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*1800402*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلامسة واخلمسون

        ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ -كانون الثاين/يناير  ٢٩فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدِّمة  -أوًال  
ــــــتخدام الفضــــــاء عقدت اللجنُة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة األمم املتحد  -١ ة الس

 ٢٩حدة بفيينا، من اخلارجي يف األغراض السلمية، دورهتا اخلامسة واخلمسني يف مكتب األمم املت
  ب أفريقيا).، برئاسة بونتشو ماروبينغ (جنو٢٠١٨شباط/فرباير  ٩كانون الثاين/يناير إىل 

  وعقدت اللجنة الفرعية [...] جلسة.  -٢
    

    احلضور  -ألف  
اد الروسي، أذربيجان، [...] التالية األعضاء يف اللجنة: االحتاللو الدول ثِّحضر الدورة مم  -٣

انيا، اإلمارات العربية األرجنتني، األردن، أرمينيا، إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل، إكوادور، أمل
ــــــالمية)، إيطاليا، با-يا، إيران (مجهوريةاملتحدة، إندونيســــــيا، أوكران كســــــتان، الربازيل، اإلس

دة القوميات)، بريو، املتعد-الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاســــــو، بولندا، بوليفيا (دولة
لدامنرك، رومانيا، ابيالروس، تركيا، تشـــيكيا، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، 

سلوفاكيا،  صني، العراق، عسري النكا،  شيلي، ال سرا،  سوي سويد،  سودان، ال سا، ال مان، فرن
وســــــتاريكا، ك كوبا،البوليفارية)، فييت نام، قطر، كازاخســــــتان، كندا، -زويال (مجهوريةفن

لكة العربية السعودية، لكسمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، املم كينيا،كولومبيا، 
يا  يا، النرويجاململكة املتحدة لربيطان ية، منغول مال ندا الشــــــ ، النمســـــــا، نيجرييا، العظمى وأيرل

  يكية، اليابان، اليونان.نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمر
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يناير، أن تدعو كانون الثاين/ ٢٩املعقودة يف  ٨٧٥وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلســــــتها   -٤
اي واجلمهورية الدومينيكية وفنلندا وقربص ومالطة، بناًء على طلبهم، حلضـــــور املراقبني عن باراغو

الدورة والتكلُّم خالهلا حســـب االقتضـــاء، على أالَّ يكون يف ذلك مســـاس بطلبات أخرى من هذا 
  القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية تلك الدول.

عن االحتاد األورويب، بناًء  يف اجللســــــة نفســــــها، أن تدعو املراقب وقرَّرت اللجنة الفرعية،  -٥
، املعنون "مشـاركة االحتاد األورويب ٦٥/٢٧٦طلبه، حلضـور الدورة، وفقًا لقرار اجلمعية العامة   على

االقتضــاء، على أالَّ يكون يف ذلك مســاس بطلبات يف أعمال األمم املتحدة"، والتكلُّم خالهلا حســب 
  أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية االحتاد.

نظمة فرســـان موقرَّرت اللجنة الفرعية أيضـــا، يف اجللســـة نفســـها، أن تدعو املراقب عن   -٦
ستقلة، بناًء على طلبه، حلضور  ضاء، على الدورة والتكلُّم خالهلامالطة العسكرية امل ، حسب االقت

يِّ قرار من جانب أأالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على 
  اللجنة بشأن وضعية تلك املنظمة.

الة الدولية للطاقة وحضر الدورة مراقبون عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والوك  -٧
لصـــحة العاملية واملنظمة ومنظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل لالتصـــاالت ومنظمة االذرية 

  العاملية لألرصاد اجلوية.
يت هلا صــفة مراقب مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية الأيضــًا وحضــر الدورة   -٨

نويب األورويب، وكالة املرصد اجل دائم لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ،
  التصاالت الساتلية.لالفضاء األوروبية، املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت، املنظمة الدولية 

وحضر الدورة مراقبان عن الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري   -٩
اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمســــني  املعين بتخطيط البعثات الفضــــائية، وفقًا ملا اتفقت عليه

)A/AC.105/1109 ١٨٢، الفقرة .(  
فة مراقب دائم لدى كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا ص  -١٠

رابطة األوروبية للســــنة بعد، جلنة أحباث الفضــــاء، ال اللجنة: الرابطة األفريقية الســــتشــــعار البيئة عن
حة الفضـــائية، الرابطة الدولية للفضـــاء، املعهد األورويب لســـياســـات الفضـــاء، األكادميية الدولية للمال

اد الفلكي الدويل، اجلمعية الدولية لتعزيز األمان يف الفضــــاء، االحتاد الدويل للمالحة الفضــــائية، االحت
ة الوطنية للفضــاء، عد، جامعة الفضــاء الدولية، اجلمعيصــويري واالســتشــعار عن ُبالدولية للمســح الت

