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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة اخلامسة واخلمسون

    ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ -كانون الثاين/يناير  ٢٩فيينا، 
   مشروع التقرير  
االجتماعية واالقتصادية تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية  -ثالثًا 

  املستدامة
من جدول األعمال،  ٦، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧وفقًا لقرار اجلمعية العامة  -١

 املعنون "تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة". 

مارات العربية املتحدة األردن وأملانيا واإلمن جدول األعمال ممثلو  ٦كلَّم يف إطار البند وت -٢
ــو والصــني ومصــر واليابا ــتان وبلجيكا وبوركينا فاس ــيا وإيطاليا وباكس . كما تكلَّمت نوإندونيس

وتكلم أيضـــــا ي. ية والكاريبإطار هذا البند ممثِّلة األرجنتني نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتين يف
رى كلمات تتعلق ذا املراقب عن املنظمة العاملية لألرصـــــاد اجلوية. وألقى ممثِّلو دول أعضـــــاء أخ

 البند أثناء التبادل العام لآلراء.

 لية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التا -٣

 ممثِّل إيطاليا؛ "مبادرة الكون املفتوح: تقرير مرحلي"، قدَّمه أ)( 

"تيســــري االســــتفادة الســــريعة واملباشــــرة من موارد الفضــــاء يف جماالت البحوث  ب)( 
"، ICE Cubesوالتكنولوجيا والتعليم وبناء القدرات من خالل اخلدمات التجارية املقدمة من مرفق 

 بلجيكا؛ ةه ممثلتقدم

ــاهم :"IAFconnect.org" ج)(   يف منصــة مبتكرة لألعمال التجارية يف جمال الفضــاء تس
 "، قدمه ممثل أوكرانيا.٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
https://iafconnect.org/
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 وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي: -٤

تقرير عن اجتماع األمم املتحدة للخرباء املعين بالفضـاء من أجل املرأة، املعقود يف  (أ) 
 )؛A/AC.105/1163( ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦إىل  ٤ نيويورك من

تقرير عن منتدى األمم املتحدة/اإلمارات العربية املتحدة الرفيع املســــتوى بشــــأن  (ب) 
اإلمارات العربية الفضـــــاء كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصـــــادية املســـــتدامة، املعقود يف ديب، 

 )؛A/AC.105/1165( ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦املتحدة، من 

" واحلوكمة العاملية ألنشـــــطة ٢٠٣٠مذكرة من األمانة بشـــــأن خطة "الفضـــــاء  (ج) 
 )؛A/AC.105/1166الفضاء اخلارجي (

(الشراكة العاملية  ٥٠لليونيسبيس+ ١مذكرة من األمانة بشأن األولوية املواضيعية  (د) 
 )؛A/AC.105/C.1/114من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء) (

ضيعية  )(ه  شأن األولوية املوا سبيس+ ٢مذكرة من األمانة ب (النظام القانوين  ٥٠لليوني
 )؛A/AC.105/1169للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية) (

(تعزيز تبادل  ٥٠لليونيســـبيس+ ٣لوية املواضـــيعية مذكرة من األمانة بشـــأن األو (و) 
 )؛A/AC.105/1170املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية) (

(اإلطار الدويل  ٥٠لليونيســبيس+ ٤مذكرة من األمانة بشــأن األولوية املواضــيعية  (ز) 
 )؛A/AC.105/1171خلدمات طقس الفضاء) (

(تعزيز التعاون  ٥٠لليونيســبيس+ ٥مذكرة من األمانة بشــأن األولوية املواضــيعية  (ح) 
 )؛A/AC.105/1172الفضائي من أجل الصحة العاملية) (

ضيعية مذكرة من األ (ط)  شأن األولوية املوا سبيس+ ٦مانة ب (التعاون الدويل  ٥٠لليوني
 )؛A/AC.105/1173من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة املجتمعات على التأقلم) (

