلة تنفيــ ــارجي، أو مواصــ ــاء اخلــ ــة يف الفضــ ــدرة النوويــ ــادر القــ اخلــــاص بتطبيقــــات مصــ

  .)A/AC.105/934  (الوثيقة
ي مفــاده أنَّ إطــار األمــان، بشــكله احلــايل، غــري كــاٍف  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأ  -١٥٨

جملاهبــة التحــديات الــيت يطرحهــا اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وأنَّــه   
، مبــا يف ذلــك يف املــدارات األرضــية، حيــث إنَّ آثــار اســتخدام هاينبغــي عــدم الســماح بانتشــار

مل تقــيَّم بعــُد، وال يوجــد أيُّ إطــار حمــدَّد لتبيــان  مصــادر القــدرة النوويــة علــى البشــرية والبيئــة  
املسؤوليات واستحداث األدوات التقنية والقانونية الكفيلة بالتصدي الناجع للحـاالت اخلطـرية   

  .اليت قد تنشأ بسبب املمارسات غري السليمة
م وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ احلكومات تتحمَّل مسؤولية دولية عمَّا تقـو   -١٥٩

به املنظمات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على اسـتخدام مصـادر القـدرة    
  .النووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ هذه املسألة تعين كل البشرية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك حاجةً إىل مزيـد مـن التنسـيق والتفاعـل       -١٦٠
قنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة         بني اللجنة الفرعية العلمية والت

ملزِمة حتدِّد مسؤوليات الدول عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي، ومـن   
أجل إجراء حبوث بشأن السُّبل والوسائل الكفيلة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنشـطة الفضـاء      

  .د بدائل هلااخلارجي على النحو األمثل أو إجيا
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام             -١٦١

مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضية من أجل معاجلـة مشـكلة حـاالت التصـادم احملتملـة      
ي بني األجسام اليت تستخدم هذه املصادر، وكذلك احتمال عودهتـا َعَرضـيا إىل الغـالف اجلـو    

لألرض. ورأت تلك الوفود أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات   
مناسبة وخطط طويلة األمد ولـوائح تنظيميـة والتشـجيع علـى اعتمـاد معـايري ملزمـة، وكـذلك         

  .إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    

    اء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفض - ١٠  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتدامة أنشـطة        -١٦٢

ــة          ــة (الوثيقـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــا يف تقريـ ــرد بياهنـ ــيت يـ ــد، الـ ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ الفضـ
A/AC.105/1088 ٢٥٩-٢٠٩، الفقرات.(  
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والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة         وأقرَّت اللجنة التوصـيات    -١٦٣
والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد      

، واملرفـــق ٢٥٩، الفقـــرة A/AC.105/1088برئاســـة بيتـــر مـــارتينيز (جنـــوب أفريقيـــا) (الوثيقـــة 
  ).١٥و ١٤الثالث، الفقرتان 

الحظــت اللجنــة أنَّ الفريــق العامــل مل يؤكِّــد أثنــاء الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة   و  -١٦٤
، املرفـق  A/AC.105/1088الفرعية العلمية والتقنية أنَّ بإمكانه املضي قُُدماً يف تنفيذ خطة عمله (

  ) وأنَّ مناقشاته مل تتطرق إىل مسألة تنقيح تلك اخلطة.٦الثالث، الفقرة 
نة أنَّ الفريق العامل مل يؤكِّـد كـذلك خطـة عملـه أثنـاء الـدورة احلاليـة        والحظت اللج  -١٦٥

جموعـة  مبومل يناقشها، بسبب الكم اهلائل من العمل املوضـوعي الـذي اضـطلع بـه فيمـا يتعلـق       
  ).A/AC.105/L.298مشاريع املبادئ التوجيهية (

هذه املسألة أثنـاء دورهتـا   وطلبت اللجنة إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تنظر يف   -١٦٦
م إليهــا تقريــراً بشــأهنا يف دِّ، وأن تقــ٢٠١٦الثالثــة واخلمســني، املقــرَّر عقــدها يف شــباط/فرباير  

  .٢٠١٦دورهتا التاسعة واخلمسني اليت سُتعقد يف حزيران/يونيه 
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -١٦٧

ثـة مـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة بشـأن       مذكِّرة من األمانة عـن جمموعـة حمدَّ    (أ)  
  )؛A/AC.105/L.298استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (الوثيقة 

مشــروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف      (ب)  
)، A/AC.105/C.1/L.343األمد البعيد: ورقـة عمـل مقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل (الوثيقـة         

  دورهتا الثانية واخلمسني؛ يفسبق أن أُتيح للجنة الفرعية الذي 
ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنا "اقتراح بشأن استعراض وحبـث    (ج)  

فكرة إنشاء منصَّة معلومات لألمم املتحـدة تلبِّـي االحتياجـات املشـتركة يف جمـال مجـع وتبـادل        
مـن األرض، ضـمانا ألمـان العمليـات الفضـائية وجوانبـها        املعلومات عن رصد الفضاء القريب

دورهتــا  يف)، ســبق أن أُتيحــت للجنــة الفرعيــة A/AC.105/L.293اهليكليــة والربناجميــة" (الوثيقــة 
  الثانية واخلمسني؛

ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنا "التوصُّل إىل تفسري موحَّد للحـق    (د)  
اً مليثــاق األمــم املتحــدة، مــن حيــث تطبيقــه علــى الفضــاء اخلــارجي،  يف الــدفاع عــن الــنفس وفقــ

زاعـات ولتعزيـز    باعتبار ذلك وسيلةً للحفاظ على بقاء الفضاء اخلارجي بيئةً آمنةً وخاليـةً مـن الـن   
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سـبق أن أُتيحـت    )،A/AC.105/L.294استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (الوثيقة 
  هتا الثانية واخلمسني؛دور يفللجنة الفرعية 

ــق        (ه)   ــق بطرائ ــارات تتعل ــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا "اعتب ــة عمــل مقدَّم ورق
توحيد فهم قضايا حتسني املمارسـات املتَّبعـة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية بـالنظر إىل احلاجـة        

نــة )، ســبق أن أُتيحــت للجA/AC.105/L.295إىل ضــمان أمــان العمليــات يف الفضــاء" (الوثيقــة 
  دورهتا الثانية واخلمسني؛ يفالفرعية 
ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنـا "اعتبـارات واقتراحـات إضـافية       (و)  

لترسيخ فهم اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف  
ىن الشـامل لـذلك املفهـوم ووظائفـه"     األمد البعيد واملمارسات املتَّبعة يف هذا الصدد، وفهم املعـ 

  دورهتا الثانية واخلمسني؛ يف)، سبق أن أُتيحت للجنة الفرعية A/AC.105/L.296(الوثيقة 
ــرِّر        (ز)   ــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا "آن األوان لكــي يق ــة اجتمــاع مقدَّم ورق

مليـات الفضـائية   اجملتمع الدويل ما إذا كان سيدعم جمموعة حلـول فعالـة بشـأن تعزيـز أمـان الع     
أو سينهي عمله بشأن هذا املوضوع بنتائج غري حامسة خاليـة مـن أي حممـل وظيفـي وهامشـية      

  )؛A/AC.105/2015/CRP.15من حيث فائدهتا العملية" (الوثيقة 
ورقــة اجتمــاع مقدَّمــة مــن الواليــات املتحــدة عنواهنــا "مقتــرح مــن الواليــات    (ح)  

أن التوعيــة التعاونيــة بــأحوال الفضــاء" (الوثيقــة     املتحــدة مــن أجــل إنشــاء فريــق خــرباء بشــ      
A/AC.105/2015/CRP.17؛(  

ورقة اجتماع مقدَّمة من الواليـات املتحـدة عنواهنـا "وجهـات نظـر الواليـات         (ط)  
املتحدة خبصوص مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد      

  )؛A/AC.105/2015/CPR.18البعيد" (الوثيقة 
ورقــة اجتمــاع مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا "التقيــيم الروســي ملبــادرة    (ي)  

وإجــراءات االحتــاد األورويب للتقــدُّم مبشــروع مدونتــه لقواعــد الســلوك الفضــائي" (الوثيقــة         
A/AC.105/2015/CRP.19؛(  

ا ورقـة اجتمــاع مقدَّمـة مــن وفـود االحتــاد الروسـي والربازيــل وجنـوب أفريقيــ       (ك)  
والصـــني واهلنـــد (دول جمموعـــة بـــريكس) عنواهنـــا "بيـــان مشـــترك مـــن وفـــود دول جمموعـــة   
"بــريكس" صــادر خــالل الــدورة الثامنــة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف           
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األغراض السلمية، بشأن مسائل تتعلق بوضع املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء    
  ).A/AC.105/2015/CPR.20(الوثيقة اخلارجي يف األمد البعيد" 

والحظـــت اللجنـــة أنَّ الفريـــق العامـــل َعقَـــَد اجتماعـــاً أثنـــاء الـــدورة احلاليـــة للجنـــة،    -١٦٨
َعقَــَد  باســتخدام مــا هــو متــاح لــه مــن خــدمات الترمجــة الشــفوية، وأنَّ رئــيس الفريــق العامــل   

، جـرت  املشـاورات مشاورات غري رمسية مع الوفود املهتمـة أثنـاء الـدورة احلاليـة. وأثنـاء تلـك       
  .املبادئ التوجيهيةمن مشاريع احملدَّثة اجملموعة  أجزاء بعضبشأن  مناقشات

بعـض أجـزاء   والحظت اللجنة التقدُّم احملَرز أثنـاء تلـك املشـاورات غـري الرمسيـة بشـأن         -١٦٩
ها دُّ، وهـو أمــر سيجسَّــد يف وثيقــة جديــدة يعــ حملدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــةاجملموعـة ا 

  رئيس الفريق العامل.
وأبرزت اللجنة أمهيـة العمـل الـذي يضـطلع بـه الفريـق العامـل والتقـدُّم الـذي أحـرزه.             -١٧٠

  وأثنت على رئيس الفريق ملا بذله من جهود بال كَلل.
قـد   ثـة مـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة     أنَّ اجملموعـة احملدَّ  والحظت اللجنـة مـع التقـدير     -١٧١

ــديالت،         ــة إضــافية وتع ــادئ توجيهي ــة وتضــمَّنت مب ــة اخلــرباء األربع ــارير أفرق اســتندت إىل تق
أدخلتها دول أعضاء. والحظـت اللجنـة أنَّ اجملموعـة احملدَّثـة تـوفِّر أساسـاً جيِّـداً إلجـراء املزيـد          

  التوجيهية. ملبادئا وصياغةمن املناقشات 
والحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتَّفق على أن يعمل يف فترة ما بني الـدورات، وعلـى     -١٧٢

أن يواصل رئيسه العمل مع الوفود ومع الفريق املرجعي غري الرمسي املعين بالترمجة واملصطلحات 
يضـاً بـأنَّ رئـيس    املبـادئ التوجيهيـة. وعلمـت اللجنـة أ     جمموعـة مشـاريع  لتحقيق تقدُّم يف صـياغة  

الفريق العامل سيستكشف فكـرة عقـد اجتمـاع عمـل غـري رمسـي آخـر يف فيينـا يف فتـرة مـا بـني            
  الدورتني، ألنَّ من شأن ذلك االجتماع أن يكون آلية فعالة للسري قُُدماً يف العمل.

والحظــت اللجنــة أنَّ عــدَّة توصــيات واردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين     -١٧٣
) تتعلـق مباشـرةً   A/68/189بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (انظر الوثيقة 

ادئ ز علــى حنــو إضــايف أيضــاً أمهيــة االنتــهاء مــن إعــداد املبــبعمــل الفريــق العامــل، وهــو مــا يــربِ
  التوجيهية يف الوقت املناسب.

ــة أيضــاً   -١٧٤ ــادئ التوجيهمــن شــأن  أنَّ  والحظــت اللجن ــة، لــدى وضــعها يف صــيغتها   املب ي
ــان أنشــطة الفضــاء اخلــارجي        ــة، ويف أم ــاء الثق ــز الشــفافية، ويف بن ــة، أن تســهم يف تعزي النهائي
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واســتدامتها، ومــن شــأهنا أيضــاً أن تشــكِّل جــزءا مــن إطــار أوســع يرمــي إىل تعزيــز اســتخدام     
  الفضاء اخلارجي على حنو مستدام.