األرضية،  -ة بالفيزياء الشمسية جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، اللجنة العلمية املعني
لفضــاء، ي هلندســة امؤســســة العامل اآلمن، املجلس االســتشــاري جليل الفضــاء، االحتاد اجلامعي العامل

  رابطة أسبوع الفضاء العاملي. 
، أن تدعو املراقبني عن املنظمة الدولية لتوحيد ٨٧٥وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلســـــتها   -١١

ــــــاء يف خدمة التطبيقات املجتمعية (كندا  الواليات  -أوروبا  -املقاييس ومنظمة تكنولوجيا الفض
م خالهلا، حســب االقتضــاء، على أالَّ ة والتكلُّآســيا)، بناًء على طلبهما، حلضــور الدور -املتحدة 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1109
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ــــــاس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من اللجنة  يكون يف ذلك مس
  بشأن وضعية املنظمتني. 

ــة   -١٢ ــأمســاء […]/A/AC.105/C.1/2018/INFوترد يف الوثيق ــة ب ــائم ــات ممثِّل ق ــدول وهيئ ي ال
  املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة. األمم

    
    إقرار جدول األعمال  -باء  

ها   -١٣ ية، يف جلســــــت ثاين/ ٢٩املعقودة يف  ٨٧٥أقرَّت اللجنة الفرع جدول كانون ال ناير،  ي
  األعمال التايل:

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  الرئيس. انتخاب  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٥  
  ملستدامة.اتسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -٦  
ذلك تطبيقاته  واسطة السواتل، مبا يفاملسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد ب  -٧  

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٨  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٩  
  التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  -١٠  
  طقس الفضاء.  -١١  
  األجسام القريبة من األرض.  -١٢  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٣  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٤  
ب  -١٥   ــــــ بالنس بت  ثا مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز ة لألرض دراســـــــة الطبي

ستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية،  سائر ووا سة  درا
اص الحتياجات تصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاملسائل امل

  الت.البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصا
رعية العلمية مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واخلمسني للجنة الف  -١٦  

  والتقنية.
  م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدا  -١٧  
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    انتخاب الرئيس  -جيم  
ا) رئيســة هلا أفريقي ، بونتشــو ماروبينغ (جنوب٨٧٥انتخبت اللجنة الفرعية، يف جلســتها   -١٤

  .٧٢/٥١٨، عمًال مبقرر اجلمعية العامة ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 
    

    الكلمات العامة  -دال  
تاليةممثِّل ألقى  -١٥  ي،االحتاد الروســــــ :ءكلمات أثناء التبادل العام لآلرا و الدول األعضـــــــاء ال

 ن،باكســتا ا،إيطالي )،ميةاإلسـال –إيران (مجهورية  ا،أوكراني ا،إندونيسـي ا،أملاني ل،إسـرائي ني،األرجنت
 ،الدامنرك ،ب أفريقياجنو ،مجهورية كوريا ،اجلزائر ،تشــــــيكيا ،بيالروس ،بولندا ،الربتغال ل،الربازي
 -زويال (مجهورية فن ،فرنســـا ،عمان ،العراق ،الصـــني ،شـــيلي ،ســـويســـرا ،النكاســـري  ،رومانيا

اململكة املتحدة  ،ديةاململكة العربية الســــــعو ،كينيا ،كوســــــتاريكا ،كوبا ،كندا ،قطر ، البوليفارية)
ات الوالي ،ياهنغار ،اهلند ،نيوزيلندا ،نيجرييا ،النمســــا ،النرويج ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــمالية

 نيابة عن جمموعة دول أمريكا ممثلة األرجنتنياليابان. كما تكلَّم يف إطار هذا البند  ،املتحدة األمريكية
م أيضـــًا املراقب عن االحتاد ل مصـــر نيابة عن جمموعة الدول األفريقية. وتكلَّثِّي، وممالالتينية والكاريب

لَّم املراقبون عن جلنة رصــــــاد اجلوية كلمة. كما تكاألورويب. وألقى املراقب عن املنظمة العاملية لأل
سياسات الفضاء والرابطة األوروبية للسنة ا لدولية للفضاء واالحتاد أحباث الفضاء واملعهد األورويب ل

املجلس االستشاري جليل وواجلامعة الدولية للفضاء  االحتاد الفلكي الدويلوالدويل للمالحة الفضائية 
  ة أسبوع الفضاء العاملي.اآلمن واالحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء ورابطالفضاء ومؤسسة العامل 

  لية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التا  -١٦
  "النمسا يف الفضاء"، قدَّمه ممثِّل النمسا؛  (أ)  
راقب عن مه امل"تقرير عن نشـــــــاط األكادميية الدولية للمالحة الفضـــــــائية"، قدَّ  (ب)  

  األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛
شمس"اإلجنازات اليت حققتها اللجنة ال  (ج)   ضية مؤخَّ-يةعلمية املعنية بالفيزياء ال  رًااألر

ــــمس واألرض"، قدَّمه املراقب ع ــــات املتعلقة بالروابط بني الش ــــياق الدراس مية ن اللجنة العليف س
  ية؛األرض-املعنية بالفيزياء الشمسية

العلمية املعنية  "دور الغالف اجلوي األوســــط يف املناخ"، قدَّمه املراقب عن اللجنة  (د)  
  األرضية؛-بالفيزياء الشمسية

تجاري"، قدَّمته "اللوائح التنظيمية للواليات املتحدة فيما خيص النقل الفضـــــائي ال  )(ه  
  لة الواليات املتحدة؛ثِّمم

ــا  (و)   ــة ملب ــاره  ‘احلزام والطريق‘درة "ممر املعلومــات الفضــــــــائي ــاعتب ــة قــاطرب ة للتنمي
  لة الصني؛ثِّاالجتماعية واالقتصادية املستدامة"، قدَّمته مم

لى اهلندســـــــة ع"فريق الفضـــــــاء التابع جلامعة فيينا التقنية: مبادرة طالبية تركز   (ز)  
  النمسا؛ ممثِّل الفضائية اجلوية"، قدَّمه
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  ة إيطاليا؛لثِّريقيا"، قدَّمته ممالقدرات يف أف"دور إيطاليا يف أنشطة بناء   (ح)  
  اهلند؛ ثِّلمم "ملحة عن االنطالقة اجلديدة للربنامج الفضائي اهلندي"، قدَّمه  (ط)  
لدول  (ي)   خارطة طريق ل ية:  لدول جبامعة الفضـــــــاء ا  "مشــــــروع "آريس" اجلماعي 

  املستجدة يف جمال الفضاء"، قدَّمته املراقبة عن اجلامعة الدولية للفضاء؛
ــــــتدامة م ٢٠٣٠ؤية "ر  (ك)   ــــــامهة يف التنمية املس ن خالل للجميع: كيف ميكننا املس

ناء القدرات يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء؟"، قدَّمته املراقبة عن االحتاد اجلامعي  برامج ب
  العاملي هلندسة الفضاء؛

ة من "عثور بعثة االســـتكشـــاف القمري واهلندســـي (كاغويا) على أنابيب ســـليم  (ل)  
  اليابان؛ ممثِّل الربكانية على سطح القمر"، قدَّمهاحلمم 

  الفضاء؛ يلجل االستشاري املجلس عن املراقبمؤمتر جيل الفضاء"،  قدَّمه  نتائج"  )م(  
ــــــواتل النانوية لتزويد املناطق الريفية ع  )ن(   ــــــتخدام تكنولوجيات الس لى األرض "اس

  إسرائيل؛ ممثِّل بوصالت مرتفعة النطاق الترددي وناجعة التكلفة"، قدَّمه
  شيلي؛ ممثِّل "سوتشاي": أول ساتل تبنيه شيلي"، قدَّمه  )س(  
ية إىل تطوير   )ع(   ية العلوم: الربامج التكنولوجية الرام طاع الفضـــــــاء ق"حبوث أكادمي

  بيالروس؛ ممثِّل اجلوي البيالروسي"، قدَّمه
  اإلسالمية؛ إيران مجهورية ممثِّل "، قدَّمه١-ناهد الساتل"  )ف(  
ــــــنوا  )ص(   ــــــاتلية: أبرز التطورات العلمية خالل مخس س ت من "جمموعة "برايت" الس

  النمسا. ممثِّل العمل"، قدَّمه
مه تطور"  )ق(   قدَّ تان"،  كازاخســــــ ية  خلارجي يف مجهور طة الفضـــــــاء ا  لممثِّ أنشــــــ

  .كازاخستان
إىل بت اللجنة الفرعية بالبحرين والدامنرك والنرويج بوصــــــفها أحدث دول تنضــــــم ورحَّ  -١٧

ضًا بت اللجنة الفرعية دولة. ورحَّ ٨٧عضوية اللجنة، مما رفع عدد أعضاء اللجنة إىل  املؤسسة بأي
 ،االحتاد اجلامعي العاملي هلندســة الفضــاءباألوروبية للعلوم، ممثَّلًة باللجنة األوروبية لعلوم الفضــاء، و

  بوصفهما أحدث مراقبني دائمني لدى اللجنة.
كانون الثاين/يناير، ألقت رئيســة اللجنة الفرعية كلمة  ٢٩، املعقودة يف ٨٧٥ويف اجللســة   -١٨