القدرات (بناء  ٥٠لليونيســبيس+ ٧مذكرة من األمانة بشــأن األولوية املواضــيعية  (ي) 
 )؛A/AC.105/1174من أجل القرن احلادي والعشرين) (

مذكرة من األمانة تتضــمن النص التمهيدي ملشــروع قرار بشــأن الفضــاء باعتباره  (ك) 
 )؛A/AC.105/C.1/L.364حمركًا للتنمية املستدامة (

 ٥٠لليونيســــــبيس+ ١ائيـــة بشـــــــــأن األولويـــة املواضــــــيعيـــة مـــذكرة إجر (ل) 
)A/AC.105/C.1/2018/CRP.3؛( 

للتنمية  حمركا ورقة اجتماع تتضمن تنقيحات ملشروع قرار بشأن الفضاء باعتباره (م) 
 )؛A/AC.105/C.1/2018/CRP.6املستدامة (

ورقة اجتماع تتضــمن املزيد من التنقيحات ملشــروع قرار بشــأن الفضــاء باعتباره  (ن) 
 .)A/AC.105/C.1/2018/CRP.16للتنمية املستدامة (حمركا 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1163
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1165
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1166
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/114
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1169
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1170
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1171
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1172
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1173
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.364
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2018/CRP.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2018/CRP.6
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2018/CRP.16
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ــــــارت اللجنة الفرعية إىل ديباجة قرار اجلمعية العامة  -٥ ، وأوضــــــحت يف هذا ٧٢/٧٧وأش
الســياق أنَّ اســتخدام علوم وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاا يف جماالت مثل تقدمي اخلدمات الصــحية 
عن ُبعد والتعليم عن ُبعد وإدارة الكوارث ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ورصــــــد املحيطات 
ــــــهم يف حتقيق أهداف مؤمترات األمم املتحدة العاملية اليت تعاجل خمتلف جوانب التنمية  واملناخ يس

 خصوصًا القضاء على الفقر.واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

سبيس+والحظت اللج -٦ ضاء ميثل فرصة هامة إلبراز وتعز ٥٠نة الفرعية أن اليوني يز دور الف
 .٢٠٣٠كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ودوره يف تنفيذ خطة عام 

فضـــــاء اخلارجي وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناا للجهود اليت يبذهلا مكتب شـــــؤون ال -٧
 .٥٠ونيسبيس+ني والدول األعضاء يف التحضري لعملية اليملساعدة اللجنة وجلنتيها الفرعيت

ن مع حكومة وأشــارت اللجنة الفرعية إىل تنظيم مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، بالتعاو -٨
ــبيس+ ــتوى ، امل٥٠اإلمارات العربية املتحدة، يف إطار األعمال التحضــريية لليونيس نتدى الرفيع املس

مارات يف ديب، اإل االجتماعية واالقتصـــادية املســـتدامة، دور الفضـــاء كمحرك للتنميةبشـــأن الثاين 
ــــــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦العربية املتحدة، من   النقاش الدائر يف، دف حتقيق تقدم ٢٠١٧تش

 حول دور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية العاملية.

شـــــأن الفضـــــاء بوى الثالث والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن املنتدى الرفيع املســـــت -٩
إىل  ١٣ا، من كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصــــــادية املســــــتدامة ســــــوف يعقد يف بون، أملاني

 .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦

تلك املناســبة  يراليت تث ٥٠ورحبت بعض الوفود باملبادرات املنفذة يف إطار اليونيســبيس+ -١٠
دامة، مثل إنشـــاء نات الفضـــائية ألغراض التنمية املســـتوميكن أن تؤدي إىل حتســـني اســـتغالل البيا

 ،فضــائي للمناخ" مرصــد مناخ الفضــاء، على النحو املقترح يف اإلعالن املعنون "حنو إنشــاء مرصــد
 .٢٠١٧سمرب كانون األول/دي ١١املعتمد يف قمة الكوكب الواحد، اليت ُعقدت يف باريس يف 

