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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  
   طقس الفضاء -ثامناً 

 ١٠نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد        ٧١/٩٠العامة  اجلمعية لقرار وفقاً -١
 من جدول األعمال، املعنون "طقس الفضاء".

من جدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإندونيسـيا        ١٠وتكلَّم يف إطار البند  -٢
ان. وأثنـاء التبـادل   وإيطاليا وباكستان والصني وكندا ومصر واملكسيك والواليات املتحـدة واليابـ  

 أيضاً بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى. تكلَّم العام لآلراء

 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية: -٣

 الفرص املتاحة يف جمـايل العلـوم واهلندسـة مـن خـالل التطبيقـات الفضـائية املوجـودة        " (أ) 
 ؛ممثل الربازيلقدمه  حوث الفضاء"،لدى املعهد الوطين لب

املراقب عن قدمه  ومضات أشعة غاما املنبعثة من األرض، والتفريغات الربقية"،" (ب) 
 ؛األرضية-اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

 .ممثل الربازيلقدمه  رصد الربازيل لطقس الفضاء"،" (ج) 

 ما يلي:وكان معروضاً على اللجنة الفرعية  -٤

اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية عنواا " ورقة غرفة اجتماعات (أ) 
: تقرير عن اعتماد سياسة بيانات ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٩بشأن طقس الفضاء، املعقود يف 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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مة من مقرر فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء د، مقمفتوحة يف شبكة أجهزة املبادرة"
)A/AC.105/C.1/2017/CRP.8(؛ 

مة مـن فرنسـا   "، مقدطقس الفضاء: آراء فرنساورقة غرفة اجتماعات، عنواا " (ب) 
)A/AC.105/C.1/2017/CRP.24؛( 

يق رتقرير مرحلي عن العمل الذي اضطلع به فرفة اجتماعات، عنواا "ورقة غ (ج) 
اإلطار الدويل ‘، ٥٠لليونيسبيس+ ٤اخلرباء املعين بطقس الفضاء ضمن إطار األولوية املواضيعية 

ر فريق رمة من مقمقد "، يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية‘خلدمات طقس الفضاء
 ).A/AC.105/C.1/2017/CRP.30الفضاء (اخلرباء املعين بطقس 

ا بســبب مــا ميكــن أن طقــس الفضــاء ميثــل شــاغالً دوليــ أنَّ اللجنــة الفرعيــة إىل وأشــارت -٥
بصــورة يشــكله مــن خطــر علــى الــبىن التحتيــة األرضــية والفضــائية الــيت تعتمــد عليهــا اتمعــات    

متزايدة. ومن مث، يلزم معاجلته من منظور عـاملي، مـن خـالل تعـاون وتنسـيق دولـيني يهـدفان إىل        
التنبــؤ بأحــداث طقــس الفضــاء الــيت ميكــن أن تكــون شــديدة الوطــأة وختفيــف آثارهــا. ويف هــذا   

 اللجنة الفرعية أيضاً إىل أمهية مشـاركة خمتلـف بلـدان العـامل يف عمليـات القيـاس       أشارت الصدد،
 الفضائية واألرضية وخدمات التنبؤ.

اللجنة الفرعية كذلك إىل أمهيـة إجـراء حبـوث مركَّـزة تفضـي إىل حتسـينات يف        وأشارت -٦
ــس الفضــاء            ــة لطق ــوى احملرك ــم الق ــن أجــل فه ــت، م ــرور الوق ــع م ــؤ م ــة والتنب ــدرات النمذج ق

املناسـب   ألحـداث طقـس الفضـاء مـن تـأثريات علـى األرض ويف الفضـاء، ضـماناً للتخطـيط          وما
والختاذ الدول األعضاء ووكاالا الوطنية والدولية تدابري منسـقة يف جمـال التنبـؤ بأحـداث طقـس      

 الفضاء الشديدة وختفيف آثارها.