عرضـــت فيها أبرز مالمح عمل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامســـة واخلمســـني، واســـترعت انتباه 
مة  عا عدة بنود يف قرار اجلمعية ال هلا يف الوقت الراهن،  ٧٢/٧٧اللجنة الفرعية إىل  بأعما قة  متعل

م الكبري املحرز يف دت على أمهية التقدُّاجلمعية العامة شــــدَّ أنَّ ووجهت االنتباه بصــــفة خاصــــة إىل
الذي مكن اإلنسان من استكشاف الكون واإلجنازات  ،تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

شــارت إىل أنَّ اجلمعية العامة اعترفت يف هذا الفائقة اليت حتققت يف جمال اســتكشــاف الفضــاء. وأ
صة  ضاء اخلارجي، من شؤون الف ساعدة مكتب  صدد بأنَّ اللجنة وجلنتيها الفرعيتني باتت متثل، مب ال
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 أنَّ إىلأيضــــًا فريدة للتعاون الدويل على الصــــعيد العاملي يف جمال األنشــــطة الفضــــائية. وأشــــارت 
اد األفريقي الســـــياســـــة واالســـــتراتيجية األفريقيتني بشـــــأن بت باعتماد االحتاجلمعية العامة قد رحَّ

بوســع القارة األفريقية أن تســتفيد كثريا من تعزيز الســياســات  أنَّ الفضــاء، وأشــارت كذلك إىل
  لقدرات والبىن التحتية الفضائية.وا
ت فيها ويف اجللســة نفســها، ألقت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي كلمة اســتعرضــ  -١٩

مية إىل تعزيزها وتوسيع املجاالت اهلامة ألنشطة املكتب، وهي بناء القدرات والتدابري الراعددا من 
سيق ا شراكات، وتن شاريع الفضائية اليت نطاقها؛ وتيسري التعاون الدويل يف جمال الفضاء، وبناء ال مل
منظومة لفضــــــاء يف تقوم هبا الدول واجلهات الفاعلة األخرى؛ وتعزيز االســــــتفادة من تكنولوجيا ا

  لصناعية والقطاع اخلاص. الدوائر ا بنياألمم املتحدة؛ وتنمية التعاون القائم على القواعد واملبادئ 
ريت إىل حد بعيد غووجهت املديرة انتباه اللجنة الفرعية إىل وجود عدد من العوامل اليت   -٢٠

من أنشـــــطة  به من األســـــلوب الذي ميكن للمكتب أن ينتهجه يف ختطيط وإدارة وتنفيذ ما يكلف
ــالــت إعلى حنو فعَّ ختطيط املوارد يف هــذه العوامــل هي تطبيق األمم املتحــدة لنظــامي " نَّال، وق

الية اإلضـــافية اليت املؤســـســـة" و"أوموجا"، والزيادة يف الطلبات املقدمة من الدول األعضـــاء، والو
 أنَّ لشـــــأن علىذا ادت يف هُأســـــندت إىل املكتب من أجل بلوغ أهداف التنمية املســـــتدامة. وأكَّ

لية وغري مالية حىت دت على أمهية تزويده مبوارد ماالوضـــع املايل الراهن للمكتب غري مؤات وشـــدَّ
  ينجح يف تنفيذ برنامج عمله.

وامليزانية  أيضـــا، ألقى يوهانس هويســـمان، مدير شـــعبة ختطيط الربامج ٨٧٥ويف اجللســـة   -٢١
ات واجلوانب املتعلقة فيها بإجياز املبادئ واملمارســــ التابعة إلدارة الشــــؤون اإلدارية، كلمة أوضــــح

ية، مبا يشــــــمل العمليات املنفذة  ية الفن لدول نها يف إطار برنامج ممبيزانيات العمليات احلكومية ا
  استخدام الفضاء يف األغراض السلمية.

ؤون الفضــاء شــمع التقدير بإنشــاء جمموعة أصــدقاء مكتب  وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا  -٢٢
  مسا.اخلارجي يف مقر األمم املتحدة حتت قيادة البعثتني الدائمتني لزامبيا والن

ؤمتر األمم املتحدة مل نيفقت اللجنة الفرعية على أنَّ االحتفال بالذكرى الســنوية اخلمســواتَّ  -٢٣
ــبي ــلمية (اليونيس ــتخدامه يف األغراض الس ــتكشــاف الفضــاء اخلارجي واس ) يوفر ٥٠س+املعين باس

مدار أكثر من مخفرصـــــــة فريد لدان للتفكُّر يف اإلجنازات اليت حتققت على  مة للب عا يف  ًاســــــني 
رعيتني واملكتب، اســـتكشـــاف الفضـــاء والتطلع إىل املســـتقبل، وتدعيم واليات اللجنة وهيئتيها الف

عماهلم مبا يتناسب مع باعتبارهم منتديات فريدة للتعاون الدويل يف جمال الفضاء، من أجل مواءمة أ
لفضاء، وهتيئتهم ألداء ديات القائمة واالستفادة من الفرص الساحنة يف الوقت الراهن يف جمال االتح

ليت تشهد تناميا دائما ااألغراض املطلوبة منهم والتجاوب مع حقائق الواقع اجلديد يف دنيا الفضاء، 
  يف عدد اجلهات الفاعلة وتنوعها ويف تنوع األنشطة الفضائية.