سيق  -١١ ضاء على حنو وثيق مع النظام وأعرب عن رأي مفاده أمهية تن صد مناخ الف مبادرة مر
 .الكفاءةالعاملي احلايل لرصد املناخ لضمان حتقيق أقصى قدر ممكن من التآزر و

وأعربت اللجنة الفرعية عن ترحيبها جبهود فريق العمل املعين باالســــتكشــــاف واالبتكار،  -١٢
يف هذا الصــدد  ، وأحاطت علما٥٠بيس+لليونيســ ١ية ألولوية املواضــيعمعنية باكآلية  ئالذي ُأنشــ
اللتني تتضــــــمنــان  ،A/AC.105/C.1/2018/CRP.3وورقــة االجتمــاع  A/AC.105/C.1/114بــالوثيقــة 

 العمل.  معلومات حمدثة عن أعمال فريق

نه من  -١٣ ية، وأ حلال لدورة ا هامش ا مل اجتمع على  ية أن فريق الع نة الفرع والحظت اللج
صاته ( صا شيًا مع اخت ضاف نتائج املنتدى A/AC.105/2017/CRP.21املقرر، مت ، املرفق األول)، أن ت

، إىل التقرير ٢٠١٨آذار/مارس  ٣الفضــاء، املزمع عقده يف طوكيو يف  الدويل الثاين الســتكشــاف
. والحظت اللجنة الفرعية أيضــًا أن الصــيغة املحدثة ســتعرض على ١اخلاص باألولوية املواضــيعية 

 .A/AC.105/1168باعتبارها الوثيقة  ٢٠١٨الوفود يف الدورة احلادية والستني للجنة يف عام 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/114
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2018/CRP.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.21
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
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بادرة "الفضــــــاء والحظت اللجنة الفرعية بارتياح جهود املكتب املبذولة من أجل تنفيذ م -١٤
 اجلنسني يف قطاع الفضاء من أجل املرأة"، اليت دف إىل الترويج لتمكني املرأة وحتقيق املساواة بني

ل تشـــجيع النســـاء املشـــورة التقنية من أجمن خالل أنشـــطة حمددة األهداف لبناء القدرات وتوفري 
 .والفتيات على االخنراط يف دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات

دول يف االستفادة وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للبلدان املتقدمة أن تشرك غريها من ال -١٥
 النامية.  البلدانمن تكنولوجيا الفضاء بوترية أسرع لتعزيز قدرة 

شر للتكنولوجيات واملهارات واملوا -١٦ د الداعمة، بغرض وأعرب عن رأي مفاده أن النقل املبا
املحددة يف خطة  تيسري تطوير تكنولوجيا الفضاء واالستفادة منها، سوف يسهم يف بلوغ األهداف

 . ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

ئية وتكنولوجيا الفضـــاء يف صـــنع ونوَّهت اللجنة الفرعية بالدور احلاســـم للبيانات الفضـــا -١٧
القرار وتدابري اإلنذار املبكر يف جمال الصحة العمومية، وأكدت جمدَّدا أمهية عمل فريق اخلرباء التابع 

 هلا املعين بالفضاء والصحة العاملية. 

ــــــوامي أنادوراياالنعقاد العامل اجلامع  الفريقعاود وقد  -١٨ (اهلند)، وفقًا  برئاســـــــة ميلس
. وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلســـــتها [...] املعقودة يف ٧٢/٧٧من قرار اجلمعية العامة  ٩ للفقرة

 [...] شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول ذا التقرير.
  

 جسام القريبة من األرضاأل -تاسعًا 
 

من  ١٢، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٧٢/٧٧وفقًا لقرار اجلمعية العامة  -١٩
 جدول األعمال املعنون "األجسام القريبة من األرض".