"، املعنونــة "اإلطــار ٥٠لـــ"اليونيسبيس+ ٤بــت اللجنــة الفرعيــة باألولويــة املواضــيعية حور -٧
" املواضيعية السـبع الـيت   ٥٠ات "اليونيسبيس+الدويل خلدمات طقس الفضاء"، كواحدة من أولوي

أقرا جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا التاسـعة واخلمسـني، عـام         
 ).A/71/20من الوثيقة  ٢٩٦(انظر الفقرة  ٢٠١٦

٨- املعـين بطقـس الفضـاء، التـابع للجنـة الفرعيـة،        فريـق اخلـرباء  أنَّ بت اللجنة الفرعية بـ ورح
، املتعلقـة بطقـس   ٥٠ليونيسـبيس+ ل ٤بصفته هو اآللية املكلفـة مبتابعـة هـدف األولويـة املواضـيعية      

مـع  الفضاء، بدعم فين من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، قد اختذ خطوات ملواءمة خطـة عملـه   
تأخـذ بعـني    اسـتراتيجية يف صـوغ   املكتـب، ، بالتنسـيق مـع   هدف تلك األولوية املواضيعية وشرع

وسـوف يعـرض تقريـر الفريـق علـى اللجنـة       عمل فريق اخلرباء يف فتـرة مـا بـني الـدورات     االعتبار 
 .٢٠١٨الفرعية يف دورا اخلامسة واخلمسني، عام 

ــة   -٩ ــة الفرعي ــة تســتهدف       أنَّ والحظــت اللجن ــة وإقليمي ــرامج دولي ــادرات وب ــدة مب ــاك ع هن
مبادرة جلنـة أحبـاث الفضـاء املعنونـة "فهـم       طقس الفضاء الشديدة احملتملة، منها مثالًالتصدي آلثار 

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.8
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.24
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.30
http://undocs.org/A/71/20
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والربنـامج  "؛ ٢٠٢٥-٢٠١٥طقس الفضاء من أجل حتصـني اتمـع: خارطـة طريـق عامليـة للفتـرة       
) لألنشــطة املتعلقــة بطقــس ٢٠١٩-٢٠١٦واخلطــة الرباعيــة (الــدويل املســمى "العــيش مــع جنــم"؛  

لإلنـذار، مرتبطـة    مركـزاً إقليميـا   ١٨جلويـة؛ وإنشـاء   عتها املنظمة العاملية لألرصاد االفضاء، اليت وض
أوقيانوسـيا املعـين بطقـس الفضـاء؛ والدراسـات      -باخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضـاء؛ وحتـالف آسـيا   

 العلمية اليت يضطلع ا يف املنتدى اإلقليمي ملنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ.

والحظت اللجنة الفرعية أنه من أجل تعزيز التعاون دف احلفاظ على استمرارية رصد  -١٠
، ال بـد مـن تيسـر إمكانيـة احلصـول      الفضاء يف املستقبل، مبا يف ذلك سـد الثغـرات عنـد االقتضـاء    

م بـت اللجنـة الفرعيـة بالتقـد    لصـدد، رح على بيانات قابلة للتشغيل املتبادل دون قيـود. ويف هـذا ا  
الذي أحرزته املبادرة الدولية بشأن طقـس الفضـاء، والحظـت بارتيـاح اعتمـاد اللجنـة التوجيهيـة        
سياسة بيانات مفتوحة، حسبما ورد يف املعلومات املعروضـة علـى اللجنـة الفرعيـة (انظـر الوثيقـة       

A/AC.105/C.1/2017/CRP.8(. 

والحظت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً وجـود عـدة أنشـطة وطنيـة يضـطلع ـا يف جمـال حبـوث             -١١
طقس الفضاء، وكذلك مبادرات تدريبيـة وتعليميـة لتحسـني الفهـم العلمـي والـتقين آلثـار طقـس         

 الفضاء السلبية، بغية تدعيم القدرة على مقاومة تلك اآلثار.