يتزامن مع اجلهود اليت  ٥٠+االحتفال باليونيســــــبيس نَّة علما بأالفرعيوأحاطت اللجنة   -٢٤
ــــــراك الدول األعضــــــاء يف تدعيم عمل األمم املتحدة  يبذهلا األمني العام على نطاق املنظومة إلش
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ا حيويًّ والتغلب على مشاكل التقوقع الفكري والعمل مبنهج توحيد األداء، وبأن الفضاء ميثل جزءًا
   حددها األمني العام ضمن تلك األولويات.من املسائل اليت

رورة حتقيق ضــــــالدول األعضــــــاء ما فتئت تعيد التأكيد على  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -٢٥
طة التنمية املســـتدامة لعام خ نَّ االتفاقات احلكومية الدولية وأاملســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة يف

فرعية علما يف اضــحة يف ذلك الشــأن. وأحاطت اللجنة الا وغايات وإضــافيًّ قد وفرت زمخًا ٢٠٣٠
مة املرأة" من هذا الصدد بأن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد أسس مبادرة باسم "الفضاء يف خد

  ذلك يف قطاع الفضاء.أجل تعزيز التمكني اجلنساين واملساواة بني اجلنسني داخل األمم املتحدة، وك
شــهد  وقدئية، تارخيية لألنشــطة الفضــا كان ســنة ٢٠١٧عام  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -٢٦

رضــية أو ما وراء ا إىل مدارات أا وظيفيًّجســما فضــائيًّ ٤٥٠عمليات إطالق أو إرســال ألكثر من 
نة الفرعية للج. وأحاطت ا٢٠١٦ذلك، وهو ما ميثل قرابة ضـــــعف العدد الذي ُأطلق منها يف عام 

ام الفضائية ميكن أن تؤثر الزيادة الكبرية يف إطالق األجس أنَّ املكتب يرى نَّعلما يف هذا الصدد بأ
يت تســـــتخدمها دول اآللية، ال حتســـــني كفاءةمن املهم  نَّعلى آليات التســـــجيل الوطنية القائمة وأ

  األمني العام باملعلومات الالزمة.لتزويد السجل، 
نولوجيا الفضــــــاء، واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنه قد يكون من املتعذر، بدون علوم وتك  -٢٧

ية يف جماالت وخصــــوصــــًا بدون نظم االتصــــاالت واملالحة، مواجهة التحديات احلالية واملســــتقبل
صادية،  رصد األرض لغذائي واواألمن  مثل الكوارث الطبيعيةالتنمية واالستدامة االجتماعية واالقت

نشــــطة الفضــــائية أمهية بالغة ر املناخ وأمن املوارد الطبيعية. وأكدت اللجنة الفرعية على أنَّ لأليُّغتو
النمو االقتصـــادي  يف دعم التنمية املســـتدامة، وخصـــوصـــًا يف إطار اجلهود الرامية إىل دعمأيضـــًا 

  املستدام وحتسني نوعية احلياة وإدارة البيئة العاملية.
لذي حيكم اســــتخدام ارعية إىل دورها الفعَّال يف تطوير النظام القانوين وأشــــارت اللجنة الف  -٢٨

نصـــة فريدة متعددة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية، ويف اجلهود الرامية إىل توفري م
خصوصًا يف جمال استخدام األطراف على الصعيد العاملي لتعزيز التعاون الدويل ملنفعة مجيع البلدان، و

ســـياق خطة التنمية  ات الفضـــائية ألغراض التنمية املســـتدامة، مبا يشـــمل االســـتفادة منها يفالتطبيق
  .٢٠٣٠املستدامة لعام 

ــــــبة  ٧٢/٧٨بت اللجنة الفرعية باعتماد اجلمعية العامة لقرارها ورحَّ  -٢٩ املعنون "إعالن مبناس
ستخدام الذكرى السنوية اخل مسني ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف وا

، دًادت فيه اجلمعية جمدَّالفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى"، الذي أكَّ
)، املعنون "إعالن املبادئ ١٨-(د ١٩٦٢من بني أمور أخرى، على أمهية املبادئ الواردة يف قرارها 

  انونية املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه".الق
دت بعض الوفود من جديد على أمهية كفالة املســــــاواة بني مجيع الدول يف إمكانية وأكَّ  -٣٠

دت على أن لنامية، وشــــدَّســــيما البلدان ا االنتفاع من التكنولوجيات والتطبيقات الفضــــائية، وال
أيضًا حنو االعتراف بتلك االحتياجات. ورأت تلك الوفود  طويًال يقطع شوطًاس ٥٠+اليونيسبيس
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تبادل اخلربات والتكنولوجيا واملبادرات من شــأنه أن يســاعد على تعميم منافع أنشــطة الفضــاء  نَّأ
  اخلارجي على البشرية مجعاء.