جمموعة املبادئ التوجيهيـة   على الرغم من أنَّوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه   -١٧٥
احملدَّثة توفِّر أساسـاً سـليماً لوضـعها يف صـيغتها النهائيـة، فـإنَّ ترابطهـا واتِّسـاقها علـى اإلمجـال           

زاال حباجـة إىل املزيـد مـن التحسـني. ومشلـت االقتراحـات املقدَّمـة إعـادة هيكلـة املبـادئ يف            ما
والتــوازن العــام فيهــا؛ وصــياغة أحكامهــا علــى حنــو  أربعــة فصــول مــن أجــل حتســني الوضــوح  

متَّسق؛ وتوضيح عالقة الترابط بينها وبني اإلطـار القـانوين احلـايل؛ وحتقيـق املزيـد مـن التوطيـد        
  ؛ وضمان صوغها بلغٍة تتضمَّن إجراءات ذات توجُّه عملي.فيها والتبسيط واالختصار

للجنـة الفرعيـة أن تكـون قـادرةً علـى      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي      -١٧٦
جمموعة املبادئ التوجيهية، حيث إنَّ من شـأن  واملتمثلة يف إعداد استكمال املهمة املسَندة إليها 

هــذه املبــادئ التوجيهيــة أن تثبــت يف األمــد البعيــد أهنــا وســيلة هامــة يف تعزيــز مصــاحل الــدول     
باره بيئةً عملياتيـة آمنـةً ومسـتقرَّةً وخاليـةً     واجملتمع الدويل يف احلفاظ على الفضاء اخلارجي باعت

من النـزاعات. ودعت تلك الوفود الـدول األعضـاء إىل احلـرص علـى اتِّبـاع هنـج بنَّـاء وتعـاوين         
بغية ضمان تواصل مسار توطيد مشروع املبادئ التوجيهيـة خبطـى سـريعة، علـى النحـو املتَّفـق       

  عليه بتوافق اآلراء.
رأي مفاده أنَّ وضع الصـيغة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة يف      وأعرب بعض الوفود عن  -١٧٧

الوقت املناسـب أمـر يتَّسـم بأمهيـة قصـوى بـالنظر إىل انتشـار احلطـام الفضـائي وازديـاد خمـاطر            
تصادم األجسام الفضائية، ممَّا يشكِّل هتديداً خطرياً ألمان العمليات الفضائية واسـتدامة أنشـطة   

  البعيد.الفضاء اخلارجي يف األمد 
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي احلفــاظ علــى املبــادئ التاليــة عنــد وضــع الصــيغة      -١٧٨

النهائية ملشروع املبادئ التوجيهية: جيب أن ُتفهم االستدامة يف األمد البعيد بأنَّها شرط مسـبق  
ــى األجســام         ــؤثِّر عل ــع أيَّ عمــل ميكــن أن ي ــا مين ضــروري لالضــطالع باألنشــطة الفضــائية مب
ــه، أو ُيلِحــق هبــا ضــررا أو أذى أو      الفضــائية املوجــودة يف املــدار أو الــيت تكــون يف طريقهــا إلي
يدمِّرها؛ وينبغي احليلولة دون أن يصبح الفضاء اخلارجي منطقة نزاع فيمـا بـني البلـدان أو مـع     
 املنظمات من القطاعني اخلاص أو العام؛ وينبغي أن يعترب على حنو واضـح أنَّ وضـع أسـلحة يف   
الفضــاء اخلــارجي أو القيــام بــأي أعمــال عدائيــة فيــه يتنافيــان مــع االســتخدام املســتدام للفضــاء  
اخلارجي؛ وعند اعتماد تدابري للتخفيف من احلطام الفضائي وإزالته، جيب مراعاة املسـؤوليات  
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ال التارخيية للدول املرتادة للفضاء، وال ينبغي، حتـت أيِّ ظـرف، أن ُتلـَزم الـدول الناشـئة يف جمـ      
  حلطام الفضائي أو تقاسم تكاليفه.ارتياد الفضاء بتحمُّل عبء إزالة ا

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ال ينبغـي أن تتضـمن املبـادئ التوجيهيـة أيَّ          -١٧٩
أحكــام ميكــن أن حتــدَّ مــن إمكانيــة الوصــول إىل الفضــاء أمــام الــدول ذات القــدرات الفضــائية  

  و تعيقها عن ذلك.الناشئة، أ
ــاده أنَّ     -١٨٠ ــود عــن رأي مف ــ وأعــرب بعــض الوف ــة باســتدامة أنشــطة   تعقُّ د املســائل املتعلق

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ومنها مـثالً اإلزالـة الفعليـة للحطـام الفضـائي، يتطلـب النظـر        
جانـب   . ودعـت تلـك الوفـود إىل مشـاركة أكـرب مـن      فيها من املنظـورين الـتقين والقـانوين معـاً    

  الفرعية القانونية.اللجنة 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه لدى وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية،   -١٨١

  لتبادل املعلومات بشأن تنفيذها. تصبح اللجنة الفرعية العلمية والتقنية هي احملفل املناسب
توجيهيـة مصـطلح   م مشروع املبـادئ ال وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ال ينبغي أن يستخِد  -١٨٢

ــأحوال الفضــاء"، حيــث تفسِّــ   ــة ب ــة يف أنشــطة الفضــاء هــذا املصــطلح   "التوعي ر اجلهــات الفاعل
أنَّــه ســيكون مــن األنســب  أيضــاً الــذي أعــرب عــن ذلــك الــرأي  خمتلفــة. ورأى الوفــد بطرائــق

اســتخدام مصــطلحات حمــدَّدة للمعلومــات املطلوبــة يف مواقــف حمــدَّدة، مثــل "مســار احلركــة"،  
  الفيزيائية لألجسام". االت االقتراب اخلطري"، و"اخلصائصو"احتم
ميكــن اســتحداث وتطبيــق آليــة دوليــة شــاملة لضــمان ال وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه   -١٨٣

عند توافر املعلومات اجملمَّعـة عـن األحـوال     إالَّاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
  داث الفضائية.سام الفضائية واألحيف الفضاء واألج

منصة معلومات حتت رعاية إنشاء موقفهم فيما يتعلق جبدوى  جمدَّداًوأكَّد بعض الوفود   -١٨٤
دعم تنفيذ املبادئ واملعلومات عن األجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي،  جلمعاألمم املتحدة 

  ات الفضائية.بسالمة العملي مباشرةً تلك املتصلة، وخاصة مستقبالًالتوجيهية اليت ستوضع 
ــة مــع التقــدير حلقــة     -١٨٥ ــة بشــأن اســتدامة  اإلعمــل الوالحظــت اللجن أنشــطة الفضــاء قليمي

ــد  ــومي  الــيت ُعِقــدت يف   اخلــارجي يف األمــد البعي ، ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٨و ٧ســان خوســيه، ي
نظمتها مؤسسة العامل اآلمن، بالتعـاون مـع رابطـة أمريكـا الوسـطى للمالحـة اجلويـة والفضـاء،         و

من وزارة خارجية كوستاريكا، وذكرت أهنا كانت حمفالً قيِّماً لدعم املناقشـات اإلقليميـة    بدعم
والحظـت اللجنـة أيضـاً حلقـة العمـل الدوليـة األوىل        بشأن استدامة الفضاء يف أمريكـا الالتينيـة.  
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ــاول أخطــار التصــادم يف      ــيت تتن ــارب ال ــيم التق ــة بتقي ــداراملعني ــيت ،امل ــومي   ال ــدت ي  ٢٠و ١٩ُعِق
  ي للدراسات الفضائية.سمها املركز الوطين الفرنيف باريس، فرنسا، ونظَّ ٢٠١٥يار/مايو أ

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   - ١١  

وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل 
تطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان املتصلة ب

    النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بدراسـة الطبيعـة          -١٨٦

بة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك      الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابـت بالنسـ  
استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطـوُّرات االتصـاالت   
الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون مسـاس بـدور           

، A/AC.105/1088ر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة    االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت يرد بياهنا يف تقريـ 
  ).٢٧٠-٢٦٠  الفقرات
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد      -١٨٧

طبيعي حمدود ُيخشى أن يصبح يف حالة تشبُّع، مما يهـدِّد اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      
ه؛ وأنـه ينبغـي إتاحتـه جلميـع الـدول بشـروط متكافئـة،        تلك البيئة؛ وأنـه ينبغـي ترشـيد اسـتغالل    

بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة           
وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ من املهم اسـتخدام املـدار الثابـت    

، ولقـرارات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وضـمن اإلطـار       بالنسبة لألرض وفقاً للقـانون الـدويل  
  عاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.القانوين املنصوص عليه يف م

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -١٨٨
دة عليـه، سـواء مـن    الفضاء اخلارجي، وأنَّه ال خيضع للتملُّك الوطين من خالل املطالبات بالسيا

خالل َشـْغِله أو بـأي وسـيلة أخـرى، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه أو تكـرار اسـتخدامه مـراراً، وأنَّ           
املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام   اســتخدامه خيضــع ملعاهــدة  

يل االحتــاد الــدو ، ودســتورالفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى 
  .واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة عنه لالتصاالت
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أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض    عن رأي مفادهوأعرب بعض الوفود   -١٨٩
يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها بإنشـاء مـا يلـزم         

  ونية وتقنية، حسب االقتضاء.قانحكومية دولية من أفرقة عاملة وأفرقة 
    

مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية   - ١٢  
    والتقنية  العلمية
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبشـروع جـدول         -١٩٠

لميـة والتقنيـة، الـيت يـرد بياهنـا يف      األعمال املؤقـت للـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة الع      
  ).  ٢٨٢-٢٧١، الفقرات A/AC.105/1088تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

وأقرَّت اللجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة            -١٩١
  ).٢٧٨-٢٧٣، الفقرات A/AC.105/1088(الوثيقة 
نة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني، اتَّفقت اللجنة علـى  واستناداً إىل مداوالت اللج  -١٩٢

  أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، يف البنود التالية:
  انتخاب الرئيس.  -١  
  تبادل عام لآلراء وعرض التقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٢  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٣  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق       -٤  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
ــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك       -٥   املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبْع

  ئة األرض.تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بي
  احلطام الفضائي.  -٦  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النُّظُم الفضائية.  -٧  
  التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظُم العاملية لسواتل املالحة.    -٨  
  طقس الفضاء.    -٩  
  األجسام القريبة من األرض.    -١٠  
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  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.    -١١  
حسبما هـو مبـيَّن يف خطـة العمـل املمـدَّدة املتعـددة        ٢٠١٦املقرَّر لعام (العمل     

ــة     ــر الوثيقـــ ــل (انظـــ ــالفريق العامـــ ــة بـــ ــنوات اخلاصـــ ، A/AC.105/1065الســـ
  ))٩، واملرفق الثاين، الفقرة ١٨٧  الفقرة

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.استدامة أنشطة   -١٢  
ن يف خطة العمل املتعـدِّدة السـنوات   حسبما هو مبيَّ ٢٠١٦(العمل املقرَّر لعام     

) الـيت مـدَّدهتا اللجنــة   ١٦١، الفقـرة  A/64/20اخلاصـة بـالفريق العامـل (الوثيقــة    
  ))١٩٩، الفقرة A/69/20يف دورهتا السابعة واخلمسني (

ــألرض        -١٣   ــة للمــدار الثابــت بالنســبة ل ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي دراســة الطبيع
ا يف ذلك استخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية،    واستخدامه وتطبيقاته، مب

ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مـع إيـالء اعتبـار    
ــدور االحتــاد        ــدان الناميــة ومصــاحلها، دون مســاس ب خــاص الحتياجــات البل

 الدويل لالتصاالت.

  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
ؤقَّــت للــدورة الرابعــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة   مشــروع جــدول األعمــال امل   -١٤  

العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/       
  بنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعددة السنوات.

العامـل املعـين    واتَّفقت اللجنة على معاودة عقد كلٍّ من الفريق العامل اجلامع والفريـق   -١٩٣
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي والفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة        

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد يف الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
ــدوة الــيت ســوف ينظمهــا مكتــب      -١٩٤ ــوان الن ــة علــى أن يكــون عن شــؤون  واتَّفقــت اللجن

، وفقاً لالتفاق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا       ٢٠١٦الفضاء اخلارجي يف عام 
)، هــو ٢٤، املرفــق األول، الفقــرة A/AC.105/890(الوثيقــة  ٢٠٠٧الرابعــة واألربعــني يف عــام 

 "دور قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاء".

دول آسيا واحمليط اهلادئ بأن يقـوم شـياكي    وأقرَّت اللجنة االتفاق الذي توصَّلت إليه  -١٩٥
ــق العامــل اجلــامع يف عــام      ــان) مبهمــة رئاســة الفري ــويل  ٢٠١٦موكــاي (الياب ــاء ت ف. ك. ، أثن



 

V.15-04657 41 
 

A/70/20 

دادوال (اهلنـد) رئاســة اللجنــة الفرعيــة، علـى أن يواصــل ف. ك. دادوال رئاســته للفريــق العامــل   
  .٢٠١٧اجلامع يف عام 

    
    واخلمسني الرابعةنونية عن أعمال دورهتا تقرير اللجنة الفرعية القا  - جيم  

أحاطت اللجنة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا             -١٩٦
)، الــذي يتضــمَّن نتــائج مــداوالت اللجنــة الفرعيــة بشــأن A/AC.105/1090الرابعــة واخلمســني (

  .٦٩/٨٥قاً لقرار اجلمعية العامة البنود اليت نظرت فيها وف
أوفه شروغل (أملانيا) ملا أبداه من اقتـدار يف  -وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد كاي  -١٩٧

  أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني. قيادة اللجنة الفرعية
ــل       -١٩٨ ــتان والربازيـ ــا وباكسـ ــاد الروســـي وأملانيـ ــو االحتـ ــد ممثِّلـ ــذا البنـ ــار هـ ــم يف إطـ وتكلَّـ

ــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا    –(مجهوريــة  زويال وفــنوجنــوب أفريقيــا والصــني    واجلمهوري
البوليفارية) وكندا وكولومبيا والنمسـا والواليـات املتحـدة واليابـان. كمـا تكلَّـم يف إطـار هـذا         

ي.  والصني ونيابةً عن دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب    ٧٧البند ممثِّل شيلي، نيابةً عن جمموعة الـ
  أيضاً بكلمات تتعلق هبذا البند. ممثِّلو دول أعضاء أخرى وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل

وشــدَّد بعــض الوفــود جمــدَّداً علــى ضــرورة تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   -١٩٩
والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة بغيـة تطـوير قـانون الفضـاء تـدرجيياً بـالتزامن مـع التطـورات            

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

  جنة الفرعية القانونية لتحليلها.الل
    

  غري احلكومية  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية  - ١  
    بقانون الفضاء  فيما يتعلق

ــق باملعلومــات         -٢٠٠ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن
أنشـــطة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات الدوليـــة غـــري احلكوميـــة فيمـــا يتعلـــق    عـــن

، A/AC.105/1090لوثيقــــة الفضــــاء، الــــيت يــــرد بياهنــــا يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة (ا بقــــانون
  ).٤٩-٣٥  الفقرات
ونوَّهــت اللجنــة بأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات       -٢٠١

الدولية غري احلكوميـة ومبسـامهة تلـك املنظمـات يف مسـاعي اللجنـة الراميـة إىل تشـجيع تطـوير          
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لك املنظمات جمدَّداً إىل تقـدمي تقـارير   قانون الفضاء، وأقرَّت توصيةَ اللجنة الفرعية بأن ُتدعى ت
  عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني.

