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      الفصل األول
   مقدِّمة    

دورهتا الثانية والستني  (اللجنة)عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -١
 النحو التايل: على مكتبها. وكان أعضاء ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١إىل  ١٢يف فيينا من 

  (الربازيل) ريبل جواو أندريه        الرئيس  
  (إندونيسيا) توماس مجال الدين    النائب األول للرئيس  
  كريين شاهار (إسرائيل)  النائبة الثانية للرئيس/املقرِّرة  

    
    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  

خلارجي   -٢ خدام الفضـــــــاء ا ــــــت عة للجنة اس تاب ية، ال ية والتقن ية العلم عقدت اللجنة الفرع
سلمية،األغراض  يف سادسة واخلمسني يف فيينا، من  ال ، ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢إىل  ١١دورهتا ال

برئاســــــة بونتشــــــو ماروبينغ (جنوب أفريقيا). وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضــــــًا على اللجنة 
)A/AC.105/1202.(  
وَعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض   -٣

 أندريه رئاســـة، ب٢٠١٩نيســـان/أبريل  ١٢إىل  ١الســـلمية، دورهتا الثامنة واخلمســـني يف فيينا، من 
  ).A/AC.105/1203(بولندا). وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضًا على اللجنة ( ميشتال

    
    إقرار جدول األعمال  -باء  

  أقرَّت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل:  -٤
  افتتاح الدورة.   -١  
  إقرار جدول األعمال.   -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  .تباُدل عام لآلراء  -٤  
 ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -٥  

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.  -٦  

 واخلمسني.تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثامنة   -٧  

 الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨  

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -٩  

 الفضاء واملياه.  -١٠  
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 الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١١  

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٢  

 دور اللجنة يف املستقبل.  -١٣  

 البتكار يف جمال الفضاء.االستكشاف وا  -١٤  

 ".٢٠٣٠خطة "الفضاء   -١٥  

 مسائل أخرى.  -١٦  

 تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٧  
   

    العضوية  -جيم 
ـــامـــة   -٥ ـــة الع   )،١٦-هـــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألف (د ١٤٧٢وفقـــًا لقرارات اجلمعي
، ٥٧/١١٦و، ٥٦/٥١و، ٤٩/٣٣و، ٣٥/١٦وبـــــاء،  ٣٢/١٩٦و)، ٢٨-(د ٣١٨٢و
 ٧٢/٧٧و، ٧١/٩٠و، ٦٩/٨٥و، ٦٨/٧٥و، ٦٦/٧١و، ٦٥/٩٧و، ٦٢/٢١٧و، ٥٩/١١٦و

كانت جلنة استخدام  ،٧٣/٥١٧و ٧٠/٥١٨، و٦٧/٥٢٨، و٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥ومقرَّراهتا 
 ،إثيوبيا ،االحتاد الروســـي التالية: ٩٢الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية مؤلَّفًة من الدول ال

 ،أملانيا ،ألبانيا ،إكوادور ،إســــرائيل ،أســــتراليا ،إســــبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني ،أذربيجان
 ،)اإلســــــالمية-مجهورية( إيران ،أوكرانيا ،أوروغواي ،إندونيســــــيا ،املتحدة العربية اإلمارات
يا تان ،باراغواي ،إيطال نا ،بنن ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،الربازيل ،البحرين ،باكســــــ  بوركي
 ،تشيكيا ،تشاد ،تركيا ،تايلند ،بيالروس ،بريو ،)القوميات املتعددة-دولة( بوليفيا ،بولندا ،فاسو
 ،رومانيا ،الدامنرك ،أفريقيا جنوب ،كوريا مجهورية ،السورية العربية اجلمهورية ،اجلزائر ،تونس
 ،شيلي ،سرياليون ،سويسرا ،السويد ،السودان ،السنغال ،سلوفاكيا ،السلفادور ،النكا سري
 ،نام فييت ،فنلندا ،)البوليفارية-مجهورية( زويالفن ،الفلبني ،فرنسا ،غانا ،عمان ،العراق ،الصني
 ،لبنان ،كينيا ،كولومبيا ،كوســــــتاريكا ،كوبا ،كندا ،ريونالكام ،كازاخســــــتان ،قطر ،قربص

 املتحدة اململكة ،الســعودية العربية اململكة ،املكســيك ،املغرب ،مصــر ،ماليزيا ،ليبيا ،لكســمربغ
 ،نيجرييا ،النيجر ،النمســـا ،النرويج ،موريشـــيوس، منغوليا ،الشـــمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا

  .ناليونا ،اليابان ،األمريكية املتحدة الواليات ،هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،نيوزيلندا ،راغوانيكا
    

    احلضور  -دال 
، أذربيجان، االحتاد الروسيالتالية األعضاء يف اللجنة:  ٧٩الــــــــحضر الدورة ممثِّلو الدول   -٦

 العربية اإلمارات، أملانيا، ألبانيا، إكوادور، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيا، األردن، األرجنتني
ــــــيا، املتحدة ــــــالمية-مجهورية( إيران، أوكرانيا، أوروغواي، إندونيس ، باراغواي، ياإيطال، )اإلس

ــــــتـــان ــــــو بوركينـــا، بلغـــاريـــا، بلجيكـــا، الربتغـــال، الربازيـــل، بـــاكس    بوليفيـــا، بولنـــدا، فـــاس
 اجلمهورية، اجلزائر، تونس، تشــــــيكيا، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، )القوميات املتعددة-دولة(



A/74/20 
 

3 V.19-06075 
 

، الســــلفادور، النكا ســــري، رومانيا، الدامنرك، أفريقيا جنوب، كوريا مجهورية، الســــورية العربية
-مجهورية( زويالفن، الفلبني، فرنسا، عمان، العراق، الصني، شيلي، سويسرا، السويد ،سلوفاكيا
، كينيا، كولومبيا، كوســـتاريكا، كوبا، كندا، كازاخســـتان ،قربص، نام فييت، فنلندا، )البوليفارية

 اململكة، الســــعودية العربية اململكة، ســــيكاملك، املغرب، مصــــر، ماليزيا، ليبيا، لكســــمربغ، لبنان
، املتحدة الواليات، هولندا، هنغاريا، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا ،النمســـــا، النرويج، منغوليا، املتحدة
  .ناليونا، اليابان

 لقرار وفقًا اللجنةوحضــــر الدورة مراقب عن االحتاد األورويب بصــــفته مراقبًا دائمًا لدى   -٧
  .٦٥/٢٧٦اجلمعية العامة 

مة ومعهد   -٨ عا نة ال باألما ــــــؤون نزع الســــــالح  لدورة مراقبون عن مكتب ش وحضــــــر ا
لألرصـــاد اجلوية  العاملية واملنظمةاملتحدة لبحوث نزع الســـالح واالحتاد الدويل لالتصـــاالت  األمم

  الدولية للطاقة الذرية.  والوكالة
الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــــفة مراقب دائم وحضــــر   -٩

لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ، املرصــــد اجلنويب األورويب، وكالة 
املنظمة الدولية لالتصــاالت الســاتلية،  ،الســاتلية لالتصــاالتالفضــاء األوروبية، املنظمة األوروبية 

  .ملركز االقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقياا
وحضر الدورة أيضًا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقب دائم   -١٠

"فور  منظمةلدى اللجنة: الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، املعهد األورويب لسياسات الفضاء، 
الدولية للمالحة الفضــــــائية، الرابطة الدولية لتعزيز  األكادميية ،)For All Moonkind" (يندامونكأول 

األمان يف الفضـــاء، االحتاد الدويل للمالحة الفضـــائية، املعهد الدويل لقانون الفضـــاء، جامعة الفضـــاء 
تشاري الدولية، جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االس

  . يجليل الفضاء، االحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العامل
قــائمــة مبمثِّلي  A/AC.105/2019/INF/1/Corr.1و A/AC.105/2019/INF/1وترد يف الوثيقــة   -١١

  الدول األعضاء يف اللجنة وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات، الذين حضروا الدورة.
    

    البيانات العامة  -هاء  
 ،ممثلو الدول التالية األعضــاء يف اللجنة خالل التبادل العام لآلراء: االحتاد الروســي تكلم  -١٢

 اإلمارات، أملانيا، إكوادور، إســرائيل، أســترالياســبانيا، إ، أرمينيا، األردن، األرجنتني، أذربيجان
، إيطاليا)، اإلســــــالمية - مجهورية( إيران، أوكرانيا، أوروغواي، إندونيســــــيا، املتحدة العربية

 تشــــــيكيا، ،تركيا، تايلند، بيالروس، بولندا، بلجيكا، الربتغال، الربازيل، باكســــــتان، باراغواي
، الصني، شيلي، سويسرا، السويد، السلفادور، رومانيا، أفريقيا جنوبكوريا،  مجهورية، اجلزائر
سا، العراق ، كندا، كازاخستان، قربصنام،  فييت، فنلندا)، البوليفارية - مجهورية( فرتويال، فرن
ستاريكا،، كوبا صر، ماليزيا، لكسمربغ، كولومبيا كو سعودية العربية اململكة، املكسيك، م ، ال

، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا، النمســا، النرويجتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، امل اململكة
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وتكلم أيضــــا ممثل نيجرييا نيابة عن جمموعة الدول ن. اليونا، اليابان، األمريكية املتحدة الواليات
األرجنتني والصني. وألقى ممثل شيلي كلمة نيابة عن  ٧٧األفريقية وممثل مصر نيابة جمموعة الــــــــ
املتعددة القوميات) واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور  -وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولة 

. كما ألقى املراقب البوليفارية) وكوبا وكوســـتاريكا واملكســـيك -وشـــيلي وفرتويال (مجهورية 
عن االحتاد األورويب كلمة. وتكلم أيضــا املراقبان عن مكتب شــؤون نزع الســالح التابع لألمانة 

املراقبون عن منظمة التعاون الفضــــــائي اجلوية. وتكلم كذلك  لألرصــــــاد العاملية واملنظمة مةالعا
لرابطة او ركز اإلقليمي لالســــــتشــــــعار عن ُبعد لدول مشال أفريقياوامل آلســــــيا واملحيط اهلادئ

األوروبية للســــنة الدولية للفضــــاء واملنظمة األوروبية لالتصــــاالت الســــاتلية ومنظمة "فور أول 
لدويل للمالحة الامونك ية واالحتاد ا ية للمالحة الفضـــــــائ لدول ند" واألكادميية ا واملنظمة  فلكيةي