والحظت اللجنة الفرعيـة مـع التقـدير عقـد عـدد مـن املـؤمترات وحلقـات العمـل العامليـة            -١٢
 ٥٠لليونيسـبيس+  ٤حول طقس الفضاء، منها حلقة عمل هلا صـلة مباشـرة باألولويـة املواضـيعية     

املعنونـة  املتعلقة بطقس الفضاء، هي حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة والواليـات املتحـدة     
"، ٢٠٠٧"املبادرة الدولية بشأن طقـس الفضـاء: العقـود التاليـة للسـنة الدوليـة للفيزيـاء الشمسـية         

 .٢٠١٧آب/أغسطس  ٤متوز/يوليه إىل  ٣١اليت ستعقد يف بوسطن، الواليات املتحدة من 

حلقــة العمــل هــذه ستصــادف الــذكرى الســنوية العاشــرة   أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة -١٣
ء. لفيزيــاء الشمسـية، الــيت أفضـت إىل نشـوء املبــادرة الدوليـة بشــأن طقـس الفضــا     للسـنة الدوليـة ل  

 جـه حلقة العمل ستركز على ما أُحرز يف اآلونة األخرية من أو والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ
البيانـات  بم يف البحوث العلميـة باسـتخدام البيانـات املسـتمدة مـن أجهـزة املبـادرة، بـاالقتران         تقد

عثــات الفضــائية، مــن أجــل اكتســاب معــارف جديــدة مهمــة عــن ظــواهر طقــس دة مــن الباملســتم
املسامهات الـواردة   نَّ، وأالفضاء اليت حتدث بالقرب من األرض ويف الفضاء الواقع بني الكواكب

ــة       مــن حلقــة العمــل ســوف تســتخدم للمضــي قــدماً يف العمــل املضــطلع بــه ضــمن إطــار األولوي
 ، املتعلقة بطقس الفضاء.٥٠لليونيسبيس+ ٤املواضيعية 

فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء سيدعى إىل اإلسهام يف  أنَّ اللجنة الفرعية إىل وأشارت -١٤
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة، وخصوصاً يف املنتـدى الـدويل الرفيـع    

طقــس الفضــاء املفرطــة الشــدة، الــذي  املســتوى املعــين باآلثــار االقتصــادية واالجتماعيــة ألحــداث
 سيعقد يف اليومني األولني حللقة العمل.

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.8
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.8
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فريــق اخلــرباء سيشــارك يف عــدة حلقــات عمــل  أنَّ اللجنــة الفرعيــة كــذلك إىل وأشــارت -١٥
بشـأن طقـس الفضــاء يف خمتلـف أحنــاء العـامل، وأــا تعتـزم عقــد اجتمـاع وحلقــة عمـل خمصصــني        

، املتعلقة بطقس الفضاء، على هامش مؤمتر االحتاد ٥٠ليونيسبيس+ل ٤لتناول األولوية املواضيعية 
، بـدعم مـن   ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨و ٢٧يومي  ،األورويب لعلوم األرض، الذي سيعقد يف فيينا

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، بصـفته اهليئـة الـيت      أنَّ اللجنة الفرعية أيضاً إىل وأشارت -١٦
أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، يعكف على إعداد  تقود

تقرير خاص عن طقس الفضاء لتنظر فيه اللجنة أثناء دورا الستني، اليت ستعقد يف حزيران/يونيه 
 .٥٠، يف سياق التحضريات لليونيسبيس+٢٠١٧

ا يف اجلهود الرامية إىل ضـمان  اً مهمطقس الفضاء ميثل عنصر أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده -١٧
علـى وضـع إطـار دويل     التعـاون مـن املهـم    نَّاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، وأ 