والحظــت اللجنــة أنَّ املعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص (اليونيــدروا) قــد أطلــع      -٢٠٢
ت األخرية بشأن بروتوكـول اتفاقيـة   اللجنة الفرعية، وفقاً ملا قرَّرته، على معلومات عن التطورا

الضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضـائية (الوثيقـة   
A/AC.105/1090٤٧ ، الفقرة  .(  

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٢  

ت اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة معاهـدات        أحاطت اللجنة علماً مبناقشا  -٢٠٣
األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة  

  ).٧٤-٥٠، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 
عـــين حبالـــة وأقـــرَّت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل امل   -٢٠٤

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  
رفـــق األول، ، وامل٥٣، الفقـــرة A/AC.105/1090برئاســـة جـــان فرانســـوا مايـــانس (بلجيكـــا) (

  ).١٦و ١٥و ١٣الفقرات 
علقــة بالفضــاء وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املت  -٢٠٥

اخلارجي تشكِّل أساساً قانونيا ال غىن عنه لـدعم العـدد املتزايـد مـن األنشـطة الفضـائية وتعزيـز        
التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. ورحَّبـت تلـك الوفـود         

بعـُد علـى    اتنضـم إليهـ   بانضمام مزيد من الدول إىل تلك املعاهدات، وشـجَّعت الـدول الـيت مل   
  أن تصبح أطرافاً فيها.

ــى           -٢٠٦ ــاظ عل ــي الضــمان الرئيســي للحف ــانون ه ــيادة الق ــاده أنَّ س ــن رأي مف ــرِب ع وأُع
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية فقط وكفالة استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي  

بأنشـطتها الفضـائية،   يف األمد البعيد. وُرئي أنَّ على مجيع الدول أن تسترشد، عند االضـطالع  
مبعاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي واملبــادئ واإلعالنــات ذات الصــلة، وأن   

  تلتزم بالقانون.
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة أن تراجـع املعاهـدات اخلمـس           -٢٠٧

الفضـاء اخلـارجي، وخصوصـاً     وأن ُتحدِّثها وُتعدِّهلا من أجـل تـدعيم املبـادئ املوجِّهـة ألنشـطة     
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املبــادئ الــيت تكفــل احلمايــة الســتخدامه يف األغــراض الســلمية، وترســي مســؤولية الــدول عــن  
  األنشطة الفضائية اليت تنفذها هيئاهتا احلكومية وغري احلكومية، وُتشجِّع التعاون الدويل.

لفضـاء اخلـارجي   وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة بشـأن ا       -٢٠٨
هتدف إىل إجيـاد حلـول للمشـاكل القائمـة، ممـا يتـيح االنتقـال بالنظـام القـانوين الـدويل اخلـاص            

  بالفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّره.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ النهج اهلادف إىل وضع اتفاقية عاملية شـاملة بشـأن الفضـاء      -٢٠٩

رض، ألن املبادئ الواردة يف صكوك قانون الفضاء املوجـودة حاليـا   اخلارجي سيكون منافياً للغ
تخدام الفضـاء  قد أرست إطاراً يشجِّع كالًّ من البلدان املرتـادة وغـري املرتـادة للفضـاء علـى اسـ      

  اخلارجي واستكشافه.
وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي مراعاة مجيع مصادر قـانون الفضـاء الـدويل، الرمسيـة       -٢١٠
  ارية املتصلة باألنشطة الفضائية.واملادية، من أجل جتميع كل القواعد املعي منها
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ التزايـد السـريع يف األنشـطة الفضـائية وظهـور           - ٢١١

جهات فاعلـة جديـدة يف ميـدان الفضـاء يسـتلزمان زيـادة التنسـيق والتضـافر بـني اللجنـة الفرعيـة            
عاهــدات األمــم لفرعيــة العلميــة والتقنيــة مــن أجــل التوصُّــل إىل فهــم أعمــق مل   القانونيــة واللجنــة ا
  تشجيع قبوهلا وتطبيقها، وتعزيز مسؤولية الدول يف تنفيذ األنشطة الفضائية.املتحدة القائمة و

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

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

    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق           -٢١٢

ف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة املــدار الثابــت بالنســبة     باملســائل املتصــلة بتعريــ 
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد   
والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، الـيت يـرد   

  ).٩٨-٧٥، الفقرات A/AC.105/1090عية (الوثيقة بياهنا يف تقرير اللجنة الفر
ت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء         رَّوأقــ  -٢١٣

اخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونســريات فيليــو (الربازيــل)  
    ).١٧قرة ، واملرفق الثاين، الف٧٨، الفقرة A/AC.105/1090(الوثيقة 
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من شأن إجراء مزيد مـن املناقشـات يف إطـار      -٢١٤
هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال أن يســاعد يف إيضــاح مســائل تنفيــذ قــانون الفضــاء اخلــارجي  
وقانون الفضاء اجلـوي، علـى أن يؤخـذ يف االعتبـار أنَّ قـانون الفضـاء هـو الفـرع الوحيـد مـن           

انون الدويل الذي ليس لـه حيِّـز انطبـاق حمـدَّد ومعـرَّف. وأعربـت تلـك الوفـود أيضـاً          فروع الق
عن استعدادها ملواصلة املشاركة البنَّاءة يف املناقشات املوضوعية بشأن هذه املسـألة، ورأت أنـه   

  ينبغي للجنة أن تعزِّز جهودها بغية التوصُّل إىل اتفاق يف هذا الشأن.
ــود   -٢١٥ ــارة      ورحَّــب بعــض الوف ــة مبســألة تعريــف عب ــق العامــل املتعلق ــيس الفري ــادرة رئ مبب

من املواضيع اليت ال يـزال يتعـيَّن تنظيمهـا يف قـانون الفضـاء، هبـدف        وهي"األنشطة الفضائية"، 
التوصل إىل توافق يف اآلراء، وإنْ كان توافقاً أوليا، مع صرف النظـر مؤقتـاً عـن مهمـة تعريـف      

  ده.الفضاء اخلارجي وتعيني حدو
والحظـت اللجنـة بارتيـاح أنَّ منظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومكتـب شـؤون الفضـاء             -٢١٦

نــدوة مشــتركة عــن الفضــاء اجلــوي بعنــوان "األنشــطة املســتجدة يف جمــال    استضــافااخلــارجي 
الفضاء والطريان املـدين: التحـديات القائمـة والفـرص املتاحـة"، يف مونتريـال، كنـدا، يف الفتـرة         

. والحظت اللجنة أنه سـيجري عقـد نـدوتني للمتابعـة يف     ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠إىل  ١٨من 
. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ    ٢٠١٧ويف فيينا يف عام  ٢٠١٦اإلمارات العربية املتحدة يف عام 

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين الدويل سيقودان الفريق الدراسي الـذي  
قشـات، وأنَّ الـدول األعضـاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي سـُتدعى إىل        أنشئ ليكـون حمفـالً للمنا  

  ترشيح خربائها لعضوية الفريق الدراسي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه أصـبح لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم         -٢١٧

واملسـائل  العلمي والتكنولوجي واالستغالل التجاري للفضاء اخلارجي ومشاركة القطاع اخلاص 
ــف الفضــاء         ــر يف تعري ــاً، أن تنظ ــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عموم ــة املســتجدَّة وتزاي القانوني
اخلارجي وتعيني حدوده. ورأت الوفود اليت أعربت عـن هـذا الـرأي أيضـاً أنَّ مـن شـأن تعريـف        

ام الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أن يساعدا على إنشاء نظام قانوين وحيد ينظِّم حركة األجسـ 
الفضائية اجلوية، ويكفال جانب الوضوح القانوين يف تنفيذ قانون الفضاء وقانون اجلو، ويوضحا 

  مسائل سيادة الدول ومسؤوليتها الدولية واحلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي.
وهـو مـورد    -وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض          -٢١٨

جيب أن ُيستخدم استخداماً رشـيداً وينبغـي أن    -دود معرَّض، بال ريب، خلطر التشبُّع طبيعي حم
يكون متاحاً جلميع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة. فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح            
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للدول إمكانية الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض بشروط منصفة، مبراعاة اعتبارات منـها  
اخلصــوص احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها، وكــذلك املوقــع اجلغــرايف لبلــدان معيَّنــة، علــى 

  وكذلك عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت ومعايري األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورٌد      -٢١٩

على إمكانيات كبرية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـاحل        طبيعي حمدود ينطوي 
مجيع الدول، وأنه معرَّض خلطر التشـبُّع، ممـا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف تلـك البيئـة؛         
وأنَّ من الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط منصـفة، مـع       

اجات البلدان النامية. وكان من رأي تلك الوفـود أيضـاً أنَّ مـن املهـم     إيالء اعتبار خاص الحتي
اســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــاً للقــانون الــدويل ولقــرارات االحتــاد الــدويل           
لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملـدَّد يف معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع إيـالء        

  الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية. االعتبار ملسامهات األنشطة
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -٢٢٠

أو بـأيِّ وسـيلة    شـغله أو  عليه الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيضع للتملُّك القومي بدعوى السيادة
أو تكـرار االسـتخدام، وأنَّ اسـتغالله خيضـع ألحكـام معاهـدة        أخرى، مبـا يف ذلـك االسـتخدام   
  االحتاد الدويل لالتصاالت.الفضاء اخلارجي، ومعاهدات 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض     -٢٢١
ا، بإنشـاء مـا يلـزم    يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيه   

من أفرقة عاملة وأفرقة حكوميـة دوليـة قانونيـة وتقنيـة، حسـب االقتضـاء. ورأت تلـك الوفـود         
أنه ينبغي إنشاء أفرقـة عاملـة أو أفرقـة حكوميـة دوليـة تضـمُّ خـرباء تقنـيني وقـانونيني مـن           أيضاً 

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

    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٤  

    السلمية  األغراض  يف
أحاطــــت اللجنــــة علمــــاً مبناقشــــات اللجنــــة الفرعيــــة القانونيــــة يف إطــــار البنــــد           -٢٢٢

ــق ــريعات املتعلــ ــتخدامه     بالتشــ ــارجي واســ ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــلة باستكشــ ــة ذات الصــ الوطنيــ
ــة       األغــراض يف ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــرد بياهن ــيت ي ، A/AC.105/1090الســلمية، ال

  ).  ١١٠-٩٩الفقرات 
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ــذ        -٢٢٣ ــدأت بالفعــل تنفِّ ــدول األعضــاء فيهــا قــد ب ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي والحظــت اللجن
ــرار  ــواردة يف ق ــة   التوصــيات ال ــة العام ــة ذات الصــلة    ٦٨/٧٤اجلمعي بشــأن التشــريعات الوطني
  ي واستخدامه يف األغراض السلمية.باستكشاف الفضاء اخلارج

ــدويل لالتصــاالت           -٢٢٤ ــاد ال ــؤون الفضــاء اخلــارجي واالحت ــب ش ــى مكت ــة عل ــت اللجن وأثن
ائي إلعــدادمها نشــرة بشــأن املســائل ذات الصــلة بالتســجيل والتــرخيص وختفيــف احلطــام الفضــ    

وإدارة التردُّدات فيما يتعلق بالسـواتل الصـغرية والصـغرية جـدا. وستصـبح تلـك النشـرة مصـدراً         
  هاما للمعلومات بالنسبة للجهات الفاعلة يف جمال الفضاء اليت تعتزم تشغيل مثل هذه السواتل.

والحظــت اللجنــة مــا تضــطلع بــه الــدول األعضــاء مــن أنشــطة شــىت لوضــع أو تعزيــز     -٢٢٥
ينها وسياساهتا الوطنية املتعلقة بالفضاء، ولوضع نظام إلدارة األنشـطة الفضـائية الوطنيـة أو    قوان

حتسني النظام القائم يف هذا اجملال. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ تلـك األنشـطة        
هتــدف إىل حتســني اإلدارة وتعزيــز القــدرة التنافســية وإشــراك األوســاط األكادمييــة وحتســني         

  صدِّي للتحدِّيات اليت يطرحها تطور األنشطة الفضائية والنهوض بتنفيذ االلتزامات الدولية.الت
والحظت اللجنة بارتياح تزايد عدد برامج ومشاريع التعاون الدويل املتعلقة بالفضـاء،    -٢٢٦

وشدَّدت على أمهية قيام الدول بصوغ تشريعات بشـأن الفضـاء، ألنَّ األطـر التنظيميـة الوطنيـة      
  ؤدِّي دوراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها.ت

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ من املهم مراعاة تزايد األنشـطة التجاريـة وأنشـطة القطـاع       -٢٢٧
اخلاص يف الفضاء اخلارجي عند وضع إطار وطين للتنظـيم الرقـايب املتصـل بالفضـاء، وال سـيما      

  أنشطتها الفضائية الوطنية. فيما يتعلق مبسؤوليات الدول عن
واتَّفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عـن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة       -٢٢٨

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية يتـيح للـدول حملـة عامـة شـاملة        
فهـم   فضـاء، ويسـاعدها علـى   عن احلالة الراهنة للقوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة اخلاصـة بال    

  بالفضاء.    ج املتَّبعة على الصعيد الوطين بشأن صوغ أطر تنظيمية وطنية متعلقةُهخمتلف النُّ
ــة         -٢٢٩ ــدول أن تكفــل مواءم ــع ال ــه ينبغــي جلمي ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

مـــع تشـــريعاهتا الوطنيـــة املتعلقـــة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه مواءمـــة وثيقـــة  
املعاهدات الدولية ذات الصلة. ورأت تلك الوفود أيضاً أنه ينبغي جتنُّب الترويج لوضع قـوانني  
ولوائح تنظيمية تتعلق باالستخدام التجاري للفضاء اخلارجي، الذي يعد تراثـاً للبشـرية ومتلكـه    

  مجيع الدول وفق شروط منصفة.
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    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٥  
اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء القـدرات يف     أحاطت  -٢٣٠

ــة (الوثيقــة          ــر اللجنــة الفرعي ــا يف تقري ــيت يــرد بياهن ــانون الفضــاء، ال ــال ق ، A/AC.105/1090جم
  ).١٣٤-١١١الفقرات 

يقـة  ت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البنـد مـن جـدول األعمـال (الوث    وأقرَّ  -٢٣١
A/AC.105/1090 ١٣٤، الفقرة.(  

واتَّفقــت اللجنــة علــى أنَّ التعــاون الــدويل يف إجــراء البحــوث والتــدريب والتعلــيم يف      -٢٣٢
ميدان قانون الفضاء يتسم بأمهية كبرية بغيـة مواصـلة تطـوير األنشـطة الفضـائية وزيـادة املعرفـة        

  باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه.
وأشــارت اللجنــة إىل احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود بغيــة تعزيــز الــوعي بقــانون      -٢٣٣