ضائي صاالت الف سبوتنيك) ة الدولية لالت ضاءل الدولية امعةاجلو(إنتر ضائية الوطنية و لف اجلمعية الف
واالحتاد اجلامعي الدويل للهندســـة  اآلمن العامل ومؤســـســـةواملجلس االســـتشـــاري جليل الفضـــاء 
 ي.الفضائية ورابطة أسبوع الفضاء العامل

وأقام وفد الواليات املتحدة خالل اجللســة االفتتاحية حدثا تذكاريا يف شــكل حلقة نقاش   -١٣
إىل القمر، وكان موضـــــوع احللقة "تراث  ١١احتفاال مبرور مخســـــني عاما على إطالق بعثة أبولو 

: مســتقبل اســتكشــاف الفضــاء". وضــم فريق النقاش جاكي ولكوت (الســفرية فوق ١١بعثة أبولو 
ــــــكوت بيس  لدى املتحدةضــــــة واملمثلة الدائمة للواليات العادة واملفو األمم املتحدة (فيينا)) وس

دارة الوطنية إللاملعاون  (األمني التنفيذي ملجلس الفضــاء الوطين) وكينيث بورســوكس (نائب املدير
لشـــؤون بعثات االســـتكشـــاف والعمليات  ناســا) وكالةللمالحة اجلوية والفضــاء بالواليات املتحدة (

ـــري ـــابق ملكوك البش ـــؤون  )الفضـــاءة والقائد الس ـــار أول يف مكتب ش ـــتش وجون هاريســـون (مس
املحيطات والشــؤون البيئية والعلمية الدولية بوزارة اخلارجية بالواليات املتحدة)، ودانيل دامبتشــري 

مديرة مكتب (وســـيمونيتا دي بيبو، (املدير التنفيذ للمعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضـــائية)، 
ز (مدير مكتب ). وتوىل إدارة جلســـة األســـئلة واألجوبة كينيث هودكينن الفضـــاء اخلارجيشـــؤو

  شؤون الفضاء والتكنولوجيا املتقدمة بوزارة اخلارجية بالواليات املتحدة).
 من النقاشوأعربت اللجنة عن تقديرها لوفد الواليات املتحدة لقيامه بتنظيم وعقد حلقة   -١٤

راقبني الدائمني لديها، كما وجهت اللجنة التهنئة إىل الواليات املتحدة األعضــــــاء وامل دوهلاأجل 
اليت محلت اإلنسان إىل سطح القمر ألول مرة يف  ١١مبناسبة الذكرى اخلمسني إلطالق بعثة أبولو 

التاريخ، واســتهلت بذلك مرحلة جديدة يف جمال االســتكشــافات الفضــائية وأهلمت البشــرية املزيد 
  ضائية اجلديدة.من الفتوحات الف

فيها على  أكد كلمةيونيه، /حزيران ١٢ يف املعقودة ٧٥٤ اجللســـــة خالل ،وألقى الرئيس  -١٥
ــــــيع دور اللجنة باعتبارها حمفال لتعزيز التحاور والتعاون بني  تدعيم أمهية  األعضــــــاء دوهلاوتوس

بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية  الشراكات توطيداليت هلا مركز املراقب الدائم و واملنظمات
واملنظمات غري احلكومية واهليئات الصناعية ومؤسسات القطاع اخلاص. كما شدد على أن اللجنة 

فريدة تتيح هلا تقدمي  بوضعية ،املتحدةظل األمم  يف ،تتمتع اليت لدوليةاحلكومية ا اهليئة هي زالتما 
نشــطة الفضــاء اخلارجي وأن من املهم للدول األعضــاء أن احللول للتحديات املســتجدة اليت تواجه أ
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عجلة العمل على  بدفع وذلكتوحد قواها من أجل مواءمة دور اللجنة مع االحتياجات املتغرية، 
" اجلديدة ابتغاء تعظيم االستفادة من األنشطة الفضائية يف تنفيذ خطة ٢٠٣٠وضع خطة "الفضاء 

ـــتدامة لعام  أهداف التنمية املســـتدامة، مع وضـــع االحتياجات اخلاصـــة وحتقيق  ٢٠٣٠التنمية املس
  للبلدان النامية يف احلسبان.

 وموريشــــــيوس وقربص وفنلنــدا وبــاراغواي بــإثيوبيــا احلــار ترحيبــه عن الرئيس وأعرب  -١٦
 كما. دولة ٩٢ ها بذلكفي األعضـــاء الدولاليت أصـــبح عدد  اللجنة،يف  أعضـــاء أحدث باعتبارها
 كذلك ورحب اللجنة، لدى الدائم املراقب صــــــفة على األورويب حتاداالصــــــول حب الرئيس رحب

ــــي باعتبارها  "مونكايندفور أول "نظمة مالدولية و كانيوسمبنظمة  واملنظمة الدولية للتوحيد القياس
  .اللجنة لدى مراقب صفة على حتصل اليت احلكومية غري الدولية نظماتأحدث امل

ويف اجللســة نفســها، ألقت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي كلمة اســتعرضــت فيها   -١٧
األعمال اليت اضطلع هبا املكتب خالل العام السابق، ومن بينها أنشطة للتواصل والتعاون والتنسيق 
مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية وممثلي القطاع اخلاص. كما 

ت الضوء على الوضع املايل الراهن للمكتب وأكدت على أمهية توفري املوارد املالية وغري املالية سلط
الالزمة له حىت ينجح يف تنفيذ برنامج عمله. وأكدت كذلك على أمهية التحلي بروح االبتكار من 
أجل توســـيع جماالت اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية من خالل 

عاون وبناء الشـــراكات. وقدمت يف هذا الســـياق وصـــفا شـــامال لنهج املكتب يف بناء القدرات، الت
وهو هنج كلي حديث واســــتراتيجي ويهدف إىل جعل األنشــــطة الفضــــائية شــــاملة للجميع بقدر 
املســـتطاع، مع ضـــمان إتاحة فوائد الفضـــاء لكل إنســـان يف كل مكان، وضـــربت على ذلك مثال 

بل ا مببادرة اليت ينظمها املكتب يف الوقت احلايل وبرناجمه  "لوصــــول إىل الفضــــاء للجميعإتاحة ســــُ
"قانون الفضـــاء من أجل القوى الفاعلة اجلديدة يف الفضـــاء: تشـــجيع األنشـــطة  املعنون داملســـتج

ملحة موجزة عن مشــــاريع التعاون والربامج  أيضــــاالفضــــائية الوطنية املســــؤولة". وقدمت املديرة 
  ة اهلامة اليت استجدت منذ الدورة السابقة للجنة.والشراكات التعاوني

ــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي، نيابة عن األمم املتحدة، عن امتناهنا   -١٨ وأعربت مديرة مكتب ش
ـــســـة ماكســـار  إىل املعرض قدمته من هبات  ملا للتكنولوجياللصـــني واالحتاد الفلكي الدويل ومؤس

  ينا.الدائم للمكتب الكائن مبكتب األمم املتحدة يف في
، الذي ٢٠١٨للتقرير السنوي لعام ورحبت اللجنة بنشر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -١٩

 ٢٠١٨يتضــمن وصــفا شــامال ألنشــطة املكتب وبراجمه التعاونية وبرامج شــراكاته وإجنازاته يف عام 
 وخططه للمستقبل.

ماركوس ســـــيزار حزيران/يونيه، خاطب اللجنة  ١٩، املعقودة يف ٧٦٤وخالل اجللســـــة   -٢٠
 ٢٠٠٦بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت يف الربازيل، الذي أصبح يف عام 

  أول رائد فضاء برازيلي يذهب إىل الفضاء اخلارجي.
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  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢١
ة الفضــــاء يف األمد "اخلدمات التجارية إلزالة احلطام الفضــــائي من أجل اســــتدام (أ) 

  البعيد"، قدَّمه ممثل اليابان؛
  جمال حبوث استدامة الفضاء يف جامعة هلسنكي"، قدَّمته ممثلة فنلندا؛ يف"مركز االمتياز  (ب) 
عامًا من اإلجنازات"، قدَّمته املراقبة  ١٥"الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضــــاء،  (ج) 

  يف الفضاء؛ عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان
  اجلميع"، قدَّمه املراقب عن االحتاد الفلكي الدويل؛ يسع: علم الفلك النجوم وحي من" (د) 
 "البعثــات الفضــــــــائيــة اهلنــديــة األخرية: حتــديــث للمعلومــات حىت حزيران/ (ه) 

  "، قدَّمه ممثِّل اهلند؛٢٠١٩  يونيه
"مبادرة املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء لتجميع الســواتل النانونية والتدريب يف  (و) 

: التعقيبات على الدفعة األوىل واإلعالن عن الدفعة الثانية"، قدَّمه (UNNATI)إطار اليونيســــــبيس 
  ممثِّل اهلند؛
"، ٢٠١٨التقرير الســـنوي ملكتب األمم املتحدة لشـــؤون الفضـــاء اخلارجي لعام " (ز) 

  مته ممثلة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛قدَّ
"، اصــــلمركز فضــــائي لتبادل املعارف واالبتكار والتو -"أكادميية كوبرنيكوس  (ح) 

  قدَّمه ممثل النمسا؛
املفتوحة التصميم للتنبؤ بالزالزل واإلنذار املبكر بالتسونامي ‘ كيوبسات’"سواتل  (ط) 
"، قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندســــة اجلامعات اإلنشــــائية لدى خطواهتا ورصــــد
  الفضائية؛
من أجل اســـتدامة األنشـــطة  -االحتاد اجلامعي الدويل للهندســـة الفضـــائية حتدي" (ي) 

  ية"، قدَّمته املراقبة عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛الفضائية اجلامع
ــــــواتل اليت ال يتجاوز وزهنا  (ك)  هاء  ١٠٠"دليل للتخلص من الس كيلوغرام بعد انت

  عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛ املراقبمهمتها"، قدَّمه 
  قدَّمه ممثل إسبانيا؛ رصد األرض اإلسباين"، ساتل -"سيوسات/إجنينيو  (ل) 
  "بعثة ساوكوم األخرية"، قدَّمته ممثلة األرجنتني؛ (م) 
"معلومات حمدَّثة عن أنشـــطة املؤســـســـة اهلندية ألحباث الفضـــاء يف جمال التعاون  (ن) 