لعربيــة املتحــدة اممثلو أملــانيــا واإلمــارات من جــدول األعمــال  ١٢وتكلَّم يف إطــار البنــد  -٢٠
اليابان. وتكلم وإندونيســيا وباكســتان والصــني ومصــر واملكســيك والواليات املتحدة األمريكية و

ة) والفريق االستشاري أيضا املراقبان عن الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات (الشبكة الدولي
ــــاري). كما أدىل ممثِّلو  املعين بالتخطيط للبعثات الفضــــائية (الفريق ــــتش ول أعضــــاء أخرى داالس

 بكلماٍت تتعلق ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء. 

واســـــتمعت اللجنة الفرعية إىل عرض علمي وتقين عنوانه "تقرير حالة عن عمل الشـــــبكة  -٢١
 الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات"، قدمه املراقب عن الشبكة الدولية.

ى اللجنة الفرعية ورقة اجتماع مقدمة من رئيســـي الشـــبكة الدولية والفريق عل توُعرضـــ -٢٢
االستشاري تتضمن مقترحا بتعديل عنوان بند جدول األعمال املتعلق باألجسام القريبة من األرض 

)A/AC.105/C.1/2018/CRP.11.( 

واستمعت اللجنة الفرعية إىل تقارير حالة مقدمة من الشبكة الدولية والفريق االستشاري،  -٢٣
والحظت مع التقدير جهودمها من أجل تداول املعلومات املتعلقة باكتشـــاف األجســـام القريبة من 
األرض اليت قد تشــكل خطرًا ورصــد تلك األجســام وحتديد خصــائصــها الفيزيائية لضــمان توعية 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2018/CRP.11
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دان بأخطارها املحتملة، وخصــــــوصــــــا البلدان النامية ذات القدرة املحدودة على التنبُّؤ مجيع البل
 حبوادث ارتطام األجسام القريبة من األرض والتخفيف من وقعها.

 ٢٢ما يقرب من  ونوَّهت اللجنة الفرعية بأنَّ الشــــــبكة العاملية للمراصــــــد الفلكية مجعت -٢٤
صد للكويكبات يف عام  ضًا إىل أ ٤٧يف  ٢٠١٧مليون مالحظة ر شارت أي نَّ عدد ما هو بلدًا. وأ

، ٢٠١٨يناير كانون الثاين/ ١جســم يف  ٥٠٠ ١٧معروٌف من األجســام القريبة من األرض جتاوز 
الفهارس  كويكبًا مصنفًا اآلن يف ١ ٨٧٧، تشمل ٢٠١٧جسمًا اكتشفت يف عام  ٠٥٦ ٢منها 

 يلومتر من مدار األرض.ماليني ك ٨تأخذها مداراا إىل مسافة ال تتجاوز 

ويكبات وأحاطت اللجنة الفرعية علما كذلك مبا أحرز من تقدم يف بعثات رصـــــــد الك -٢٥
ة الســتكشــاف الفضــاء اجلوي جللب العيِّنات، اليت أطلقتها الوكالة الياباني ٢-التالية: بعثة هايابوســا

صل إىل الكويكب املستهدف ريوغو " وز/يوليه من عام نيه أو مت" يف حزيران/يوRyuguواملقرَّر أن ت
ــة أوزيريس٢٠١٨ ــة للمال-؛ وبعث ــات اليت أطلقتهــا اإلدارة الوطني ــة ركس جللــب العين حــة اجلوي

وكندا واليابان، ومن  والفضاء بالواليات املتحدة (ناسا)، وهي بعثة دولية تشارك فيها أيضا فرنسا
 . ٢٠١٨ الثالث من عام" يف الربع Bennuاملقرر أن تصل إىل الكويكب املستهدف ِبنُّو "

شـــأن اخليارات وأحاطت اللجنة الفرعية باملســـاعي الرامية إىل مواصـــلة النشـــاط البحثي ب -٢٦
تبار إعادة التوجيه التكنولوجية املتاحة لتخفيف أخطار ارتطام الكويكبات، مثل بعثة "دارت" (اخ