الفضــاء وأمهيتــه بالنســبة لألنشــطة والــربامج الفضــائية. فمــن شــأن بــذل جهــود يف هــذا اجملــال،  
تتجسَّــد مــثالً يف عقــد حلقــات عمــل ووضــع منــاهج تعليميــة، أن يــؤدي دوراً حامســاً يف بنــاء    

  القدرات ذات الصلة.
وأكَّدت اللجنة جمدَّداً أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسـبة    -٢٣٤

إىل األمم املتحدة، تضطلع بدور هام يف توفري فرص التعليم والتدريب يف جمال قـانون الفضـاء.   
رص الفــ والحظــت اللجنــة أنــه ميكــن تعزيــز االســتعانة هبــذه املراكــز اإلقليميــة لتــوفري مزيــد مــن 

  إلقامة صالت بني األكادمييات.
ونوَّهــت اللجنــة مــع التقــدير بعقــد حلقــة عمــل األمــم املتحــدة التاســعة حــول قــانون       -٢٣٥

الفضــاء الــيت كــان موضــوعها "دور التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء يف تعزيــز ســيادة          
شـرين الثـاين/نوفمرب   ت ٢١إىل  ١٧القانون". وقد ُعقدت حلقة العمل يف بـيجني يف الفتـرة مـن    

واستضـافتها احلكومــة الصــينية وَتَشــاَرَك يف تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   ٢٠١٤
  ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

يط والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ املنتدى التايل ملنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـ       -٢٣٦
 ٢٣إىل  ٢١اهلـــادئ املعـــين بقـــانون الفضـــاء وسياســـاته ســـُيعقَد يف بـــيجني يف الفتـــرة مـــن         

، وستشترك يف استضافته منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
ومعهد قانون الفضاء التابع ملعهد بيجني للتكنولوجيا. وسريكِّز املنتدى على التعـاون اإلقليمـي   

  ال الفضاء وعلى آخر التطورات يف جمال قانون الفضاء وسياساته.يف جم
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وأكَّدت اللجنة جمدَّداً ارتياحها إلجناز املنهاج الدراسي عن قانون الفضـاء وعمليـة حتـديث      - ٢٣٧
جمموعة مواد املطالعة املنشورة على اإلنترنت، وكالمهـا موجـود يف املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون       

  بت بترمجة هذا املنهاج مؤخراً إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.ورحَّ .الفضاء اخلارجي
    

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

ــق باســتعراض         -٢٣٨ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم أحاطــت اللجن
ت الصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا،       املبادئ ذا

  ).  ١٥٣-١٣٥، الفقرات A/AC.105/1090اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول حصراً، بصرف النظـر عـن     -٢٣٩

و االقتصادي أو العلمي أو التقين، أن تقوم بالتنظيم الرقـايب فيمـا   مستوى تطورها االجتماعي أ
يتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وتكييـف التشـريعات الوطنيـة مـع     
املعايري الدولية ذات الصلة. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ احلكومـات تتحمـل املسـؤولية الدوليـة     

 ُتستخدم فيها مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وتضـطلع       عن األنشطة الوطنية اليت
هبا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة، وأنَّ تلـك األنشـطة جيـب أن تكـون مفيـدة للبشـرية،           

  ضارة هبا.  ال
وأهـــاب بعـــض الوفـــود باللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة أن تراجـــع إطـــار األمـــان اخلـــاص    -٢٤٠

مــة وويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وتشــجِّع علــى اعتمــاد معــايري ملزِ بتطبيقــات مصــادر القــدرة الن
  .  القدرة النووية لكفالة االستخدام املسؤول ملصادر

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة            -٢٤١
كوك القانونيــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الصــ  

املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وزيـادة َتقَبُّلـها وتنفيـذها، ووضـع     
  صكوك قانونية جديدة هبذا الشأن.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن ُيـوىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام مصـادر          -٢٤٢
ــة يف الفضــاء اخلــارجي، خصوصــاً يف ا   ملــدار الثابــت بالنســبة لــألرض والغــالف   القــدرة النووي

اجلــوي القريــب مــن األرض، مــن أجــل معاجلــة اجلوانــب القانونيــة ملشــكلة احتمــال اصــطدام     
ــدار واحلــوادث أو حــاالت        ــا يف امل ــاء وجوده ــة أثن ــدرة النووي ــزوَّدة بالق األجســام الفضــائية امل

لـك األجسـام إىل الغـالف    الطوارئ الـيت قـد تنشـأ عـن احلـوادث املتمثلـة يف العـودة العرضـية لت        
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اجلوي لألرض، وكذلك تأثري تلك العودة علـى سـطح األرض، وعلـى حيـاة النـاس وصـحتهم       
  وعلى املنظومة اإليكولوجية.

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

    لتقنية يف احلسبانالفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية وا
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل       -٢٤٣

العام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع       
بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة      أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان، اليت يـرد 

  ).  ١٨٤-١٥٤، الفقرات A/AC.105/1090القانونية (الوثيقة 
، A/AC.105/1090ت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة الـواردة يف تقريرهـا (الوثيقـة     وأقرَّ  -٢٤٤

  ).١٨٤الفقرة 
ار اجلمعيـة  وأشارت اللجنة إىل تزايد كمية احلطام الفضائي، والحظت بارتياح أنَّ إقر  -٢٤٥

، للمبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائي الـيت اعتمـدهتا     ٦٢/٢١٧العامة، يف قرارها 
مثَّـل خطـوة كـربى يف تزويـد مجيـع       )٣(جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،    

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

ــدابري      -٢٤٦ ــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول قــد اختــذت ت ــادئ  لبــدءوالحظــت اللجن تطبيــق املب
التوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــا بشــأن احلطــام الفضــائي مــن خــالل تضــمني تشــريعاهتا    

  الوطنية أحكاماً هبذا الشأن.  
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألملانيــا واجلمهوريــة التشــيكية وكنــدا إلعــدادها خالصــة    -٢٤٧

ــة        ــة، ولألمان ــيت اعتمــدهتا دول ومنظمــات دولي ــايري التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي ال ــة ملع وافي
  الحتفاظها باخلالصة يف صفحة خمصَّصة هلا يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 

اللجنــة علــى دعــوة الــدول األعضــاء فيهــا واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت  واتَّفقــت  -٢٤٨
تتمتَّع بصفة مراقب دائم لديها إىل مواصلة املسـامهة يف اخلالصـة الوافيـة ملعـايري ختفيـف احلطـام       
الفضــائي الــيت اعتمــدهتا الــدول واملنظمــات الدوليــة، بتقــدمي معلومــات بشــأن أيِّ تشــريعات أو 

───────────────── 
 ١١٧الفقرتان  ،)A/62/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )٣(  

  .واملرفق ١١٨و
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بشأن ختفيف احلطام الفضـائي أو حتـديث املعلومـات احلاليـة هبـذا الشـأن، وذلـك         معايري ُتعَتَمد
باستخدام النموذج املخصَّص لـذلك الغـرض. واتَّفقـت اللجنـة أيضـاً علـى دعـوة سـائر الـدول          
األعضاء يف األمم املتحدة إىل املسامهة يف تلـك اخلالصـة الوافيـة، وشـجَّعت الـدول الـيت لـديها        

  هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها. لوائح أو معايري من
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مواصلة إيالء األولوية للجوانب القانونية مـن    -٢٤٩

ــة كــبرية، وذلــك مــن خــالل مناقشــة املســائل        املســائل املتصــلة باحلطــام الفضــائي تتســم بأمهي
فيــف منــه وإزالتــه. ورأت تلــك القانونيــة املتعلقــة بتوليــد احلطــام الفضــائي وتنظــيم مســائل التخ

الوفود أنَّ تدابري التخفيف من احلطام الفضـائي ينبغـي أالَّ تفضـي إىل اعتمـاد معـايري أو عتبـات       
  مفرطة تعيق تنمية قدرات البلدان النامية.

تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة   عــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه يلــزم  وأ  -٢٥٠
الفرعية القانونيـة بغيـة جعـل التطـوير التـدرجيي لقـانون الفضـاء متزامنـاً          العلمية والتقنية واللجنة

نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة        مع التقدُّم الكبري يف علوم وتكنولوجيا الفضـاء، وأنَّ 
، وال سيما املبادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي الصـادرة       العلمية والتقنية الفرعية

، ينبغـي أن ُتعـرض رمسيـا علـى اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إلجـراء حتليـل قـانوين فيمـا            عن اللجنة
  خيص امتثاهلا للمبادئ املتعلقة بالفضاء اخلارجي.

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

    اخلارجي  بالفضاء
للجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون        أحاطت اللجنة علماً مبناقشات ا  -٢٥١

ــام  ــادل ع ــة بالفضــاء         "تب ــاً املعني ــة قانون ــم املتحــدة غــري امللزِم ــات بشــأن صــكوك األم للمعلوم
، الفقــرات  A/AC.105/1090يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة       اخلــارجي"، الــيت 

ــر٢٠٣َّ-١٨٥ ـــ ). وأقــ ــة الفرعيـ ــرارات اللجنــ ــة قــ ــة  ت اللجنــ ــا (الوثيقــ ــواردة يف تقريرهــ ة الــ
A/AC.105/1090 ٢٠٣، الفقرة.(  

والحظت اللجنة أنَّ صكوك األمم املتحـدة احلاليـة غـري امللزِمـة قانونـاً بشـأن األنشـطة          -٢٥٢
ــة بالفضــاء         ــم املتحــدة املتعلق ــز معاهــدات األم ــة وتعزي ــا يف تكمل ــد أدَّت دوراً هام الفضــائية ق

ة فعَّالة للتصدِّي للتحديات املسـتجدة مثـل التحـديات املتعلقـة     اخلارجي، وأهنا تستخدم كوسيل
خلارجي استخداما آمنـاً ومسـتداماً، لكنـها ال ميكـن أن حتـل حمـل الصـكوك        باستخدام الفضاء ا

  امللزِمة قانوناً القائمة.



 

V.15-04657 51 
 

A/70/20 

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ مواصـلة املناقشـة يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال           -٢٥٣
 ُتستخَدم كوسيلة الستعراض تنفيذ الدول األعضـاء لصـكوك غـري ملزِمـة قانونـاً، ألنَّ      ينبغي أال

  االلتزام هبذه الصكوك يكون طوعاً.
ورحَّبت اللجنة باجلهود اليت يبذهلا وفد اليابان يف التـرويج لتبـادل اآلراء يف إطـار هـذا       -٢٥٤

ــن خــالل تبســيط االســت        ــة، م ــة الفرعي ــال اللجن ــن جــدول أعم ــد م ــة  البن ــوارد يف الوثيق بيان ال
A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1    ــات ــة واملنظمــ ــاء يف اللجنــ ــدول األعضــ ــجيع الــ ، وتشــ

احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة علــى الــرد، طواعيــةً وحســب     
. وُدعـي وفـد اليابـان إىل    بردودهـا االقتضاء، علـى ذلـك االسـتبيان، وعلـى تزويـد وفـد اليابـان        

إعداد خالصة جامعة للردود لتقدميها إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسـني يف عـام   
٢٠١٦ )A/AC.105/1090 ١٩١، الفقرة.(  
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه ال يزال هناك اخـتالف كـبري يف اآلراء بشـأن      -٢٥٥
اللجنـة الفرعيـة. ورحَّبـت    املـداوالت يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول أعمـال         ومضـمون  نطـاق 

تلك الوفود أيضاً باتفـاق اللجنـة الفرعيـة علـى االحتفـاظ هبـذا البنـد يف جـدول أعمـال دورهتـا           
  اخلامسة واخلمسني ملواصلة مداوالهتا بشأن مضمونه ونطاقه.

وأُعرِب عن رأي مفاده أنه يلزم أن تؤكِّد اللجنـة مـا إذا كانـت واليـة اللجنـة الفرعيـة         -٢٥٦
 ة ختوِّل ألعضائها أن يناقشوا أيَّ صك من صكوك قـانون الفضـاء الـدويل، مبـا يف ذلـك     القانوني

  الصكوك اليت تكون قيد اإلعداد.
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أال تقتصـر املناقشـات الـيت تـدور يف             -٢٥٧

ة قانونـاً فقـط،   مإطار هذا البند من جدول األعمال على دراسة صكوك األمم املتحدة غري امللزِ
بل ينبغي دراسة مجيع الصكوك غري امللزمة قانوناً املتعلقة باألنشطة الفضائية، املوجـودة بالفعـل   
ــا االحتــاد          ــيت يتواله ــادرة ال ــة باملب ــك املناقشــات املتعلق ــداد. ويشــمل ذل ــد اإلع ــيت هــي قي أو ال

اخلارجي، اليت ينبغـي   األورويب واملتعلقة مبشروع مدونة قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء
أن جتــري بطريقــة شــفافة ضــمن إطــار األمــم املتحــدة، وال ســيما ضــمن إطــار اللجنــة الفرعيــة   

  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.القانونية التابعة للجنة استخدام الف
الــذي عقــده  ،بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ أعمــال التحضــري لالجتمــاعوأعــرب   -٢٥٨

يف نيويورك ملناقشة مشروع مقترح بشأن وضـع مدونـة    ٢٠١٥يف متوز/يوليه  االحتاد األورويب
املعلومـات املتعلقـة   قواعد سلوك، قد أثارت شواغل لدى الدول األعضاء. وقيل إنـه فيمـا عـدا    

ــة تســيري أعمــال       مب ــة عــن طريق ــوفَّر أي معلومــات جوهري ــد االجتمــاع، مل ت كــان وموعــد عق
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، فكـان مـن الصـعب علـى البلـدان االسـتعداد       تارخيهرح حىت االجتماع ومل ُيوزَّع أيُّ نص مقت
  لذلك االجتماع على النحو املناسب.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تـذهب إىل أبعـد مـن      -٢٥٩
مـة قانونـاً، وأن تسـتهدف وضـع قواعـد جديـدة ملزِمـة قانونـاً         جمرد مناقشـة الصـكوك غـري امللزِ   

الفضاء اخلارجي، بغية احلد من أوجه عدم الـيقني القـانوين الـيت تواجههـا البلـدان       بشأن أنشطة
  املرتادة للفضاء والبلدان اليت بدأت ترتاده حديثاً.