د عليه بصـــورة الفضـــاء مورد عاملي مشـــاع للبشـــرية اليت باتت تعتم أنَّ ورأت بعض الوفود  -٣١
انات كبرية تساعد على متزايدة يف حياهتا اليومية، وأن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته تنطوي على إمك

من املهم  أنَّ أيضًاود . ورأت تلك الوف٢٠٣٠حتقيق األهداف املحددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
م يف بلوغ هذا ميكن أن يســـاه ٥٠+ة يف جمال الفضـــاء وأن اليونيســـبيسلحوكمة الرشـــيدبناء نظام ل

ظائف وحتقيق النمو اهلدف من خالل ما يلي: (أ) تعبئة موارد اقتصــاد الفضــاء للمســاعدة يف خلق الو
جتمع اإلنســاين االقتصــادي؛ و(ب) تســخري تكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاته من أجل حتقيق أهداف امل

رة املجتمعات على ) وزيادة قد٣مثل حتســني الصــحة العاملية (وهي مســألة متعلقة باهلدف  املنشــودة
ص احلصـــول على الصـــمود يف مواجهة تغري املناخ والكوارث واألخطار الفضـــائية؛ و(ج) وزيادة فر

ا يف حتقيق أهداف دور تلعبالبيانات والتطبيقات الفضــــائية ملســــاعدة مجيع اجلهات الفاعلة على أن 
  نمية املستدامة؛ و(د) تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي.الت
ر استخدام الفضاء اخلارجي على األغراض صْ َقت بعض الوفود بالفوائد املستمدة من وأقرَّ  -٣٢

سلمية حصرا، وأكَّ ضروري لصاحل األجيال احلالية  أنَّ دًادت جمدَّال سلمي واملستدام  االستخدام ال
تمع الدويل، يف هذا الصــدد، أن يلتمس الســبل والوســائل الالزمة لتفادي واملقبلة، وأنه ينبغي للمج
سلح،  سباق ت سائل املرتبطة به، وفقا ملا أكدته  األرحبنظور امل ومراعاةحدوث  ضاء وامل ألمن الف
  .٧٢/٧٧ اجلمعية العامة يف قرارها

ذي يســـود من املهم، يف ظل مناخ االضـــطراب الســـياســـي ال أنَّ هوُأعرب عن رأي مفاد  -٣٣
فهم ما إذا  األجواء اآلن وحماوالت تطبيق خمططات جغرافية ســــياســــية بشــــأن الفضــــاء اخلارجي،

ا منتدى دوليًّا فريدًا كانت هناك إمكانية باقية لوضع استراتيجية مشتركة ألنشطة اللجنة، باعتباره
سياسات الفضائية وتطوير  ع الدول األعضاء. القانون الدويل للفضاء، تتشارك فيها مجيلتشكيل ال

ــــــتراتيجية من أجل تعزيز قدرة اللجنة ع نَّوقيل إ  الدول إرادة توحيدلى احلاجة بالغة إىل هذه االس
هات الفكرية يف ، وهو أمر هام يف ضــــــوء زيادة التباين يف االجتامقاصــــــدهاحتقيق التكامل بني و

   .السياسة الفضائية احلديثة
واجبة للمحافظة أنشـــطة الفضـــاء ينبغي أن جتري يف ظل املراعاة ال أنَّ ورأت بعض الوفود  -٣٤

ـــ نَّعلى الســـلم واألمن الدوليني وأ احة حرب. ورأت الفضـــاء اخلارجي ال ينبغي أن يتحول إىل س
اء اخلارجي ق التسلح يف الفضا مبنع قيام سباجديًّ على الدول أن تلتزم التزامًا أنَّ أيضًاتلك الوفود 

  واالمتناع عن وضع أو استخدام األسلحة فيه. 
طر املادية، مثل بيئة الفضـــاء اخلارجي ال هتددها فحســـب املخا أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده  -٣٥

صـــاحل االقتصـــادية زيادة كم احلطام الفضـــائي، بل هتددها كذلك املخاطر املترتبة على تضـــارب امل
لدول يف إطار ه التحديات ميكن أن يتحقق من خالل عمل االتماس حلول هلذ نَّوالســـــياســـــية، وأ

  اللجنة واللجنتني الفرعيتني.