شروع  سا، وم قه  الذي ميوِّله االحتاد NEOShield-2 املزدوج للكويكبات) التابعة لنا سِّ األورويب وتن
نتائج النهائية منظمة شــريكة. ومن شــأن ال ١١شــركة إيرباص لشــؤون الدفاع والفضــاء، أملانيا، و

ــرين األول/أك ٢٦للمشــروع املذكور، اليت قدمت إىل املفوضــية األوروبية يف  ، أن ٢٠١٧توبر تش
 رض. َحرف مسار جسم قريب من األتقلل إىل أدىن حد من الوقت الالزم إلعداد بعثة ل

تعلقة باألجسام وأحاطت اللجنة الفرعية علما بعدد من األنشطة وخطط التأهب الوطنية امل -٢٧
ابع لناسا، الذي القريبة من األرض. وتتضمن هذه األنشطة عمل مكتب تنسيق الدفاع الكوكيب الت

ــــــيق ا حمتمل الرتطام  لتصــــــدِّي ألي خطريقود اجلهود اليت تبذهلا حكومة الواليات املتحدة لتنس
ـــــــام القريبــة من األرض من خالل التعــاون الوثيق مع الوكــالــة االحتــاديــة إل دارة الطوارئ األجس
ــــــركاء  ية والش فاع، وغريمها من الوكاالت الوطن لد حدة ووزارة ا لدوليني. ومن ابالواليات املت

اد وبيانات احلطام لتطبيقي ألرصــاألنشــطة األخرى إنشــاء إدارة الفضــاء الوطنية الصــينية للمركز ا
جراء التحاليل الفضــائي، وهو مســؤول عن رصــد األجســام القريبة من األرض ومعاجلة البيانات وإ

ملتحدة للفضــــــاء، بالتعاون مع املتعلقة باإلنذار املبكر؛ واجلهود اليت تبذهلا وكالة اإلمارات العربية ا
غ عن األجســــام وطنية، إلنشــــاء آليات لإلبالاحلكومة الوطنية ومن خالل الشــــراكات الدولية وال

 الفضائية واحلطام والتصدي ملخاطرها، ووضع خطط التأهب املناسبة.

والحظت اللجنة الفرعية أن اللجنة التوجيهية للشــــــبكة الدولية عقدت اجتماعها اخلامس  -٢٨
الجتماع خرباء على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية. وضم ا ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ٣٠يف 

دوليني من ختصــصــات شــىت متعلقة بكشــف املخاطر املحتملة للكويكبات واملذنبات على األرض 
وتوصــيِفها واإلبالغ عنها وكيفية العمل على الوقاية من اآلثار املدمِّرة حلوادث ارتطام الكويكبات 

 أو تقليلها إىل احلد األدىن. 
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يا والحظت اللجنة الفرعية أيضـــــــًا أن مخس ج -٢٩ قد وقعت على إعالن النوا هات جديدة 
للمشــــاركة يف الشــــبكة الدولية، مما جيعل إمجايل عدد املوقعني عليه ثالثة عشــــر موقعًا. وميثل هؤالء 
املوقعون مراصـــد ومؤســـســـات فضـــائية من االحتاد الروســـي ومجهورية كوريا والصـــني وكولومبيا 

 وكذلك أحد هواة الرصد من اململكة املتحدة. واملكسيك والواليات املتحدة، باإلضافة إىل أوروبا،

والحظت اللجنة الفرعية أن األطراف املوقعة على إعالن النوايا بشأن املشاركة يف الشبكة  -٣٠
الدولية تدرك أمهية التعاون يف حتليل البيانات وأمهية أن تكون مســتعدة بشــكل كاف للتواصــل مع 