الدويل: البعثات املشتركة واحلموالت، وتبادل البيانات، والشراكة مع الدول غري املرتادة للفضاء"، 
  اهلند. قدَّمه ممثل

ــــــؤون وفرواتفقت اللجنة على أهنا ال تزال ت  -٢٢ ، مع جلنتيها الفرعيتني، وبدعم من مكتب ش
الفضــاء اخلارجي، حمفًال دوليًّا فريدًا مناطًا به تعزيز التعاون الدويل يف ميدان اســتكشــاف الفضــاء 
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ليت تؤثر تأثريا كبريا اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، ويوفر بيئة مناسبة ملناقشة املسائل ا
  أحوال البشرية.من أجل حتسني التنمية لدى الدول  مسريةعلى 
املهم للدول األعضــاء أن تضــع خطة ميكن االســترشــاد هبا يف  منبعض الوفود أن  ورأت  -٢٣

 حتقيق هو األســـاســـي حمورها األمد بعيدة واســـعة رؤية هلا وتكونعمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني 
أدوار وأنشــــــطة اللجنة وجلنتيها الفرعيتني  ، تعزيزمن مث ،ينبغي وأنه املســــــتدامة، التنمية أهداف

  .األمثل النحو علىوحتسني أساليب عملهم ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل مزيدا من اجلهود ويســـــتكشـــــف  -٢٤

األهداف تفادة من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني من أجل حتقيق مجيع الســـبل والوســـائل املمكنة لالســـ
 بشأن املسائل ذات الصلة بالفضاء.جلميع البلدان املشتركة 

االحتفال بالذكرى الســنوية اخلمســني ملؤمتر األمم املتحدة األول اللجنة إىل جناح  وأشــارت -٢٥
 سعى، الذي )٥٠اليونيسبيس+ة (املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمي

أمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض أكيد تإىل 
علوم وتكنولوجيا ل مبايف التوعية كان فعاًال  ٥٠وأشـارت اللجنة أيضـًا إىل أن اليونيسـبيس+ السـلمية.
احلياة على كوكب  جودةعلى التنمية املســـتدامة، وأكدت من جديد على أن من تأثري نافع الفضـــاء 

  على األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي. امتزايداعتمادا األرض أصبحت تعتمد 
ن والذكرى الســنوية اخلمســ"املعنون  ٧٣/٦ القرار ورحبت اللجنة باعتماد اجلمعية العامة  -٢٦

: يف األغراض الســلمية واســتخدامهالفضــاء اخلارجي  باســتكشــافعين ملؤمتر األمم املتحدة األول امل
  الفضاء باعتباره حمركًا للتنمية املستدامة". 

" وخطة تنفيذها ســـــوف ٢٠٣٠طة "الفضـــــاء خباملتعلقة  عمالواتَّفقت اللجنة على أن األ  -٢٧
 ٢٠٣٠لعام  على الترويج الســتخدام أنشــطة الفضــاء من أجل تنفيذ خطة التنمية املســتدامة تســاعد

وإطار  بشـــــأن تغري املناخ اتفاق باريس، وكذلك وأهداف وغايات التنمية املســـــتدامة الواردة فيها
  . سنداي للحد من خماطر الكوارث

يوفر الفرص  اللجنة،مثل  ،احلوار يف حمفل متعدد األطراف تواصــل بعض الوفود أنَّورأت   -٢٨
وهو ، مات على الصعيد الدويل بصورة فعالة ومثمرةوالتنسيق وتبادل املعلولتعاون األفضل لتعزيز ا

  .واستخدامه يف األغراض السلميةالفضاء اخلارجي  استكشاف أمر ضروري لضمان
وأهنا  البلدان النامية تنخرط اخنراطا متزايدا يف األنشــــطة الفضــــائيةبعض الوفود أن ورأت   -٢٩

هذه البلدان قد قطع أشواطا هامة يف تطوير  بعض وأنمناقشات اللجنة، يف  تشارك مشاركة فعالة
وسياساته الفضائية.  براجمهاألوىل لصوغ  املراحل يفبعضها اآلخر ال يزال  لكناألنشطة الفضائية، 

ـــــطةإلمكانات إدراك البلدان النامية  من الوضـــــع هذاقد زاد و ومدى أمهية تلك  الفضـــــائية األنش
لتعميم فوائد أنشـــطة الفضـــاء صـــدد تكثيف اجلهود يف هذا ال بات من املحتمو، األنشـــطة ووقعها

ابتغاء تعزيز مسامهة االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي مجيع الدول األعضاء، على  اخلارجي
شيًا مع تعزيز التعاون الدويل يف أنشطة ووعالوة على ذلك، يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.  متا

ى توســيع نطاق مشــاركة البلدان النامية من خالل املســاعدة بد من العمل عل الفضــاء اخلارجي، ال
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ومن ي. املتقدِّمة يف جمال ارتياد الفضــاء ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجالبلدان النشــطة من جانب 
عامالن رئيســــيان يف توســــيع قدرات العاملني يف هذا مها مث، فإن بناء القدرات واملســــاعدة التقنية 

  البلدان األكثر تقدما يف جمال ارتياد الفضاء. ساب اخلربة واملعرفة من يتيحان هلم اكتحيث امليدان، 
الراســـخ بأن اســـتخدام واســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي  ااقتناعه بعض الوفود جمددًاوأكدت   -٣٠

 مجيع البلدان لفائدة ،ينبغي أن يتم حصــــرا لألغراض الســــلمية، بغية حتقيق رؤية مشــــتركة للمســــتقبل
القانون الدويل  أحكامرجة تطورها االقتصــــــادي أو العلمي، ومبا يتفق مع ، أيا كانت دومصــــــلحتها

   الواجبة التطبيق.
بادئورأت   -٣١ لدول يف الفضـــــــاء  ،بعض الوفود أن أهم امل طة ا اليت ينبغي أن حتكم أنشــــــ

وصول مجيع البلدان إىل الفضاء اخلارجي على قدم املساواة  إمكانية تيسري هيزالت  ما ،اخلارجي
درجة تطورها العلمي والتقين واالقتصـــادي، واســـتخدام الفضـــاء اخلارجي  أيا كانتودون متييز، 
مبدأ عدم متلُّك الفضــاء اخلارجي، و ورشــيدًا لفائدة البشــرية مجعاء ومصــلحتها،عادًال اســتخدامًا 

ــــــ مبا ــــــيلة يف ذلك القمر واألجرام الس التعاون الدويل يف جمال و، كانتماوية األخرى، بأيِّ وس
املشـــار إليها يف اإلعالن املتعلق بالتعاون الدويل يف جمال  األنشـــطةاألنشـــطة الفضـــائية وال ســـيما 

اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــلحتها مع إيالء االعتبار بوجه 
   .يةخاص الحتياجات البلدان النام

 واســتخدامهالفضــاء اخلارجي  اســتكشــافبعض الوفود أن التعاون الدويل يف جمال ورأت   -٣٢
، التنمية سلم على مرتبتها كانتأيا يف مصلحة مجيع البلدان،  يصبيف األغراض السلمية ال يزال 

  دون متييز من أي نوع ومع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ املساواة. 
 معايري دولية الوطنية على أهنا ومعايريها لرؤيتها الترويج إىلبعض الدول  ســــــعيأن وُرئي   -٣٣
 الفضـــائيةاألنشـــطة بني املشـــاركني يف نشـــوء نزاعات قد يؤدي إىل  ألنه ،يدعو إىل القلق أمٌر هو

  .برمته نظام السالمة واألمن يف الفضاء اخلارجيعلى  سلبًا ويؤثر
لموارد التجاري لستخدام اال حقبة إىلقد أخذ البشرية أن تطور العلم والتكنولوجيا وُرئي   -٣٤

الســلم  الذي من شــأنه أن يهدد ،على املوارد العاملي مبخاطر احتدام التنافسُربط ذلك الفضــائية، و
إىل تســـتند حمددة ومناقشـــة موضـــوعية جتري ويف هذا الصـــدد، ينبغي للجنة أن  واألمن الدوليني.

اســتخدام ملراقبة إنشــاء آلية دولية  وترمي إىل ،هدة الفضــاء اخلارجيمعاالواردة يف عايري املبادئ وامل
 تيف شـــــكل اتفاق دويل ملزم قانونا أو نظام اتفاقا كون هذه اآلليةميكن أن تواملوارد الفضـــــائية، 

 بدونتلك األنشــطة  ولتســيريذات الصــلة  لألنشــطةالرقايب الوطين  للتنظيم موثوقًا أســاســًا يرســي
للفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك الوطين التقيد الصارم حبظر التملك  فإن وعالوة على ذلك، .نزاعات

القمر واألجرام الســماوية األخرى، على النحو املحدد يف معاهدة الفضــاء اخلارجي، من شــأنه أن 
  املتصلة باملطالب اإلقليمية. الرتاعاتمن  ًاون خالييكيضمن أن الفضاء اخلارجي س

وضع إطار دويل مناسب  عيلألجرام السماوية تستد يةعيالطب املوارد استغالل سألةم أن وُرئي  -٣٥
ــتقبل  ــيدة يف املس ــتدامة ورش ــألة هو من  وأنميكن من خالله إجياد حلول عادلة ومس النظر يف تلك املس
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 ليســت االســتغالل هذا آثار أنهو من مســؤوليات اللجنة، ذلك ف ،مســؤوليات الدول وحدها، ومن مث
  .وتفسريها املعاهدات تنفيذنسحب أيضا على ت قد بل فحسب، وسياسية ةاقتصادي
أمن مســـائل يشـــمل غري ملزم قانونا بعض الوفود أنَّ من شـــأن وضـــع صـــك دويل ت رأو  -٣٦

ستدامتها أن يتيح وضع قواعد  عاملية للسلوك املسؤول  مشتركةأنشطة الفضاء اخلارجي وأماهنا وا
لشــــفافية وبناء الثقة متعلقة هبا، ومنها االلتزام الســــياســــي باالمتناع عن تدمري األجســــام لوتدابري 

  الفضائية عن قصد ومنع توليد املزيد من احلطام.
ة يف كم احلطام الفضـــــائي هتدد بشـــــدة أرواح البشـــــر على ورأت بعض الوفود أن الزياد  -٣٧

 األغراض يفاألرض وشـــــجعت على تنفيذ املبادئ التوجيهية للجنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي 
بشــــأن اســــتدامة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد ومبادئها التوجيهية لتخفيف احلطام  الســــلمية