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
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ن اللذين ميثال عنصــري الســالمة واألمان يف الفضــاء اخلارجي، أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده  -٣٦
ـــتراتيجي، وك ـــتقرار االس ـــتوى مقومني رئيســـيني ملزاولة النشـــاط الفضـــائي وحتقيق االس ذلك مس

رابطة ومتقاطعة. كثرية مت الشراكة يف استكشاف الفضاء واستخدامه، إمنا هي أمور حتددها عوامل
غرافية الســـياســـية مع محاية النشـــاط الفضـــائي من التقلبات اجل من املهم، يف هذا الصـــدد، نَّوقيل إ

الل التعاون التصـــــدي للتحديات اليت تعترض توفري الســـــالمة واألمن يف الفضـــــاء اخلارجي من خ
  املشترك بني الدول.

تزايد عدد املشتغلني التغريات يف واقع أنشطة الفضاء اخلارجي، اليت ي أنَّ ورأت بعض الوفود  -٣٧
أن على اللجنة أن وفرصــــــة يف الوقت نفســــــه، و حتدِّيًاهبا من الدول واجلهات من غري الدول، متثل 

  لتجاري.تناقش واقع استكشاف الفضاء اخلارجي واملسائل النامجة عن أنشطة االستغالل ا
ــــلبية يف العالقات الدولية  أنَّ ورأى أحد الوفود  -٣٨ ــــري إىلاحتليل االجتاهات الس  أنَّ لراهنة يش

سوف تشهد أوقات سوف يكون على نظام قانون الفضاء الدويل ب نَّعصيبة وأ ًاالفترة القادمة  رمته 
 ١ية املواضــــــيعية ذلك االفتراض قد تأكد خالل إعداد التقرير اخلاص باألولو نَّاملحك. وقال إ
اوالت لتضمني )، حيث جرت حميف جمال الفضاء واالبتكارستكشاف الامن أجل ية (الشراكة العامل

طيد الدور النص أطروحات ال تثري الشـــك فحســـب، بل هي غري مقبولة أيضـــا، وهي تدعو إىل تو
 ة لألنشــــطة الفضــــائيةالقيادي للقطاع اخلاص يف تكوين اجلوانب الرئيســــية للوائح التنظيمية املقبل

إمكانات أنشـــطة  أى هذا الوفد أنه ال ينبغي التقليل من شـــأن. كما روتشـــكيل طابع تلك اللوائح
القطاع اخلاص  القطاع اخلاص يف جمال الفضــــــاء وأنه، إذا كان لكل دولة احلق يف تنظيم أنشــــــطة

صة، فإ سؤولياهتا املحددة  مًاصار عليها وهي تفعل ذلك أن تتقيد تقيدًا نَّلديها وفقا لرؤيتها اخلا مب
ستخدام المبوجب معاهدة املبادئ ا ستكشاف وا شطة الدول يف ميدان ا فضاء اخلارجي، ملنظمة ألن

  مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى. 
لدول إىل تطوير   -٣٩ جة بعض ا حا فاده أنَّ من املهم احترام  هتا توأعرب عن رأي م عا شــــــري

 القوانني الوطنية لكنالوطنية من أجل هتيئة بيئة مشــــجعة لألعمال التجارية من أجل املســــتثمرين، 
وض عليه إال يف إطار التفا ميكنُيستعاض هبا عن صك متفق عليه دوليًّا ال ال حمدودة النطاق و تظل

جيابية، ال تستطيع أن حتقق اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، ذلك أنَّ التشريعات الوطنية، رغم جوانبها اإل
  لدويل.مصاحل املجتمع ايراعي ما ال ميكن حتقيقه إالَّ من خالل صك متعدد األطراف 

البيئة واحلالة وورأت بعض الوفود أنه، يف ضــوء أثر األنشــطة الفضــائية على حياة اإلنســان   -٤٠
يدة من مؤســـــســـــات القطاع لقوى الفاعلة اجلدلدور ام التكنولوجي مع التعاظم املتزايد الراهنة للتقدُّ

زا التفاعل والتنســيق فيما ن تعزِّالفرعية القانونية أاخلاص، ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة 
ساعد شجع التطور التدرجيي للقانون الدويل وتدوين أحكامه وي ساء قواعد  بينهما على حنو ي على إر

استكشافه. ورأت تلك ودولية ملزمة حتكم املسائل ذات األمهية البالغة يف استخدام الفضاء اخلارجي 
لفضـــاء اخلارجي واحلوكمة لنظام القانوين ال( ٢إطار األولوية املواضـــيعية  العمل يف أنَّ أيضـــًاالوفود 
ي عمل اللجنة يف معاجلة : اآلفاق احلالية واملســـتقبلية) ميكن أن يوفر فرصـــة جيدة تثرللفضـــاء العاملية