القريبة من األرض وحاالت الدنو الشديد من األرض  جمموعة متنوعة من اجلهات املهتمة باألجسام
ــــــهمت األطراف املوقعة بتقدمي جمموعة متنوعة من املعدات األرضــــــية  وخماطر االرتطام ا. وأس
ـــهمت بقدرات يف جماالت  ـــام القريبة من األرض ورصـــدها، كما أس والفضـــائية لكشـــف األجس

ار االرتطام املحتملة. وأطلق موقع جديد حســــاب املدارات والتنبؤ باحتماالت االرتطام ومنذجة آث
 .http://iawn.net للشبكة الدولية تستضيفه جامعة مرييالند، وهو متاح على العنوان التايل

ــــــتشـــــــاري عقد اجتماعني منذ دورا الرابعة  -٣١ والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق االس
تشــــرين األول/أكتوبر  ١١واخلمســــني، ومها اجتماعه التاســــع الذي عقد يف تولوز، فرنســــا، يف 

شر الذي عقد يف ٢٠١٧ ضائية؛ واجتماعه العا سات الف سي للدرا ضافه املركز الوطين الفرن ست ، وا
على هامش دورة اللجنة الفرعية، وقد حظي االجتماعان بدعم من  ٢٠١٨ناير كانون الثاين/ي ٣١

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، الذي يضطلع بدور أمانة الفريق االستشاري، عمًال بقرار اجلمعية 
يف إطار خطة عمل الفريق االستشاري، . وُأبلغت اللجنة الفرعية مبا أحرز من تقدم ٧١/٩٠العامة 

 .http://smpag.netعلى النحو الوارد يف تقريري االجتماعني، ومها متاحان على املوقع الشبكي 

لفضــــــاء الوطنية والحظت اللجنة الفرعية أن الوكالة النمســــــاوية لتعزيز البحوث وإدارة ا -٣٢
ويب أصبحت املراقب رصد األورويب اجلنالصينية قد انضمتا إىل عضوية الفريق االستشاري، وأن امل

وًا (من وكاالت عض ١٨الدائم اخلامس لدى الفريق االستشاري. ويضم الفريق االستشاري حاليًا 
 الفضاء)، ومخسة مراقبني دائمني (من الكيانات األخرى).

اليًا الفريق والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــا أن وكالة الفضــــــاء األوروبية، اليت ترأس ح -٣٣
 ). ٢٠٢٠-٢٠١٨الستشاري، أعيد انتخاا لفترة رئاسية أخرى ملدة سنتني (ا

ة، الذي أنشــأه الفريق والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق العامل املختص باملســائل القانوني -٣٤
جلوي، عقد ويتوىل تنســــيق عمله املركز األملاين لشــــؤون الفضــــاء ا ٢٠١٦االســــتشــــاري يف عام 

دف إعداد مشـــروع  الثاين/يناير على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية كانون ٣٠اجتماعا يف 
الصــــلة بعمل الفريق  تقرير، وفقًا لنطاق عمله، من أجل اســــتبانة املســــائل القانونية املناســــبة ذات

ــتشــاري وصــياغتها وترتيبها حســب األولوية، والنظر يف املســائل القانونية  ات الصــلة بعمل ذاالس
  الفضاء اخلارجي. اري يف سياق املعاهدات الدولية القائمة اليت حتكم األنشطة يفالفريق االستش

وأشــارت اللجنة الفرعية إىل بيان الفريق االســتشــاري بشــأن بعثات َحرف املســار الذي  -٣٥
أعده يف أحد اجتماعاته الســــابقة. وقد شــــدد فيه على أنه ينبغي، يف ضــــوء االهتمام الدويل البالغ 

ث عن الكويكبات والتوعية مبخاطر االرتطام، االسـتفادة من الفرص السـاحنة لدراسـة بإجراء البحو

http://iawn.net/
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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الكويكبات يف إطار بعثات العروض  مساراخلصائص الفيزيائية والتقنيات والتأثريات املتعلقة َحبرف 
 العملية للقدرات العلمية والتكنولوجية. 