    
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٩  

    األغراض السلمية  يف
ت اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق  أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــا  -٢٦٠

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
األغــراض الســلمية، وفقــاً خلطــة عملــها اخلمســية، وهــي مناقشــات يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة 

  .)٢١٦-٢٠٤، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 
ت اللجنـة قـرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتعراض          رَّوأقـ   -٢٦١

اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         
السلمية، الذي عاودت اللجنة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني عقـده برئاسـة سيتسـوكو        

  ).١٠و ٩املرفق الثالث، الفقرتان ، و٢٠٦، الفقرة A/AC.105/1090(الوثيقة  أَوكي (اليابان)
والحظــت اللجنــة اتِّســـاع نطــاق اآلليـــات املســتخدمة يف التعـــاون يف جمــال الفضـــاء        -٢٦٢

 ،ومــذكِّرات التفــاهم ،وتنوعهــا، مبــا فيهــا االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف امللزِمــة قانونــاً
وآليـات التنســيق   ،واملبـادئ وكــذلك املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة     ،لزِمـة قانونـاً  والترتيبـات غـري امل  

املتعدِّدة األطراف اليت يستعني هبا مشغِّلو النظم الفضائية من أجل تنسيق تطوير تطبيقـات تلـك   
واآلليـات امليسِّـرة جملموعـة     ،النظم مبا يعود بـالنفع علـى البيئـة وأمـن البشـرية ورفاههـا والتنميـة       

  افل الدولية واإلقليمية.عة من املنظمات واحملمتنو
ــة أيضــاً أنَّ   -٢٦٣ ــات التعــاون يف األنشــطة الفضــائية ســيتيح     والحظــت اللجن اســتعراض آلي

احلصول على صورة واضحة عن خمتلف أشكال التعاون الـدويل يف األنشـطة الفضـائية اجلاريـة     
سيسـهم يف تعزيـز التعـاون الـدويل     هذا االسـتعراض   وحتليل جناحها. والحظت اللجنة أيضاً أنَّ

  يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
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والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ تبــادل املعلومــات يف إطــار هــذا البنــد دلَّ علــى اتســاع     -٢٦٤
ادئ جمموعة اآلليات التعاونية الدوليـة الـيت تسـتخدمها الـدول األعضـاء يف اللجنـة، وأنَّ مثـة مبـ        

وإجراءات مشتركة انبثقت من خالل تبـادل اآلراء هـذا، مـع نظـر الـدول األعضـاء يف خمتلـف        
ــاون املســتقبلي يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة لتيســري التع ــات احملتمل اآللي

  األغراض السلمية.
    

    قانونيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية ال  - ١٠  
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باالقتراحــات     -٢٦٥

املقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكـي تنظـر   
ريـر اللجنـة   فيها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، الـيت يـرد بياهنـا يف تق         

  ).  ٢٢٥-٢٢٠، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 
واستناداً إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، اتَّفقت اللجنـة    - ٢٦٦

  على أن تنظر اللجنة الفرعية، أثناء دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:  
  

    املنتظمة البنود      
  انتخاب الرئيس.  -١  
  تبادل عام لآلراء.  -٢  
معلومــات عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة غــري     -٣  

  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٤  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٥  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر         (ب)    

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي يف الســبل والوســائل الكفيل
ــدويل     للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال

  لالتصاالت.
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ة ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف    التشريعات الوطني  -٦  
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٧  
    

    املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة      
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -٨  

  وإمكانية تنقيحها. اخلارجي
لمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف     تبادل عام ل  -٩  

  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـاً املعنيـة         -١٠  

  بالفضاء اخلارجي.
  اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء. تبادل عام لآلراء بشأن  -١١  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٢  

    
    البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل      

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٣   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي
  اض السلمية.واستخدامه يف األغر

ــام        ــوخَّى لع ــدِّدة      ٢٠١٦(العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب حســبما ه
ــال دورهتــا         ــن أعم ــة القانونيــة ع ــة الفرعي ــواردة يف تقريــر اللجن ــنوات، ال الس

  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003واخلمسني ( احلادية
    

    البنود اجلديدة      
فضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام ال     -١٤  

بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          بشــأن
  السادسة واخلمسني.

واتَّفقت اللجنة على أن ُيعاود يف الدورة اخلامسـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة        -٢٦٧
اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي  َعقْــُد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة
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وتطبيقها، والفريـق العامـل املعـين بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، والفريـق العامـل           
ي واسـتخدامه يف  املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارج 

  األغراض السلمية.
اللجنة الفرعية، أثناء دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني،    واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تعاود   -٢٦٨

النظــر يف مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة   
  وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة.اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

نتهيـة واليتـه للفريـق    فرانسـوا مايـانس (بلجيكـا)، الـرئيس امل    -وأثنت اللجنة على جـان   -٢٦٩
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا، لتفانيـه   

  يف رئاسة الفريق العامل ولسعيه الدؤوب للمضي قُُدماً مبناقشاته.
ــ  -٢٧٠ ــدول       رَّوأق ــة وال ــا الغربي ــة دول أوروب ــه جمموع ــذي توصــلت إلي ــاق ال ــة االتف ت اللجن

تيد (أملانيا) رئاسـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات       -على أن يتوىل برنارد مشيت األخرى
  األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.

واتَّفقت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون      -٢٧١
 فضاء أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية.الفضاء إىل تنظيم ندوة حول قانون ال

    
    لفضاء والتنمية املستدامةا  - دال  

نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضاء والتنمية املستدامة"، وفقـاً لقـرار     -٢٧٢
  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 

وجنـوب أفريقيـا   تان والربازيل وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو أملانيا وإندونيسيا وباكس  -٢٧٣
واهلند والواليات املتحـدة واليابـان.   واملكسيك البوليفارية) ومصر -(مجهورية زويال وفنوفرنسا 

  لو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.ألقى ممثِّ ،أثناء التبادل العام لآلراءو
ــت         -٢٧٤ ــر املسـ ــة: "آخـ ــاع معنونـ ــة اجتمـ ــة ورقـ ــى اللجنـ ــة علـ ــت معروضـ ات يف جدَّوكانـ
" ٢٠١٥مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املســــتدامة وخطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــام  ســــياق

)A/AC.105/2015/CRP.13.(  
ل اهلنـد بعنـوان: "معلومـات حمدَّثـة عـن      واستمعت اللجنة إىل عرض إيضاحي قدَّمه ممثِّـ   -٢٧٥

  استخدام مدخالت تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة يف اهلند".
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والحظت اللجنة أنَّ تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء ميكن أن تضـطلع بـدور مهـم      -٢٧٦
االقتصــادية يف مجيــع البلــدان. ونوَّهــت اللجنــة   -يف تعزيــز اســتدامة البيئــة والتنميــة االجتماعيــة 

ة مـن الفضـاء   بقيمة التكنولوجيا الفضائية والتطبيقات الفضـائية والبيانـات واملعلومـات املسـتمدَّ    
حيث إسهامها يف حتقيق التنمية املستدامة، بوسائل منها حتسـني صـوغ السياسـات وبـرامج     من 

العمل ومن مثَّ حتسـني تنفيـذها يف سـياق إدارة األراضـي وامليـاه، والـنُّظُم اإليكولوجيـة البحريـة         
والساحلية، والرعاية الصحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من أخطار الكـوارث والتصـدِّي للطـوارئ،    

لـوجي، والزراعـة،   ع البيولطاقة، واملالحة، والرصد السيزمي، وإدارة املوارد الطبيعيـة، والتنـوُّ  وا
  واألمن الغذائي.

اللجنة املعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة إىل زيـادة           والحظت  - ٢٧٧
  حتياجات اإلمنائية وإدراكه هلا.وعي اجملتمع بفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية اال

اللجنة أيضاً استمرار حمطـة الفضـاء الدوليـة يف أداء دورهـا يف جمـال التعلـيم       والحظت   -٢٧٨
  والتواصل مع األوساط التعليمية على نطاق العامل.

ــى الصــعيد          -٢٧٩ ــذة عل ــة املنفَّ ــن أنشــطة التوعي ــدد الكــبري م ــاح الع ــة بارتي والحظــت اللجن
ناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم   اإلقليمي من أجل ب

مـع التقـدير الـدور الـذي     أيضاً اللجنة والحظت وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة. 
تؤدِّيه املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة، يف جمـال   

  د ذات الصلة بالفضاء.تدريس املوا
ــابقات واملعـــارض والنـــدوات      -٢٨٠ ــؤمترات واملسـ ــيم عـــدد مـــن املـ ــة تنظـ والحظـــت اللجنـ

واحللقــات الدراســية املتصــلة بالفضــاء علــى نطــاق العــامل، ممــا أتــاح إمكانيــة إقامــة صــالت بــني 
  املعلمني والطالب وتزويدهم بفرص للتدريب والتعليم.

ات خبصوص تنفيذ نتائج مؤمتر واظبتها على تقدمي آخر املستجدَّوأثنت اللجنة على األمانة مل  - ٢٨١
 األمم املتحدة للتنمية املستدامة على الصعيد احلكومي الدويل وصياغة خطة األمم املتحدة للتنميـة ملـا  

 A/AC.105/2014/CRP.15و A/AC.105/2013/CRP.7، كما يرد يف ورقـات االجتمـاع   ٢٠١٥بعد عام 
  .A/AC.105/2015/CRP.13و A/AC.105/C.1/2015/CRP.26و A/AC.105/C.1/2014/CRP.21و

وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يواصــل، يف حــدود قدراتــه،    -٢٨٢
االضطالع بدور فاعل يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعـين خبطـة األمـم املتحـدة للتنميـة      

العمليات املتعلقـة مبـؤمتر    الوكاالت فيما خيصُّ وسائر اآلليات املشتركة بني ٢٠١٥ملا بعد عام 
، من أجل العمـل علـى إدراج   ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
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اإلشــارات املرجعيــة والعناصــر املتصــلة بالفضــاء يف الوثــائق الــيت تصــدرها األمانــة العامــة لألمــم 
 املتحدة يف إطار تلك العمليات.

عرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضـروري تعزيـز التعـاون الـدويل وتعزيـز      وأ  -٢٨٣
التعاون فيما بني بلدان املنطقة الواحدة وتبـادل اخلـربات واملمارسـات الفضـلى وبنـاء القـدرات       
ــال األنشــطة          ــي يف جم ــدويل واإلقليم ــاون ال ــي، إذ ميكــن للتع ــوطين واإلقليم ــى املســتويني ال عل

ق التآزر وينشر الوعي بالفوائد الـيت تعـود هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء علـى        الفضائية أن حيقِّ
 التنمية املستدامة.

ب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تيسِّر التمثيل املناسب للقدرات الفضـائية يف  وأُعرِ  - ٢٨٤
  العمليات. عمليات التنمية املستدامة الدولية واإلقليمية والوطنية، وإدماجها مؤسسيا يف تلك

ب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي زيــادة التشــجيع علــى تطــوير تكنولوجيــا الفضــاء   وأُعــرِ  -٢٨٥
  .٢٠١٥وترسيخها كعنصر حاسم األمهية يف خطة التنمية ملا بعد عام 

ب عن رأي مفاده أنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن يعـزِّز الشـراكات، وأن يواصـل     وأُعرِ  -٢٨٦
الدول األعضـاء، وخصوصـاً البلـدان الناميـة، بوسـائل منـها تزويـدها         تقدمي املساعدة التقنية إىل

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

    الفوائد العَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة - هاء  
نـون "الفوائـد العَرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء:      نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املع   -٢٨٧

  .٦٩/٨٥استعراض احلالة الراهنة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
كولومبيـا  وكنـدا و  الربازيـل ومجهوريـة كوريـا   إيطاليـا و وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو   -٢٨٨

  والواليات املتحدة واليابان.واهلند 
  :العروض اإليضاحية التاليةلبند إىل واستمعت اللجنة يف إطار هذا ا  -٢٨٩

 ل إيطاليا؛ثِّ"علوم احلياة الفضائية: اآلثار على كوكب األرض"، قدَّمه مم  (أ)    

ئية يف "مثال على الفوائد العرضية والفرص اليت تتيحهـا التكنولوجيـات الفضـا     (ب)    
 ل كندا؛ثِّكندا"، قدَّمه مم

ــأين املعا    (ج)     ــوي املتـ ــطرابات الغـــالف اجلـ ــري   "اضـ ــلوك غـ ــع السـ ــالتزامن مـ ــة بـ َينـ
  .ل الربازيلثِّزايد النشاط السيزمي"، قدَّمه مماالعتيادي للحيوانات قبل ت
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وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بشـأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة        -٢٩٠
ت إلدارة التنميـة  تكنولوجيا الفضاء، الـيت أفضـت إىل اسـتحداث اسـتراتيجيا    لبالفوائد العَرضية 

بتكارات يف جماالت علمية عديـدة، منـها   اللجنة علماً أيضاً باالوأحاطت  .االقتصادية اإلقليمية
وعلــوم املــواد. وأحاطــت اللجنــة علمــاً كــذلك   والبيولوجيــا والكيميــاء وطــب األســنانالطــب 

ــات       ــل اســتخدام التكنولوجي ــدين، مث ــة ذات الصــلة يف اجملتمــع امل ــة بالتطبيقــات العملي الروبوتي
املعزَّزة يف الطب، والقياس الضوئي اللوين لرصد مستويات املياه ألغـراض الزراعـة، واسـتخدام    
تكنولوجيــات معــزَّزة خلفــض اســتهالك الطاقــة، وتقنيــات حمسَّــنة يف أعمــال التشــحيم والقطــع   

ــة واحلفــر، ومــن أجــل تيســري استكشــاف املــوارد، وحتســني     ــبىن التحتي ــق،   ،ال ومكافحــة احلرائ
  القائمني بأعمال البحث واإلنقاذ.ديد املواقع اجلغرافية، واملالحة، وتتبع وحت

متثِّــل حمرِّكـاً قويـا لالبتكــار   تكنولوجيـا الفضـاء   لأنَّ الفوائــد العَرضـية  علـى  اللجنـة   اتَّفقـت و  - ٢٩١
ية الفوائـد العَرضـ  هـذه  أنَّ التكنولوجي والنمو يف القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات. واتَّفقت على 

    ميكن أن تسخَّر لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إىل جانب أهداف التنمية املستدامة.
ــة     -٢٩٢ ــة أنَّ احلكومــات وضــعت سياســات وطني  نشــر تســتهدف خصيصــاًوالحظــت اللجن

والترويج النشيط ملـا هلـذه التكنولوجيـات مـن فوائـد عرضـية مـن خـالل          ئيةالتكنولوجيات الفضا
خيص وإجراءات محاية امللكية الفكرية، بغية تيسري ودعم جهود الشركات تبسيط إجراءات الترا

  الناشئة الرامية إىل إدخال املنتجات املستمدة من التكنولوجيات الفضائية إىل األسواق. 
ــى أنَّــ    -٢٩٣ ــة عل ــرويج  واتَّفقــت اللجن ــد العَرضــية  لالســتفادة مــن ا ه ينبغــي مواصــلة الت لفوائ

اعدت على استحداث تكنولوجيات مبتكـرة يف قطاعـات أخـرى،    لتكنولوجيا الفضاء، ألهنا س
  .  املعيشةوأسهم يف حتسني مستوى  الوطنية ممَّا أفضى إىل النهوض باالقتصادات

القطــاع اخلــاص واألوســاط  والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك     -٢٩٤
  .عَرضية لتكنولوجيا الفضاءلفوائد الاليت اسُتفيد فيها من ايف خمتلف املشاريع األكادميية 

املعنــون  )الناســا(دارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء  اإلوقــد أُتــيح للجنــة منشــور    -٢٩٥
"Spin-off 2015."  
    