 .٥٠خلدمات طقس الفضاء ضمن إطار اليونيسبيس+

عرضـاً  م  مقـرر فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء       للجنة الفرعية، قد ٨٦٤ ويف اجللسة -١٨
م الذي أحرزه فريق اخلـرباء علـى هـامش الـدورة احلاليـة للج     للتقد   د علـى أمهيـة   نـة الفرعيـة، وشـد

 ، املتعلقة بطقس الفضاء.٥٠لليونيسبيس+ ٤على حتقيق أهداف األولوية املواضيعية العمل 

ب فريق اخلرباء يف اجتماعاته املعقودة على هامش الدورة الرابعـة واخلمسـني للجنـة    حور -١٩
بلداً، بالوالية اليت أسندا إليه اللجنة بأن  ٢٠خبرياً من  ٢٧ما يزيد على حضرها لفرعية، واليت ا

ــة يعمــل  ــة املعني ــة املواضــيعية   بصــفته اآللي ــة بطقــس  ٥٠لليونيســبيس+ ٤يف إطــار األولوي ، املتعلق
ر ، يف إطـا سيجري أيضـاً  كما رحب بأنهالفضاء، بدعم فين من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، 

األنشطة املتعلقة بطقس الفضاء من خالل أنشطة املكتب يف جمال بناء القدرات ومن اآللية، تنفيذ 
تنفيذية للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة.        بصفته األمانة الخالل دور املكتب 
احلاليـة، الـيت    هعملـ  أوجـه تضـافر مهمـة بـني املهـام الـواردة يف خطـة       هنـاك   أنَّوأَبرز فريق اخلرباء 

)، وأهـداف  A/AC.105/1088من الوثيقة  ١٦٩(انظر الفقرة  ٢٠١٥أقرا اللجنة الفرعية يف عام 
أن يركـز  علـى  ويف هذا الصدد، اتفق فريق اخلرباء . ، املتعلقة بطقس الفضاء٤ األولوية املواضيعية

على إعداد تقرير بشأن ختفيف آثـار طقـس الفضـاء لتنظـر فيـه اللجنـة الفرعيـة         القادمةة السن أثناء
 .٢٠١٨يف عام  ،٥٠واللجنة ضمن إطار اليونيسبيس+

٢٠- فق فريـق اخلـرباء علـى أن يرتكـز علـى النتـائج الناجحـة لــ"حلقة العمـل حـول طقـس            وات
"، الـيت استضـافها   ومحايـة الـبىن التحتيـة   إىل التطبيقات واخلـدمات  العلمي الفضاء: من االكتشاف 

. ويف هـذا  ٢٠١٦الفريق على هامش الـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، يف شـباط/فرباير       
الـدويل وتبـادل املعلومـات     للتنسـيق خارطـة طريـق    وضـع الصدد، كان فريق اخلرباء قـد شـرع يف   

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1088


A/AC.105/C.1/L.356/Add.1  
 

V.17-00571 5/9 
 

خــاطر وتقيــيم احتياجــات  أحــداث طقــس الفضــاء وختفيــف آثارهــا، مــن خــالل حتليــل امل   بشــأن 
 ، املتعلقة بطقس الفضاء.٤املستعملني، حسبما تقتضيه أهداف األولوية املواضيعية 

٢١- م يف املستقبل مسامهات وأبرز فريق اخلرباء هدفني رئيسيني ميكن للجنة من خالهلما أن تقد
 فضاء، مها:ختفيف اآلثار السلبية لطقس ال صوبمهمة وقابلة للتحويل إىل تدابري عملية 

ــة،     اجــة إىل احل )أ(  ــذار الدولي ــؤ واإلن وضــع أســاس أفضــل إلجــراءات الرصــد والتنب
وخصوصاً يف شكل تواصل دويل أفضل تنسيقاً وتنسيق عمليات اإلنذار بأحداث طقـس الفضـاء   

يف هـذا   منفـردة بضـع قـدرات   البالغة الشدة. والحظ فريـق اخلـرباء أنـه توجـد لـدى دول أعضـاء       
 ناء عليها؛الشأن ميكن الب