فريق االســتشــاري وأشــارت اللجنة الفرعية إىل اســتمرار التعاون بني الشــبكة الدولية وال -٣٦
هريي العام بشــأن ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي على معاجلة املســائل املتعلقة بالتواصــل اجلما
نذار باالرتطامات، األجسام القريبة من األرض، وكذلك التواصل مع الدول األعضاء يف حالة اإل

الســـتشـــارية التقنية ة إدراج منيطة بشـــأن األجســـام القريبة من األرض يف إطار البعثات اوإمكاني
دام املعلومات بشـــأن التأهب للتصـــدي للكوارث اليت يضـــطلع ا برنامج األمم املتحدة الســـتخ

). وتتصـــل هذه إدارة الكوارث واالســـتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســـبايدر الفضـــائية يف
الوكاالت املعنية  الشــــــبكة الدولية يف توفري املعلومات لألطراف املعنية، مثل النميطة بنشـــــــاط

 بالتصدي حلاالت الطوارئ. 

كتب شــؤون وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أن الشــبكة الدولية والفريق االســتشــاري وم -٣٧
ـــام القريبة من األرض والدفاع ـــأن األجس الكوكيب.  الفضـــاء اخلارجي بصـــدد إعداد كتيب بش

ت الرمسية جبميع اللغا ٢٠١٨يف حزيران/يونيه  ٥٠در الكتيب يف إطار اليونيســــبيس+وســــيصــــ
 لألمم املتحدة.

االســــتشــــاري  وأحاطت اللجنة الفرعية علما باقتراح مقدم من الشــــبكة الدولية والفريق -٣٨
ــــــام القريبة من ــــــأن "األجس ــــــأن تعديل عنوان البند الوارد يف جدول أعماهلا بش األرض" إىل  بش

وانب األنشطة جسام القريبة من األرض والدفاع الكوكيب" لكي جيسد على حنو أفضل مجيع "األج
قريبة من األرض اجلارية مع توعية الدول األعضــاء بتلك األنشــطة، بدءا من اكتشــاف األجســام ال

ن املخاطر ورصــــــدها وحتديد خصــــــائصــــــها، إىل حتديد أكثر الطرائق فعالية ومالءمة للتخفيف م
 األنشطة.  جسام القريبة من األرض، وفهم اآلثار العملية والقانونية هلذهاملحتملة لأل

"الدفاع" يف  وأعرب عن رأي مفاده أن الناس وصناع القرار قد يسيئون فهم إدراج كلمة -٣٩
لتخفيف من املخاطر ابند جدول األعمال املتعلق باألجسام القريبة من األرض، وأن العمل يف جمال 

 القريبة من األرض مازال جاريًا.  املحتملة لألجسام

ة الدويل قد عقدت وأحاطت اللجنة الفرعية علما بأن األكادميية الدولية للمالحة الفضــــائي -٤٠
فاع الكوكيب يف طوكيو من  لد خلامس ل لدويل ا ها ا مايو  ١٩إىل  ١٥مؤمتر يار/ لذي ٢٠١٧أ ، ا

ــــــادس يف الرببلدًا، وأن من املعتزم عقد املؤمتر ا ٢٤خبريًا من  ١٩٢حضــــــره  ع الثاين من عام لس
 يف واشنطن العاصمة.  ٢٠١٩

ة التوجيهية وأحاطت اللجنة الفرعية علما أيضـــــــًا بأن االجتماع املقبل لكل من اللجن -٤١
الكواكب التابعة  للشبكة الدولية والفريق االستشاري سوف يعقد بالتزامن مع اجتماع شعبة علوم

 ٢٦إىل  ٢١تحدة، من للجمعية الفلكية األمريكية املقرر عقده يف نوكسفيل، تينيسي، بالواليات امل
 .٢٠١٨رين األول/أكتوبر تش
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