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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الستوناحلادية والدورة 
        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 

      مشروع التقرير  
      إضافة    
      الثالثالفصل   
      التوصيات والقرارات  
  املناخ تغيُّرالفضاء و  -حاء  

املناخ"، وفقًا لقرار اجلمعية  تغيُّرنظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضــــــاء و  -١
  .٧٢/٧٧العامة 

واليابان. والواليات املتحدة واهلند وكندا وفرنســـا الربازيل وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو   -٢
  تتعلق هبذا البند.وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات 

 املناخ، باعتبار تغيُّرالتزام املجتمع العاملي بالتصــدي لاســتمرار دت اللجنة على أمهية وشــدَّ  -٣
ــرية وكوكب األرض أكثرمن  ذلك ــيئة على  ًاواليت تترك آثار، إحلاحًا املشــاكل اليت تواجه البش س

سكان العامل، وخصوصًا يف البلدان النامية شرائح ضًا على القيمة وشدَّ ،كبرية من   ةاملتزايددت أي
 تغيُّرتكنولوجيا الفضـــاء يف توفري بيانات مناخية بالغة األمهية من أجل ضـــمان فهٍم أفضـــل لعملية ل

  ورصد تنفيذ اتفاق باريس. ها املناخ والتخفيف من
املناخ  تغيُّروالحظت اللجنة أنَّ عمليات الرصد من الفضاء ميكن أن تسهم يف فهم عملية   -٤
بفوائد استخدام بيانات رصد األرض  علمًاخالل رصد املتغريات املناخية األساسية، وأحاطت  من

ز غاز ثاين أكسيد الكربون، ومدى استنفاد نسب تركُّورات يف مستوى سطح البحر، ع التغيُّيف تتبُّ
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http://undocs.org/ar/A/RES/72/77


A/AC.105/L.314/Add.5

 

2/6 V.18-04480 
 

ية مثل الصــــــحار نائ يانات عن املناطق ال ية، ويف مجع الب لة الثلج األرضــــــ ى اجلليد البحري، وكت
  .واألهنار اجلليدية نيالقطبي نياجلليدي ئنيواملحيطات والغطا

ــاتلية وتطبيقات رصــد األرض، والحظت أنَّ والحظت  -٥  اللجنة فوائد عمليات الرصــد الس
بيئة األرض يتطلب اجلمع بني البيانات املســـــتمدة من الفضـــــاء  تغيُّرتكوين نظرة متكاملة بشـــــأن 

) يوالبحر ياألرضـــالرصـــد ( ت األرضـــية وبيانات الرصـــد املوقعياملحطامن والبيانات املســـتمدة 
  كمل بعضها بعضًا.ييث حب
املناخ  تغيُّراجلهود املبذولة على مســــــتوى العامل يف رصــــــد  والحظت اللجنة أيضــــــًا أنَّ  -٦

ســياســات البيانات املفتوحة، وتطبيقات رصــد  نطوى العمل يف إطارها على إدماجاإذا ســتســتفيد 
واملجتمعــات، وتبــادل  للنــاسإىل معلومــات ذات أمهيــة حــامســة ام اخلــبيــانــات الل األرض اليت حتوِّ

  .هشاشةالبيانات واملعلومات مع أكثر مناطق العامل 
املناخ يف جمال رصـــد  تغيُّرهت اللجنة بأمهية الشـــراكات الثنائية يف األنشـــطة املتصـــلة بونوَّ  -٧

نظم احلمل احلراري يف ل العمريةدورة الاهلند لتحســني فهم وفرنســا األرض، مثل اجلهود اليت تبذهلا 
املشــتركة بني  "جديد ميكرويرصــد الغطاء النبايت والبيئة بواســطة ســاتل "؛ وبعثة املداريةاملناطق 

ــــــرائيل  املناخ على  تغيُّراليت ترمي إىل تعقب دورة الغطاء النبايت وأثر ) Venμs(بعثة فرنســــــا وإس
ركز الوطين للدراسات الفضائية واملركز القادمة املشتركة بني امل) Merlin"مريلني" ( النباتات؛ وبعثة

 "ميكروكاب" األملاين لشــــــؤون الفضــــــاء اجلوي اليت هتدف إىل تعقب انبعاثات غاز امليثان؛ وبعثة
)MicroCab ( القادمة املشتركة بني املركز الوطين للدراسات الفضائية ووكالة فضاء اململكة املتحدة

الكربون؛ والتعاون القائم بني اإلدارة صادر انبعاث غاز ثاين أكسيد ملاليت هتدف إىل وضع خريطة 
الوطنية للمالحة اجلوية والفضـــاء (ناســـا) واملركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اجلوي ووكالة الفضـــاء 