حتديد جمموعة من املمارسات الفضلى وإجـراءات التشـغيل والتـدابري    اجة إىل احل )ب( 
تقيـيم مسـبق يف   العملية لتخفيف آثار أحداث طقس الفضاء البالغة الشـدة، وهـذا يتطلـب إجـراء     

طقس الفضاء ومـا يـرتبط بتلـك املخـاطر مـن      ملدى تعرضها للمخاطر الناشئة عن كل دولة عضو 
حمـددة توضـع بالتشـارك مـع اإلدارات      تشـغيلية اقتصادية، كمـا يتطلـب إجـراءات    -آثار اجتماعية

 .األهايلالبىن التحتية احلساسة ومحاية املسؤولة عن محاية 

ــزم        -٢٢ ــيت ميكــن أن تل ــات احلوكمــة والتعــاون ال ــق اخلــرباء أيضــاً دراســة آلي يف وواصــل فري
مـن املهـم    نَّأفريق اخلـرباء   كدلتنفيذ آلية شاملة بشأن طقس الفضاء. ويف هذا الصدد، أاملستقبل 

عالقـة واضـحة بـني دورهـا     بإرسـاء  ، من خالل مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي،   أن تقوم اللجنة
وأدوار كيانات األمم املتحـدة األخـرى وسـائر اجلهـات املعنيـة بطقـس الفضـاء، مبـا فيهـا املنظمـة           

لعاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل واخلدمة الدوليـة لرصـد بيئـة الفضـاء وفريـق      ا
التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية وجلنة أحباث الفضاء واملبادرة الدولية بشـأن طقـس الفضـاء    

 األرضية وغريها.-واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

مــن دعــم قدمــه  رباء عــن تقــديره ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ملــاوأعــرب فريــق اخلــ -٢٣
الــنظم العامليــة لســواتل  يف جمــايل املوجــودةبشــأن هياكــل احلوكمــة ولتقدميــه عرضــني إيضــاحيني 

 بشــأناملالحــة واآلليــة املعنيــة ــا، وهــي اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة، و
ليتني املعنيتني بـه، ومهـا الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات والفريـق         الدفاع الكوكيب واآل

 االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية.
  

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر 
مــن جــدول  ١٣، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ٧١/٩٠وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٢٤

ضـمن إطـار خطـة العمـل     أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد"،    استخداماألعمال، املعنون "
الواردة يف تقرير جلنة استدامة الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال دورـا الرابعـة       

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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، املرفق الثاين)، واليت مددا اللجنة يف دورتيها السابعة واخلمسني والتاسـعة  A/66/20واخلمسني (
 ).١٣٧، الفقرة A/71/20؛ و١٩٩، الفقرة A/69/20واخلمسني (

-من جدول األعمال ممثلو أملانيا وإندونيسيا وإيـران (مجهوريـة   ١٣البند م يف إطار لَّوتك -٢٥
البوليفارية) واململكة -(مجهوريةزويال  سالمية) وإيطاليا وباكستان وجنوب أفريقيا والصني وفناإل

ــل          ــد ممث ــذا البن ــار ه ــم أيضــاً يف إط ــان. وتكل ــات املتحــدة والياب ــد والوالي املتحــدة والنمســا واهلن
املراقـب عـن مؤسسـة     تكلَّـم  كمـا ـي. بة عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبـ   األرجنتني نيا

 بشأن هذا البند أيضاً ممثلو دول أعضاء أخرى. تكلَّم العامل اآلمن. وأثناء التبادل العام لآلراء،

 وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي: -٢٦

يهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء      مذكرة مـن األمانـة، عنواـا "املبـادئ التوج     (أ) 
 )؛A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1اخلارجي يف األمد البعيد" (

مــة مــن رئــيس الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء    ورقــة عمــل مقد (ب) 
تقريـر الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء        اخلارجي يف األمد البعيـد، عنواـا "خمطـط ل   