ت اليت دارت يف املنتدى االقتصــادي العاملي حول الفضــائي. وُقدِّمت معلومات أيضــا عن املناقشــا
صناعة على العمل الطوعي  شجيع دوائر ال سواتل من أجل ت ستدامة ال صنيف دويل ال وضع نظام ت

  طام الفضائي. على ختفيف احل
  وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم املعارض التالية خالل الدورة:  -٣٨

غانغ   (أ)   نان فولف ية من عمل الف ماذج كوكب ية لن بة فن "صــــــوت الكواكب": تركي
  زمييلروك"، وقد ُنظم بدعم من بعثة النمسا الدائمة لدى األمم املتحدة (فيينا)؛ 

"معرض تكنولوجيا املالحة يف الصـــني القدمية: تاريخ تكنولوجية املالحة الصـــينية   (ب)  
حتديد الوقت واملالحة واجليوديســيا والتبادل)"، وقد على مدار مخســة آالف عام مضــت (خدمات 

  نظمته بعثة الصني الدائمة لدى األمم املتحدة (فيينا)؛
ء"، وقد نظمته البعثة الدائمة : مســتقبل اســتكشــاف الفضــا١١"تراث بعثة أبوللو   (ج)  

  للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة (فيينا) بدعم من وكالة ناسا؛ 
"من وحي النجوم: اختيار مواد تســــاعد املقعدين على االخنراط يف دراســــة علوم   (د)  

  الفلك والفضاء"، وقد نظمه االحتاد الفلكي الدويل.
 يف الدويل فيينا مركزي يف اجتماع بعقد امهالقياللجنة عن تقديرها لســــويســــرا  وأعربت  -٣٩
 الفضــــاءحول األعمال املمكنة يف املســــتقبل بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة  ٢٠١٩ يونيه/حزيران ١١

  .البعيد األمد يفاخلارجي 
  عن تقديرها لتنظيم األحداث التالية أثناء الدورة: أيضاوأعربت اللجنة   -٤٠

حدث جانيب عنوانه "اإلعالن عن مشـــــــاريع جتريبية ُمختارة لتنفيذها على منت   (أ)  
تنظيمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  يف شاركَتاملحطة الفضائية الصينية يف إطار الدورة األوىل"، 

 الوكالة الصينية للرحالت الفضائية املأهولة؛ مع
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ية يف  (ب)   نه "احللول الفضـــــــائ غداء عنوا هلادئ: حدث خالل فترة ال  منطقة املحيط ا
ــــــاعدة   ،يف تطوير قدرهتا على احلصــــــول على احللول الفضــــــائية" بلدان جزر املحيط اهلادئمس

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ معيف تنظيمه نيوزيلندا  تشاركَت

 "، نظمته اإلمارات العربية املتحدة؛حتقيق املستحيل"عنوانه حدث خالل فترة الغداء   (ج)  

 الفضـــاءبال عنوانه "ذكرى تأســـيس الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف حفل اســـتق  (د)  
 األمان يف الفضاء"، نظَّمته الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛ حتقيقيف  التقدممن  عامًا ١٥و

حدث جانيب عنوانه "إتاحة ســبل الوصــول إىل الفضــاء للجميع: مســامهة شــركة   (هـ)  
شــــؤون الفضــــاء اخلارجي  مكتب مع إيطالياتنظيمه  يف تشــــاركَت"، آفيو يف فتح أبواب الفضــــاء

 وشركة آفيو؛

املعرض العاملي الشـــامل لالحتاد الفلكي  - النجوموحي  منحدث جانيب عنوانه "  (و)  
 الدويل" نظَّمه االحتاد الفلكي الدويل؛

املرتبطة  املســائل بشــأن واألفكار املعلوماتتبادل  أجل من" عنوانه اســتقبال حفل  (ز)  
 ؛اليابان نظَّمتهباحلطام الفضائي" 

 ؛د"نيمنظمة "فور أول مونكامتها ظَّحلقة نقاش عنواهنا "البشر أوًال"، ن  (ح)  

حلقة نقاش عنواهنا "حوار أقاليمي بشــأن الســياســات الفضــائية بني منطقيت آســيا   (ط)  
شراكات بغية تعزيز القدرات الفضائية"،   شاركَتواملحيط اهلادئ وأوروبا: تعزيز االبتكار وإقامة ال

يا امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضـــاء يف آســـمع  املعهد األورويب لســـياســـات الفضـــاءيف تنظيمها 
 من اليابان؛ بدعم وأقيمت ،واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واملحيط اهلادئ

حدث جانيب عنوانه "الفضــاء للشــباب"، نظَّمه مكتب الفضــاء اخلارجي بالتعاون   (ي)  
 مع املجلس االستشاري جليل الفضاء؛

احلطام الفضائي: التدابري األوروبية والدولية  مشكلة"معاجلة  عنوانه خاصحدث   (ك)  
مع  اخلارجي الفضــاء شــؤون مكتب تنظيمه يف َتشــارك ،"اخلارجي للفضــاء املســتدام لالســتخدام

 ؛األوروبية الفضاء وكالة

 تنظيمه يف تشـــــاركَتحدث جانيب عنوانه "الفضـــــاء للمرأة/املرأة يف الفضـــــاء"   (ل)  
  ضاء اخلارجي.الواليات املتحدة مع مكتب شؤون الف

    
    اعتماد تقرير اللجنة  -واو  

، بعد النظر يف ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١، املعقودة يف ٧٦٩اعتمدت اللجنة، يف جلســتها   -٤١
ســيقدم إىل اجلمعية العامة والذي يتضــمَّن التوصــيات  ذيخمتلف البنود املعروضــة عليها، تقريرها ال

  . والقرارات الواردة أدناه
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      الفصل الثاين

      التوصيات والقرارات    
    ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -ألف  

سبيل األولوية، ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ١٤وفقًا للفقرة   -٤٢ ، واصلت اللجنة النظر، على 
ُبل ووســائل احلفاظ على اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، كما واصــلت حبث  يف ســُ

الفضائي وما يرتبط بذلك من أمور ميكن أن تفيد يف ضمان تنفيذ األنشطة املنظور األوسع نطاقًا لألمن 
ُبل تعزيز التعاون على الصــــعيد الدويل واإلقليمي  الفضــــائية بأمان وبروح املســــؤولية، مبا يف ذلك ســــُ

  واألقاليمي حتقيقا لذلك اهلدف.
وإندونيســـيا وباكســـتان وتكلَّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســـي   -٤٣

ممثل مصــر، واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل أيضــا والواليات املتحدة والربازيل وكندا واهلند 
  بكلمات تتعلق هبذا البند. ،ممثِّلو دول أعضاء أخرىوالصني، وكذلك  ٧٧بالنيابة عن جمموعة الـ

  لوثائق التالية:للنظر يف هذا البند اوكانت معروضة على اللجنة   -٤٤
ورقة عمل قدَّمها االحتاد الروســي بعنوان "دراســة اســتقصــائية ملشــكلة الصــالحية   (أ)  

التقديرية اليت متارسها الدول يف تفسري املبادئ واملعايري القانونية األساسية املتعلقة بالسالمة واألمن 
  ؛)A/AC.105/L.319يف الفضاء اخلارجي" (

 Operating in space: towards developing protocols on "ورقة اجتماع بعنوان  (ب) 

the norms of behaviour" )الســــلوك قواعد بشــــأن بروتوكوالت وضــــع حنو: الفضــــاء يف العمل( 
)A/AC.105/2019/CRP.12.(  

  واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:  -٤٥
  كندا؛ ةه ممثِّلت"مؤشر أمن الفضاء"، قدَّم  (أ)  
: احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف تقليصهاو وتثبيطهاازعات املن حتجيم"  (ب)  

  األغراض السلمية"، قدَّمته املراقبة عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.
يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بني الدول  أن تلعبه اعليهواتَّفقت اللجنة على أنَّ هلا دورًا أساسيًّا   -٤٦

خالل  نموذلك  ،وكذلك يف ضـــمان احلفاظ على اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية
وتبادل املعلومات أعماهلا يف املجاالت العلمية والتقنية والقانونية ومن خالل ســعيها إىل تشــجيع احلوار 

  على الصعيد الدويل بشأن خمتلف املواضيع املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.
للفضـــاء يف املحافظة على ورأت بعض الوفود أنَّ املســـؤولية تقع على مجيع الدول املرتادة   -٤٧

الفوائد املتأتية من التقدم املحرز على مســتوى تكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا وتعزيز هذه الفوائد ملا 
  فيه مصلحة مجيع الدول املرتادة للفضاء.
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من املهم أن تنفَّذ األنشـطة الفضـائية وفقًا للقانون الدويل والقواعد  ورأت بعض الوفود أن  -٤٨
  دولية لضمان استخدام الفضاء بطريقة مستدامة ويف األغراض السلمية.واألنظمة ال

تعزيز الشــفافية لأســاســي  مقومورأت بعض الوفود أنَّ وجود حوار جمٍد على الصــعيد الدويل   -٤٩
قد ينشــأ من تصــورات خاطئة ومعلومات مضــللة  ماوإمكانية التنبؤ والثقة بني الدول ألنه ميكن أن مينع 

  يف الفضاء اخلارجي. العسكرية األنشطةعن  وسوء فهم وتقدير
ستخدامه   -٥٠ ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ورأى أحد الوفود أنَّ ما حتقق من تقدم يف جمال ا

قواها من  توحيدجاء نتيجة للتعاون بني الدول اليت متكنت من جتاوز اختالفاهتا الســــياســــية هبدف 
ول الفضــــاء اخلارجي حىت اآلن إىل ســــاحة أجل العمل لفائدة البشــــرية ومصــــلحتها، وأنَّ عدم حت

لســــباق للتســــلح ما هو إال نتيجة لوجود نية حســــنة لدى الدول وإلدراكها لكافة جوانب خماطر 
وعواقب نشـــوب نزاع يف الفضـــاء اخلارجي. ويف هذا الصـــدد، أشـــار ذلك الوفد إىل أنَّ املجتمع 

يف إعالن املبادئ القانونية املنظمة ألنشطة  الدويل برمته يتقاسم مسؤولية تنفيذ احلكم اهلام املكرَّس
) ١٨-(د ١٩٦٢الدول يف ميدان اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه (قرار اجلمعية العامة 

أنَّ أنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء  ومفاده)، ١٩٦٣كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ 
ــــــتخدامه ينبغي أن تنفَّذ وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، مع  اخلارجي واس