  .٢٠٣٠دور الفضاء يف حتقيق األهداف الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
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ناهنا   -٤١ ي ألحداثا نظمت اليتللجهات  وأعربت اللجنة الفرعية عن امت تال ة على هامش ال
  :احلالية دورهتا

: املشـــروع AMADEE-18مان والنمســـا حول موضـــوع "حدث جانيب نظمته ُع  (أ)  
  البحثي الدويل ملحاكاة بيئة املريخ يف صحراء عمان"؛

  "؛٧-ليوتحدث جانيب نظمه االحتاد الروسي لعرض فيلم "سا  )ب(  
شـــؤون الفضـــاء اخلارجي حول موضـــوع "الشـــراكة  مكتب نظمه جانيب حدث  (ج)  

  الفضائية العاملية من أجل أهداف التنمية املستدامة"؛
لفرص دراســية نظمها املعهد األورويب لســياســات الفضــاء حول موضــوع "ا حلقة  (د)  

  الصني"؛ يف العمل مع خنراطلال الدولية الفضائيةواآلفاق املتاحة لألوساط 
 ةخطدراســية نظمها املعهد األورويب لســياســات الفضــاء حول موضــوع " لقةح  (ه)  

عامالفضـــــــاء  بة ٢٠٣٠ ل ية واحلق عة الفضـــــــائ تآزر: الراب ناء يف ال قدرات ب بان ال حلادي لقرنا إ  ا
  ".والعشرين

    
    التقارير الوطنية  -هاء  

ــارير   -٤٢ ــالتق ــدير ب ــًا مع التق ــة علم ــة الفرعي ــدول األعضــــــــاء أحــاطــت اللجن ــة من ال ــدَّم املق
)A/AC.105/1154( ،بو) ورقة اجتماعA/AC.105/C.1/2018/CRP.8َّيف إطار ت لكي تنظر فيها ) أعد

للجنة ، املعنون "تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشــــطة الوطنية". وأوصــــت ا٤البند 
  الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.

    
    الندوة  -واو  

 ٢٠٠٧وفقًا لالتفاق الذي توصــــلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام   -٤٣
)A/AC.105/890 ٢٠١٧)، ويف دورهتـــا الرابعـــة واخلمســــــني، عـــام ٢٤، املرفق األول، الفقرة 
)A/AC.105/1138 نظَّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ٢٦، واملرفق األول، الفقرة ٢٨٩، الفقرة ،(

 ،وما بعده" ٥٠لصناعة يف اليونيسبيس+أمهية مشاركة دوائر ا -ندوة حول موضوع "آفاق رحبة 
  . ٢٠١٨شباط/ فرباير  ٦عقدت يف 

دي بيبو،  الندوة، اليت تألفت من عروض إيضــاحية ومناقشــات، ســيمونيتا تســيريوتولت   -٤٤
ظرة. وكان مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، اليت شــاركت أيضــًا يف حلقات النقاش كمتنا

اص لشــؤون الدفاع من بني املتناظرين أيضــًا يوهانس فون تادين، النائب األول لرئيس شــركة إيرب
باملنظمة الدولية العاملية  موريف، النائبة األوىل لرئيس قســــم اللوائح التنظيمية-والفضــــاء؛ ودونا بيثيا

ـــَ  ة األعمال التجارية ، املدير األعلى لشـــؤون تنميكينلالتصـــاالت الســـاتلية املتنقلة؛ ولوتشـــيانو س
تكنولوجيا الفضــــاء؛ لبشــــركة ســــريا نيفادا؛ وياو جيانتني، نائب مدير األكادميية الوطنية الصــــينية 

  وجيوفاين روم، اخلبري االستشاري مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1154
http://undocs.org/ar/A/AC.105/890
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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عشــرة من ســلســلة  هي الندوة احلاديةو الندوة،والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ هذه   -٤٥
املكتب  هودعية جبسامهت يف التو قدالندوات املنظمة من أجل تدعيم الشراكة مع قطاع الصناعة، 

شــؤون الفضــاء  مع الدوائر الصــناعية والقطاع اخلاص، وأشــادت يف هذا الصــدد مبكتب التعاونية
  رجي ملا يقوم به من عمل ممتاز يف هذا الشأن.اخلا
    

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -زاي  
 

ســــــتها [...] يف جل، بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضــــــة عليها، اعتمدت  -٤٦
ــــــباط/فرباير  ٩املعقودة يف  ــــــتقريرها املوجَّ، ٢٠١٨ش ــــــتخدام الفض اء اخلارجي يف ه إىل جلنة اس

  .ردة أدناها املبيَّنة يف الفقرات الوااألغراض السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياهت
 