 )؛A/AC.105/C.1/L.357اخلارجي يف األمد البعيد" (

مـة مـن االحتـاد الروسـي، عنواـا "مزيـد مـن األفكـار مـن أجـل           ورقة عمـل مقد  (ج) 
بشأن أمن الفضاء واحلاجة إىل التـروي يف أسـاليب   فيينا وضع جمموعة أهداف للتوصل إىل توافق 

معاجلة املسائل املعقدة املتعلقة بإدارة حركة املرور يف الفضاء ومسوغات التوقعات الكبرية باختـاذ  
 )؛A/AC.105/C.1/L.361قرارات مبكرة يف هذا الشأن (

مة من رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة       رفة اجتماعات مقدورقة غ (د) 
مقترحـات بشـأن املبـادئ التوجيهيـة السـتدامة أنشـطة       الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، عنواـا " 

 )؛A/AC.105/C.1/2017/CRP.13" (الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

ــة اجتماعــات   (ه)  ــة غرف ــة مــن اململكــة املتحــدة، عنواــا  مقدورق ــذ اململكــة  " م تنفي
املتحدة للمجموعة األوىل من املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد   

 ؛)A/AC.105/C.1/2017/CRP.21( "البعيد

عرض عام ألنشطة فرنسا وآرائها " مة من فرنسا، عنوااورقة غرفة اجتماعات مقد (و) 
بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، يف سـياق تنفيـذ اموعـة األوىل مـن املبـادئ        

 .)A/71/20"( )A/AC.105/C.1/2017/CRP.26التوجيهية (مرفق القرار 

، عاود الفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء   ٧١/٩٠ووفقاً لقرار اجلمعية العامة  -٢٧
 عيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا).اخلارجي يف األمد الب

٢٨- ربت اللجنة الفرعية مبا أحـ ورح       م، مبـا يف  زه الفريـق العامـل منـذ دورتـه األخـرية مـن تقـد
ذلك العمل املضطلع به أثنـاء الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجنـة وأثنـاء االجتمـاع الثالـث مـا بـني           

http://undocs.org/A/66/20
http://undocs.org/A/69/20
http://undocs.org/A/71/20
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.357
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.361
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.13
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.21
http://undocs.org/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.26
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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جي يف األمـد البعيـد يف فيينـا،    املعـين باسـتدامة الفضـاء اخلـار    الدورات الذي عقده الفريـق العامـل   
 .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣إىل  ١٩ من

اموعـة األوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة بشـأن       أنَّ وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده     -٢٩
عليهـا   اتفـق الـيت   )،A/71/20الوثيقـة  مرفق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (انظر 

، متثــل معلَمــاً بــارزاً يف ٢٠١٦واخلمســني للجنــة، املعقــودة يف حزيران/يونيــه  يف الــدورة التاســعة 
 التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

ــاده أ   -٣٠ ــن رأي مف ــن شــأن النجــاح يف إجنــاز جممو   نَّوأُعــرب ع ــادئ   م ــن املب ــة م ــة كامل ع
التوجيهية أن يدعم دور اللجنة بصفتها املؤسسة الـيت يرتكـز عليهـا عمـل األمـم املتحـدة يف جمـال        

 حوكمة الفضاء.

يف معاجلــة مســألة  ياللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني دوراً أساســ  نَّوأُعــرب عــن رأي مفــاده أ  -٣١
هذه املسألة تتطلب جاً متعدد األطراف  نَّذ إاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، إ

 ويلزم معاجلتها على الصعيد الدويل.