    الفضاء واملياه - واو  
نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون "الفضـاء وامليـاه"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة            -٢٩٦

  .٦٩/٨٥العامة 
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لـو باكســتان وفرنسـا ومصــر واهلنـد والواليــات املتحــدة    م يف إطــار هـذا البنــد ممثِّ وتكلَّـ   -٢٩٧
  لو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.ألقى ممثِّ ،أثناء التبادل العام لآلراءوواليابان. 

  :املوضوعني التالينيبشأن  نيإيضاحي نيواستمعت اللجنة إىل عرض  -٢٩٨
اء ألغــراض إدارة امليــاه: أنشــطة وكالــة الفضــاء     "تســخري تكنولوجيــا الفضــ    (أ) 

  ل إيطاليا؛اإليطالية وإجنازاهتا"، قدَّمه ممثِّ
يف أطلـس للجيولوجيـا املائيـة    إنتـاج  : )ResEau"مشروع إدارة املـوارد املائيـة (    (ب) 

  .ل سويسراتشاد استناداً إىل الصور الساتلية البصرية والرادارية"، قدَّمه ممثِّ
ناقشة، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقـة بامليـاه، وسـاقت    وأثناء امل  -٢٩٩

  أمثلة على الربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل.
والحظت اللجنة أنَّ املياه واملسائل ذات الصلة هبا أصبحت من أخطر املشـاكل البيئيـة     -٣٠٠

عليهــا آثــار سياســية، وأنَّ احلفــاظ علــى املــوارد املائيــة   الــيت تواجــه البشــرية وكــثريا مــا تترتَّــب 
املوجودة واسـتخدامها اسـتخداماً سـليماً يتَّسـمان بأمهيـة بالغـة السـتمرار احليـاة علـى كوكـب           
ــدعم صــانعي       ــات املســتمدَّة مــن الفضــاء ميكــن أن ت األرض. ورأت يف ذلــك الصــدد أنَّ البيان

  ارة املوارد املائية.السياسات يف اختاذ قرارات مستنرية بشأن إد
والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنصَّــات الفضــائية الــيت ُتعــىن باملســائل املتعلقــة بامليــاه،      -٣٠١

واالستخدام الواسع للبيانات املسـتمدَّة مـن الفضـاء يف إدارة امليـاه. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ        
ــات غــري الفضــائ     ــةً بالتكنولوجي ــه، مقترن ــا الفضــاء وتطبيقات ــؤدِّتكنولوجي ــا يف ية، ت ي دوراً هام

معاجلــة الكــثري مــن املســائل املتعلقــة بامليــاه، مبــا يف ذلــك رصــد الــدورات املائيــة العامليــة وأمنــاط  
ــاه،     ــة ودراســتها، وإعــداد خــرائط جمــاري املي ــة،  الطقــس غــري االعتيادي ــة األهنــار اجلليدي ومراقب

خزانـات امليـاه ومشـاريع الـري،     وتقدير التدفقات الناجتـة عـن ذوبـان الثلـوج، وختطـيط وإدارة      
ورصد آثار الفيضانات واجلفاف واألعاصري والتخفيف من حدَّة هذه اآلثـار، وحتسـني توقيـت    

  التنبؤات اجلوية ودقتها.
ــادرة      -٣٠٢ ــة أنَّ العمــل جــارٍ، يف إطــار مب ــق املخــتص برصــد األرض  اوالحظــت اللجن لفري

م املعلومــات للمســاعدة علــى ظُشــاء شــبكة لــُن، علــى إنيف آســيايف الطبيعــة  امليــاهاملعنيــة بــدورة 
بلـداً آسـيويا مـن خـالل دمـج البيانـات وتبادهلـا         ٢٠تطبيق اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة يف    

  كأساس الختاذ القرارات املناسبة بشأن السياسات الوطنية املتعلقة باملياه.
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   الفضاء وتغيُّر املناخ - زاي  
جــدول األعمــال املعنــون "الفضــاء وتغيُّــر املنــاخ"، وفقــاً لقــرار  نظــرت اللجنــة يف بنــد   -٣٠٣

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
ومجهوريــة كوريــا  ممثِّلــو إندونيســيا وباكســتان واجلزائــر    تكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد    و  - ٣٠٤

وجنـــوب أفريقيـــا وفرنســـا ومصـــر والواليـــات املتحـــدة واليابـــان. وتكلَّـــم أيضـــاً املراقـــب عـــن   
ــوالســلفادور.  ــآلراء  أثن ــام ل ــادل الع ــون      ،اء التب ــون دائم ــو دول أعضــاء أخــرى ومراقب ــى ممثِّل ألق

  كلمات تتعلق هبذا البند.
واستمعت اللجنة إىل عـرض إيضـاحي بعنـوان "اسـتخدام ُمـدخالت رصـد األرض يف         -٣٠٥

  ل اهلند.دراسات تغيُّر املناخ يف اهلند"، قدَّمه ممثِّ
ونـة: "الفضـاء وتغيُّـر املنـاخ: أدوات توصـيف تغيُّـر       ورحَّبت اللجنـة حبلقـة النقـاش املعن     -٣٠٦

املناخ، ومساعدة اجملتمعـات وتعزيـز القـدرة علـى التكيُّـف"، الـيت ُعِقـدت علـى هـامش دورهتـا           
احلاليــة ونظَّمتــها فرنســا. وشــدَّدت حلقــة النقــاش علــى الــدور الرئيســي لــألدوات الفضــائية يف  

لعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة   املفاوضات اليت ستفضي إىل الدورة احلادية وا
تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل    ٣٠اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، املقرَّر عقدها يف باريس يف الفترة من 

  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١
لو وكاالت الفضاء أثناء حلقة النقاش مـن عـزم   ورحَّبت اللجنة أيضاً مبا أعرب عنه ممثِّ  -٣٠٧
مؤمتر قمـة رؤسـاء وكـاالت    "ى اعتماد إعالن مشترك بشأن تغيُّر املناخ وإدارة الكوارث يف عل

، املزمــع عقــده يف مدينــة مكســيكو، املكســيك،  "الفضــاء بشــأن تغيُّــر املنــاخ وإدارة الكــوارث 
مــه األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفضــائية  ، والــذي تنظ٢٠١٥ِّأيلول/ســبتمرب  ١٨و ١٧يــومي 

لة الفضاء املكسيكية. وسوف يقدَّم ذلك اإلعالن املشترك كمسـامهة رمسيـة يف   وتستضيفه وكا
ر موقفهـا الثابـت بشـأن مـا لعلـوم الفضـاء       مؤمتر األطراف وسيمثِّل فرصـة إضـافية للجنـة لتكـرِّ    

والتطبيقــات الفضــائية مــن أمهيــة حيويــة يف حتســني املعــارف األساســية بشــأن الكــون وحتســني   
الذي اعتمـده يف  القرار مجيع أحناء العامل، على النحو املنصوص عليه يف  احلياة اليومية للناس يف

مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف          ١٩٩٩عام 
  "األلفية الفضائية: إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية".واملعنون  ،األغراض السلمية

ســتمرار االجتــاه املفــزع يف االحتــرار العــاملي، علــى النحــو املبــيَّن يف والحظــت اللجنــة ا  -٣٠٨
: اآلثــار، ٢٠١٤يئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيُّــر املنــاخ، املعنــون "تغيُّــر املنــاخ         اهلتقريــر 



 

V.15-04657 61 
 

A/70/20 

والتكيُّف، وهشاشة األوضاع"، واآلثار السـلبية لتغيُّـر املنـاخ الـيت تلحـق جبميـع البلـدان وتـؤثِّر         
  غري متناسبة على البلدان النامية.و بصفة خاصة

يـه بيانـات الرصــد   والحظـت اللجنـة الـدور البــالغ األمهيـة واملتعـاظم بـاطراد الــذي تؤدِّ        -٣٠٩
العاملي الساتلي للطقس واملناخ يف رصد تغيُّر املناخ، واحلد مـن أسـباب ذلـك التغيُّـر والتكيُّـف      

ائية واملتعدِّدة األطـراف يف تنفيـذ األنشـطة    مع آثاره. وشدَّدت اللجنة على أمهية الشراكات الثن
املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخ ورصــد األرض، كــاجلهود الــيت تبــذهلا املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة،     
ــام      ــة بســواتل رصــد األرض يف اجتماعهــا الع ــة املعني ــق املخــتص برصــد األرض، واللجن والفري

يف  ٢٠١٤تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٣٠إىل  ٢٨الثـــامن والعشـــرين، املعقـــود يف الفتـــرة مـــن     
ــن خــالل          ــن الفضــاء م ــاخ م ــة املن ــا مبراقب ــى التزامه ــرويج، وشــدَّدت عل  ختطــيطترومســو، الن

  سجالت البيانات الفضائية وإنتاجها وحتسينها وتوفريها على حنو متَّسق على الصعيد العاملي.
التصـدِّي  مي الـدعم جلهـود   أمهية املبادرات العامليـة الراميـة إىل تقـد   أيضاً اللجنة  والحظت  -٣١٠

تغيُّر املنـاخ مـن خـالل اسـتخدام األدوات الفضـائية، كالنظـام العـاملي لرصـد املنـاخ الـذي يـوفِّر            ل
الدعم التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، وفريـق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصـاد      

 والحظـت حلكومية الدولية املعنيـة بتغيُّـر املنـاخ.    اجلوية، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، واهليئة ا
أنَّ متابعـة اجلهـود الراميـة إىل التصـدِّي لتغيُّـر املنـاخ علـى الصـعيد العـاملي يقتضـي            كذلكاللجنة 
  بني اللجنة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. تنسيق األنشطةتعزيز 
ملســـتمدَّة مـــن الفضـــاء أعطـــت، إىل جانـــب الرصـــد والحظـــت اللجنـــة أنَّ البيانـــات ا  -٣١١

األرضي، صورة متكاملـة لبيئـة األرض املتغيِّـرة، وأدت دوراً هامـا يف التوصُّـل إىل فهـم تبعـات        
تغيُّر املنـاخ العـاملي علـى البشـرية. وأشـارت اللجنـة أيضـاً إىل ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود             

التكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ وتقليـل آثـاره السـلبية.         لتعزيز استخدام التطبيقات الفضائية مـن أجـل  
وأشارت اللجنة كذلك إىل ضرورة إدماج السياسـات الوطنيـة الناجحـة املتعلقـة بـالتكيُّف مـع       

  .٢٠١٥تغيُّر املناخ يف خطة التنمية ملا بعد عام 
فضـائية  وسلَّمت اللجنة بأمهية املبادرات اإلقليميـة، مثـل مبـادرة "تسـخري التطبيقـات ال       -٣١٢

ملنفعة البيئة"، التابعة للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـيت تشـجِّع      
ر تغيُّــر املنــاخ علــى اســتخدام التطبيقــات الفضــائية يف الرصــد البيئــي بغــرض التخفيــف مــن آثــا  

  والتكيُّف معها.
يف الفتـرة املفضـية إىل الـدورة    والحظت اللجنة أنَّ عدداً من املؤمترات قـد تقـرَّر عقـدها      - ٣١٣

احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، مثـل املـؤمتر   
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تشـرين األول/أكتـوبر    ٦إىل  ٤الدويل املقرَّر أن تنظِّمه الوكالة الفضـائية اجلزائريـة يف الفتـرة مـن     
ــوان "تغيُّــ   يف ٢٠١٥ ــر العاصــمة بعن ــار يف مســارات    اجلزائ ــع جيــب أخــذه يف االعتب ــاخ: واق ر املن

التنمية: النمذجة واألدوات الفضائية والتكيُّف". وسريكِّز هذا املؤمتر على آثـار تغيُّـر املنـاخ علـى     
  منطقة البحر األبيض املتوسط وسيهدف إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن هذه املسألة.

ــة عــدد والحظــت  -٣١٤ ــاء ســواتل رصــد    مــن اجلهــود اًاللجن ــة إىل بن ــة الرامي ــة اجلاري الوطني
األرض وإطالقها وتشغيلها هبدف تتبُّع مظـاهر تغيُّـر املنـاخ وآثـاره، ومـا أبدتـه البلـدان املرتـادة         

  للفضاء من استعداد دائم لتبادل بيانات رصد األرض على حنو كامل ومفتوح.
    

    حدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املت - حاء  
نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون "اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء يف           -٣١٥

  .٦٩/٨٥منظومة األمم املتحدة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
أثنــاء ولـو إندونيسـيا ومجهوريـة كوريـا واهلنـد واليابـان.       وتكلَّـم يف إطـار هـذا البنـد ممثِّ      -٣١٦

  لو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.ألقى ممثِّ ،التبادل العام لآلراء
  واستمعت اللجنة إىل عروض إيضاحية عن املواضيع التالية:  -٣١٧

  ل الصني؛"برنامج الصني للرحالت الفضائية املأهولة"، قدَّمه ممثِّ  (أ)  
ــا الفضــاء يف      (ب)   "التقريــر املرحلــي للمركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجي

  ل الصني؛دئ، الصني"، قدَّمه ممثِّآسيا واحمليط اهلا
م املعلومـات اجلغرافيـة يف اإلدارة   ظُ"استخدام التطبيقات الفضائية وتطبيقات ُن  (ج)  

الفعَّالة ملخاطر الكوارث: ممارسـات اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف        
  آسيا واحمليط اهلادئ"، قدَّمه املراقب عن هذه اللجنة.

وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة أَطْلَعـت فيهـا اللجنـة علـى نتـائج         -٣١٨
الدورة اخلامسة والـثالثني لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي          

  .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨و ٢٧(آلية األمم املتحدة للفضاء)، املعقودة يف بون، أملانيا، يومي 
ة باتفاق آلية األمـم املتحـدة للفضـاء علـى أن يركِّـز تقريـر األمـني العـام         ورحَّبت اللجن  -٣١٩

ــرة الســنتني          ــم املتحــدة لفت ــة األم بشــأن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء ضــمن منظوم
علـــى موضـــوع مســـاعدة اللجنـــة يف أعماهلـــا التحضـــريية املتعلقـــة بالـــذكرى  ٢٠١٧-٢٠١٦

عــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف  الســنوية اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة امل 
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ــراض الســلمية "اليونيســبيس+   ــذي ســيكون  ٥٠األغ ــن  "، ال ــة  عنصــراً رئيســيا م دورات اللجن
، وسيقدِّم حملـةً عامـةً عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا كيانـات األمـم         ٢٠١٨وهيئتيها الفرعيتني يف عام 

"، وتعزيـز التعـاون الـدويل يف    ٥٠سبيس+املتحدة هبـدف املسـامهة يف الركـائز الرئيسـية لــ"اليوني     
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

ورحَّبت اللجنة مع التقدير بالتقرير اخلاص آللية األمـم املتحـدة للفضـاء عـن موضـوع        -٣٢٠
  ).A/AC.105/1091الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل (

فتوحـة غـري الرمسيـة الثانيـة عشـرة آلليـة األمـم        ارتيـاح أنَّ الـدورة امل  بوالحظت اللجنـة    -٣٢١
املتحــدة للفضــاء قــد ُنظِّمــت كجــزء ال يتجــزأ مــن املــؤمتر الــدويل املشــترك بــني األمــم املتحــدة   
وأملانيا املعـين برصـد األرض: حلـول عامليـة لتحـديات التنميـة املسـتدامة يف اجملتمعـات املعرَّضـة          

 . وقـد أتـاح  ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٨إىل  ٢٦فتـرة مـن   للخطر، الذي ُعِقـد يف بـون، أملانيـا، يف ال   
ُنظِّم يف شكل مناظرة رفيعة املستوى مشتركة بـني مـؤمتر بـون وآليـة األمـم       ذي، الهذا احلدث

املتحدة للفضاء بشأن تسـخري املعلومـات الفضـائية خلدمـة التنميـة، فرصـةً للمشـاركني إلجـراء         
دِّيات والفـرص القائمـة يف جمـال تعمـيم     حوار مع منظومة األمم املتحدة هبدف اسـتعراض التحـ  

، ودراســة ٢٠١٥ر التنميــة ملــا بعــد عــام  اطــإاألرض يف اجملــاالت الرئيســية يف  عمليــات رصــد
اآلفــاق املشــتركة بشــأن زيــادة اســتخدام املعلومــات املســتمدَّة مــن الفضــاء يف حتقيــق األهــداف 

  اإلمنائية العاملية.
شــتركة الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء وكيانــات   اللجنــة اجلهــود التعاونيــة امل  والحظــت  -٣٢٢

ــيت        ــة ال ــا الفضــاء يف حــل املشــاكل العاملي ــز اســتخدام تكنولوجي األمــم املتحــدة مــن أجــل تعزي
تواجهها البشرية، يف جماالت منها بناء قدرة الـدول علـى الصـمود يف وجـه صـدمات متعـدِّدة.       

ي" للحـد مـن خمـاطر الكـوارث     ويف ذلك الصدد، أحاطت اللجنة علمـاً باعتمـاد إطـار "سـيندا    
، يف اليابـان، وباألنشـطة املنفَّـذة يف إطـار خطـة      ٢٠١٥، يف آذار/مارس ٢٠٣٠-٢٠١٥لفترة 

م املعلومـات  ظُـ عمل آسيا واحمليط اهلادئ بشأن االستفادة مـن تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء ونُ    
  .٢٠١٧-٢٠١٢ اجلغرافية يف احلد من خماطر الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة، للفترة

وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن ميضــي، مــن خــالل كيانــات    -٣٢٣
األمم املتحدة، يف الترويج لزيادة التطبيق العملي لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة،      

  .٢٠١٥بالنظر إىل ما لذلك من دور حمفِّز يف حتقيق التنمية يف سياق ما بعد عام 
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    اللجنة يف املستقبل دور  - طاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنـون "دور اللجنـة يف املسـتقبل"، وفقـاً لقـرار        -٣٢٤

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية     وإيطاليا وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسي  -٣٢٥

وكنــدا واملكســيك وفييــت نــام البوليفاريــة) -والصــني وفنـــزويال (مجهوريــةوشــيلي وسويســرا 
ممثِّلــو دول ألقــى  ،أثنــاء التبــادل العــام لــآلراءوواململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة واليابــان. 

  ذا البند.هب تتعلق كلمات أعضاء أخرى
ــة إىل عــرض إيضــاحي عنوانــه "مســامهة اليابــان يف املرحلــة الالحقــة      -٣٢٦ واســتمعت اللجن

  ل اليابان.ثِّئية لأللفية من خالل رصد األرض"، قدَّمه مملألهداف اإلمنا
    

    ة للجمعية العامةاألوىل والرابع نيللجنت كشتراملخصَّص املجتماع اال  - ١  
رحَّبــت اللجنــة باالجتمــاع املخصَّــص املشــترك الــذي ســتعقده اجلمعيــة العامــة، وفقــاً     -٣٢٧

لتحـديات  ا معاجلـة هـذا االجتمـاع إىل    ، بني جلنتيها األوىل والرابعـة. ويهـدف  ٦٩/٣٨لقرارها 
  يف األمد البعيد.   ء اخلارجياحملتملة اليت تواجه أمن الفضاء واستدامة أنشطة الفضا

 ٢٢والحظــت اللجنــة أنَّ هــذا االجتمــاع املخصَّــص املشــترك ســُيعقَد بعــد ظهــر يــوم     -٣٢٨
ر الرئيسـان  وسُيصـدِ ، وسيترأسه رئيسا اللجنـتني األوىل والرابعـة.   ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

  جلمعية العامة.ا ملمارساتملخَّصاً للمناقشات وفقاً 
والحظت اللجنة أنَّ مكتيب اللجنتني األوىل والرابعـة سـيبتان يف شـكل هـذا االجتمـاع        -٣٢٩

املخصَّص املشترك. وطلبت إىل األمانة أن تبلغ املكتبني بالتوصـيات الـيت ستصـدر عـن اللجنـة،      
  ء يف اللجنة الحقاً بالقرار املتَّخذ.وأن تبلغ الدول األعضا

وأوصت اللجنة بأن يتضمن االجتماع املخصَّـص املشـترك حلقـة نقـاش تليهـا مناقشـة         -٣٣٠
فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشـفافية  عامة. وينبغي أن يضم فريق حلقة النقاش رئيس 

لشـؤون نـزع السـالح ومـديرة مكتـب      واملمثلـة السـامية    وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي
  شؤون الفضاء اخلارجي.

وأوصــت اللجنــة بــأن يتنــاول االجتمــاع املخصَّــص املشــترك املواضــيع الفرعيــة التاليــة:   -٣٣١
احلطام الفضائي، وطقس الفضاء، واستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وتـدابري     

  رجي.الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلا
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وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يقــدِّم تقريــراً إىل االجتمــاع     -٣٣٢
فريـق اخلـرباء احلكـوميني     الصـادرة عـن  لتوصـيات  لاللجنـة   كيفيـة تنفيـذ  املشترك املخصَّص عـن  

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      العمل على ضمان، وال سيما من خالل يف تقريره الدوليني
  لبعيد.يف األمد ا

الجتماع املشـترك  اليت ميكن أن يتمخض عنها ا ،ورأت اللجنة أنَّ من النتائج امللموسة  -٣٣٣
التبــادل املنــتظم للمعلومــات بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ومكتــب نــزع    ،املخصَّــص

  السالح وسائر كيانات منظومة األمم املتحدة.
ط املعنيـة بـرتع السـالح واألوسـاط     وشجَّعت اللجنـة علـى تعزيـز التعـاون بـني األوسـا        -٣٣٤

  املدنية املعنية بالفضاء، من أجل التصدي للتحديات احملتملة أمام أمن الفضاء واستدامته.
"توصيات فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين    مذكِّرة األمانة، املعنونة  والحظت اللجنة أنَّ  -٣٣٥

آراء الدول األعضاء يف جلنـة اسـتخدام    بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي:
ــلمية" (   ــراض الســ ــارجي يف األغــ ــاء اخلــ ــُتتاح )Add.2و Add.1و A/AC.105/1080الفضــ ، ســ

  لالجتماع املخصَّص املشترك.
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة ميكن أن توفِّر لالجتمـاع املخصَّـص املشـترك، وفقـاً       -٣٣٦

ابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي،       بشـأن تـد   ٦٨/٥٠لقرار اجلمعية العامة 
تقريــراً عــن التــدابري العمليــة الــيت اتَّخــذهتا الــدول األعضــاء يف اللجنــة فيمــا يتعلــق بالتوصــيات     

. وميكـن أن يلخِّـص هـذا التقريـر الـردود علـى االسـتبيان        فريق اخلـرباء احلكـوميني  الصادرة عن 
ا يتعلـق بتلـك التـدابري العمليـة، وأن يـوزَّع مسـبقاً علـى        الذي ُعمِّـم علـى الـدول األعضـاء فيمـ     

الدول األعضاء اليت أسهمت يف إعداد التقرير، ليتسىن حتديث املعلومـات الـواردة فيـه وعرضـه     
  من مثَّ على االجتماع املخصَّص املشترك.

ة وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ االجتماع املشـترك املخصَّـص ميكـن أن يـوفِّر فرصـة جيـد        -٣٣٧
للتعامـل مـع املسـائل املتعلقـة بالفضـاء الـيت هلـا آثـار علـى          أفضـل  سـبل   القتراحللدول األعضاء 

يف  هلفضاء اخلـارجي واحلفـاظ علـى اسـتخدام    عن اوالية اللجنتني، مثل نزع الطابع العسكري 
  األغراض السلمية فقط.

اقش مســائل منــها ميكــن أن ينــ االجتمــاع املخصَّــص املشــترك وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ  - ٣٣٨
تنفيذ تدابري الشفافية وبناء الثقة املقترحة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني، ووضـع مدونـة قواعـد        

  سلوك دولية مقبولة على الصعيد العاملي، وتفسري احلق يف الدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي.
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 املعين بتدابري الشفافية اخلرباء احلكومينيآلية األمم املتحدة للفضاء وتقرير فريق   - ٢  
    الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي  وبناء
أن تصــدر تقريــراً خاصــا آلليــة األمــم املتحــدة للفضــاء لكــي األمانــة  إىلطلبــت اللجنــة   -٣٣٩

تنظر فيه عند انعقاد دورهتا التاسعة واخلمسني، يتناول تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـر فريـق    
تصـلة مبنظومـة األمـم املتحـدة، وأن تنسِّـق إعـداد هـذا التقريـر مـع هيئـات           اخلرباء احلكـوميني امل 

األمم املتحدة املعنية. وينبغي أن يتطرق هذا التقرير إىل كيفية قيام هيئات األمم املتحـدة بـدعم   
تنفيــذ تــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وفقــاً لوالياهتــا القائمــة، وأن    

بل اليت ميكن هبا هليئات األمم املتحدة أن تساعد الدول األعضاء يف تنفيذ توصـيات  يستبني السُّ
الفريق. وينبغي أن يتناول التقرير أيضاً طرائق تنسـيق عمـل هيئـات األمـم املتحـدة مبـا يتماشـى        

  .٦٨/٥٠مع التوصيات العامة الواردة يف تقرير الفريق كما أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
    

    دور اللجنة يف املستقبلبشأن  لآلراءتبادل   - ٣  
الحظـــت اللجنـــة أنَّ بعـــض الوفـــود اقترحـــت إنشـــاء فريـــق خـــرباء معـــين باألجســـام    -٣٤٠

واألحداث الفضائية تابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية وتعيني مقرِّر له. وميكن هلذا الفريـق أن  
بـاء التـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة       يستند يف أعماله إىل أمـور منـها تقريـر فريـق اخلـرباء      

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة. وميكـن أن يركِّـز علـى املسـائل         
 هــذه املعلومــات وحتليــل ،املتصــلة بتبــادل املعلومــات الالزمــة لــدعم ســالمة العمليــات الفضــائية

شـأن آليـات وإجـراءات للتعـاون علـى      وتفسريها. كمـا ميكـن أن يستكشـف ويقتـرح حلـوالً ب     
الصعيد الدويل، حسب االقتضـاء، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، ويعمـل حسـبما يكـون مناسـباً          

يف األمد البعيـد مـن    ةعلى تنفيذ املبادئ التوجيهية املستقبلية املتعلقة باستدامة العمليات الفضائي
ون هناك حاجـة إىل خـدمات   حيث سالمة هذه العمليات. والحظت اللجنة كذلك أنه لن تك

  أمانة، لكن ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن ينخرط يف العمل مع فريق اخلرباء.
إىل تزايــد عــدد اجلهــات الفاعلــة يف جمــال الفضــاء   ه نظــراًوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــ   -٣٤١

غــي أن اخلــارجي وتنويــع أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، فهنــاك عــدد مــن املســائل اجلامعــة الــيت ينب  
تتناوهلــا اللجنــة باعتبارهــا املنتــدى املالئــم لتســوية املســائل املتعلقــة بقــانون الفضــاء، مــن أجــل    

