
A/AC.105/L.314 األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
22 June 2018 
Arabic 
Original: English 
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*1804292*  

  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة
  يف األغراض السلمية

  احلادية والستونالدورة 
        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 

      تقريرالمشروع   
      الفصل األول    
  مقدِّمة    

 
يف  احلادية والســتنيعقدت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية دورهتا   -١

  النحو التايل: . وكان أعضاء مكتب اللجنة على٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠من  فيينا
  )املكسيك(إي هارو  ماريا رامرييس دي أريانو روسا        :ةالرئيس  
  )إندونيسيا( توماس مجال الدين    :ةالنائب األول للرئيس  
  )إسرائيل( كريين شاهار  :ةاملقرِّر/ةللرئيس ةالثاني ةالنائب  

    
    الفرعيتنياجتماعات اهليئتني   -١  

خلارجي   -٢ خدام الفضـــــــاء ا ــــــت عة للجنة اس تاب ية، ال ية والتقن ية العلم عقدت اللجنة الفرع
كانون الثاين/يناير إىل  ٢٩واخلمسـني يف فيينا، من  اخلامسـةدورهتا ، (اللجنة) األغراض السـلمية يف
ة الفرعية ). وكان تقرير اللجنجنوب أفريقيا( بونتشـــو ماروبينغ، برئاســـة ٢٠١٨شـــباط/فرباير  ٩

  ).A/AC.105/1167معروضًا على اللجنة (الوثيقة 
ستخدام الفضاء اخلارجي يف  -٣ األغراض  وَعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة ا

رئاســـة ، ب٢٠١٨أبريل /نيســـان ٢٠إىل  ٩واخلمســـني يف فيينا، من  بعةالســـلمية، دورهتا الســـا
ــدآ ــهرن ــال ي ــــــت ــدا( ميش ــة (الوثيقــة  .)بولن ــة معروضــــــــًا على اللجن ــة الفرعي وكــان تقرير اللجن
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    إقرار جدول األعمال  -٢  
  أقرَّت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل:  -٤
    

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠      
  افتتاح الدورة.   -١  
  إقرار جدول األعمال.   -٢  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٣  
 .٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+  -٤  

    
 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩‐٢٢      

 
 كلمة الرئيس.  -٥  

 تباُدل عام لآلراء.  -٦  

 اض السلمية.ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر  -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  

 الفضاء واملياه.  -١٢  

 الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٣  

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٤  

 دور اللجنة يف املستقبل.  -١٥  

 مسائل أخرى.  -١٦  

 تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٧  
   

    انتخاب أعضاء املكتب  -٣ 
ماريا رامرييس دي  روسا تحزيران/يونيه، انُتخب ٢٠للجنة، املعقودة يف  ٧٣٨لسة اجليف   -٥

رئيســــًا ) الربازيل( أندريه جواو ريبل، و٢٠١٨لدورهتا يف عام  للجنة ةرئيســــ )املكســــيك( أريانو
كريين ، وةأول للرئيســــــ نائبًا(إندونيســــــيا)  توماس مجال الدينخب ، وانُت٢٠١٩لدورهتا يف عام 

  .٢٠١٩و ٢٠١٨لعامي دوريت اللجنة لة رمقرِّ/ةللرئيس ةثاني ةب) نائإسرائيل( شاهار
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للجنة  ة) رئيسجنوب أفريقيا( بونتشو ماروبينغت اللجنة انتخاب ويف اجللسة نفسها، أقرَّ  -٦
 ســـــنتنيلفترة الللجنة الفرعية القانونية  ) رئيســـــًابولندا( ميشـــــتال ندريهآالفرعية العلمية والتقنية، 

٢٠١٩-٢٠١٨ .  
    

    تنظيم أعمال الدورة احلادية والستني  -٤ 
، تضــــــمنت دورة اللجنة احلادية ٢٠١٧عمًال باتفاق اللجنة يف دورهتا الســــــتني يف عام   -٧

  والستني ما يلي:
حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠يومي ، عقد ٥٠رفيع املســــــتوى لليونيســــــبيس+ ًاجزء  (أ)  
ضافة إىل أوساط جمتمع الفضاء األوسع، ٢٠١٨ مبا ، مبشاركة الدول األعضاء يف األمم املتحدة، إ
كيــانــات األمم املتحــدة وغريهــا من منظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات غري حكوميـة  يف ذلــك

  ؛وكيانات من القطاع اخلاص وكيانات غري حكومية، منها منشآت صناعية

، ٢٠١٨ حزيران/يونيــه ٢٩إىل  ٢٢للجنــة، عقــدت يف الفترة من دورة عــاديــة   )(ب  
  شاركت فيها الدول األعضاء واملراقبون الدائمون لدى اللجنة.و
    

    العضوية  -٥  
)، ١٦-هـــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألف (د ١٤٧٢وفقـــًا لقرارات اجلمعيـــة العـــامـــة   -٨
ــ ٣٢/١٩٦و )،٢٨-(د ٣١٨٢و ، ٥٩/١١٦و، ٥٧/١١٦و، ٥٦/٥١و، ٤٩/٣٣و، ٣٥/١٦واء، ب
، ٦٧/٥٢٨، و٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥، ومقرَّراهتــا ٦٨/٧٥و ،٦٦/٧١و، ٦٥/٩٧و ،٦٢/٢١٧و
 ٨٧ الكانت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية مؤلَّفًة من الدول  ،٧٠/٥١٨و

ســـــي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل، الرو  االحتادالتالية: 
ــــــيـا، أوروغواي، أوكرانيـا، إيران  ندونيس مارات العربيـة املتحـدة، إ ملانيـا، اإل إكوادور، ألبـانيـا، أ

الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، البحرين، باكســــــتان،   اإلســــــالمية)، إيطاليا،-(مجهورية
املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشـــاد، -(دولة  ا فاســـو، بولندا، بوليفيابوركين

الدامنرك، تشــــيكيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية العربية الســــورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، 
سري سريالي رومانيا،  سرا،  سوي سويد،  سودان، ال سنغال، ال سلوفاكيا، ال سلفادور،  ون، النكا، ال

نام،  البوليفارية)، فييت-شـــيلي، الصـــني، ُعمان، العراق، غانا، فرنســـا، الفلبني، فرتويال (مجهورية
قطر، كازاخســــتان، الكامريون، كندا، كوبا، كوســــتاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكســــمربغ، 