ع حركة مياه األرض وتوســـيع ســـالســـل البيانات املتصـــلة بالبعثة الســـاتلية لتتبُّ (إيســـا) األوروبية
  .)GRACE(التجريبية للمناخ وقياس اجلاذبية 

هت اللجنة أيضــــًا بعدد من برامج الفضــــاء اليت تنفذ على الصــــعيد الوطين واليت تعطي ونوَّ  -٨
 املناخ. تغيُّروآثار اهر ظمأولويًة كبريًة لبناء وإطالق وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض من أجل تتبُّع 

 ذلك، مبا يف ون الدويل على استخدام رصد األرضوأشارت اللجنة إىل أمهية دعم التعا  -٩
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض،  لمثمع منظمات راسخة 

ناخ، والفريق املختص وفريق التنســـيق املعين بســـواتل األرصـــاد اجلوية، والنظام العاملي لرصـــد امل
  برصد األرض.

مرصــد مناخ الفضــاء، وهو مبادرة أطلقها املركز الوطين للدراســات  والحظت اللجنة أنَّ  -١٠
عالن املعنون "حنو إنشــاء مرصــد فضــائي اإلعليها عدد من الوكاالت الفضــائية يف  ووافقالفضــائية 

 أثناء مؤمتر قمة الكوكب الواحد ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ١١للمناخ"، الذي اعتمد يف 
ح اســتخدامًا رشــيدًا للبيانات املســتمدة من الفضــاء لرصــد حالة يف باريس، فرنســا، ســيتي املعقود

ضاء اخلارجي قد ُد كوكب األرض، كما الحظت أنَّ شؤون الف ضاء ومكتب  عيا إىل وكاالت الف
  اإلسهام يف تطوير ذلك املرصد. 
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طقس الفضاء  املناخ، إذ إنَّ تغيُّربني طقس الفضاء و أنَّ هناك ارتباطًامفاده رأي  وُأعِرب عن  -١١
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، كما أنه ميثل خطرًا على ب فيما يتعلقمســألة مهمة 

لتكنولوجيات اليت تســتخدمها اعمل ســالمة اهلياكل األســاســية األرضــية والفضــائية الالزمة لضــمان 
  املناخ. تغيُّرامها يف رصد واستخد ،سواتل رصد األرض يف ذلك استخدامها يف، مبا حاليًّا املجتمعات

  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -طاء  

نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "اســـــتخدام تكنولوجيا الفضـــــاء يف منظومة   -١٢
  .٧٢/٧٧األمم املتحدة"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

سيا ونيجرييا واهلند. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى   -١٣ وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو إندوني
  ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات أخرى تتعلق هبذا البند.

صلة بالفضاء   -١٤ سيق األنشطة ذات ال شأن تن ورحَّبت اللجنة مع التقدير بتقرير األمني العام ب
 متحدة أمم – ٢٠١٩-٢٠١٨ضــــــمن منظومة األمم املتحدة: التوجُّهات والنتائج املرتقبة للفترة 

للجنة بتركيز التقرير على تعزيز أوجه التآزر يف تدابري بت ا). ورحA/AC.105/1179َّ( تؤدي مهامها
املتحدة  الكفاءة يف استخدام علوم الفضاء وتكنولوجياته والتطبيقات الفضائية ضمن منظومة األمم

  لتنمية العاملية.لدعمًا 
، األمم املتحدة للفضاءوأدلت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفتها رئيسة آلية   -١٥

يف جنيف يف  ةالدورة الســـــــابعة والثالثني لآللية، املعقود عنمبعلومات ت فيها اللجنة غلببكلمة أ
 اعن أعمال دورهت اآلليةبتقرير  علمًا. ويف هذا الصــــــدد، أحاطت اللجنة ٢٠١٧آب/أغســــــطس 

  ).A/AC.105/1143السابعة والثالثني (
آلية األمم املتحدة للفضـــاء يف دورهتا  مت يفمع االتفاق الذي  اللجنة أنه، متاشـــيًا والحظت  -١٦

)، ١٤و ١١، الفقرتان A/AC.105/960(الوثيقة  ٢٠١٠يف آذار/مارس يف جنيف الثالثني، املنعقدة 
فقت على مواصـــلة إصـــدار تقارير األمني العام عن اإلبالغ واتبلية بنيتها اخلاصـــة اآلاســـتعرضـــت 

تقاريرها اخلاصـــة مرة كل وتنســـيق األنشـــطة ذات الصـــلة بالفضـــاء ضـــمن منظومة األمم املتحدة 
لية على أن حتدد يف دورهتا اآلتفاق أيضــــًا با علمًا. وأحاطت اللجنة يف ســــنوات متعاقبة ،ســــنتني

اخلاص الذي ســُيعرض على جلنة اســتخدام الفضــاء  ، حمور تقريرها٢٠١٨الثامنة والثالثني، يف عام 
  .٢٠١٩اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثانية والستني، يف عام 

مًاوأحاطت اللجنة   -١٧ قة عمل يف  عل ية األمم املتحدة للفضـــــــاء على تنظيم حل فاق آل بات
شـــراكة بني القطاعني العام ، من أجل النظر يف مناذج ال٢٠١٨نيويورك يف النصـــف الثاين من عام 

ــــــؤون الفضـــــــاء  علمًاواخلاص والتعاون مع القطاع اخلاص. وأحاطت اللجنة  خبطط مكتب ش
مع نظر جلنة املســـائل الســـياســـية اخلاصـــة وإهناء  بالتزامناخلارجي املتعلقة بتنظيم حلقة العمل هذه 

يف اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف  االســتعمار التابعة للجمعية العامة يف البند املتعلق بالتعاون الدويل
  األغراض السلمية. 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1179
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1143
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1143
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 ،والحظت اللجنة بارتياح أنَّ الدورة املفتوحة الثالثة عشــرة آللية األمم املتحدة للفضــاء  -١٨
ج املســـــتخدمة ُهاملعنونة "القدرات التحويلية الكامنة يف تكنولوجيا الفضـــــاء ألغراض التنمية: النُّ

. وتولت ٢٠١٧آب/أغســـطس  ٢٤مم املتحدة"، عقدت يف والفرص الســـاحنة لدى منظومة األ
: ونرك فيها أعضاء حلقة النقاش التالتسيري الدورة مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وشا

املدير العام املســاعد لشــؤون اإلدارة العامة املســؤول عن جمموعة نظم الصــحة واالبتكار، التابعة 
ملكتب األمم املتحدة لشـــؤون نزع الســـالح، نائبة مديرة فرع جنيف وملنظمة الصـــحة العاملية؛ 

مبكتب برنامج  رئيس شـــعبة نظم الرصـــد الفضـــائيةواألمني العام لشـــؤون مؤمتر نزع الســـالح؛ 
رئيس قســــم اخلدمات الفضــــائية بالنيابة، مبكتب واملنظمة العاملية لألرصــــاد اجلوية؛  يف الفضــــاء

ممثل األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية و؛ االحتاد الدويل لالتصـــاالت يف االتصـــاالت الراديوية
  بالنظم العاملية لسواتل املالحة.

اللجنة أنَّ الدورات املفتوحة آللية األمم املتحدة للفضـــــــاء، مبا يف ذلك حلقة  والحظت  -١٩
ــة ــآزر من أجــل  ،النقــاش الرفيعــة املســــــتوى هلــذه اآللي ــة "األمم املتحــدة: تعزيز أوجــه الت املعنون

يف إطار اجلزء الرفيع املستوى  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١وما بعده"، املعقودة يوم  ٥٠سبيس+اليوني
، تتيح فرصة للدول األعضاء لتحقيق فهم أفضل لعمل كيانات األمم املتحدة ٥٠من اليونيسبيس+

 مبناســبةبالبيان املشــترك الصــادر عن آلية األمم املتحدة للفضــاء  علمًااملشــاركة. وأحاطت اللجنة 
  .)A/AC.105/2018/CRP.24الرفيعة املستوى هذه ( النقاشحلقة 
والحظت اللجنة مع التقدير تنامي التعاون الثنائي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي داخل   -٢٠

الدويل من خالل ســلســلة من الندوات منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مع منظمة الطريان املدين 
املتعلقة بالفضاء اجلوي؛ ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل مذكرة تفاهم من أجل زيادة 

هيئة األمم املتحدة للمســــاواة بني  اســــتخدام تكنولوجيا الفضــــاء ألغراض التنمية املســــتدامة؛ ومع
من خالل اجتماع اخلرباء املعين بالفضـــــاء من  )أةهيئة األمم املتحدة للمر( اجلنســـــني ومتكني املرأة

؛ ومع مكتب شــؤون نزع الســالح ٢٠١٧أجل املرأة املعقود يف نيويورك يف تشــرين األول/أكتوبر 
(اللجنة األوىل)  من خالل تنظيم حلقة نقاش مشــتركة من جانب جلنة نزع الســالح واألمن الدويل

التابعتني للجمعية العامة يف (اللجنة الرابعة) مار جلنة املســـائل الســـياســـية اخلاصـــة وإهناء االســـتعو
  . ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر   ١٢
التدابري اليت تتخذها جلنة األمم املتحدة االقتصــــادية واالجتماعية  بارتياحوالحظت اللجنة   -٢١

-٢٠١٨للفترة آســـــيا واملحيط اهلادئ نطقة آلســـــيا واملحيط اهلادئ من أجل اعتماد خطة عمل مل
  .أن التطبيقات الفضائيةبش ٢٠٣٠
دد الكبري من أنشــــــطة التوعية املنفَّذة على الصــــــعيد علاببارتياح علمًا اللجنة  أحاطتو  -٢٢

ــــــتخدام تطبيقات علوم  اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال اس
ر الدور الذي تؤدِّيه وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة. والحظت اللجنة أيضًا مع التقدي

املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــاء، املنتســــبة إىل األمم املتحدة، يف جمال تدريس 
  املواد ذات الصلة بالفضاء. 
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الدول برأي مفاده أنَّ مكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي ينبغي أن يتصــــــل  وُأعِرب عن  -٢٣
املتحدة يف النمســــــا من أجل دعوة هذه الدول إىل  األعضــــــاء عن طريق بعثاهتا الدائمة لدى األمم

  تقدمي املزيد من الدعم إىل املراكز اإلقليمية. 
اجلهود التعاونية اليت تبذهلا الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة علمًا باللجنة  أحاطتو  -٢٤

ــــــد اجلفاف وتدهور التربة  ترويجمن أجل  ــــــاء يف جماالت منها رص ــــــتخدام تكنولوجيا الفض اس
والتصــــــحُّر، واحلد من خماطر الكوارث، وعمليات التصـــــــدي حلاالت الطوارئ، من أجل حل 

  املشاكل العاملية.
ــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي أن   -٢٥ ، من خالل كيانات يواصــــــلوطلبت اللجنة إىل مكتب ش
لعلوم وتكنولوجيا الفضـــــاء ألغراض  يادة االســـــتفادة من التطبيق العملييج لزاملتحدة، الترو األمم

به  لذي ميكن أن تنهض  لدور املحفِّز ا بالنظر إىل ا نات التنمية،  يذ خطة التنمية تلك الكيا يف تنف
  .٢٠٣٠ املستدامة لعام

  
  دور اللجنة يف املستقبل  -ياء  

جدول األعمال املعنون "دور ا  -٢٦ ند  قًا لقرار نظرت اللجنة يف ب بل"، وف للجنة يف املســــــتق
  .٧٢/٧٧اجلمعية العامة 

وأدىل ممثِّلو االحتاد الروســـي وإســـرائيل وإندونيســـيا والصـــني بكلماٍت يف إطار هذا البند.   -٢٧
  بكلمات تتعلق هبذا البند.وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضًا 

واتَّفقت اللجنة على أهنا تتيح، مع جلنتيها الفرعيتني، وبدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء   -٢٨
اخلارجي، منربًا مشــتركًا فريدًا من نوعه لتعزيز التعاون الدويل على اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي 

  .على الصعيد العاملي واستخدامه يف األغراض السلمية
اســــــتعراض مبادئ وقواعد القانون الدويل قد يكون حامسًا يف  رأي مفاده أنَّ عن وُأعِرب  -٢٩

الترتيبات اليت ميكنها أن  وبشــأنألنشــطة الفضــائية يف املســتقبل ابشــأن تنظيم  مشــترك فهم تكوين
اللجنة مل تبدأ  غري أنَّمواجهة التحديات اجلديدة يف الفضــاء اخلارجي.  تقدم مســاعدة حقيقية على

ــــــية، يف حني تقوم  أنَّ ذلكفعلي يف هذا الصــــــدد. ويبني العمل البعد  اللجنة تفقد ميزهتا التنافس
ــــــات التعليمية  ــــــس بتحديد االجتاهات اجلديدة يف تفســــــري املبادئ املرموقة الوطنية  والبحثيةاملؤس

  وضع مناذج جديدة ملا يسمى احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي.ووالقواعد القائمة 
غياب االلتزام  ناتج عنللجنة  الشـــديد التناقض الوضـــع الراهن رأي مفاده أنَّ وُأعِرب عن  -٣٠

لســــالمة واألمن يف الفضــــاء لالرئيســــية ذات املغزى العملي  لمواضــــيعلبشــــأن الوصــــول إىل فهم 
لســـالمة واألمن. ورأى اجوانب  خمتلفاخلارجي، وبشـــأن تركيز االهتمام على أوجه الترابط بني 

للســـــالمة واألمن يف الفضـــــاء اخلارجي أمهية جلميع  الذي أعرب عن هذا الرأي أيضـــــًا أنَّالوفد 
املشاركني يف األنشطة الفضائية ولإلنسانية مجعاء، ومن مث تتحمل اللجنة مسؤولية هائلة تتمثل يف 

  .شاملة يف هذا الصددالوصول إىل ترتيبات 
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ها الفرعيتني هام من أجل  اجلهود رأي مفاده أنَّ تنســــــيق وُأعِرب عن  -٣١ بني اللجنة وهيئتي
ـــــتركة لعمل اللجنة وهيئتيها  ،االزدواجية يف العمل اجتناب بالنظر إىل ضـــــرورة تعزيز النواتج املش

الفرعيتني وضــــع جدول أعمال مشــــترك ومواصــــلة تعزيز الدور  وهيئتيهاالفرعيتني. وينبغي للجنة 
 أنشـــطة تعاون الدويل وتدعيم ســـيادة القانون يفلجنة ككل يف تشـــجيع الالذي تؤديه الاحلوكمي 

وضـــــمان أن تتناول اللجنة  ،الفضـــــاء اخلارجي. ومن املهم تفادي جتزئة القانون الدويل للفضـــــاء
مثل املســائل القانونية اجلديدة ذات الصــلة بأنشــطة الفضــاء  ،مناســب القضــايا الرئيســية بأســلوب

لجهات الفاعلة يف جمال الفضــاء، مبا فيها الكيانات غري املتزايد ل والنشــاطاخلارجي احلالية واملقبلة؛ 
ــــيمااحلكومية؛ وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية،  من خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم  ال س
  وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة.

دة وأن حتافظ على رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تتكيف مع احلقائق اجلدي وُأعِرب عن  -٣٢
ل املتعلقة بتنظيم أنشــطة موقعها باعتبارها نقطة حمورية للتواصــل والتفاعل بني الدول بشــأن املســائ

ــــه، ينبغي أن جتد الفضــــاء ــــات غري الكفؤة عالجات اللجنة . ويف الوقت نفس  وأن تعملللممارس
يف معاجلة املســـــائل املهمة املدرجة على جدول أعماهلا واملتعلقة، أوًال وقبل  أكثر اســـــتباقيةبطريقة 

  بني سالمة وأمان أنشطة الفضاء اخلارجي.  املتشابكةكل شيء، بالعالقة 
سيق بني البلدان،  وُأعِرب عن  -٣٣ سري التن صل تي وأنه لذلك رأي مفاده أنَّه ينبغي للجنة أن توا

 املتعلقةأن تتناول اللجنة املســــائل  وينبغية وجلنتيها الفرعيتني. تنســــيق جهود اللجن ينبغي حتســــني
ســيما بالنظر إىل ضــرورة تعزيز األطر  لجهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، واللباألنشــطة التجارية 
الســتثمارات أفضــل لألنشــطة الفضــائية الوطنية ومحاية ل لكي تقدم دعمًا أفضــلواملعايري التنظيمية 
  قطاع الفضاء. الطويلة األمد يف

حتسني تنظيم عمل ترمي إىل عدة تدابري  حبثبعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي  وأعرب  -٣٤
اللجنة وعمل جلنتيها الفرعيتني حبثًا دقيقًا يف إطار تعزيز الدور احلوكمي للجنة ككل. وقيل إنه مما له 

لكي تكون يف وضــــع أقوى  ،ادوليًّ االلجنة باعتبارها منربًا حكوميًّ أمهية فائقة حتديث أســــلوب عمل
  .يف املستقبل تناول األبعاد العلمية والتقنية والسياساتية والقانونية ألنشطة الفضاء اخلارجيل

املداوالت بشــأن دور اللجنة يف املســتقبل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظر  والحظت اللجنة أنَّ  -٣٥
وينبغي أن يكون اهلدف من مواصلة  ."٢٠٣٠ووضع خطة "الفضاء  ٥٠الشامل يف اليونيسبيس+

بدعم من مكتب شــؤون جلنتيها الفرعيتني يف جمال احلوكمة، وتعزيز دور اللجنة هو النظر يف األمر 
بغرض حتســـني عملها  بعنايةاملســـائل املتعلقة بأســـلوب عملها  ينبغي تقييم ماكالفضـــاء اخلارجي، 

  . ايًّا دولوجه عام باعتبارها منربًا حكوميًّونواجته ب
  