  احلرص على صون السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني.
زاعات يف الفضــــاء اخلارجي واحلفاظ ورأى أحد الوفود أنَّ املهام املتعلقة مبنع نشــــوب الن  -٥١

وقت مضــى وأنَّ مثة نقصــًا يف على اســتخدامه يف األغراض الســلمية أصــبحت أكثر أمهية من أي 
ذلك الوفد أنَّ هناك حاجة لصــــك دويل  رأيالتدابري اليت تتخذها الدول يف هذا الصــــدد. لذلك، 

ُملزم قانونًا حيدد ضمانات موثوقة ضد حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، ألن هذا السباق 
  ستخدامها يف الفضاء اخلارجي.ميكن أن يؤدي إىل وضع األسلحة أو استخدام القوة أو التهديد با

سعي إىل وضع تدابري فعالة للرصد   -٥٢ صلة ال شفافية  والتحققورأى أحد الوفود أنَّه ينبغي موا وال
وبناء الثقة، هبدف التفاوض حول صــك ملزم قانونًا بشــأن التحقق املتعدد األطراف. ورأى ذلك الوفد 

ُملزم قانونًا، وأنَّ  كٍّالثقة ال ميكن أن تشـــــكل بديال لصـــــأيضـــــًا أنَّ التدابري الطوعية للشـــــفافية وبناء 
االتفاقات القائمة بشأن نزع السالح ومراقبة األسلحة ميكن أن تتضمن بعضا من عناصر تلك التدابري 

  اليت ميكن أن تشكل أساسًا للشفافية وبناء الثقة فيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي.
منع وضـــع أســـلحة يف الفضـــاء اخلارجي  معاهدةلنظر يف مشـــروع وُرئي أنَّه ينبغي مواصـــلة ا  -٥٣

ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي، الذي أعدَّ ستعماهلا   االحتاد هوالتهديد باستعمال القوة أو ا
  ، والذي كان موضع نظر يف مؤمتر نزع السالح يف السنوات األخرية.والصني الروسي

الفضاء سابقًا ال ميكن أن يعترب ضمانًا للسالم، ال سيما  وُرئي أنَّ عدم نشوب نزاعات يف  -٥٤
  يف وقت يشهد دخول جهات فاعلة جديدة يف مضمار الفضاء. 

 جوهريةوُرئي أنَّه، رغم املناقشـــــات اليت دارت ملا يقارب أربعة عقود، مل تنبثق أي نتيجة   -٥٥
سلحة يف الفضاء اخلارجي، عن مؤمتر نزع السالح، وهو أمر يؤكده ما جيري حاليا من تكديس لأل

مما حيفز عددا متزايدا من البلدان على النظر يف اتباع نفس النهج. ولكن نظرا لعدم وجود منتدى 
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آخر ملناقشة املسائل املتعلقة بأمن الفضاء، جيب على املؤمتر أن يواصل النظر يف اجلوانب املوضوعية 
مفاوضــات بشــأن  لبدءســيعبد الطريق ملســألة منع حدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلارجي، مما 

  معاهدة ملزمة قانونا. 
ــدابري   -٥٦ ــالت ورأت بعض الوفود أنَّ من املخيــب لآلمــال أنَّ فريق اخلرباء احلكوميني املعين ب

العملية األخرى ملنع حدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلارجي، الذي أنشــئ مبوجب قرار اجلمعية 
إىل توافق يف اآلراء، رغم إجرائه مناقشة ثرية وموضوعية  ، مل يتمكن من التوصل٧٢/٢٥٠العامة 

  حول كافة اجلوانب املتعلقة بواليته.
وُرئي أنَّ اللجنة، رغم عدم كوهنا منتدى لرتع السالح ومن أجل منع نشوب نزاع، تتيح   -٥٧

وكيات للدول فرصة لتبادل اآلراء وتبديد املخاوف والتفاوض بشأن احللول التوفيقية والترويج للسل
  املسؤولة يف الفضاء اخلارجي.

ــة العــامــة بتنظيم أحــداث   -٥٨ ــام اللجنتني األوىل والرابعــة للجمعي ورحَّبــت بعض الوفود بقي
مشـــتركة، وُرئي أنَّ مثل هذه األحداث قد تســـاعد يف تعزيز الوعي بأمهية احلفاظ على اســـتخدام 

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
أنَّ للجنة صــــــالحية تعزيز التعاون الدويل يف جمال الفضــــــاء يف جوانبه ورأى أحد الوفود   -٥٩

ألف  ١٤٧٢العلمية والتقنية والقانونية، مبوجب الوالية اليت أســـندهتا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 
اللجنة هي هيئة فرعية أنَّ . ورأى ذلك الوفد ١٩٥٩كانون األول/ديســـــمرب  ١٢) املؤرَّخ ١٤-(د

تابعة للجمعية العامة وذات طابع ســــــياســــــي، وبالتايل ينبغي هلا أن تتناول التعاون الدويل يف جمال 
عملها يف  يفالفضـــاء من منظورات أخرى إضـــافة إىل املنظور التقين وأن تتحلى دائما باملوضـــوعية 

هل يا الراهنة. ورأى ذلك الوفد أنَّ اللجنة ينبغي  ها جزءًا من منظومة مواكبة القضـــــــا ا، بصــــــفت
املتحدة، أن تتعاون مع مجيع كيانات هذه املنظومة من أجل بلوغ هدف اللجنة األســــاســــي  األمم

سائل اليت  ضا أنَّ امل ضاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد أي سلم واألمن يف الف املتمثل يف احلفاظ على ال
من اللجنة األوىل ومؤمتر نزع الســـــالح،  هتتم هبا اللجنة وثيقة الصـــــلة باملســـــائل اليت تتناوهلا كل

هذه اهليئات الثالث بأمجعها ينبغي أن تنظر بالتوازي يف املســـــائل املتعلقة مبنع حدوث  إنوبالتايل ف
ومســؤوليات  اتُأســندت إليها والياهليئات إىل أن هذه  وأشــارســباق تســلح يف الفضــاء اخلارجي. 

  األغراض السلمية. علىلفضاء اخلارجي استخدام االيت تقصر تدعيم القاعدة الدولية ل
وُرئي أنه ينبغي تشجيع الدول على أن تواصل، إىل أقصى حد ممكن عمليا، وعلى أساس   -٦٠

طوعي، وبطريقة تتفق مع مصــاحلها الوطنية، اســتعراض وتنفيذ تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين 
وتوصــياته  ٢٠١٣) لعام A/68/189اخلارجي (بتدابري كفالة الشــفافية وبناء الثقة يف أنشــطة الفضــاء 
مداوالت اللجنة املســتمرة بشــأن  الوفد أنَّ ذلك وتدابري الشــفافية وبناء الثقة الواردة فيه. كما رأى

 اترشـــادذلك التقرير، فضـــال عن املدخالت املحددة املقدمة من الدول األعضـــاء، ميكن أن توفر إ
ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي وأن حتدد اجتاه تطوير والية اللجنة من أجل مواجهة  ةمهم ملكتب ش

  التحديات الناشئة بشأن استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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يف ضوء التقدم اإلجيايب الكبري يف عمل اللجنة بشأن املسائل املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء و  -٦١
أنه ال توجد حجج  ُرئيألمد البعيد وتدابري الشــــــفافية وبناء الثقة يف الفضــــــاء اخلارجي، اخلارجي يف ا

إىل ضــــرورة اختاذ إجراءات من جانب اللجنة فيما يتعلق مبا يســــمى "تســــليح" الفضــــاء  للدعوةمقنعة 
اخلارجي. فمنذ أن بدأت اللجنة عملها منذ ما يقرب من ســـتة عقود، كان من الواضـــح أنه ســـتكون 

جهود خمصــصــة بصــورة منفصــلة ملعاجلة قضــايا نزع الســالح على وجه التحديد؛ وتشــمل هذه  هناك
  اجلهود منتديات مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة، ومؤمتر نزع السالح، وهيئة نزع السالح.

وُرئي أنَّ خماطر حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي تنشأ بالدرجة األوىل كنتيجة ملوقف   -٦٢
  عمل كاملة فيه. ريةللهيمنة على الفضاء اخلارجي والتمتع حب تدبردول اليت بعض ال
وأكدت بعض الوفود جمددًا أمهية منع حدوث ســـباق تســـلح يف الفضـــاء اخلارجي ووضـــع   -٦٣

ميع الدول، وال سيما اليت لديها قدرات فضائية جب أهابتأسلحة من أي نوع يف الفضاء اخلارجي، و
ساهم  سلمية من أجل منع حدوث كربى، أن ت ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال شاط يف ا بن

ســــباق تســــلح هناك، واالمتناع عن وضــــع أســــلحة من أي نوع يف الفضــــاء اخلارجي أو اختاذ أي 
هلدف. كما رأت هذا ا عارض مع  لك إجراءات أخرى تت ئة الفضـــــــاء  ت الوفود أن احلفاظ على بي

  لتزام املجتمع الدويل بضمان عدم وضع أسلحة فيه أبدًا.اخلارجي يف األمد البعيد يتطلب ا
وُرئي أنَّ من املمكن أيضا دعم التدابري الطوعية لتوفري األمان واألمن يف الفضاء اخلارجي، مثل   -٦٤

  دولة. ٢٠التعهد بعدم السبق إىل وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي، وهو تعهد قدمته أكثر من 
يل لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يرتكز على وُرئي أنَّ السبيل احلا  -٦٥

قواعد السلوك املسؤول، وهي عبارة عن تدابري عملية وطوعية تساعد على تعزيز الثقة يف ما تضطلع 
به الدول ومجيع اجلهات الفاعلة األخرى من أنشـــــطة فضـــــائية وما تقوم به من أفعال يف الفضـــــاء. 

ماهية الســـــلوك املســـــؤول يف  حتديدإىل  لالهتداءاجة إىل "قواعد طريق" هذا الصـــــدد، هناك ح  ويف
الفضـــاء اخلارجي؛ وهذه القواعد ســـتســـاعد إىل حد بعيد يف تعزيز الثقة وختفيف حدة التوتر وجتنب 
إساءة تفسري األفعال أو األنشطة. ومن مثَّ، فمن شأن تدابري الشفافية وبناء الثقة أن تساعد على احلد 

ة إســــاءة تفســــري األنشــــطة واألفعال، كما أنَّ االحنرافات عن املعايري ميكن أن تســــاعد يف من إمكاني
  اإلشارة إىل ما ميكن اعتباره سلوكًا غري مسؤول يف الفضاء.

لزمة قانونًا، املطوعية غري التدابري الأن  ُرئيفيما يتعلق بالتعاون الفضائي فيما بني الدول، و  -٦٦
مثل املبادئ التوجيهية بشأن "املمارسات الفضلى" وتدابري الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي 

السبل العملية اليت ميكن وأفضل  أسرعتوفر وقواعد السلوك اآلمن واملسؤول يف الفضاء اخلارجي، 
غيلية، واحلفاظ بذلك على لتحســني االتصــال وإتاحة فرص مبكرة للحد من املخاطر التشــتنفيذها 

  بيئة الفضاء والقدرة على استكشاف الفضاء واستخدامه لصاحل األجيال القادمة.
بعض الوفود أنَّ من املمكن تعزيز األمان واألمن يف الفضـــــاء اخلارجي من خالل تنفيذ  أترو  -٦٧

الدول لتدابري الشـــفافية وبناء الثقة، مثل تســـجيل األجســـام الفضـــائية، وإصـــدار اإلشـــعارات الســـابقة 
ــــتخدام الفضــــاء  لإلطالق، وتنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي الصــــادرة عن جلنة اس

املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي اليت تضطلع هبا  األنشطةخلارجي يف األغراض السلمية واملشاركة يف ا
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دراســات حتليلية ملدى القدرة  إجراءجلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــائي، و
   أنشطة التعاون الدويل.على إدراك قرب األجسام الفضائية وجتنب االرتطام، واملشاركة واملسامهة يف

وُرئي أنَّه رغم أنَّ بعض األنشــــــطة الفضـــــــائية قد تبدو جديدة أو مبتكرة، فمعاهدات   -٦٨
املتحدة األساسية بشأن الفضاء اخلارجي تنطبق عليها وميكن أن توجه املشاركني فيها بنجاح  األمم

الطوعي، على املســــتوى حنو القيام بعمليات ســــلمية وآمنة. ويف هذا الصــــدد، من شــــأن التنفيذ 
شطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد أن  ستدامة أن شأن ا الوطين، للمبادئ التوجيهية املتفق عليها ب
يعزز أســس ودعائم املعاهدات وأن يســاعد على حتديد الســلوك املســؤول يف إطار االســتخدامات 

  املستدامة للفضاء يف األغراض السلمية.
حد الوفود أنَّ ب  -٦٩ ند ورأى أ قا بب طا وثي با يد النظر يرتبط ارت جدول األعمال املوجود ق ند 

جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد 
البعيد. ولذلك، فقد رأى ذلك الوفد أنَّ املناقشـــــــات واملداوالت املندرجة يف إطار كال البندين 

، لآلخر مكمالعلى حنو متســـق، بل ينبغي أيضـــا اعتبار كل منها  فحســـب تتواصـــلينبغي أن   ال
ـــأن جمموعة قابلة  هبدف تيســـري الوصـــول إىل اتفاق وتوافق يف اآلراء فيما بني الدول األعضـــاء بش

  للتنفيذ من تدابري الشفافية وبناء الثقة املتعلقة بالتنفيذ اآلمن لألنشطة الفضائية.
ر القانوين الدويل ألنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي بغية حتســــــني أمان وُرئي أنَّه يلزم تعزيز اإلطا  -٧٠

سبة جلميع مستخدميه. ويف هذا الصدد، ف ستدامة الفضاء بالن للجنة  اجلارية املبادرات واملداوالت إنوا
هتدف إىل ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من خالل وضع جمموعة من املبادئ 

  الفضاء اخلارجي. أنشطةالتوجيهية ميكن أن حتدث أثرا هاما على مستقبل 
ورأت بعض الوفود أنَّ األمان واألمن يف الفضـــــــاء اخلارجي ميكن أن يتأثرا بعوامل مثل   -٧١

لدول املرتادة للفضــــــاء واخنراط جهات فاعلة، حكومية وغري حكومية، يف األنشــــــطة تزايد عدد ا
واحلوادث املتعلقة بأجســـام  الفنيةاحلطام الفضـــائي بشـــكل متزايد، واألعطال  راكمالفضـــائية، وت

  فضائية، مبا يف ذلك االصطدامات العرضية والتداخالت الضارة وغري املتوقعة فيما بينها.
حلكومات ينبغي أن تتأكد، لدى تشـــجيع األنشـــطة الفضـــائية التجارية، من أنَّ وُرئي أنَّ ا  -٧٢

تسهم يف املحافظة على استقرار الفضاء سأهنا ألغراض السلمية وظل مستخدمة لتستلك األنشطة 
  اخلارجي وأمانه واستدامته يف األمد البعيد.

فضـــاء اخلارجي يف األغراض وُرئي أنَّه ينبغي تشـــجيع التعاون الدويل يف جمال اســـتخدام ال  -٧٣
ــــري نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات وتبادل املواد واملعدات، مع مراعاة  ــــلمية من خالل تيس الس

  احتياجات البلدان النامية على وجه اخلصوص.
وهنأت اللجنة الدول األفريقية على إنشاء وكالة الفضاء األفريقية، اليت ستستضيفها مصر،   -٧٤

ــتتيح بناء على قرار م ــتكون منربًا للتعاون عرب القارات وس ن االحتاد األفريقي. وأشــارت إىل أهنا س
  جلميع الدول األفريقية فرصة لالستفادة من املنافع املشتركة املتأتية من ميدان الفضاء.
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والحظت اللجنة أنَّ حكومة نيجرييا قد اســـتضـــافت مؤمتر القيادات األفريقية الســـابع بشـــأن   -٧٥
سخري علوم و ستدامة، الذي عقد يف أبوجا من ت ضاء ألغراض التنمية امل شرين  ٩إىل  ٥تكنولوجيا الف ت

  ، وتناول موضوع "تنفيذ السياسة واالستراتيجية األفريقية بشأن الفضاء".٢٠١٨الثاين/نوفمرب 
والحظت اللجنة أيضًا أنَّ مؤمتر الفضاء الرابع قد عقد على هامش املعرض الدويل للطريان   -٧٦

نظمت القوات اجلوية  كما ،٢٠١٨نيســان/أبريل  ٨إىل  ٣اء، الذي أقيم يف ســانتياغو من والفضــ
علميا حتت اســـم "أســـبوع أمريكا الالتينية لالســـتشـــعار عن ُبعد". وكان هذا  تقنياالشـــيلية مؤمترا 

األســـبوع يهدف إىل تعزيز اســـتخدام املعلومات الفضـــائية املتعلقة بالظواهر اليت حتدث يف الغالف 
  يوي، وركز على تطوير تطبيقات فضائية لصاحل القطاعني املدين والدفاعي.احل
والحظت اللجنة كذلك أنَّ الدورة اخلامسة والعشرين للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء   -٧٧

يف آســـيا واملحيط اهلادئ حول موضـــوع "تســـخري تكنولوجيا الفضـــاء املبتكرة لتلبية االحتياجات 
. وســــتعقد ٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦ســــنغافورة يف الفترة من  املتغرية" قد عقدت يف

الدورة الســادســة والعشــرون حول موضــوع "توثيق خمتلف الصــالت حنو عصــر فضــائي جديد" يف 
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٦ناغويا، اليابان، يف الفترة من 

ا واملحيط اهلادئ نظمت، مبناســبة الذكرى والحظت اللجنة أنَّ منظمة التعاون الفضــائي آلســي  -٧٨
السنوية العاشرة إلنشائها، منتدى رفيع املستوى حول موضوع "جمتمع ذو مستقبل مشترك من خالل 

  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤التعاون يف جمال الفضاء"، وذلك يف بيجني يف 
ملتعلق بُسُبل ووسائل احلفاظ وأوصت اللجنة مبواصلة النظر، على سبيل األولوية، يف البند ا  -٧٩

  .٢٠٢٠على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، أثناء دورهتا الثالثة والستني يف عام 
    

    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني   -باء  
علمية والتقنية عن أعمال دورهتا أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية ال  -٨٠

)، الذي يتضمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشأن البنود A/AC.105/1202السادسة واخلمسني (
  .٧٣/٩١اليت نظرت فيها وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

ــيدة بونتشــو ماروبينغ (جنوب أفريقيا) ملا أبدته من قيادة   -٨١ وأعربت اللجنة عن تقديرها للس
  السادسة واخلمسني.  دورهتا أثناءللجنة الفرعية  كرئيسةمقتدرة 

يا   -٨٢ وتكلَّم يف إطـار هـذا البنـد من جـدول األعمـال ممثِّلو االحتـاد الروســــــي واألرجنتني وأملـان
ــــويســــرا وإندونيســــيا وإيطاليا والربازيل  واإلمارات العربية املتحدة والصــــني وكولومبيا والنمســــا وس

والصــــــني. وتكلمت ممثلة  ٧٧واليابان. كما تكلم ممثل مصــــــر نيابة عن جمموعة الاملتحدة والواليات 
املتعددة القوميات) واجلمهورية -كوســتاريكا نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولة

البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك. وأثناء -زويال (مجهوريةة والسلفادور وشيلي وفنالدومينيكي
  التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند. 
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  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٨٣
  الية"، قدَّمه ممثل إيطاليا؛اإليطالفائق التصوير الطيفي  بعثة"بريسما،   (أ)  
  "مبادرات الفلبني يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء"، قدَّمه ممثل الفلبني؛   (ب)  
لالستخدام املستدام "معاجلة مشكلة احلطام الفضائي: التدابري األوروبية والدولية   (ج)  

  اخلارجي"، قدَّمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية. لفضاءل
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )(أ  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بأنشــــــطة برنامج   -٨٤
، A/AC.105/1202األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

  ).٧١-٥١الفقرات 
وكان معروضًا على اللجنة تقرير عن املنتدى املشترك بني األمم املتحدة والصني بشأن احللول   -٨٥

رة من الفضائية حول موضوع "حتقيق أهداف التنمية املستدامة" الذي عقد يف تشانغشا، الصني، يف الفت
  .بالتقرير علمًا اللجنة وأحاطت ،)A/AC.105/1210( ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٤
والحظت اللجنة أنَّ جماالت الربنامج ذات األولوية هي: الرصـــــــد البيئي، وإدارة املوارد   -٨٦

االتصـــــاالت الســـــاتلية يف تطبيقات التعليم عن ُبْعد والتطبيب عن ُبْعد، الطبيعية، واالســـــتفادة من 
واحلد من خماطر الكوارث، واســــــتخدام النُُّظم العاملية لســــــواتل املالحة، ومبادرة علوم الفضــــــاء 
سية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان  سية، وتغيُّر املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األسا األسا

  التنوُّع األحيائي، والنُُّظم اإليكولوجية.للفضاء، و
وأنشـــطته املزمعة يف  ٢٠١٨وأحاطت اللجنة علمًا بأنشـــطة الربنامج املضـــطلع هبا يف عام   -٨٧
  ). ٦٦-٦٣، الفقرات A/AC.105/1202، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية (٢٠١٩عام 
وأحاطت اللجنة علمًا مبواصـــــلة حكومة اليابان، من خالل معهد كيوشـــــو للتكنولوجيا،   -٨٨

وحكومة إيطاليا، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورين ومعهد ماريو بويال العايل، بالتعاون مع 
 املعهد الوطين لبحوث القياس واملعايرة، توفري منح دراســـية طويلة األمد للطالب من البلدان النامية
يف إطار الربنامج املشــــترك بني األمم املتحدة واليابان بشــــأن الزماالت الدراســــية الطويلة األمد يف 
جمال تكنولوجيات السواتل النانوية، والربنامج املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا للزماالت الطويلة 

  هبا، على التوايل. األمد يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتَّصلة
سية تابع   -٨٩ سلة جتارب برج اإلسقاط، وهي برنامج زماالت درا سل وأحاطت اللجنة علمًا ب

ُينفَّذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــائية التطبيقية واجلاذبية وملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي 
الربنامج أن يدرس الطالب اجلاذبية الصـــغرى واملركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اجلوي، ويتيح هذا 

الصغرى بإجراء جتارب يف برج إسقاط. ويف الدورة السادسة لربنامج الزماالت، فاز مبنحة الزمالة 
  فريق من معهد البوليتكنيك يف ميالنو، من خالل عملية اختيار تنافسية.
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ة اليابان يف والحظت اللجنة استمرار التعاون بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وحكوم  -٩٠
تنفيذ برناجمهما التعاوين املشــــترك بشــــأن إطالق ســــواتل كيوبســــات من وحدة التجارب اليابانية 
"كيبو" املعروفة باســـم "كيبوكيوب" يف حمطة الفضـــاء الدولية، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية 

. واختري فريق ٢٠١٥الستكشاف الفضاء اجلوي. وكان هذا الربنامج قد اسُتهل يف أيلول/سبتمرب 
ــــــتفيد من هذا الربنامج. ويف أيار/مايو  ســــــاتل  أطلق، ٢٠١٨من جامعة نريويب ليكون أول مس

من وحدة التجارب اليابانية "كيبو"،  ،املذكور الفريق صنعه الذي ،1KUNS-PFكيوبسات املسمى 
سات طورهتا فرق م سواتل كيوب ساتل الكيين  سَتلي بعثَة ال ساتل كيين. و سيا ليكون أول  ن إندوني

وغواتيماال وموريشيوس واختريت للجولتني الثانية والثالثة لوحدة "كيبوكيوب". وقد اختري املركز 
. ويهدف هذا ٢٠١٩ يونيه/حزيرانمولدوفا التقنية يف  جلامعةالوطين لتكنولوجيا الفضــــــاء التابع 

نولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا الربنامج التعاوين إىل تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات يف جمال تك
ضاء، وذلك بإتاحة الفرص ملؤسسات تعليمية وحبثية  يف سان للف إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلن

  يف البلدان النامية إلطالق سواتل كيوبسات من وحدة التجارب اليابانية "كيبو".
اخلارجي وحكومة الصني (من والحظت اللجنة استمرار التعاون بني مكتب شؤون الفضاء   -٩١

خالل الوكالة الصـــينية للرحالت الفضـــائية املأهولة)، يف إطار تنفيذ مبادرة التعاون بني األمم املتحدة 
والصـــني بشـــأن اســـتخدام حمطة الفضـــاء الصـــينية يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــائية 

عى إىل يســالذي  ،من التعاون الضــربهذا من  اهلدفومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســان للفضــاء. و
إتاحة الفرصـــة للعلماء من مجيع أحناء العامل إلجراء  هو ،املســـتقبل ويعتمد على االبتكار اســـتشـــراف

جتارهبم اخلاصة على منت حمطة الفضاء الصينية، مما يفتح باب املشاركة يف أنشطة استكشاف الفضاء 
يدًا لبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء. أمام مجيع البلدان ويســــــتحدث منوذجًا جد

وكانت الفرصــــة األوىل إلجراء جتارب علمية على منت حمطة الفضــــاء الصــــينية متاحة جلميع الدول 
صة البلدان النامية. و ضلة بينها،  اختريتاألعضاء، وخا شاريع من الطلبات املقدمة، بعد املفا سعة م ت

 هذه املشــاريع التســعة تتصــلو ،الفضــائية الصــينية يف الدورة األوىلمن أجل تنفيذها على منت حمطة 
دولة من الدول األعضــاء يف منطقة آســيا واملحيط اهلادئ وأوروبا  ١٧مؤســســة تنتمي إىل  ٢٣بـــــــــ

جتســــــد روح اإلبداع وااللتزام لدى العلماء من  وهيوأفريقيا وأمريكا الشــــــمالية وأمريكا اجلنوبية، 
ة يف كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة. وتشــمل مواضــيع البحث علوم الكيانات العامة واخلاصــ

اجلاذبية  بيئةاحلياة الفضــائية والتكنولوجيا األحيائية وفيزياء اجلاذبية الصــغرى للســوائل واالحتراق يف 
 االختياريف اإلعالن عن نتائج عملية  تشـــــاركالصـــــغرى وعلم الفلك والتكنولوجيات الفضـــــائية. و

  حزيران/ ١٢شــــؤون الفضــــاء اخلارجي والوكالة الصــــينية للرحالت الفضــــائية املأهولة يف  مكتب
  أثناء حدث جانيب على هامش الدورة الثانية والستني للجنة. ٢٠١٩يونيه 
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي لألســـلوب الذي ُنفِّذت به   -٩٢

املتاحة. وأعربت اللجنة أيضـــــــًا عن تقديرها للحكومات أنشــــــطة الربنامج باألموال املحدودة 
واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت تولَّت رعاية تلك األنشــــــطة. والحظت اللجنة 

  . ٢٠١٩بارتياح أنَّه جيري إحراز تقدُّم يف تنفيذ أنشطة الربنامج لعام 
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خمتلفة عرضــت، منذ دورة اللجنة والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ دوال أعضــاء ومنظمات   -٩٣
  . ٢٠١٩و ٢٠١٨احلادية والستني، تقدمي موارد إضافية للعامني 

وأعربت اللجنة جمددًا عن قلقها ألنَّ املوارد املالية املتاحة لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات   -٩٤
  ربُّعات. الفضائية ال تزال حمدودة، وناشدت اجلهات املاحنة أن تدعم الربنامج بتقدمي الت

وطلبت اللجنة إىل مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يواصـــل العمل مع اللجنة الفرعية   -٩٥
  العلمية والتقنية بشأن حتديد أولويات الربنامج. 

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واصل التركيز على   -٩٦
عيدين اإلقليمي والعاملي وعلى الترويج لذلك التعاون وتعزيزه التعاون مع الدول األعضــاء على الصــ

  من أجل دعم املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة. 
والحظت اللجنة أيضًا أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يواصل التعاون بشكل وثيق مع   -٩٧

م وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، أي املركز اإلقليمي املراكز اإلقليمية لتدريس علو
بــاللغــة اإلنكليزيــة؛ واملركز اإلقليمي األفريقي  -األفريقي لتــدريس علوم وتكنولوجيــا الفضـــــــاء 

باللغة الفرنسية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف  -لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
ــــــيا واملحيط اهل ادئ؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف أمريكا الالتينية آس

والكارييب؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف غرب آســـيا؛ واملركز اإلقليمي 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســيا واملحيط اهلادئ (الصــني). ويف هذا الصــدد، الحظت 

تقدير أنَّ البلدان املضيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة اللجنة مع ال
  إىل األمم املتحدة، تقدِّم دعمًا ماليًّا وعينيًّا هامًّا إىل تلك املراكز.

    
    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )(ب  

دولة  ٤٢الدويل للبحث واإلنقاذ يضـــمُّ حاليًّا الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الســـاتلي   -٩٨
عضــوًا ومنظمتني مشــاركتني، وأنَّ هناك كيانات أخرى مهتمة أيضــًا باالنتســاب إىل الربنامج يف 
املســــتقبل. والحظت اللجنة مع التقدير أنَّه أمكن حتقيق تغطية عاملية ألجهزة اإلرشــــاد يف حاالت 

ولدى مســـتخدمني أفراد يف مجيع أحناء العامل، بفضـــل الطوارئ، املحمولة على مركبات وطائرات 
ســواتل يف مدار قطيب،  ٥العنصــر الفضــائي املؤلَّف من أجهزة اســتقبال وإرســال حممولة على منت 

ســاتًال جديدا يف مدار أرضــي متوســط وفَّرها  ٤٣ثابت بالنســبة لألرض، والدار املســواتل يف  ٩و
ـــا وكندا واهلند والو ـــي وفرنس ـــتغالل االحتاد الروس اليات املتحدة إىل جانب املنظمة األوروبية الس

ســواتل األرصــاد اجلوية واالحتاد األورويب، وكذلك بفضــل مســامهات يف العنصــر األرضــي قدَّمها 
صــــــادرة عن النظام قد ســــــاعدت يف لبلدًا آخر. والحظت اللجنة أيضــــــًا أنَّ بيانات التنبيه ا  ٢٩
  عملية حبث وإنقاذ يف خمتلف أحناء العامل. ٩٠٤شخص يف  ٢ ١٠٠على إنقاذ حياة  ٢٠١٨  عام
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    تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة  -٢  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بتســــخري تكنولوجيا   -٩٩

واالقتصـــــادية املســـــتدامة، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفضـــــاء ألغراض التنمية االجتماعية 
  ).٩٣-٧٧، الفقرات A/AC.105/1202الفرعية العلمية والتقنية (