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ال بد من جناح العملية اجلارية داخل اللجنة الفرعيـة والراميـة    -٣٢
إىل ضـمان اســتدامة أنشـطة الفضــاء اخلـارجي يف األمــد البعيـد لكــي يتسـىن ترســيخ وتــدعيم دور      

فتها أهم منتـدى متعـدد األطـراف يعـىن بـالتطوير والتـدوين التـدرجييني لقـانون الفضـاء          اللجنة بص
 لمعايري املوجهة ألعمال الدول يف الفضاء اخلارجي.لو

إجناز جمموعة ائية من املبادئ التوجيهية بشـأن   أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده -٣٣
 .٥٠استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد سوف ميثل مسامهة مهمة يف اليونيسبيس+

املواضيع اليت قد ال يتسىن للجنـة الفرعيـة يف دورـا اخلامسـة      أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده -٣٤
أا ميكن أن يواصل النظر فيها باسـتخدام اآلليـات   واخلمسني أن تنجز مبادئ توجيهية خاصة بش

د د" املواضيعية ذات الصلة. ويف هذا السـياق، شـ  ٥٠اليونيسبيس+ احملددة ضمن إطار أولويات "
املوضـوعيتني املتعلقـتني بالنظـام القـانوين الـذي       ٥٠بصفة خاصة على أمهية أولـوييت اليونيسـبيس+  

 ملعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية.حيكم الفضاء اخلارجي وتعزيز تبادل ا

وأُعرب عن رأي مفاده أنه يفترض أن يتسىن للفريق العامل التوصـل إىل توافـق يف اآلراء    -٣٥
 أثناء الدورة احلالية للجنة الفرعية. إضافيةبشأن عدة مبادئ توجيهية 

املبادئ التوجيهية ينبغـي أن  العمل املتعلق باموعة الثانية من  أنَّوأُعرب عن رأي مفاده  -٣٦
جيري بروح من املساواة وعلى حنو منفتح ومتسامح، يرحـب فيـه جبميـع التعليقـات ويسـتمع فيـه       

 إىل كل األطراف.

العمل املتعلق باملبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة      أنَّ وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده -٣٧
عنــد تــوافر صــيغة كاملــة جلميــع إالَّ ن أن ينجــز أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد ال ميكــ

http://undocs.org/A/71/20
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إنه حيـتفظ حبقـه   وقال ذلك الوفد أيضاً املبادئ التوجيهية تأخذ بعني االعتبار مصاحل مجيع الدول. 
مبدأ توجيهي يف أ يف التعليق على أيوقت. ي 

ــاده أ   -٣٨ ــن رأي مف ــة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــ      نَّوأُعــرب ع ــادئ التوجيهي ــع املب اء مجي
اخلارجي يف األمد البعيد جيب أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الدويل احلالية املتعلقة بأنشطة 

 الفضاء اخلارجي.

اجلوانب القانونية لبعض املسائل اليت ينظـر فيهـا    أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده -٣٩
 الفريق العامل جيب أن تناقَش يف إطار اللجنة الفرعية القانونية.

يف  اخلارجي ينبغي أن يسـتخدم حصـريا   الفضاء أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده -٤٠
علـى الفضـاء اخلـارجي     األغراض السلمية، وأنـه ينبغـي التمـاس مجيـع الوسـائل القانونيـة للحفـاظ       

 *"armsلتعــبري " فـق عليـه  مت عـدم وجـود تعريـف    . وقالـت تلـك الوفـود أيضـاً إنَّ    لتلـك األغـراض  
عســكرة الفضــاء  مبنــععنيــة صــة أخــرى مم يف حمافــل متخص، أو عــدم إحــراز تقــدweapons"*" أو

ــي أالَّ  ــد     اخلــارجي، ينبغ ــاوِد تأكي ــرارات تع ــة ق اســتخدام الفضــاء  حصــر حيــول دون اختــاذ اللجن
 .فحسب اخلارجي يف األغراض السلمية

وأُعرب عن رأي مفاده ضرورة أن يضاف إىل وثيقة املبـادئ التوجيهيـة بابـان جديـدان:      -٤١
 يركز على املبادئ احلاكمة.أحدمها يركز على التعاريف، والثاين 

املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضـاء   أنَّ ن رأي مفادهعوأعرب بعض الوفود  -٤٢
اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أن تصون مصاحل البلدان النامية والدول الناهضة يف جمـال الفضـاء   

 حتد من إمكانية وصوهلا إىل الفضاء اخلارجي. وأالَّ

املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضـاء   عن رأي مفاده أنَّب بعض الوفود وأعر -٤٣
علــى  ياتســتخدمها البلــدان الــيت درجــت تقليــد  تصــبح أداة  اخلــارجي يف األمــد البعيــد ينبغــي أالَّ 

التحكم يف شؤون تكنولوجيا الفضاء لفرض قيود علـى البلـدان األخـرى. وذكـرت تلـك الوفـود       
ــه حيــق ل  ــا فضــائية وتســتخدمها كــأداة أساســية     أيضــاً أن ــة أن تطــور تكنولوجي  لتحســنيكــل دول

 الظروف املعيشية لسكاا.

وأُعرب عن رأي مفاده أن توىل أمهية خاصة للجوانب التقنية لضـمان اسـتدامة األنشـطة     -٤٤
كوسـيلة   الفضائية يف األمد البعيد، وأن يؤكَّد أيضاً على أمهية التعاون الـدويل ونقـل التكنولوجيـا   

 فعالة لتشجيع الربامج البحثية وبناء القدرات يف البلدان ذات القدرات الفضائية املستجدة.

ورأى بعــض الوفــود أنــه جيــدر بالــدول أن تبــدأ يف تركيــز اهتمامهــا علــى تنفيــذ املبــادئ    -٤٥
 التوجيهية.

                                                         
 "أسلحة".ـكالمها يترجم يف اللغة العربية ب * 
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 كـلٌّ ن تقـدم  الوفود عن رأي مفاده أنه قد يكون من املفيد أن يتفـق علـى أ  أحد وأعرب  -٤٦
 تلــك أنَّ مــن الــدول األعضــاء تقريــراً عــن حالــة تنفيــذها للمبــادئ التوجيهيــة، آخــذة يف االعتبــار 

وتقاسـم  د ذلك الوفد أيضاً على أمهية مجع تنفيذها طوعي. وشد وأنَّ املبادئ ليست ملزِمة قانوناً
الثقة املتبادلة يف أجواء بناءة.رة والتجارب، وضمان الشفافية، وبناء املعلومات واألفكار املتبص 

املبــادئ التوجيهيــة ينبغــي أن تكــون فعالــة وعمليــة ووجيــزة  أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده -٤٧
 وقائمة على شواهد علمية وممارسات فضلى.

ــاده    -٤٨ ــن رأي مف ــود ع ــض الوف ــرب بع املســائل املتصــلة باســتدامة أنشــطة الفضــاء     أنَّ وأع
ي أن ينظـر فيهــا علـى ضـوء االســتنتاجات الـواردة يف تقريـر فريــق      اخلـارجي يف األمـد البعيــد ينبغـ   

 ).A/68/189اخلرباء احلكوميني املعين بالشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

أن تعتـرب مبثابـة تـدابري    بعض املبادئ التوجيهية املقترحـة ميكـن    أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده -٤٩
حمتملة لبناء الشفافية والثقة، بينما ميكن لألخـرى أن تـوفر األسـاس الـتقين لتـدابري أخـرى لتـدعيم        

 االستقرار يف الفضاء اخلارجي.

٥٠- ت اللجنة الفرعيـة يف جلسـتها [...]، املعقـودة يف [...] شـباط/فرباير، تقريـر الفريـق       وأقر
 التقرير. ذاالعامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الوارد يف املرفق [...] 

 
 

http://undocs.org/A/68/189

	لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
	اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
	الدورة الرابعة والخمسون
	فيينا، 30 كانون الثاني/يناير - 10 شباط/فبراير 2017
	مشروع التقرير
	ثامناً- طقس الفضاء
	حادي عشر- استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد



