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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  السلميةيف األغراض 
  الدورة الستون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦-٧فيينا، 
   

  مشروع التقرير  
  

  إضافة  
  

  الفصل الثاين  
  

  التوصيات والقرارات  
  

  مسائل أخرى  -ياء  
 
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "مسائل أخرى"، وفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة      -١
٧١/٩٠.  
وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو االحتــاد الروســي واألرجنــتني واألردن وإســرائيل وأملانيــا     -٢

اإلســالمية) وإيطاليــا والربازيــل والربتغــال وتشــيكيا -واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإيــران (مجهوريــة
العربيــة الســورية وسويســرا والصــني والعــراق وفرنســا وفرتويــال        وتــونس واجلزائــر واجلمهوريــة  

ــة ــة)-(مجهوري ــرب واملكســيك       و البوليفاري ــا ومصــر واملغ ــتاريكا وليبي ــا وكوس ــدا وكوب ــر وكن قط
واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة والنمسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة. وتكلَّم أيضـاً يف  

ويسرا نيابةً عن جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى، وممثل السودان إطار هذا البند ممثِّل س
نيابةً عن جمموعة الدول العربية. وأثناء التبـادل العـام لـآلراء، أدىل بكلمـات تتعلـق هبـذا البنـد أيضـاً         

وعـة  والصني، وممثل اجلزائر نيابـةً عـن جمم   ٧٧اإلسالمية) نيابةً عن جمموعة الـ-ممثل إيران (مجهورية
ــة   -الــدول األفريقيــة وممثــل فرتويــال (مجهوريــة   ــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتيني البوليفاريــة) نياب

  والكارييب، وممثلو دول أخرى أعضاء يف اللجنة.
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الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   - ١  
  األغراض السلمية  واستخدامه يف

 
  لوثائق التالية معروضة على اللجنة:كانت ا  -٣

مذكِّرة من األمانة عنواهنا "الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمـم املتحـدة املعـين      (أ)  
باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        

  )؛A/AC.105/1137جي (يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلار
تقرير عن منتدى األمم املتحدة/اإلمارات العربية املتحدة الرفيع املسـتوى: الفضـاء     (ب)  

كمحرٍِّك للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، املعقود يف ديب، اإلمارات العربيـة املتحـدة، مـن    
  )؛A/AC.105/1129( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٠

حالــة األعمــال   -: النطــاق والتنظــيم ٥٠ورقــة اجتمــاع عنواهنــا "اليونيســبيس+     (ج)  
  ؛)A/AC.105/2017/CRP.5التحضريية" (

ورقة اجتماع عنواهنا "املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة: مسـامهة مـن مكتـب           (د)  
  )؛A/AC.105/2017/CRP.13شؤون الفضاء اخلارجي" (

شـؤون  ورقة اجتماع عنواهنا "الوصول إىل الفضاء: تعزيز الوسائل املتاحة ملكتـب    ) (ه  
الفضــاء اخلــارجي للتعــاون مــع كيانــات قطــاع الصــناعة والقطــاع اخلــاص يف جمــال الفضــاء لصــاحل   

  )؛A/AC.105/C.1/2017/CRP.20البلدان النامية" (
: الشـراكة العامليـة   ٥٠لليونيسـبيس+  ١ ورقة اجتماع عنواهنا "األولويـة املواضـيعية    (و)  

  )؛A/AC.105/2017/CRP.21من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء" (
ــر عــن اجتمــاع اخلــرباء بشــأن إعــداد حلقــة العمــل        (ز)   ــة اجتمــاع عنواهنــا "تقري ورق

ـــ  دة وإيطاليــــــا عــــــن موضــــــوع مبــــــادرة الكــــــون املفتــــــوح"  املشــــــتركة بــــــني األمــــــم املتحـــ
)A/AC.105/2017/CRP.22؛(  

ورقة اجتماع عنواهنا "تسخري علـوم الفضـاء ألغـراض التنميـة العامليـة: تقريـر عـن          (ح)  
ارجي وجلنــة أحبــاث الفضــاء دعمــاً االجتمـاع التنســيقي ملكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون الفضـاء اخلــ  

أيار/مـــايو  ٢٣و ٢٢، املعقـــود يف فيينـــا، النمســـا، يـــومي  ٥٠لألعمـــال التحضـــريية لليونيســـبيس+
٢٠١٧) "A/AC.105/2017/CRP.25 ؛( 

ف إحراز تقدُّم يف إطـار  ورقة اجتماع معنونة "ورقة عمل مقدَّمة من سويسرا هبد  (ط)  
بشــأن تعزيــز تبــادل املعلومــات عــن األجســام واألحــداث  ٥٠لليونيســبيس+ ٣األولويــة املواضــيعية 

  ).A/AC.105/2017/CRP.27الفضائية" (
ــان غــري رمسيــتني مــن األ     -٤ ــة أيضــاً ورقت ــة عنواهنمــا "مــذكرة  وكــان معروضــاً علــى اللجن مان

مفاهيمية مقترحة بشأن حلقـة النقـاش املشـتركة للجنـتني األوىل والرابعـة بشـأن التحـديات احملتملـة         
ألمن الفضاء واستدامته" و"خطة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا    

  ".٥٠الستني الختاذ القرارات الالزمة بشأن اليونيسبيس+
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ظت اللجنة مع التقدير األعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا األمانة من أجـل تنظـيم   والح  -٥
والوثائق ذات الصلة املعروضة عليها يف دورهتا احلالية، مـن   ٢٠١٨يف عام  ٥٠عملية اليونيسبيس+

أجل تزويد الدول األعضاء فيها مبزيد من املساعدة على اختاذ القرارات الالزمة بشأن تنظيم عمليـة  
  وعلى االضطالع بأعمال التحضري هلا. ٢٠١٨يف عام  ٥٠ليونيسبيس+ا
(انظـر الوثيقـة    ٢٠١٥اليت اسـتهلتها يف عـام    ٥٠وأكَّدت اللجنة أمهية عملية اليونيسبيس+  -٦

A/AC.105/L.297(،       يـومي  ٥٠يونيسـبيس+ واليت ستفضـي إىل عقـد جـزء رفيـع املسـتوى بشـأن ال ،
أثناء الـدورة احلاديـة والسـتني للجنـة، املتوقـع أن ُتخَتـَتم مبنجـزات         ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠

 ٥٠تتَّخذ شكل مشروع قرار لكي تعتمـده اجلمعيـة العامـة بشـأن اليونيسـبيس+     ، سونتائج ملموسة
يـز إسـهام األنشـطة    مـن أجـل تعز   - " وخطة تنفيذها٢٠٣٠خطة "الفضاء  - والرؤية االستراتيجية

تنــاول الشــواغل اإلمنائيــة الشــاملة الطويلــة والفضـائية واألدوات الفضــائية يف إجنــاز اخلطــط العامليــة،  
  إىل استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.  ، باالستناداألمد
ر يف تــوفر فرصــة فريــدة للبلــدان للتفكُّــ     ٥٠والحظــت اللجنــة كــذلك أنَّ اليونيســبيس+     -٧

اإلجنازات املتحققة على مدار اخلمسني عاما املاضـية يف استكشـاف الفضـاء والتطلـع إىل املسـتقبل،      
وتدعيم واليات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وهيئتيهـا الفـرعيتني ومكتـب     

مـن أجـل    شؤون الفضـاء اخلـارجي، باعتبـارهم منتـديات فريـدة للتعـاون الـدويل يف جمـال الفضـاء،         
مواءمة أعماهلم للتغلب على التحديات القائمـة واالسـتفادة مـن الفـرص السـاحنة يف الوقـت الـراهن        
يف جمال الفضاء، وهتيئتهم ألداء الغرض منهم والتجاوب مع حقائق الواقع اجلديد يف جمال املشـاريع  

  ع األنشطة الفضائية.الفضائية، الذي يشهد تناميا دائما يف عدد اجلهات الفاعلة وتنوعها ويف تنو
يف الوقت  ٢٠١٨يف عام  ٥٠وأكَّدت اللجنة أمهية إجناز األعمال التحضريية لليونيسبيس+  -٨

  املناسب، واتفقت يف هذا الشأن على ما يلي: 
  

 ٢١و ٢٠، املزمع عقده يومي ٥٠فيما يتعلق بشكل اجلزء الرفيع املستوى اخلاص باليونسبيس+
  ٢٠١٨حزيران/يونيه 

تــدعو األمانــة مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة إىل املشــاركة يف  ســوف   (أ)  
اجلزء الرفيع املستوى على مستوى رؤساء الدول أو رؤساء احلكومات أو الوزراء أو علـى أعلـى   

  مستوى ممكن؛
سوف يتسىن لألوساط الفضائية األوسع نطاقاً، مبا يشمل كيانـات األمـم املتحـدة      (ب)  

احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية والكيانات غري احلكوميـة،   وغريها من املنظمات
الصــــناعة والقطــــاع اخلــــاص، أن حتضــــر اجلــــزء الرفيــــع املســــتوى اخلــــاص   قطــــاعمبــــا يشــــمل 

، وفقـــاً لقواعـــد اللجنـــة ٢٠١٨حزيران/يونيـــه  ٢١و ٢٠املزمـــع عقـــده يـــومي  ٥٠باليونيســـبيس+
  وممارساهتا املرعية؛
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يف جلسة عامة يف دورهتا الثالثة والسبعني  ٥٠بنظر اجلمعية العامة يف اليونيسبيس+فيما يتعلق 
  ٢٠١٨عام  يف

 ٢٠١٧ض علــى اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثانيــة والســبعني يف عــام   عــَرســوف ُي  (ج)  
 ٥٠يف اليونيسـبيس+  ٢٠١٨مشروع قرار لتقرِّر فيه أن تنظر خالل دورهتا الثالثة والسبعني يف عام 

  للجنة الرابعة؛يف جلسة عامة تعقد بالتزامن مع جلسة طار بند مستقل يف جدول أعماهلا، يف إ
  

  لكي تعتمده اجلمعية العامة ٥٠فيما يتعلق بالنظر يف مشروع قرار بشأن اليونيسبيس+
، بالتشـاور  ٥٠سوف تعد األمانة صيغة أوىل ملشـروع قـرار خـاص باليونيسـبيس+      )د(  

، وتتيحـه باللغـات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة قبـل        ٥٠ة لليونيسبيس+الوثيق مع اللجنة التوجيهي
، وسـوف تعمِّـم   ٢٠١٨الدورة اخلامسـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف عـام        انعقاد 

  صيغة حمررة مسبقة منه باللغة اإلنكليزية على مجيع الدول األعضاء يف اللجنة؛
إىل  ٧بـني الـدورات يف األسـبوع املوافـق للفتـرة       عقد اجتماع يف فترة مـا سوف ُي  ) (ه  

يف مركـــز فيينـــا الـــدويل لوضـــع الصـــيغة النهائيـــة ملشـــروع القـــرار، ُتـــدعى   ٢٠١٨أيار/مـــايو  ١١
دار االجتمـاع باللغـة اإلنكليزيـة    عضـاء يف األمـم املتحـدة. وسـوف يُـ     للمشاركة فيه مجيع الدول األ

ارة املؤمترات للنظر يف إمكانية تـوفري خـدمات ترمجـة    فقط. غري أنَّ األمانة سوف تعمل مع دائرة إد
شفوية كاملة ليـوم واحـد علـى األقـل خاللـه. وسـوف ميـوَّل االجتمـاع يف حـدود املـوارد املتاحـة.            

  رئاسة هذا االجتماع الذي سيعقد يف فترة ما بني الدورات؛ تتوىل كنداوسوف 
خالل الدورات اليت سـتعقد   ٥٠تيسريا لتحقيق تقدُّم يف إطار عملية اليونيسبيس+  )و(  
، سوف يكلَّف الفريق العامل اجلامع التابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة والفريـق      ٢٠١٨يف عام 

العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها التـابع للجنـة   
. وحرصـاً علـى فعاليـة العمـل،     ٥٠اص باليونيسـبيس+ الفرعية القانونية بالنظر يف مشروع القرار اخل

  لن تقدَّم أيُّ عروض إيضاحية تقنية مطلوب تقدميها إال وقت الغداء وبدون ترمجة شفوية.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي توفري التمويل ملمثلي البلدان النامية حلضـور    -٩

  .٢٠١٨يف عام  ٥٠اليونيسبيس+
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتعزيز تفاعله مع الكيانات مـن  فكرة أن يقوم اللجنة  وأيدت  - ١٠

يف جمـاالت منـها علـى سـبيل املثـال       تاسامهاملدعم وال لكي تقدمقطاع الصناعة ومن القطاع اخلاص 
عمل املكتـب بصـفة عامـة. وعلـى هـذا األسـاس، سـيكون مبقـدور         يف مبادرة "الوصول إىل الفضاء" و

إىل إضـافية  املضـي يف تطـوير هـذه املبـادرات وتقـدمي أي اقتراحـات       ارجي شـؤون الفضـاء اخلـ   مكتب 
  .٥٠اليونيسبيس+

وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تعد ورقة اجتماع تقـدَّم إىل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة        -١١
، وتتضــمن خطــة عمــل مقترحــة بشــأن كيفيــة حتســني  ٢٠١٨يف دورهتــا اخلامســة واخلمســني عــام 

لعامة للجنة وأسلوب عملها ككل. وسُتدعى الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي أفكـار  احلوكمة ا
هبذا الشأن. وسـُتعَرض ورقـة االجتمـاع، بصـيغتها املنقَّحـة اسـتناداً إىل املناقشـات الـيت سـتجري يف          
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انونيـة يف  إطار اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، على اللجنة الفرعية الق
، وســتعد، بصــيغتها الــيت ســُتنقَّح أيضــاً يف تلــك الــدورة،  ٢٠١٨دورهتــا السادســة واخلمســني عــام 

كوثيقــة تصــدر جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة يف دورهتــا احلاديــة   
  .  ٢٠١٨والستني يف حزيران/يونيه 

  
    ٥٠األولويات املواضيعية لليونيسبيس+

، ٥٠بت اللجنة مع التقدير بالتقدُّم احملَرز يف إطـار األولويـات املواضـيعية لليونيسـبيس+    رحَّ  -١٢
). والحظـت  ١٠٩-٥١(الفقـرات   A/AC.105/2017/CRP.5على النحو الوارد يف ورقة االجتمـاع  

بشأن خطة  ، وتقريرا٥٠ًاللجنة أنَّ األمانة ستعد تقارير متعلقة باألولويات املواضيعية لليونيسبيس+
" وخطة تنفيذها، وتقارير عن كل من املؤمترات وحلقات العمل الرئيسية املعقـودة  ٢٠٣٠"الفضاء 

ها باللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة  ، وستصدر٥٠يف إطار األولويات املواضيعية لليونيسبيس+
، وذلـك بالتنسـيق   ٢٠١٨لعرضها على اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني يف دوراهتـا الـيت سـُتعقَد يف عـام        

  .٥٠الوثيق مع اآلليات اليت تعمل يف إطار كل من األولويات املواضيعية لليونيسبيس+
باالستكشــاف واالبتكــار، الــذي  والحظــت اللجنــة مــع التقــدير إنشــاء فريــق العمــل املعــين  -١٣

أعضـاء فيـه   كالتاليـة   واملنظمـات  تشارك يف رئاسته األردن والصني والواليـات املتحـدة، مـع الـدول    
، حىت اآلن: االحتاد الروسي، األردن، أملانيا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، إيطاليـا، باكسـتان، بولنـدا      

نسا، قطر، كندا، لكسمربغ، اململكـة العربيـة   تونس، جنوب أفريقيا، رومانيا، سويسرا، الصني، فر
السعودية، اململكة املتحدة، النمسا، اهلند، الواليات املتحـدة، اليابـان، جلنـة أحبـاث الفضـاء، وكالـة       
الفضاء األوروبية، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيـا الفضـاء، رابطـة القـانون الـدويل،      

  األمم املتحدة للبيئة. اجلمعية الوطنية للفضاء، برنامج
والحظت اللجنة أنَّ فريق العمل عقد اجتماعات على هامش الدورة احلالية للجنة ملناقشة   -١٤

املتعلقـــة بالشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل  ٥٠لليونيســـبيس+ ١التقريـــر يف إطـــار األولويـــة املواضـــيعية 
الية اختصاصات فريق العمل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء. وأُتيحت للجنة يف دورهتا احل

  . A/AC.105/2017/CRP.21ومعلومات إضافية عنه يف ورقة االجتماع 
ورحبت اللجنة أيضاً مع التقدير باالجتماع التنسيقي الـذي عقـده مكتـب شـؤون الفضـاء        -١٥

ــة أحبــاث الفضــاء   ــومي  يف ف ،اخلــارجي وجلن ــا ي ــايو  ٢٣و ٢٢يين ــادل اآلراء   ،٢٠١٧أيار/م ــة تب بغي
ــيعية      ــات املواضــ ــذ األولويــ ــل تنفيــ ــن أجــ ــة مــ ــة والبحثيــ ــات العلميــ ــأن االحتياجــ ــار بشــ واألفكــ

َجـت التوصـيات الصـادرة عنـه يف     ، مبا يف ذلك بشـأن طقـس الفضـاء، والـذي أُدرِ    ٥٠لليونيسبيس+
  .A/AC.105/2017/CRP.25ورقة االجتماع 

هت اللجنة أيضاً بالدور الذي تضطلع به جلنة أحباث الفضاء منذ أمد طويل يف احلفاظ ونوَّ  -١٦
ويف تقدمي اإلرشادات  ،للدول املرتادة للفضاء اًمرجعي معياراًعلى سياسة محاية الكوكب باعتبارها 

ن معاهدة الفضاء اخلارجي. والحظت اللجنـة كـذلك موقـف جلنـة     بشأن االمتثال للمادة التاسعة م
أحباث الفضاء املتمثل يف أنَّ إشراك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف إعادة تشكيل وعمل الفريـق  
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املعين حبماية الكوكب سوف يساعد على ضمان تلبية احتياجات مجيع الدول األطراف اليت تسعى 
  ستخدامها بصورة مرضية.إىل استكشاف األجسام الكوكبية وا

ورحبت اللجنة مع التقدير جبلسـة اإلحاطـة الـيت عقـدها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي           -١٧
على هامش الـدورة احلاليـة بشـأن مبـادرة الكـون املفتـوح، والـيت أُدرِجـت يف األعمـال التحضـريية           

)، والــيت هتــدف إىل تعزيــز وتيســري الوصــول املفتــوح      ٢٩٩لفقــرة ، اA/71/20( ٥٠لليونيســبيس+
والشفاف لبيانات علم الفلك والعلوم الفضائية، على حنو يكفـل متكـني مجيـع النـاس مـن اسـتخدام       

  مصادر املعلومات القيِّمة هذه والتعلُّم منها لصاحل البشرية. 
ني األمم املتحدة واإلمارات العربيـة  بت اللجنة بعقد املنتدى الرفيع املستوى املشترك بحَّور  -١٨

، الـذي  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٤إىل  ٢٠املتحدة، يف ديب باإلمارات العربيـة املتحـدة، مـن    
نظمه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بالتعـاون مـع حكومـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، يف إطـار            

  ).A/AC.105/1129( ٥٠التحضري لليونيسبيس+
والحظــت اللجنــة أنَّ املنتــدى الرفيــع املســتوى اختــتم أعمالــه بإصــدار إعــالن ديب، الــذي      -١٩

أوصى فيه، ضمن مجلة أمور، بأن يصبح املنتدى الرفيع املستوى حمفالً دائماً لتدعيم الشراكات بني 
ــة ذات املصــلحة يف ســياق العمــل   ــة شــاملة مــن أجــل     مجيــع اجلهــات املعني علــى وضــع خطــة عاملي

" وتعزيــز مســامهة األنشــطة ٢٠٣٠االستكشــاف واالبتكــار واإلهلــام ضــمن ســياق خطــة "الفضــاء  
  الفضائية يف معاجلة الشواغل اإلمنائية اجلامعة الطويلة األمد.

تشــرين  ٩إىل  ٦والحظــت اللجنــة أنَّ املنتــدى الرفيــع املســتوى املقبــل ســيعقد يف ديب مــن   -٢٠
، وسيمثل فرصة هامـة جلميـع أصـحاب املصـلحة لطـرح مبـادرات وتوصـيات        ٢٠١٧ثاين/نوفمرب ال

وإقامـة شـراكات أقـوى وتوطيـد التعـاون والتنسـيق        ٢٠١٨يف عـام   ٥٠إضافية بشأن اليونيسبيس+
  الدوليني يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية على مجيع املستويات. 

أنه، من أجـل كفالـة أن تواصـل املنتـديات الرفيعـة املسـتوى العمـل         والحظت اللجنة أيضاً  -٢١
كمنــرب فريــد للحــوار بــني احلكومــات واملنظمــات الدوليــة والصــناعة والقطــاع اخلــاص واألوســاط   

ــة واجملتمــع املــدين، وربــط الركــائز األربــع واليونيســبيس+    "، ٢٠٣٠وخطــة "الفضــاء  ٥٠األكادميي
ــذها بعــد اليونيســبيس+  ــ ٥٠وتنفي ــة الشــراكات مــع مكتــب الفضــاء    ٢٠١٨ام يف ع ، وتيســري إقام

اخلارجي، خيطط املكتب إلعداد مقترح أويل بشأن طرائق ترسيخ املنتدى الرفيـع املسـتوى باعتبـاره    
حمفالً دائماً لتـدعيم الشـراكات بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة، للنظـر فيـه واالتفـاق عليـه أثنـاء املنتـدى             

  .٢٠١٧عام  الرفيع املستوى املزمع عقده يف
بت اللجنة بإطالق مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، إىل جانب قادة املنظمـات  ورحَّ  -٢٢

اليت يوجد مقرها يف فيينا واملمثلني الدائمني للدول األعضـاء، مبـادرة "املناصـرين الـدوليني للقضـايا      
حزيران/يونيــه. وترمــي هــذه املبــادرة،  ١٤) يف فيينــا يف http://genderchampions.comاجلنســانية" (

اليت أنشئت يف جنيف مث توسَّعت لتشمل نيويورك وفيينا، إىل تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني     
املرأة يف مكان العمل. وتعهدت املديرة، كجـزء مـن التزامهـا بتقـدمي الـدعم، بعـدد مـن االلتزامـات         
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لمبــادرة، مــن أجــل مناصــرة التمثيــل املتــوازن بــني اجلنســني وتعزيــزه  املتاحــة علــى املوقــع الشــبكي ل
  وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمل املكتب.  

  
ــة يف أمــن الفضــاء       ــتني األوىل والرابعــة بشــأن التحــديات احملتمل حلقــة النقــاش املشــتركة بــني اللجن

  اخلارجي واستدامته
املقترحة بشـأن حلقـة النقـاش املشـتركة وأوصـت      أحاطت اللجنة علماً باملذكرة املفاهيمية   -٢٣

  مبا يلي: 
أن يفتتح رئيسا اللجنتني األوىل والرابعة حلقـة النقـاش؛ وأن يـديل املمثـل السـامي        (أ)  

لشــؤون نــزع الســالح ومــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بكلمــتني رئيســيتني؛ وأن يقــدِّم      
ألوسع نطاقاً، مبـا يف ذلـك األوسـاط األكادمييـة     املشاركون يف حلقة النقاش من األوساط الفضائية ا

واجملتمع املـدين وقطـاع الصـناعة والقطـاع اخلـاص، عروضـاً إيضـاحية يف إطـار احللقـة، مـع مراعـاة            
التمثيل املتوازن بني اجلنسني ومتثيل الشباب؛ وأن ُيخصَّص وقت بعد كـل عـرض إيضـاحي جللسـة     

الوفود؛ وأن خيتتم رئيسـا اللجنـتني األوىل والرابعـة    أسئلة وأجوبة وإلجراء حوار تفاعلي ختامي مع 
  حلقة النقاش؛ 

أن يقوم مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومكتـب شـؤون نـزع السـالح بتوجيـه           (ب)  
  دعوة مشتركة إىل من سيشاركون يف حلقة النقاش؛ 

أن يقدَّم برنـامج مفصَّـل للمناقشـات الـيت سـتجري يف إطـار حلقـة النقـاش باللغـة            (ج)  
ــاظرة وملخصـــات للعـــروض     ــادية املنـ ــئلة اإلرشـ ــادية واألسـ ــيع اإلرشـ ــة، يتضـــمن املواضـ اإلنكليزيـ

ص يعده الرئيسان للمناقشـات  اإليضاحية، ويعمَّم مسبقاً، وأن يصدر بعد اختتام حلقة النقاش ملخَّ
  وللحوار التفاعلي يف إطارها.  

  
  عضوية اللجنة  - ٢  

 
)، A/AC.105/2017/CRP.3ام إىل عضـوية اللجنـة (  رحَّبت اللجنـة بطلـب البحـرين االنضـم      -٢٤

، بـأن تصـبح البحـرين    ٢٠١٧وقرَّرت توصـية اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـبعني، يف عـام        
  عضواً يف اللجنة.