د مــن توزيــع الفوائــد الــيت تنطــوي عليهــا واألمــن يف الفضــاء اخلــارجي والتأكُّــ الســالمةضــمان 
  .عادالً علوم وتكنولوجيا الفضاء توزيعاً

نــت علــى ســبيل األولويــة مــن معاجلــة مســألة  وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة متكَّ   -٣٤٢
التوصُّل إىل تفاهم مشترك بشأن األسس والطرائق القانونيـة للجـوء، يف حـاالت افتراضـية، إىل     
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الدفاع عن النفس، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، حسب انطباقه على الفضـاء اخلـارجي. والحـظ    
عايري الـيت وضـعتها اللجنـة مـن أجـل التوصُّـل       ذلك الوفد أيضاً أنَّ هذا املوضوع يستويف متاماً امل

ــق بســبل          ــال املتعل ــار جــدول األعم ــاقَش يف إط ــيت ميكــن أن ُتن ــم مشــترك للمواضــيع ال إىل فه
  ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

ة مــن وضــع جمموعــة فعَّالــلاللجنــة هــي املنتــدى الرئيســي  ب عــن رأي مفــاده أنَّعــرِوأُ  -٣٤٣
نشطة الفضاء اخلـارجي، وإلجـراء   أل التنفيذ اآلمن واملسؤولاألدوات اليت من شأهنا أن تضمن 

تقييم للتطبيـق العملـي للتوصـيات الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني. فكـثري مـن هـذه            
التوصــيات ميكــن حتويلــها إىل تـــدابري تنظيميــة، وميكــن تنفيـــذها باعتبارهــا مبــادئ توجيهيـــة        

  .يف االضطالع بأنشطة الفضاء اخلارجي الًبرشد هبا مستقَتسُي
ترسيخ سيادة القانون يف الفضاء اخلارجي وتعزيـز التعـاون    ب عن رأي مفاده أنَّعرِوأُ  -٣٤٤

الدويل يف الفضاء اخلارجي، وبناء القدرات واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد   
كفـاءة وفعاليـة    حتسِّـن اللجنـة ينبغـي أن    رأي مفـاده أنَّ عـرب عـن   عمل اللجنـة. وأُ  متثل صميم

يف  ماً، لكـي حتـرز تقـدُّ   من خالل مواكبة التطورات اجلديدة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي  عملها
تعزيــز ســيادة القــانون يف الفضــاء اخلــارجي مــن خــالل التركيــز علــى تعزيــز     : اجملــاالت التاليــة

القائمة؛ وحتسني بنـاء القـدرات عـن طريـق تشـجيع       التطبيق العملي ملعاهدات الفضاء اخلارجي
االستفادة الكاملة مـن مبـادرات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مثـل مبـادرة علـوم الفضـاء           

ــاد ا   ــا ارتي ــادرة تكنولوجي ــانون    إلاألساســية، ومب نســان للفضــاء، واحللقــات الدراســية بشــأن ق
حظر التكنولوجيا؛ وتقـدمي   رفعيا واملكتب؛ والتمكني من نقل التكنولوج يتوالهاالفضاء، اليت 

ــم        ــا الفضــاء، املنتســبة إىل األم ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت دعــم املكتــب إىل املراكــز اإلقليمي
املتحدة، من أجل تعميق التعاون الدويل، مع التركيـز الواضـح علـى احتياجـات البلـدان الناميـة       

ــة املنحــى والقائمــة علــى مشــا    ــة وذات املنفعــة وعلــى تعزيــز أنشــطة التعــاون العملي ريع والعادل
  ي.رجيف تطوير أنشطة الفضاء اخلا يضاملتبادلة لكي يتسىن املُ

ه ينبغـــي للجنـــة أن تواصـــل تشـــجيع التعـــاون اإلقليمـــي ب عـــن رأي مفـــاده أنَّـــعـــرِوأُ  -٣٤٥
واألقاليمي وتعزيز تفاعلها مع اآلليات واملبـادرات اإلقليميـة ذات الصـلة بالفضـاء، وأن تـدرس      

ديدة من التعاون على النهوض باستخدام الفضاء، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى     األشكال اجل
التعاون بني الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثـة العهـد بارتيـاد الفضـاء بغيـة تضـييق الفجـوة        

  .٢٠١٥صوب تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  بينهما والعمل معاً
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العمــل علــى وضــع وتنفيــذ إجــراءات يف   عــرب عــن رأي مفــاده أن تواصــل اللجنــة وأُ  -٣٤٦
  .الكفاءة والشفافية يف عملها زيادةاملستقبل من أجل 

    
    مسائل أخرى  - ياء  

نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون "مسـائل أخـرى"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة           -٣٤٧
  .  ٦٩/٨٥العامة 
 أملانيـا و إكـوادور و أسـتراليا وجنـتني  األرو االحتاد الروسي ممثِّلويف إطار هذا البند وتكلَّم   - ٣٤٨

 بـريو و بولنـدا و بلغاريـا و الربتغـال والربازيـل  و إيطاليـا و اإلسـالمية) - إيران (مجهوريـة و إندونيسياو
 سـلوفاكيا و رومانيـا و اجلمهورية العربية السـورية و اجلمهورية التشيكيةواجلزائر و تونسو تركياو
 كنـدا و البوليفاريـة) - وفرتويـال (مجهوريـة   فرنسـا ووالعـراق  والصـني   شـيلي و سويسراو السودانو
اململكـة العربيـة   و املكسـيك و مصـر و لكسـمربغ و لبنـان و كينيـا و كولومبياو كوستاريكاو كوباو

وتكلَّـم أيضـاً    اليابـان. والواليات املتحـدة و  هولنداو هنغارياو النمساواململكة املتحدة و السعودية
الدول العربيـة، وممثـل لكسـمربغ نيابـةً عـن االحتـاد        ل مصر نيابةً عن جامعةثِّيف إطار هذا البند مم

  ذا البند.تتعلق هب كلمات ممثِّلو دول أعضاء أخرى ألقى ،أثناء التبادل العام لآلراءو األورويب.
ل ثِّـ واستمعت اللجنة إىل عرض إيضـاحي عنوانـه "تـدريس الفضـاء للشـباب"، قدَّمـه مم        -٣٤٩

  فرنسا.
    

ؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي الذكرى السنوية اخلمسون مل  - ١  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر     ُعرِضت علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن األمانـة عنواهنـا "        -٣٥٠
األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية: موضـوع    

خدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      دورات جلنة است
  .)A/AC.105/L.297" (٢٠١٨وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 

 ،دت خطة العمل الـواردة فيهـا  رة، وأيَّكِّمة يف تلك املذاملقدَّباملقترحات بت اللجنة ورحَّ  - ٣٥١
لالحتفـال بالـذكرى السـنوية     عمـال التحضـريية متهيـداً   واتفقت علـى ضـرورة أن تبـدأ األمانـة األ    

اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    
وأن تتشاور يف هذا الشأن عن كثـب مـع الفريـق     ،")٥٠("اليونيسبيس+ ٢٠١٨السلمية يف عام 

فرعيتني ("فريق اخلمسة عشر") الـذي سـوف   املؤلَّف من أعضاء مكتب اللجنة ومكتيب هيئتيها ال
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ــة وهليئتيهــا الفــرعيتني ومــديرة مكتــب     ليشــكِّ ــة التابعــة للجن ــة العامل ، إىل جانــب رؤســاء األفرق
" (انظـــر الوثيقـــة ٥٠ليونيســـبيس+مـــن أجـــل "االلجنـــة التوجيهيـــة  شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي،

A/AC.105/L.297 مـع جلنـة أحبـاث     العمـل ة علـى  األمان أيضاً عت اللجنةوشجَّ ).(أ) ١٥، الفقرة
إعـداد وثـائق    علـى واألكادميية الدولية للمالحة الفضـائية   اجلويةالفضاء واالحتاد الدويل للمالحة 

  ".٥٠"اليونيسبيس+ باملؤمتراملعلومات األساسية اخلاصة 
م إليهـا وإىل جلنتيهـا الفـرعيتني، كـل يف دورتـه لعـام       وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تقـدِّ   -٣٥٢

  األعمال التحضريية.ز يف م احملَربشأن التقدُّ ، تقريرا٢٠١٦ً
    

    ٢٠١٧- ٢٠١٦تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  
من دول آسيا واحمليط اهلادئ ودول أوروبـا   بالترشيحات املقدَّمة أحاطت اللجنة علماً  -٣٥٣

مناصـب  لشـغل  الغربيـة ودول أخـرى    ودول أوروبـا  يب الشرقية ودول أمريكا الالتينيـة والكـاري  
ورئـيس اللجنـة الفرعيـة     ،والنائـب األول لـرئيس اللجنـة    ،رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة 

مــن قــرار  ٢٩للفقــرة  ، وفقــا٢٠١٧ً-٢٠١٦ورئــيس اللجنــة، علــى التــوايل، للفتــرة  ،القانونيــة
  )٤(.٦٩/٨٥اجلمعية العامة 

ملنصـب النائـب   ريقيـة قـرَّرت أن يرشِّـح السـودان ممثلـه      الـدول األف والحظت اللجنـة أنَّ    -٣٥٤
. وطلبت اللجنة من السـودان يف هـذا   ٢٠١٧-٢٠١٦ر اللجنة للفترة الثاين لرئيس اللجنة/مقرِّ

  الصدد أن يرشِّح ممثله لذلك املنصب قبل انعقاد الدورة السبعني للجمعية العامة.
    

    املسائل التنظيمية  - ٣  
اتفقــت عليــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني أيَّــدت اللجنــة مــا   -٣٥٥

اســتخدام احملاضــر   ) بشــأن وقــف ٢٣٥، الفقــرة A/AC.105/1090( ٢٠١٥عــام  املعقــودة يف
 ي، مـع مراعـاة ضـرورة املضـ    التسـجيالت الرقميـة بصـفة دائمـة     واسـتخدام  رةاحلرفية غـري احملـرَّ  

    رقمية.يف حتسني تطبيقة التسجيالت القُُدماً 
)، وبنـاء علـى املقتـرح    ٢٩٧، الفقـرة  A/66/20( ٢٠١١ووفقاً ملا قرَّرته اللجنة يف عام   -٣٥٦

ــدَّم  ــها  املقـ ــاء علـــى طلبـ ــة بنـ ــتعراضمـــن األمانـ ــرَّرة    باسـ ــة غـــري احملـ ــر احلرفيـ ــتخدام احملاضـ اسـ
)A/AC.105/C.2/L.282  ــى ــة عل ــال إىل    اســتخدام وقــف )، اتَّفقــت اللجن تلــك احملاضــر واالنتق

───────────────── 
بشأن تشكيل مكاتب  A/AC.105/2015/CRP.22و A/AC.105/2015/CRP.21أُتيحت للجنة ورقتا االجتماع  )٤(  

  .٢٠١٧-٢٠١٦فرعيتني للفترة اللجنة وهيئتيها ال
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علـى ضـرورة املضـي قُـُدماً يف حتسـني       . كمـا اتَّفقـت  التسجيالت الرقمية بصفة دائمةخدام است
  .تطبيقة التسجيالت الرقمية

وأيَّــدت اللجنــة قــرار اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة الــذي اتَّخذتــه يف دورهتــا الثانيــة    -٣٥٧
 ملعايري الـيت وضـعتها  ا) بشأن تنقيح ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088( ٢٠١٥واخلمسني يف عام 

االتفـاق الـذي   ) و٢٩٨، الفقـرة  A/66/20( ٢٠١١يف دورهتا الرابعة واخلمسـني يف عـام    اللجنة
 ، الفقــرةA/AC.105/1038( ٢٠١٣لت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا اخلمســني يف عــام  توصَّــ
ة تفويضـاً  ضمان توفري الوقت الـالزم ألعمـال األفرقـة العاملـة، وإعطـاء األمانـ      ) من أجل ٢٤٢

. وأيَّدت اللجنة يف هذا الصدد توصية اللجنـة الفرعيـة بسـريان هـذه     واضحاً لتنفيذ هذه املعايري
املعايري نفسها، وفق مقتضـى احلـال، علـى تنظـيم أعمـال اللجنـة، الـيت عـادة مـا تتضـمن، علـى            

  غرار اللجنة الفرعية، عدداً كبرياً من العروض اإليضاحية العلمية والتقنية.
وطلبت اللجنة إىل األمانـة أن تعـرض علـى اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا           -٣٥٨

 وسائل تقنيـة متاحـة ملسـاعدة الوفـود يف التنبـه إىل الوقـت       أيَّ ٢٠١٦الثالثة واخلمسني يف عام 
  .لكلمات والعروض اإليضاحيةا الذي تستغرقه

 ٢٠١٦الفـرعيتني يف عـام    هـا ة وجلنتياألمانة أن تتيح لدورات اللجن إىلوطلبت اللجنة   -٣٥٩
لــدى اللجنــة وهيئتيهــا  املعمــول هبــا تتضــمَّن القواعــد واإلجــراءات واملمارســات وافيــةً خالصــةً

  ئق.جتهيز الوثا يف جمال الفرعيتني، مبا يف ذلك
    

    ة واخلمسنيتاسعمشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة ال  - ٤  
  :  ٢٠١٦عام  يف واخلمسني تاسعةأثناء دورهتا البنود التالية النظر يف الأوصت اللجنة ب  -٣٦٠

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  تبادل عام لآلراء.  -٢  
  سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -٣  
  .ة واخلمسنيلثتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثا    -٤  
  واخلمسني. امسةرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلتق  -٥  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٦  
  الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -٧  
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  الفضاء واملياه.  -٨  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -٩  
  حدة.استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املت  -١٠  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١١  
  مسائل أخرى.  -١٢  

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  - كاف  

اتَّفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقَّـت التـايل لـدورهتا ودوريت جلنتيهـا الفـرعيتني            -٣٦١
  :٢٠١٦عام   يف
  

املكانالتاريخ 

 فيينا٢٠١٦شباط/فرباير ٢٦إىل ١٥منقنيةاللجنة الفرعية العلمية والت
 فيينا ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥إىل٤مناللجنة الفرعية القانونية

 فيينا ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٧إىل٨من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 


