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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الرابعةالدورة 

        ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -  كانون الثاين/يناير ٣٠فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مةمقدِّ  - الًأو  
قدت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة (اللجنـة الفرعيـة)، التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء         ع  -١

واخلمسني يف مكتب األمـم املتحـدة بفيينـا،     الرابعةاخلارجي يف األغراض السلمية (اللجنة)، دورهتا 
 ).اليابان( تشياكي موكاي، برئاسة ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ إىل كانون الثاين/يناير ٣٠ من

  ] جلسة.٢٠وعقدت اللجنة الفرعية [  -٢
    

    احلضور -ألف 
أذربيجــان، التاليــة األعضــاء يف اللجنــة: االحتــاد الروســي،  ٧٣الـــ حضــر الــدورة ممثلــو الــدول  - ٣

أملانيــا، اإلمــارات العربيــة ألبانيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكــوادور،  أرمينيــا، األرجنــتني، األردن،
اإلسالمية)، إيطاليـا، باكسـتان، الربازيـل،    - أوكرانيا، إيران (مجهورية أوروغواي، املتحدة، إندونيسيا،

 بـيالروس،  املتعددة القوميات)، بريو،- الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولة
ة كوريـا،  ، مجهوريـ ، اجلمهوريـة العربيـة السـورية   ةتشـيكي اجلمهوريـة ال تايلند، تركيا، تونس، اجلزائـر،  

جنوب أفريقيـا، رومانيـا، سـري النكـا، السـلفادور سـلوفاكيا، السـودان، السـويد، سويسـرا، شـيلي،           
نــام، قطــر، كنــدا،   البوليفاريــة)، فييــت- الصــني، العــراق، ُعمــان، فرنســا، الفلــبني، فنـــزويال (مجهوريــة

ك، اململكـة العربيـة   املكسـي املغـرب،  كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، لكسمربغ، ماليزيـا، مصـر،   
نيوزيلنـدا،  يرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، النمسـا، نيجرييـا،      أالسعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

 اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
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بــاراغواي ، أن تــدعو املــراقبني عــن ٨٦٠و ٨٥٥ها ييف جلســت ،رت اللجنــة الفرعيــةوقــرَّ  -٤
على طلبـهم،   بناًءوالنرويج، ومالطة وميامنار وناميبيا وقربص وغواتيماال واجلمهورية الدومينيكية 

يكون يف ذلك مسـاس بطلبـات أخـرى    أالَّ  م خالهلا حسب االقتضاء، علىوالتكلُّ حلضور الدورة
 انب اللجنة بشأن صفة تلك الدول.قرار من ج يِّينطوي ذلك على أ الَّمن هذا القبيل وأ

 بنـاءً ، أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،     ٨٥٥رت اللجنة الفرعية يف جلستها وقرَّ  -٥
، املعنــون "مشــاركة االحتــاد ٦٥/٢٧٦وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة  ،علــى طلبــه، حلضــور الــدورة

يكـون يف ذلـك   أالَّ  قتضـاء، علـى  م خالهلـا حسـب اال  والـتكلُّ  األورويب يف أعمال األمم املتحـدة"، 
قـرار مـن جانـب اللجنـة بشـأن       يِّينطوي ذلك علـى أ  الَّمساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأ

  صفة االحتاد األورويب.
أن تــدعو املراقــب عــن منظمــة فرســان مالطــة   ة ذاهتــا لســاجلرت اللجنــة الفرعيــة يف وقــرَّ  -٦

أالَّ  حسـب االقتضـاء، علـى    ،م خالهلـا على طلبه، حلضور الـدورة والـتكلُّ   بناًءالعسكرية املستقلة، 
قرار مـن جانـب    يِّينطوي ذلك على أ الَّيكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأ

  اللجنة بشأن صفة تلك املنظمة.
وحضر الدورة مراقبون عن مكتب شؤون نزع السالح باألمانة العامـة ومنظمـة الطـريان      -٧
واملنظمــة العامليــة ومنظمــة الصــحة العامليــة ملــدين الــدويل (اإليكــاو) واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت  ا

 لألرصاد اجلوية.

مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صـفة مراقـب    اًوحضر الدورة أيض  -٨
مـة األوروبيـة لألحبـاث    املنظ، ئضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـاد    فمنظمـة التعـاون ال  دائم لـدى اللجنـة:   

األوروبيـة لسـواتل   املنظمـة  الفلكية يف نصف الكرة األرضـية اجلنـويب، وكالـة الفضـاء األوروبيـة،      
، الشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلــوم  املتنقلــة االتصــاالت، املنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية  

  وتكنولوجيا الفضاء، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.
ــدورةضــر وح  -٩ ــات الفضــائية      ال ــالتخطيط للبعث ــق االستشــاري املعــين ب ــان عــن الفري مراقب

ــة          ــا الثالث ــة يف دورهت ــة الفرعي ــاق اللجن ــاً التف ــات، وفق ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن والشــبكة الدولي
  ).A/AC.105/1109من الوثيقة  ١٨٢واخلمسني (انظر الفقرة 

املــراقبني عــن مفوضــية االحتــاد    أن تــدعو ، ٨٥٥اللجنــة الفرعيــة يف جلســتها   رت وقــرَّ  -١٠
م خالهلـا  حلضور الدورة والـتكلُّ بناًء على طلبهما ، األفريقي واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص

ينطـوي ذلـك    الَّيكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيـل وأ أالَّ  حسب االقتضاء، على
  من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املنظمات. قرار يِّعلى أ
كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقـب دائـم     -١١

 رابطــة مستكشــفي الفضــاء،الرابطــة األفريقيــة لالستشــعار عــن ُبعــد ورصــد البيئــة، لــدى اللجنــة: 
الرابطـة   جلنـة أحبـاث الفضـاء،    ال أفريقيا،هوي [اإلقليمي] لالستشعار عن ُبعد لدول مشاملركز اجل
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املعهد األورويب لسياسات الفضـاء، األكادمييـة الدوليـة للمالحـة      األوروبية للسنة الدولية للفضاء،
ــاء،   ــان يف الفضـ ــز األمـ ــة لتعزيـ ــة الدوليـ ــائية، الرابطـ ــويري   الفضـ ــة للمســـح التصـ ــة الدوليـ اجلمعيـ

لفضـائية، االحتـاد الفلكـي الـدويل، جامعـة الفضـاء       االحتاد الدويل للمالحة ا واالستشعار عن ُبعد،
الدوليــة، اجلمعيــة الوطنيــة للفضــاء، جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه، اللجنــة 

ــاء الشمســية  األرضــية، مؤسســة العــامل اآلمــن، اجمللــس االستشــاري جليــل   -العلميــة املعنيــة بالفيزي
  الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.

 Women"أن تدعو املـراقبني عـن رابطـة     ٨٦٠و ٨٥٥رت اللجنة الفرعية يف جلستيها وقرَّ  - ١٢

in Aerospace Europe   "ومؤسســـة العلـــوم  )" (الفــرع األورويب لرابطـــة "نســاء يف الفضـــاء اجلــوي
م خالهلــا حســب علــى طلبــهم، حلضــور الــدورة والــتكلُّ  "، بنــاًءSpace Trustاألوروبيــة ومبــادرة "

ينطـوي ذلـك علـى     يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيـل وأالَّ  على أالَّ االقتضاء،
  قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املنظمات. يِّأ

ــةً   الفرعيــة علمــاً وأحاطــت اللجنــة   -١٣ بالطلــب املقــدَّم مــن املؤسســة األوروبيــة للعلــوم، ممثل
ــفة مر    ــى صــ ــول علــ ــاء، للحصــ ــوم الفضــ ــة لعلــ ــة األوروبيــ ــة   باللجنــ ــدى اللجنــ ــم لــ اقــــب دائــ

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.3.(  
قائمة بأمساء ممثلي الدول وهيئات األمم  […]/A/AC.105/C.1/2017/INFوترد يف الوثيقة   -١٤

  املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة.
    

    إقرار جدول األعمال -باء 
، جــدول كــانون الثاين/ينـاير  ٣٠، املعقـودة يف  ٨٥٥ت اللجنـة الفرعيــة، يف جلسـتها   أقـرَّ   -١٥

 األعمال التايل:

  إقرار جدول األعمال.  -١ 
  كلمة الرئيس.  -٢  
  مة عن األنشطة الوطنية.دَّتبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املق  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤ 
  املستدامة.تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -٥  
، مبــا يف ذلــك  املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل        -٦  

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض. يفتطبيقاته 
 احلطام الفضائي.  -٧  

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨ 
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 التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩ 

  طقس الفضاء. -١٠ 
  األجسام القريبة من األرض.  -١١  
 درة النووية يف الفضاء اخلارجي.استخدام مصادر الق -١٢ 

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.   -١٣  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه    - ١٤ 

وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصـلة  
االتصاالت الفضائية، مع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة       بتطورات 

 ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

واخلمســني للجنــة الفرعيــة   اخلامســةت للــدورة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــ  -١٥ 
 العلمية والتقنية.