)، A/AC.105/2017/CRP.4اللجنـة ( االنضـمام إىل عضـوية    الدامنركورحَّبت اللجنة بطلب   -٢٥
 الـدامنرك ، بـأن تصـبح   ٢٠١٧وقرَّرت توصـية اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـبعني، يف عـام        

  عضواً يف اللجنة.
)، A/AC.105/2017/CRP.6ورحَّبت اللجنة بطلب النـرويج االنضـمام إىل عضـوية اللجنـة (      -٢٦

، بــأن تصــبح النــرويج ٢٠١٧وقــرَّرت توصــية اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثانيــة والســبعني، يف عــام 
  عضواً يف اللجنة.
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ة، وكـذلك  وشجَّعت اللجنةُ الدولَ اليت تنظر يف التقدُّم بطلب االنضمام إىل عضوية اللجنـ   -٢٧
الدول األعضاء يف اللجنة، علـى النظـر يف إمكانيـة االنضـمام إىل معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس         

  املتعلقة بالفضاء اخلارجي أو إىل بعضها على األقل، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد.
  

  صفة املراقب  - ٣  
 

أحاطت اللجنة علماً بالطلب املقدَّم من املؤسسة األوروبية للعلوم، ممثلةً باللجنة األوروبيـة    -٢٨
لعلوم الفضاء، للحصول على صـفة مراقـب دائـم لـديها. وُعـرض الطلـب واملراسـالت ذات الصـلة         

  . A/AC.105/2017/CRP.8على اللجنة يف ورقة االجتماع 
وقرَّرت اللجنة أن توصي بـأن متـنح اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـبعني، يف عـام           -٢٩

، صفة املراقب الدائم لـدى اللجنـة للمؤسسـة األوروبيـة للعلـوم، ممثلـةً باللجنـة األوروبيـة         ٢٠١٧
  لعلوم الفضاء.  

اد اجلامعي العاملي هلندسة الفضـاء للحصـول   وأحاطت اللجنة علماً بالطلب املقدَّم من االحت  -٣٠
علــى صــفة مراقــب دائــم لــديها. وُعــرض الطلــب واملراســالت ذات الصــلة علــى اللجنــة يف ورقــة     

  .A/AC.105/2017/CRP.9االجتماع 
يف دورهتــا الثانيــة والســبعني، يف عــام وقــرَّرت اللجنــة أن توصــي بــأن متــنح اجلمعيــة العامــة   -٣١

  ، صفة املراقب الدائم لدى اللجنة لالحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء. ٢٠١٧
، مجعت األمانة معلومات ٢٠١٣ووفقاً لطلب اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، عام   -٣٢

ــذي تتمتَّــ      ــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ال ــه املنظمــات غــري  عــن املركــز االستشــاري ل ع ب
ــةُ A/AC.105/2017/CRP.12احلكوميــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة (    ). وحثَّــت اللجن

املنظمات غري احلكوميـة، الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـديها والـيت مل تسـتهل بعـد إجـراءات طلـب             
  كز استشاري لدى اجمللس، على أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب.احلصول على مر

  
  مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة احلادية والستني  - ٤  

 
  ، يف البنود التالية:٢٠١٨أوصت اللجنة بالنظر أثناء دورهتا احلادية الستني، عام   -٣٣
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١‐٢٠

  افتتاح الدورة.   -١  
  إقرار جدول األعمال.   -٢  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٣  
  .٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+  -٤  
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  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩‐٢٢
  كلمة الرئيس.    -٥  
  تبادل عام لآلراء.  -٦  
  ُسُبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.   -٧  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني.   -٨  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني.   -٩  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -١٠  
  الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.   -١١  
  ملياه.الفضاء وا  -١٢  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٣  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.   -١٤  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٥  
  مسائل أخرى.  -١٦  

  
  اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -كاف  

 
وريت جلنتيهـا الفـرعيتني يف عـام    اتَّفقت اللجنة على اجلدول الزمين املؤقَّت التايل لدورهتا ود  -٣٤

٢٠١٨:  
 املكان التاريخ 

شباط/فرباير  ٩-كانون الثاين/يناير٢٩ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
٢٠١٨ 

 فيينا

 فيينا ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٠-٩ اللجنة الفرعية القانونية

 فيينا ٢٠١٨ حزيران/يونيه٢٩-٢٠ جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  
  