ة لربيطانيا العظمى ليبيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحد
النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، النرويج، يرلندا الشمالية، منغوليا، أو

  .اليونان  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان،
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    احلضور  -٦  
    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠املعقود يومي  ٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+  (أ)  

 التالية األعضاء يف اللجنة: ٩٢ الممثِّلو الدول  ٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+حضر   -٩
 ،إســـرائيل ،إســـتونيا ،أســـتراليا ،إســـبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني ،أذربيجان ،الحتاد الروســـيا

ملانيـا ،ألبـانيـا ،إكوادور مارات العربيـة املتحـدة ،أ ــــــيـا ،اإل ندونيس إيران  ،أوكرانيـا ،أوروغواي ،إ
 ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،الربازيل ،باكســتان ،باراغواي ،إيطاليا ،أيرلندا ،اإلســالمية)-(مجهورية
ــــــوانا ،بوتان ،بنغالديش ــــــو ،بوتس  ،بريو ،املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة ،بولندا ،بوركينا فاس
ند ،بيالروس لدومينيكية ،اجلزائر ،نستو ،تشــــــيكيا ،تركيا ،تايل ية ا يا ،اجلمهور ية كور  ،مجهور

 ،ســـلوفاكيا ،ســـري النكا ،رومانيا ،الدامنرك ،جنوب أفريقيا ،مجهورية كوريا الشـــعبية الدميقراطية
سودان ،سنغافورة ،سلوفينيا سويد ،ال سرا ،ال سا،  ،سوي صني، العراق، عمان، غانا، فرن شيلي، ال

تان، كندا، كوبا، -الفلبني، فرتويال (مجهورية البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، كازاخســــــ
كوســــتاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكســــمربغ، ليبيا، مالطة، ماليزيا، املغرب، املكســــيك، 

، منغوليا، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمســــــا، نيبال، عربية الســــــعودية، اململكة املتحدةاململكة ال
  .اليونان دا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان،نيجرييا، نيوزيلن

االحتاد األورويب مراقبون عن  أيضـــــًا ٥٠اجلزء الرفيع املســـــتوى لليونيســـــبيس+وحضـــــر   -١٠
  .والكرسي الرسويل ومنظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة

مكتب الشــــؤون اقبون عن كذلك مر ٥٠وحضــــر اجلزء الرفيع املســــتوى لليونيســــبيس+  -١١
اللجنة االقتصـــادية واالجتماعية آلســـيا القانونية، ومكتب األمم املتحدة لشـــؤون نزع الســـالح، و

ومنظمة الطريان  ،، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحالتابعة لألمانة العامة واملحيط اهلادئ
   .ألرصاد اجلوية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لاملدين الدويل

مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية  ٥٠وحضـــر اجلزء الرفيع املســـتوى لليونيســـبيس+  -١٢
التالية: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ، رابطة مراكز االستشعار عن بعد يف الوطن 

شعار عن بعد لدول مشال أفريقيا، املنظمة  األوروبية لألحباث الفلكية العريب، املركز االقليمي لالست
يف نصف الكرة األرضية اجلنويب، وكالة الفضاء األوروبية، املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت، 
املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، 

   .الدولية لالتصاالت الساتليةاملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية، املنظمة 
مراقبون عن املنظمات غري احلكومية أيضــًا  ٥٠وحضــر اجلزء الرفيع املســتوى لليونيســبيس+  -١٣

التالية: الرابطة األفريقية الســتشــعار البيئة عن بعد، املنظمة األفريقية لرســم اخلرائط واالســتشــعار عن 
سواتل رصد األرض، جلنة أحباث الفضاء، املؤسسة  بعد، رابطة مستكشفي الفضاء، اللجنة املعنية ب
، املعهد للسنة الدولية للفضاء رابطة األوروبيةالاألوروبية للعلوم، املعهد األورويب لسياسات الفضاء، 

اإليبريي األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضــــــاء والطريان التجاري، األكادميية الدولية للمالحة 
تعزيز األمان يف الفضــــاء، االحتاد الدويل للمالحة الفضــــائية، احتاد النقل الفضــــائية، الرابطة الدولية ل

لتحليل النظم التطبيقي، املعهد الدويل لقانون د الفلكي الدويل، املعهد الدويل اجلوي الدويل، االحتا
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الفضـــاء، رابطة القانون الدويل، اجلمعية الدولية للمســـح التصـــويري واالســـتشـــعار عن بعد، اجلامعة 
لية للفضـــاء، اجلمعية الوطنية للفضـــاء، جائزة األمري ســـلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، اللجنة الدو

األرضية، مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االستشاري جليل الفضاء، -العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية
  .أسبوع الفضاء العامليمجعية الدراسات الكوكبية، االحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء، رابطة 

    
    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٢من  ةالدورة املعقودة يف الفتر  (ب)  

االحتاد الروســي، أذربيجان،  التالية األعضــاء يف اللجنة:[..]  حضــر الدورة ممثلو الدول ال  -١٤
األرجنتني، األردن، أرمينيا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية 

اإلســــــالمية)، إيطاليا، باكســــــتان، -املتحدة، إندونيســــــيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهورية
ــــــو، بولندا، بوليفيا (دولةالربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا  املتعددة القوميات)، -فاس

بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشيكيا، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، 
رومانيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، 

سا، الفلبني، ُع كندا، كازاخستان، البوليفارية)، فييت نام، قطر، -فرتويال (مجهوريةمان، غانا، فرن
لكســمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصــر، املغرب، املكســيك، لبنان، كوبا، كوســتاريكا، كولومبيا، كينيا، 

النرويج، النمســـــا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، منغوليا، اململكة العربية الســـــعودية، اململكة املتحدة، 
  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونانهنغاريا، 

وحضـــــر الدورة مراقبون عن مكتب شـــــؤون نزع الســـــالح التابع لألمانة العامة، وجلنة   -١٥
، ومكتب الشــــؤون القانونية التابع املتحدة االقتصــــادية واالجتماعية آلســــيا واملحيط اهلادئ األمم

لبحوث نزع الســــالح، ومكتب األمم املتحدة لشــــؤون نزع لألمانة العامة، ومعهد األمم املتحدة 
السالح، ومكتب األمم املتحدة لالتصال لشؤون السالم واألمن، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة 

  . العاملية لألرصاد اجلوية
وحضــر الدورة أيضــًا مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــفة مراقب   -١٦

ــــــيا واملحيط اهلادئ، املنظمة األوروبية لألحباث دائم لد ــــــائي آلس ى اللجنة: منظمة التعاون الفض
الفلكية يف نصــــف الكرة األرضــــية اجلنويب، وكالة الفضــــاء األوروبية، املنظمة األوروبية لســــواتل 

  الساتلية.املنظمة الدولية لالتصاالت ، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلةاالتصاالت، 
مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صــفة مراقب دائم  كذلكوحضــر الدورة   -١٧

ـــتشـــعار البيئة عن بعد، رابطة مســـتكشـــفي الفضـــاء، جلنة أحباث  لدى اللجنة: الرابطة األفريقية الس
ــــنة الدولية للفضــــاء رابطة األوروبيةالالفضــــاء،  ــــة األوروبية للعلوم،للس ــــس املعهد األورويب  ، املؤس

لسياسات الفضاء، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، األكادميية الدولية للمالحة 
االحتاد الدويل للمالحة الفضــائية، االحتاد الفلكي الفضــائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضــاء، 

لدولية للفضـــاء، اجلمعية الدولية للمســـح التصـــويري املعهد الدويل لقانون الفضـــاء، اجلامعة االدويل، 
واالســـتشـــعار عن ُبعد، اجلمعية الوطنية للفضـــاء، جائزة األمري ســـلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، 

شعار عن ُب شاري املركز اإلقليمي لالست عد لدول مشال أفريقيا، مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االست
  عي العاملي هلندسة الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.جليل الفضاء، االحتاد اجلام
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قائمة مبمثِّلي الدول األعضــــــاء يف اللجنة والدول  A/AC.105/2018/INF/1وترد يف الوثيقة   -١٨
  مات، الذين حضروا الدورة.غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظ

    
    اعتماد تقرير اللجنة  -٧  

، بعد النظر ٢٠١٨اعتمدت اللجنة، يف جلســــتها [...]، املعقودة يف [...] حزيران/يونيه   -١٩
يف خمتلف البنود املعروضـــــة عليها، تقريرها املقدَّم إىل اجلمعية العامة والذي يتضـــــمَّن التوصـــــيات 

  والقرارات الواردة أدناه.
      

      الفصل الثاين   
من الدورة احلادية والستني  ٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+    

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقود يومي   للجنة
مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و  ٢٠
األمم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   ملؤمتر
    األغراض السلمية   استخدامه يفو
لت إليه جلنة اســـتخدام الفضـــاء  ٧٢/٧٩عمًال بقرار اجلمعية العامة   -٢٠ واالتفاق الذي توصـــَّ

اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الستني، عقدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والستني، جزًءا 
، وكان باب املشــاركة فيه مفتوحًا أمام مجيع ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠رفيع املســتوى يومي 

حتفاًال بالذكرى الســـنوية اخلمســـني ملؤمتر األمم املتحدة األول الدول األعضـــاء يف األمم املتحدة، ا
  ). ٥٠املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس+

سبيس+شهد و  -٢١ ستوى من اليوني ستوى الوزاري  ٥٠اجلزء الرفيع امل شاركة ممثلني على امل م
الفضاء واملالحني الفضائيني ونصري األمم املتحدة  وعلى مستوى نواب الوزراء، ورؤساء وكاالت

 ٥٠لشــؤون الفضــاء وغريهم من كبار الشــخصــيات الذين حتدثوا عن إجنازات اللجنة على امتداد 
، وعن الفوائد الكبرية اليت يســــــهم هبا الفضــــــاء يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة، وأمهية عامًا

لمية بالنســبة للبشــرية مجعاء، واحلاجة إىل احلفاظ على اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســ
  الفضاء اخلارجي من أجل األجيال احلالية واملقبلة. 

ــــروع   -٢٢ ــــبيس كلمات افتتاحية، وتأييد مش ــــتوى من اليونيس ومشل برنامج اجلزء الرفيع املس
ــنوية اخلمســون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســ تكشــاف الفضــاء القرار املعنون "الذكرى الس

اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية: الفضــاء باعتباره حمركًا للتنمية املســتدامة"، وكلمات 
 لدى اللجنة.  وندائم ونألقاها ممثلو الدول األعضاء ومراقب

ُحمل ســـبق أن أهداف األمم املتحدة للتنمية املســـتدامة ميثل ومشل الربنامج أيضـــًا منح علم   -٢٣
الصادرة عن  ٥٠على منت رحلة فضائية إىل حمطة الفضاء الدولية، والكشف عن طوابع اليونيسبيس+

تاح معرض اليونيســــــبيس+ فائزين جب، واإلعالن عن ٥٠إدارة بريد األمم املتحدة، وافت ائزة األمري ال
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طة الفضـــاء الدولية، ســـلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، وتلقي مكاملة مباشـــرة أثناء التحليق من حم
  وتنظيم حلقة نقاش رفيعة املستوى لالجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي.

أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، عن طريق رســــــالة وألقى كلمات افتتاحية   -٢٤
وري فيدوتوف، املدير العام بالفيديو؛ وضــيف الشــرف ألكســندر فان دير بيلني، رئيس النمســا؛ وي

ملكتب األمم املتحدة يف فيينا؛ وســـيمونيتا دي بيّبو، مديرة مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي التابع 
لألمانة. كما خاطب اجلزء الرفيع املســتوى نصــُري األمم املتحدة لشــؤون الفضــاء، ســكوت كيلي، 

  ة أثناء التحليق. وكذلك أفراد طاقم حمطة الفضاء الدولية، من خالل مكاملة مباشر
وأشار األمني العام، يف رسالته اليت ُبثَّت بواسطة الفيديو، إىل السنوات اخلمسني اليت تلت   -٢٥

ــــــرية جنحت يف التغلب على االختالفات  ــــــار إىل أنَّ البش توقيع معاهدة الفضــــــاء اخلارجي. وأش
شدَّد على  ضاء اخلارجي. و سية على كوكب األرض، من أجل حتقيق تقدم كبري يف جمال الف سيا ال

 الفضــاء اخلارجي حيث إنه يأســر خيالنا وعلى أنَّ الفضــاء اخلارجي ميكنه أن يســاعد يف بناء تأثري
 عامل أفضل للجميع. 

وهنَّأ ضيف الشرف، رئيس النمسا، جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -٢٦
سبيس+ سبة احلدث اخلاص املتعلق باليوني شؤون الفضاء اخلارجي مبنا باعتباره تتوجيًا ، ٥٠ومكتب 

انعقاد أول مؤمتر لليونيسبيس يف ب ١٩٦٨لسلسلة من األحداث الرفيعة املستوى اليت بدأت يف عام 
ـــــبيس األول ومؤمتري املتابعة  ـــــار إىل أنه، على مدى العقود، قدَّم كلٌّ من مؤمتر اليونيس فيينا. وأش

د يف ِقيســـــبيس الثالث الذي ُعواليون ١٩٨٢د يف عام ِقاخلاصـــــني به، اليونيســـــبيس الثاين الذي ُع
، اســــتراتيجيات رائدة ونتائج بارزة، ومنها باخلصــــوص محاية البيئة الفضــــائية وإتاحة ١٩٩٩  عام

 ٥٠إمكانية وصــول البلدان النامية إىل علوم الفضــاء ومنافعها. وأشــار كذلك إىل أنَّ اليونيســبيس+
" اليت ٢٠٣٠أمهية خطة "الفضــاء  وشــدَّد على ،ميثل نقطة بداية لنهج جديد إزاء ســياســة الفضــاء

تكفل اســـتفادة مجيع أعضـــاء املجتمع الدويل على قدم املســـاواة من وســـتكون مبثابة حمرك للتنمية، 
اإلمكانات اليت تنطوي عليها أنشطة الفضاء، وإسهامهم، لدى القيام بذلك، يف تنفيذ خطة التنمية 

  .٢٠٣٠ املستدامة لعام
األمم املتحدة يف فيينا إىل أنَّ املنظمات الكائنة يف فيينا وخمتلف وأشار املدير العام ملكتب   -٢٧

كيانات منظومة األمم املتحدة تســــتخدم تكنولوجيا الفضــــاء على حنو متزايد يف أعماهلا اليومية 
لدول األعضـــــــاء على نطاق الركائز الثالث وهي الســــــالم واألمن، وحقوق  من أجل دعم ا

لدور الفريد الذي يضــطلع به مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي اإلنســان، والتنمية. وشــدَّد على ا
ـــعة من  ابًةباعتباره بوَّ ـــاملة، اليت تتناول طائفة واس للفضـــاء يف منظومة األمم املتحدة بواليته الش

األنشطة الفضائية، متتد من العلم إىل القانون، والتعاون مع العديد من أصحاب املصلحة هبدف 
وم وتكنولوجيا الفضــاء على الصــعيد العاملي، وتعزيز اســتخدام توســيع نطاق االســتفادة من عل

  الفضاء من أجل التنمية املستدامة.
طابع الفريد   -٢٨ خلارجي، مع اإلشـــــــارة إىل ال ــــــؤون الفضـــــــاء ا مديرة مكتب ش وأكَّدت 

ملواصــلة توســيع نطاق التعاون يف جمال الفضــاء ملا فيه  مســعى مشــتركًا هباعتبار ٥٠لليونيســبيس+
املتعلق  ٥٠صاحل البشرية مجعاء، على أنَّ الرؤية واإلجراءات الواردة يف مشروع قرار اليونيسبيس+
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" وخطة تنفيذها ســوف حتدد مســار تعزيز إســهام ٢٠٣٠باملضــي قدمًا يف وضــع خطة "الفضــاء 
ضائية يف ضائية واألدوات الف شطة الف شارت إىل  األن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليًّا. وأ

أنَّ هذا األمر يكتســــــي أمهية بالغة يف الوقت الذي يلتزم فيه املجتمع الدويل بالغايات واألهداف 
ــــــية لألطر العاملية اليت اعتمدها املجتمع الدويل يف عام  ، وهي حتديدًا خطة التنمية ٢٠١٥الرئيس

نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة  ٢٠٣٠املســــتدامة لعام  واتفاق  ٢٠٣٠-٢٠١٥وإطار ســــِ
باريس، واليت تتطلب تعزيز حوكمة الفضـــاء ودعم اهلياكل املوجودة على مجيع املســـتويات، مبا يف 

 ذلك حتسني البيانات املستمدة من الفضاء والبىن التحتية الفضائية.

خالل الســـنوات  ٥٠ريية لليونيســـبيس+وأشـــارت رئيســـة اللجنة إىل أنَّ األعمال التحضـــ  -٢٩
زت باخنراط اللجنة وجلنتيها الفرعيتني والدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات اليت الثالث املاضية متيَّ

لديها صــفة مراقب دائم ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، فضــًال عن األوســاط الفضــائية األوسـع 
عامًا وحتديد  ٦٠ت اللجنة على مدى حوايل نطاقًا، من أجل القيام بشــــــكل مجاعي بتقييم إجنازا

ا، من اللجنة اتفقت مجاعي ت بأنَّاملجاالت ذات األولوية من أجل النظر فيها يف املســــــتقبل. وأقرَّ
اليت تغطي طائفة  ٥٠من جماالت األولوية املواضــيعية لليونيســبيس+ ةخالل هذا التقييم، على ســبع

ضــاء واليت هتم الدول الرئيســية املرتادة للفضــاء، املتمرِّســة املســائل املعاصــرة املتعلقة بالف واســعة من
  منها واملبتدئة على السواء. 

وشـــدَّد أعضـــاء طاقم حمطة الفضـــاء الدولية، خالل مكاملتهم املباشـــرة أثناء التحليق، على   -٣٠
ــــــرية مجعاء وأمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال  أمهية تســــــخري إمكانات الفضــــــاء من أجل البش

 تكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.اس

ــــــنوية وأيَّ  -٣١ دت الدول املشــــــاركة يف اجلزء الرفيع املســــــتوى القرار املعنون "الذكرى الس
ستخدامه يف األغراض  ضاء اخلارجي وا ستكشاف الف اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين با

ى اجلمعية A/AC.105/L.313مية املســتدامة" (الســلمية: الفضــاء باعتباره حمركًا للتن ) الذي ســتوصــَ
  العامة باعتماده يف دورهتا الثالثة والسبعني. 

، أدىل بكلمات ممثلو الدول األعضـــــاء ٥٠ويف اجلزء الرفيع املســـــتوى من اليونيســـــبيس+  -٣٢
، ت العربية املتحدةاإلمارا، أملانيا، إســرائيل، أســتراليا، التالية: االحتاد الروســي، األرجنتني، إســبانيا

، باكســـــتان، باراغواي، إيطاليا، اإلســـــالمية)-إيران (مجهورية، أوكرانيا، أوروغواي، إندونيســـــيا
يل غال، الرباز كا، الربت تان، بلجي ندا، بو ند، بيالروس، بريو، بول ، تشــــــيكيا، اجلزائر، تركيا، تايل

، الســويد، رومانيا، الدامنرك، أفريقياجنوب ، مجهورية كوريا الشــعبية الدميقراطية، مجهورية كوريا
، البوليفارية)-فرتويال (مجهورية، الفلبني، فرنســا، غانا، عمان، العراق، الصــني، شــيلي، ســويســرا
ــــــتان، قربص، فييت نام ــــــتاريكا، كوبا، كندا، كازاخس ، ســــــمربغ، ماليزياكل، كولومبيا، كوس
، نيجرييا، نيبال، النمســـا، النرويج، غوليامن، اململكة املتحدة، اململكة العربية الســـعودية، املكســـيك
ندا ندا، اهلند، نيوزيل بان، الواليات املتحدة، هول يا بًة عن ، ال يا اليونان. وألقى ممثل العراق كلمة ن
والصــــــني، وألقى ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات كلمة نيابًة عن جمموعة دول  ٧٧ جمموعة ال

ــــــم االحتاد األورويب ونيابًةي. أمريكا الالتينية والكاريب عن  وألقى ممثل االحتاد األورويب كلمة باس
  أيضًا.  الدول األعضاء فيه. وألقى املراقب عن الكرسي الرسويل كلمة
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، أدىل ببيانات ممثلو املنظمات الدولية ٥٠ويف اجلزء الرفيع املســــــتوى من اليونيســــــبيس+  -٣٣
ة التالية: منظمة التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط احلكومية وغري احلكومية وكيانات األمم املتحد

اهلادئ، وكالة الفضـــــاء األوروبية، املنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصـــــف الكرة األرضـــــية 
ــنة الدولية للفضــاء، االحتاد الدويل للمالحة الفضــائية، املعهد الدويل  اجلنويب، الرابطة األوروبية للس

 اآلمن، االحتاد اجلامعي العاملي هلندســة الفضــاء، اللجنة االقتصــادية لقانون الفضــاء، مؤســســة العامل
  واالجتماعية آلسيا واملحيط اهلادئ، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، رابطة أسبوع الفضاء العاملي. 

إىل الذكرى الســـنوية  ٥٠وأشـــار املشـــاركون يف اجلزء الرفيع املســـتوى من اليونيســـبيس+  -٣٤
ســني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف التارخيية اخلم

من أجل تقوية جلنة  ميثل مســـعى مشـــتركًا ٥٠وأشـــاروا إىل أنَّ اليونيســـبيس+ ،األغراض الســـلمية
اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية وجلنتيها الفرعيتني، بدعم من مكتب شــــؤون 

اعتبارها منابر فريدة للحوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي، وأعربوا عن الفضــاء اخلارجي، ب
  دعمهم لعمل اللجنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف هذا الصدد. 

بأمهية بناء شراكات أقوى  ٥٠ونوَّه املشاركون يف اجلزء الرفيع املستوى من اليونيسبيس+  -٣٥
ـــــلة اعتماد هنج مجاعي للنهوض بالتعاو ـــــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف ومواص ن الدويل يف جمال اس

وهبدف تعزيز  ،األغراض الســـلمية، وخباصـــة يف ضـــوء تزايد تعقيدات وتنوع األنشـــطة الفضـــائية
  استخدام الفضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

سبيس+ونوَّ  -٣٦ شاركون يف اجلزء الرفيع املستوى من اليوني  من أجل بأمهية العمل معًا ٥٠ه امل
ضاء  " وخطة تنفيذها يف إطار التطوير اجلاري الستراتيجية ٢٠٣٠املضي قدمًا يف وضع خطة "الف

سبيس+ ستند إىل العملية التحضريية لليوني شطة  ٥٠شاملة، ت سهم يف تعزيز احلوكمة العاملية ألن وت
خلطط العاملية اليت الفضاء اخلارجي وتعزيز مسامهة األنشطة الفضائية واألدوات الفضائية يف إجناز ا

  تتناول الشواغل اإلمنائية املستدامة الطويلة األمد للبشرية.
سبيس+  -٣٧ شار املشاركون يف اجلزء الرفيع املستوى من اليوني إىل أمهية املضي قدما يف  ٥٠وأ

ـــطة الفضـــائية يف عدة جماالت من أجل  تعزيز دور اللجنة يف وضـــع املعايري الدولية اخلاصـــة باألنش
  يع البلدان، ويف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. منفعة مج

على دور علوم  ٥٠وشــــــدَّد املشــــــاركون يف اجلزء الرفيع املســــــتوى من اليونيســــــبيس+  -٣٨
التنمية العاملية، وتعزيز التعاون  تعترضوتكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا يف مواجهة التحديات اليت 

يف جمال األنشـــطة الفضـــائية مبا خيدم التنمية املســـتدامة، واحلاجة إىل تعزيز بناء اإلقليمي واألقاليمي 
  القدرات يف جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لصاحل مجيع البلدان.

ونظمت حلقة النقاش الرفيعة املســـتوى لالجتماع املشـــترك بني الوكاالت بشـــأن أنشـــطة   -٣٩
سبيس+الفضاء اخلارجي واملعنونة "األمم امل وما بعده"  ٥٠تحدة: تعزيز أوجه التآزر من أجل اليوني

ال يتجزأ من اجلزء الرفيع املستوى على مستوى رؤساء الوكاالت. وافتتحت حلقة  باعتبارها جزءًا
: نيمديرة مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي. وضـــمت احللقة املتكلمني التالي إدارهتاالنقاش وتولت 

املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛ واألمني التنفيذي للجنة التحضــريية  املدير التنفيذي ملكتب األمم
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ملنظمة معاهدة احلظر الشـــامل للتجارب النووية؛ واألمني العام املســـاعد للشـــؤون القانونية ورئيس 
مكتب املســتشــار القانوين؛ واملدير اإلداري مبديرية العالقات اخلارجية وأحباث الســياســات؛ ونائب 

العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــــناعية؛ ومدير مكتب العمليات واخلدمات القانونية املدير 
بة  ــــــع تابع ملكتب اخلدمات اإلدارية بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومديرة ش والتكنولوجية، ال
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت واحلد من الكوارث، باللجنة االقتصــــادية واالجتماعية آلســــي

  واملحيط اهلادئ.
 أنشـــطة بشـــأن الوكاالت بني املشـــترك االجتماع أصـــدر النقاش، حلقة متابعة إطار ويف  -٤٠

 املشاركة املتحدة األمم لكيانات املشتركة التطلعات على فيه شدد مشتركًا بيانًا اخلارجي الفضاء
 خالل من حتقيقها ميكن واليت املســتدامة، التنمية حتقيق بغية األعضــاء الدول قدرات من أجل تعزيز

 يف الفضــــاء، وســــياســــة قانون عن فضــــًال وتطبيقاهتا، الفضــــاء وتكنولوجيا علوم إدماج مواصــــلة
 مبادئ إىل يســـتند ومنســـق متكامل اتباع هنج إىل باحلاجة وأقروا الوطنية؛ اإلمنائية االســـتراتيجيات

 اخلارجي، الفضـــاء منافع من الدول مجيع اســـتفادة إمكانية ضـــمان أجل من والشـــمول املســـاواة
  ين.التق أو العلمي أو االجتماعي أو االقتصادي مستواها عن النظر بصرف
إىل التطلعات املشـــتركة لكيانات األمم مديرة املناقشـــة ويف ختام حلقة النقاش، أشـــارت   -٤١

تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية حتقيق التنمية املستدامة، واليت ميكن  املتمثلة يفاملتحدة املشاركة 
صلة إدماج علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا سة الفضاء يف و حتقيقها من خالل موا قانون وسيا

هنج متكامل اتباع إىل اإلقرار باحلاجة إىل مديرة املناقشة االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية. وأشارت 
يستند إىل مبادئ املساواة والشمول من أجل ضمان إمكانية استفادة مجيع الدول من منافع  ومنسق

 الفضاء اخلارجي، بصرف النظر عن مستواها االقتصادي أو االجتماعي أو العلمي أو التقين.

ــــبيس+  -٤٢ ــــتوى االفتتاح الرمسي ملعرض اليونيس الذي أقيم يف  ٥٠وتضــــمَّن اجلزء الرفيع املس
. وضــــــم املعرض، الذي نظمه ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٨الدويل يف الفترة من  مركز فيينا

ًا، واختتم بتنظيم يوم مفتوح للجمهور، عارض ٣٤مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مسامهات من 
: مؤســســة أغوريا، زائرًا. والعارضــون هم ٣٥٠حزيران/يونيه، بلغ عدد الزائرين فيه  ٢٣الســبت 

الفضـــاء اجلزائرية، منظمة التعاون الفضـــائي آلســـيا واملحيط اهلادئ، رابطة شـــركة إيرباص، وكالة 
مشــاريع الفضــاء اإليطالية، رابطة الصــناعات الفضــائية النمســاوية، وكالة الفضــاء الربازيلية، منظمة 
"كانيوس"، مركز تطوير التكنولوجيا الصــــناعية، املركز الوطين للدراســــات الفضــــائية، الشــــركة 

وصـــناعات الفضـــاء اجلوي، الشـــركة الصـــينية لعلوم وتكنولوجيا الفضـــاء اجلوي، الصـــينية لعلوم 
الوكالة الصينية للرحالت الفضائية املأهولة، إدارة الفضاء الوطنية الصينية، مكتب الصني للمالحة 
الســــاتلية، جامعة دلتا احلكومية، وزارة العلم والتكنولوجيا جبنوب أفريقيا، املركز األملاين لشــــؤون 

شركة دجييتال غلوب، املرصد اجلنويب األورويب، وكالة الفضاء األوروبية، االحتاد الف ضاء اجلوي، 
، املؤســســة اهلندية ألحباث "ICE Cubes Service" ، شــركة"For All Moonkind"األورويب، شــركة 

" ispace"امليثاق الدويل، فرع مؤســســة ، امليثاق الدويل بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى، الفضــاء
ــــــرائيلية، وكالة الفضــــــاء اإليطالية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  بأوروبا، وكالة الفضــــــاء اإلس
والتقنية، املعهد الكوري ألحباث الفضــاء اجلوي، املركز الوطين الصــيين للحد من الكوارث، مركز 
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سيا واملحيط اهلادئ، وكالة الفضاء الرومانية،  شركة، RTمؤسسة  علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آ
سيريا نيفادا، املجلس االستشاري جليل الفضاء، جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، 
شـــركة القرن الواحد والعشـــرين لتكنولوجيا الفضـــاء، الوكالة الفضـــائية للمملكة املتحدة، االحتاد 

بية املتحدة لدى األمم املتحدة، اجلامعي العاملي هلندســـة الفضـــاء، البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العر
  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 

عن تقديرهم ملكتب  ٥٠وأعرب املشـــاركون يف اجلزء الرفيع املســـتوى من اليونيســـبيس+  -٤٣
سبيس+ عدد من األحداث اجلانبية، تنظيم و ٥٠شؤون الفضاء اخلارجي لنجاح التحضريات لليوني

  على وجوده يف فيينا.رن أكثر من ربع قأوا املكتب على مرور وهنَّ
على املوقع  ٥٠وتتاح الكلمات اليت ألقيت أثناء اجلزء الرفيع املســــتوى من اليونيســــبيس+  -٤٤

  الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
  

  حزيران/يونيه ١٩و ١٨يومي  اليت ُعقدت ٥٠ندوة اليونيسبيس+
ـــل اليونيســــــبيس+  -٤٥ ـــة عم ـــا خلط ـــة (انظر الوثيقتني  ٥٠وفق ـــا اللجن ـــت عليه اليت وافق

A/AC.105/L.297 وA/71/20 ي أالدورة احلادية والســــتني،  ســــابقان النعقادال)، خصــــص اليومان
  .لتوعيةلوتنظيم أنشطة  ٥٠، لعقد ندوة اليونيسبيس+٢٠١٨ران/يونيه حزي ١٩و ١٨ ييوم
سبيس+ افُتتحتو  -٤٦ سة  ١٩و ١٨، املعقودة يومي ٥٠ندوة اليوني حزيران/يونيه، بعقد جل

خاصــة حتت عنوان: "االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلارجي: املاضــي واحلاضــر واملســتقبل"، 
تناولت املواضيع التالية: "الفضاء وقطاع الصناعة"، و"الفضاء تلتها أربع حلقات نقاش خمصصة 

ندوة  مت  باب". واختت ملدين"، و"الفضـــــــاء والشــــــ جل املرأة"، و"الفضـــــــاء واملجتمع ا من أ
بتنظيم حلقة نقاش بني رؤســاء وكاالت الفضــاء، مبشــاركة وكاالت الفضــاء  ٥٠اليونيســبيس+

  .بلدًا من مجيع املناطق اجلغرافية ٢٦من 
مشـــارك من الوكاالت  ٤٠٠من حضـــور أكثر من  ٥٠ســـتفادت ندوة اليونيســـبيس+وا  -٤٧

احلكومية ووكاالت الفضــاء، والشــركات اخلاصــة، واجلامعات ومراكز البحوث، واملجتمع املدين. 
كما أهنا مجعت خرباء من مجيع أطياف قطاع الفضــاء، تناولوا فيها دور علوم وتكنولوجيا الفضــاء 

  .وفيما يتعلق مبختلف املواضيع ،ملية والتعاون من خمتلف وجهات النظريف تعزيز التنمية العا
املشـــاركون فيها  من تنوع حلقات النقاش اليت ســـلط ٥٠واســـتفادت ندوة اليونيســـبيس+  -٤٨

الضـــوء على الوترية احلالية للتطورات احلاصـــلة يف جمال الفضـــاء وأمهية وقوف املجتمع الدويل معا 
ة يف الفضــاء اخلارجي، وأكدوا على أمهية األمم املتحدة نظرًا لريادهتا للتصــدي للتحديات املســتقبلي

  .لتلك التطورات
ـــــتخدامات   -٤٩ وكان اهلدف من جلســـــة االفتتاح اخلاصـــــة، اليت عقدت حتت عنوان: "االس

السلمية للفضاء اخلارجي: املاضي واحلاضر واملستقبل"، هو معاجلة مسألة التعقيد املتزايد يف أنشطة 
ضاء  شاركة الف سألة تزايد م سة على وجه اخلصوص م اخلارجي يف الوقت املناسب. وتناولت اجلل

املواءمة بني الســياســات الوطنية ما يقتضــي ذلك من ضــمان القطاع اخلاص يف األنشــطة الفضــائية و
والســياســات الدولية يف هذا الصــدد. ونظر املشــاركون يف هذه اجللســة أيضــًا يف منطلقات التعاون 
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جمال االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلارجي، وشــددوا على فوائد القانون الفضــائي الدويل يف 
الدويل القائم كوســـيلة لإلبقاء على ضـــوابط وموازين، ونظروا يف جدوى معاجلة املســـائل املتصـــلة 
باملســؤولية، وســجل األجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجي، واســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف 

  .د، وتدابري بناء الثقةاألمد البعي
"الفضــــاء وقطاع الصــــناعة" أمهية تعزيز التعاون مع قطاع شــــأن وتناولت حلقة النقاش ب  -٥٠

سعيًا إىل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  شراكات عاملية  الصناعة والقطاع اخلاص من أجل بناء 
طبيقات علوم وتكنولوجيا . وأشار املشاركون يف حلقة النقاش إىل عدة تطورات رائدة يف ت٢٠٣٠

الفضــاء مكنت من توفري خدمات وهياكل أســاســية مل تكن متاحة قبل ســنوات قليلة ماضــية، مثل 
بأكمله على أســــاس يومي وترصــــد األرض لكوكب كوكبة من الســــواتل لتلتقط صــــورًا  إطالق

يف توفري الذكاء االصــــطناعي يف جتهيز صــــور ســــاتلية تســــتخدم ب واالســــتعانةالتغيريات يف البيئة، 
  .معلومات بدقة عالية ومتاحة بسرعة عن غالل املحاصيل

"الفضــاء من أجل املرأة" التحديات املتصــلة باختالل التوازن شــأن نقاش بالوتناولت حلقة   -٥١
ضيات، مبا يف ذلك بني اجلنسني يف قطاع الفضاء،  يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريا

العامالت يف جمال علم الفلك يف عدة بلدان. وعرض املشــــاركون يف حلقة واخنفاض عدد النســــاء 
شكل عام،  ضاء ب ضائية وقطاع الف صناعة الف سني يف ال سبل لتحسني التوازن بني اجلن النقاش عدة 

ــــــتحداثمشلت تطبيق مناذج توظيف جديدة ومرنة، مثل وظائف قيادية مؤقتة، و أدوار قيادية  اس
ألفرقة، وشــــــددوا على أمهية مناذج القدوة النســــــائية وتعزيز إمكانية ووظائف إدارة ا بدوام جزئي

ــــــرية. وعرض يف إطار حلقة النقاش فيلم وثائقي تفاعلي، عنوانه:  التوفيق بني العمل واحلياة األس
  .إىل عوامل خارج كوكبنا" نطالقالوا"سيدات املريخ: النساء 

جتمع املدين" على أمهية التوعية وشـــدد املشـــاركون يف حلقة النقاش بشـــأن "الفضـــاء وامل  -٥٢
بالفوائد املجتمعية للفضــــاء وبناء القدرات، وعرضــــوا عدة مبادرات ومشــــاريع قائمة تســــتخدم 
تكنولوجيات وتطبيقات فضـــائية لفائدة املجتمعات، مثل اســـتخدام امليثاق الدويل بشـــأن "الفضـــاء 

دمات، يف  تيســـري تفعيل والكوارث الكربى"، وســـياســـته بشـــأن إمكانية وصـــول اجلميع إىل اخل
" (اجلاذبية صــــفر) Zero-Gوكاالت احلماية املدنية الوطنية يف حاالت الكوارث؛ وعقد مؤمتر قمة "

كوســــيلة لتيســــري التآزر فيما بني الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واملجتمع املدين يف ســــياق 
م هياكل أساسية تستخدم أنشطة الفضاء اخلارجي؛ وتنظيم مشاريع هندسة الفضاء من أجل تصمي

  .يف الفضاء اخلارجي أو على سطح القمر
أما حلقة النقاش بشأن "الفضاء والشباب" فقد ركزت على أمهية إهلام الشباب بشأن دور   -٥٣

ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف  ضمان ا الفضاء واألنشطة الفضائية وقيمتهما، وذلك من أجل 
د نصــري األمم املتحدة لشــؤون الفضــاء، ســكوت كيلي، على األمد البعيد. ويف هذا الصــدد، شــد

احلاجة إىل مواصــلة جهود التوعية من أجل اجتذاب الشــباب إىل برامج العلوم واهلندســة األكادميية 
  .اليت متثل أساس استكشاف الفضاء اخلارجي

ساء   -٥٤ شاركة رؤ ستفادت حلقة النقاش اليت عقدت بني رؤساء وكاالت الفضاء من م وا
مســؤولني كبار يف منظمة التعاون الفضــائي آلســيا واملحيط اهلادئ ووكالة الفضــاء األوروبية أو 
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وكالة فضــــــاء من بلدان من مجيع  ٢٦والوكالة األوروبية للنظم العاملية لســــــواتل املالحة ويف 
  .املناطق اجلغرافية

الفضــاء اخلارجي يف وأعاد ممثلو الوكاالت الفضــائية تأكيد التزامهم بدعم جلنة اســتخدام   -٥٥
"، ٢٠٣٠األغراض الســـلمية ومكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي يف وضـــع مث تنفيذ خطة "الفضـــاء 

وأقروا بالدور الفريد الذي تضـــطلع به اللجنة على الصـــعيد العاملي يف التصـــدي للتحديات العاملية 
الدول املرتادة للفضاء  ، وتعزيز احلوار فيما بنييف األمد البعيد مثل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي

سعة من  شأن جمموعة وا شات ب سري املناق ضاء والبلدان النامية، وتي والدول احلديثة العهد بارتياد الف
  .املواضيع التقنية والقانونية

تضـمَّنت تنظيم عدة أحداث جانبية وحفالت اسـتقبال،  ٥٠ندوة اليونيسـبيس+وشـهدت   -٥٦
  ما يلي:

 املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء؛ قدَّمتهربنامج بناء القدرات، عرضًا ل  )أ(

ا خا يًّاجانب ًاحدث  (ب)   بني األمم املتحدة واليابان حول برنامج التعاون  ًامشــــــتركصــــــًّ
 ؛كيوب": بناء القدرات من خالل تطوير السواتل الصغرية، نظمته اليابان  بشأن "كيبو

  "؛Moon Village Associationالقمر"، قدمته رابطة " استيطان"املسامهة يف   (ج)  
تحقيق أهداف التنمية املســـتدامة"، نظمته ل"كوكيب، مســـتقبلي: تســـخري الفضـــاء   (د)  
  ؛CANEUS Internationalمنظمة 

"، نظمته وكالة الفضاء ٢٠٣٠"حتديات تغري املناخ باعتبارها أولوية خلطة الفضاء   (ه)  
  املكسيكية؛ 

اء يف االحتاد األورويب، نظمها إحاطة موجهة إىل ممثلي برملانات الدول األعضــــــ  (و)  
  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ 

"التعاون الصــيين يف جمال الفضــاء: حنو مســتقبل مشــترك ومنافع للجميع"، نظمته   (ز)  
  الصني؛ 
: تســـخري تكنولوجيا الســـواتل ألغراض التنمية املســـتدامة"، قدَّمته Venµs"ســـاتل   (ح)  

  ؛وإسرائيلفرنسا 
اجلمعية الدولية  تهرصــــد األرض: ما هي اخلطوات القادمة؟"، قدَّم عاما من ٥٠"  (ط)  

  ؛للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد
"تســـــخري اقتصـــــاد الفضـــــاء اإليطايل من أجل أهداف التنمية املســـــتدامة: حلقة   (ي)  

  دراسية"، نظمتها إيطاليا.
أو وقَّع عدة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي  عدل، ٥٠وعلى هامش ندوة اليونيســبيس+  -٥٧

تتعلق بالتعاون مع شركائه، مبا يف ذلك شركة إيرباص لشؤون الدفاع أو مذكرات تفاهم إعالنات 
عالميات اجلغرافية والتكنولوجيا إلوالفضاء، واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، ووكالة تطوير ا
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ضاء األوروبية، والوكالة اليابانية الستكشاف ا ضائية، ووكالة الف شأن برنامج الف ضاء اجلوي (ب لف
إطالق ســــواتل كيوبســــات من وحدة االختبارات اليابانية "كيبو")، والوكالة الصــــينية للرحالت 
ضاء الوطنية  صينية)، وإدارة الف ضائية ال ستخدام املحطات الف شأن التعاون يف ا ضائية املأهولة (ب الف

ووزارة العلوم ‘) احلزام والطريق‘بادرة الصــينية (بشــأن التعاون فيما خيص ممر املعلومات الفضــائية مل
  وتكنولوجيا املعلومات الكورية واملعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي. 

وُمنحت ملكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي عدة مناذج ألجســـــام فضـــــائية خالل ندوة   -٥٨
وذج ؛ ومنفرنســــاو يلإســــرائ به تربعت الذي Venμsســــاتل منوذج ، مبا يف ذلك ٥٠اليونيســــبيس+

ة املأهولة؛ ومنوذج لساتل املالح ملحطة فضاء صينية، تربعت به الوكالة الصينية للرحالت الفضائية
لســـواتل املالحة؛ وعلم أهداف التنمية املســـتدامة لألمم املتحدة الذي بايدو  مكتب تربع به، بايدو

رحلة إىل حمطة الفضـــاء الدولية، وتربع به املالح الفضـــائي العامل بوكالة الفضـــاء  على منتُحمل 
ــــــاتل ومركبة اإلطالق اللذ ااألوروبية، باولو نيســــــبويل؛ ومنوذج ــــــتان. االس ن تربعت هبما باكس

" Eوســـتوضـــع النماذج املتربع هبا يف املعرض الدائم للمكتب املقام يف الطابق األرضـــي من املبىن "
 ينا الدويل.مبركز في

) اليت أعدها مكتب A/AC.105/2018/CRP.19وأشــــــارت اللجنة إىل أنَّ ورقة االجتماع (  -٥٩
النقاش وحلقات  ٥٠+شــؤون الفضــاء اخلارجي تتضــمن معلومات إضــافية عن ندوة اليونيســبيس

 ١٩و ١٨يومي ذات الصــــــلــة اليت ُنظِّمــت من األحــداث اجلــانبيــة  هــاالتــابعــة هلــا واملعرض وغري
 .ان/يونيهحزير

 