  اخلارجي يف األغراض السلمية.م إىل جلنة استخدام الفضاء التقرير املقدَّ -١٦ 
    

    الكلمات العامة  -جيم  
 ]A/AC.105/C.1/L.356/Add.2ترد يف الوثيقة [  -١٦
    

    التقارير الوطنية  -دال  
علمـــاً مـــع التقـــدير بالتقـــارير املقدَّمـــة مـــن الـــدول األعضـــاء        الفرعيـــة أحاطـــت اللجنـــة    - ١٧

)A/AC.105/1133 وAdd.1 وAdd.2  ــة ــات غرفـــ ــات  وورقـــ  A/AC.105/C.1/2017/CRP.4االجتماعـــ
) A/AC.105/C.1/2017/CRP.12و A/AC.105/C.1/2017/CRP.11و A/AC.105/C.1/2017/CRP.10و

"تبـادل عـام لـآلراء وعـرض     املعنـون  مـن جـدول األعمـال،     ٣لكي تنظر فيها اللجنة ضمن إطار البند 
املقدَّمــة عــن األنشــطة الوطنيــة". وأوصــت اللجنــة الفرعيــة بــأن تواصــل األمانــة دعــوة الــدول  للتقــارير

  مي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.األعضاء إىل تقد
    

    الندوة  -هاء  
 ٢٠٠٧وفقاً لالتفاق الذي توصَّلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام   -١٨

) ودورهتــا الثانيــة واخلمســني، عــام  A/AC.105/890لوثيقــة ابمــن املرفــق األول  ٢٤(انظــر الفقــرة 
)، نظَّم مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    A/AC.105/1109من الوثيقة  ٢٦٣(انظر الفقرة  ٢٠١٥

؟"، ٢٠١٨و ٢٠١٧ندوة حول موضـوع "مـا هـي املسـائل اجلوهريـة يف جمـال الفضـاء يف عـامي         
  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٨ُعقدت يوم 
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ف مت يف شكل حلقيت نقاش، بكلمـة ترحيـب ألقاهـا جـان إيـ     ُنظِّتحت الندوة، اليت وافُت  -١٩
ماغنوس، املديرة  رارئيس االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، مع كلمة رئيسية ألقتها ساندلوغال، 

التنفيذيــة للمعهــد األمريكــي للمالحــة اجلويــة والفضــائية. وضــمَّت حلقــة النقــاش األوىل املعنونــة   
"Views on Space – why we go يــه؟)، املنــاِظرين التــالني: ملــاذا نــذهب إل -" (آراء بشــأن الفضــاء

ماغنوس، من املعهد األمريكي للمالحـة اجلويـة والفضـائية؛ وسـريغي كريكـاليف، املـدير        ساندرا
ر التنفيذي لشؤون البعثات الفضائية املأهولة بوكالة الفضاء االحتادية الروسية؛ ويـان فـورنر، املـدي   

العام لوكالة الفضاء األوروبية؛ وساكا تسونيتا، نائب رئيس الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء 
، مــدير املركـز املعــين بالسـواتل التــابع للمؤسسـة اهلنديــة ألحبـاث الفضــاء؛     أنـادوراي  اجلـوي؛ وم. 

كـي، نائـب املـدير العـام لشـعبة       وسيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ ويو
ــنظم   ــة     هندســة ال ــة، املعنون ــة الصــينية. وضــمَّت حلقــة النقــاش الثاني التابعــة إلدارة الفضــاء الوطني

"International benefits from space       :(املنــافع الدوليــة املتأتيــة مــن الفضــاء)، املنــاِظرين التــالني "
، مدير مكتب اللجنـة الفييتناميـة   غتان ودوان هاروبرتو باتيستون، رئيس وكالة الفضاء اإليطالية؛ 

لشــؤون الفضــاء؛ وفرانسيســكو خــافيري مينــدييتا، املــدير العــام لوكالــة الفضــاء املكســيكية؛ ومينــو 
راتناســابايت، املــدير التنفيــذي للمجلــس االستشــاري جليــل الفضــاء؛ وخالــد اهلــامشي، مــدير إدارة  

مـاكولوي، مـدير البعثـات الفضـائية يف      وإيتـو ميلينـغ  لة اإلمارات للفضاء؛ املهمات الفضائية بوكا
وكالة الفضاء الوطنية جلنوب أفريقيا؛ وآيف بالسـبريغر، املـدير العـام لوكالـة الفضـاء اإلسـرائيلية؛       

  ويل هونغبو، من شركة الصني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي.
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -واو  
يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلسـتها [...]،       أن نظرت اللجنـة الفرعيـة  بعد   - ٢٠

، تقريرها إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض  ٢٠١٧املعقودة يف [...] شباط/فرباير 
  السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياهتا املبيَّنة يف الفقرات الواردة أدناه.

 