، الذي والتقنية العلميةالعامل اجلامع التابع للجنة الفرعية  الفريقبتقرير  علمًا اللجنة حاطتوأ  -١٠٠
  املرفق األول). ،A/AC.105/1202انعقد جمدَّدا حتت رئاسة ب. كوهنيكريشنان (اهلند) (

، ضــــــرورة ٧٣/٩١وأشــــــارت اللجنة إىل أنَّ اجلمعية العامة قد أكَّدت جمدَّدًا، يف قرارها   -١٠١
من فوائد تكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيســـية ومؤمترات القمة  الســـتفادةالترويج ل

اليت تعقدها األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصــادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتَّصــلة هبا، 
ــــلَّمت بضــــرورة التعريف باألمهية اجلوهر ية لعلوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا يف عمليات وس

التنمية املســـــتدامة على الصـــــعيد العاملي واإلقليمي والوطين واملحلي لالســـــتفادة منها يف صـــــوغ 
الســــياســــات وبرامج العمل وتنفيذها، بوســــائل منها بذل جهود لتحقيق أهداف تلك املؤمترات، 

  .٢٠٣٠وكذلك يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
شر البيانات املستمدَّة   -١٠٢ وأكدت بعض الوفود جمددا أمهية التعاون الدويل يف مجع ومعاجلة ون
استخدام تكنولوجيا السواتل، مما يعزز قدرة البلدان النامية على صنع القرار وتطبيق السياسات  من

حتقيق أهداف خطة  املناســــــبة من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية واألوبئة، ويســــــهم من مثَّ يف
  . ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

    
املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل   -٣  

    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
صلة باستشعار أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باملسائل املتَّ  -١٠٣

األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، اليت 
  ).١٠٧-٩٤، الفقرات A/AC.105/1202يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

اضُطِلع به من مبادرات دولية وإقليمية هبدف تعزيز بيانات االستشعار والحظت اللجنة ما   -١٠٤
االقتصادية والتنمية املستدامة، وخصوصًا لصاحل -ُبْعد واستخدامها يف دعم التنمية االجتماعية عن

  البلدان النامية.
االت وأثناء املناقشــــات، اســــتعرضــــت الوفود برامج التعاون الوطنية والدولية يف عدد من املج  -١٠٥

قرارات مســتنرية. ومن  صــنعالرئيســية اليت تعترب فيها بيانات االســتشــعار عن ُبْعد بالغة األمهية من أجل 
ــاحية تتضــمن أدوات  دارة إلاألمثلة على ذلك رســم اخلرائط، والتخطيط العمراين، ورســم خرائط مس

ْعد، وإدارة الكوارث، ومحاية العقارات واملمتلكات، واألرصاد اجلوية، والتعليم عن ُبْعد والتطبيب عن ُب
البيئة، وإدارة املوارد الطبيعية، ورصــد املحيطات، وتغري املناخ، وتعزيز التنمية املســتدامة، ورصــد نوعية 

الالت اهلوائية (اإليروســـــوالت) وامللوِّثات، مبا يف ذلك رصـــــد املتغيِّرات املناخية اهلواء فيما يتعلق باُحل
ييم أوجه الضـــــعف، وفقدان األوزون، وإدارة النُُّظم اإليكولوجية، األســـــاســـــية، وإدارة الكوارث وتق
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والغابات، واهليدرولوجيا، واألرصــــاد اجلوية والتنبُّؤ بأحوال الطقس الشــــديدة، ورصــــد درجة حرارة 
ســـطح البحار والرياح، ورســـم خرائط األهنار اجلليدية وإعداد دراســـات بشـــأهنا، ورصـــد املحاصـــيل 

والزراعة الدقيقة، وكشــــــف املياه اجلوفية، وطقس الفضــــــاء، واألمن وإنفاذ  والتربة، وعمليات الري،
  القانون، ورسم خرائط الثروات املعدنية. 

سيما  تيسريورأى أحد الوفود أنَّ   -١٠٦ املستمدة من  البياناتاحلصول على البيانات الفضائية، وال 
التنمية  حتقيقبالغ األمهية يف  ملعا هو ،تكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاهتا وكذلكعمليات رصـــد األرض، 

يف البلدان النامية. ورأى ذلك الوفد أيضا أنَّ  ملونالضرورات اهلامة اليت حيتاجها املستع مناالقتصادية و
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ينبغي أن يسعى إىل تيسري احلصول على البيانات املستمدة من الفضاء 

يف هذا الصــدد والترويج لســياســات البيانات املفتوحة واملجانية وتطبيقات معاجلة البيانات ذات الصــلة 
  هذه البيانات والتطبيقات، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية. الوصول إىل على  لمساعدةل

ورأت بعض الوفود أنَّ اســتحداث تطبيقات تعتمد على االســتشــعار عن ُبعد وميكنها مواجهة   -١٠٧
له أثره الكبري يف حتقيق  كونلفقر وعدم املســـــاواة والبطالة يف أفريقيا ســـــيالتحديات الثالثة املتمثلة يف ا

ـــــتدامة لعام  ـــــتدامة الواردة يف خطة التنمية املس حلول هلذه   تنفيذ. وُرئي أن٢٠٣٠َّأهداف التنمية املس
  األمهية على وجه اخلصوص.  بالُغ والترويج هلا أمٌر ،مثل الزراعة الدقيقة وإدارة املياه ،املشاكل
مثل الفريق  ،اللجنة بااللتزام القوي لكثري من الدول األعضــــــاء بدعم املبادرات اهلامة نوهتو  -١٠٨

املختص برصد األرض واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، اليت تضطلع بدور مهم يف حتسني التشارك 
  لعامل.يف بيانات االستشعار عن ُبْعد وتيسري الوصول إىل تلك البيانات يف مجيع أحناء ا

    
    احلطام الفضائي  -٤ 

ضائي، اليت   -١٠٩ شات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطام الف أحاطت اللجنة علمًا مبناق
  .)١٤٣-١٠٨، الفقرات A/AC.105/1202يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

ــــــأن هذا البند   -١١٠ وأقرَّت اللجنة ما صــــــدر عن اللجنة الفرعية من قرارات وتوصــــــيات بش
)A/AC.105/1202 ١٤٣و ١٤٢، الفقرتان.(  

ــة العــامــة، يف قرارهــا   -١١١ ــارتيــاح أنَّ إقرار اجلمعي ــة ب ــادئ ٦٢/٢١٧والحظــت اللجن ، للمب
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 
الســـلمية، يســـاهم على حنو حاســـم يف التخفيف من ذلك احلطام، وحثَّت البلدان على أن تنظر يف 

  ذلك بعد.التطبيق الطوعي هلذه املبادئ التوجيهية إذا كانت مل تفعل 
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ العديد من الدول واملنظمات احلكومية الدولية تنفِّذ بالفعل   -١١٢

تدابري لتخفيف احلطام الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 
نة التنســيق املشــتركة بني اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي الصــادرة عن جل

ة هبا لتخفيف احلطام  الوكاالت واملعنية باحلطام الفضـــائي، وأنَّ دوًال أخرى وضـــعت معايَري خاصـــَّ
  الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.
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وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أنَّ بعض الدول تســــتخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف   -١١٣
رة عن اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن احلطام الفضائي الصاد

سلوك  جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، واملدونة األوروبية لقواعد ال
 ٢٠١١:٢٤١١٣اخلاصــــــة بتخفيف احلطام الفضــــــائي، ومعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

(بشــأن محاية بيئة  ITU-R S.1003ضــائية: متطلبات ختفيف احلطام الفضــائي)، والتوصــية (النُُّظم الف
صاالت كمراجع يف ُأطرها  صادرة عن االحتاد الدويل لالت سبة لألرض) ال ساتلي الثابت بالن املدار ال

نت اخلاصة بالتنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية. والحظت اللجنة أيضًا أنَّ بعض الدول تعاو
ضــمن إطار دعم أنشــطة الرصــد والتعقُّب الفضــائية املموَّل من االحتاد األورويب، ويف إطار برنامج 

  التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية. 
والحظت اللجنة ازدياد عدد الدول اليت َتتَّخذ تدابري ملموســة لتخفيف احلطام الفضــائي،   -١١٤

ـــــني تصـــــميم مركب ـــــواتل من املدار، ومنها حتس ات اإلطالق واملركبات الفضـــــائية، وإخراج الس
وختميلها، ومتديد عمرها التشـــــغيلي، والعمليات املرتبطة بانتهاء عمرها التشـــــغيلي، واســـــتحداث 

  براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي.
اليت  - واملعنية باحلطام الفضـــائيوالحظت اللجنة أنَّ جلنة التنســـيق املشـــتركة بني الوكاالت   -١١٥

 حدَّثت قد - التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائيأســـاســـا لوضـــع مبادئ اللجنة األولية  أعماهلاكانت 
يف املدار بعد على عدم جواز بقاء الســـاتل اآلن نص مبادئها التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي، اليت ت

طا يقضــي بأن تكون نســبة احتمال النجاح يف التخلص نتها شــر، وضــمَّســنة ٢٥مهمته أكثر من انتهاء 
  التشكيالت الكبرية.  موضوعفيها  تناولتيف املائة و ٩٠بعد انتهاء مهمته تبلغ  الساتلمن 
والحظت اللجنة أنَّ مســألة احلطام الفضــائي وانتشــاره ال تزال تبعث على القلق ألن هذا   -١١٦

  لفضاء اخلارجي يف املستقبل. احلطام يشكل عائقا أمام استكشاف واستخدام ا
 اخلدمات توفري من للتمكن الالزمة للتكنولوجياضـــرورة تشـــجيع التطوير التجاري  وُرئي  -١١٧
  .املدارات من احلطام وإزالة املدارية
 الفعلية اإلزالة أنشـــــطة تنظم دولية لوائح وجود عدم إزاء القلق عن الوفود بعض وأعربت  -١١٨

  .للحطام
الفضائي  احلطاماحلصول على التكنولوجيا املتعلقة بتخفيف  تيسريالضروري  منأن  وُرئي  -١١٩

  .للجميع مفيد الفضاء بيئة تنظيف ألنوإزالته 
ورأت بعض الوفود أنَّ مســألة احلطام الفضــائي تتطلب تنفيذ تدابري تشــمل الرصــد الكايف   -١٢٠

األشـــخاص على ســـطح األرض للحطام الفضـــائي وكشـــفه وختفيفه، من أجل محاية املمتلكات و
  . ديوضمان توفري البيانات من البعثات التشغيلية بشكل عا

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مســــألة احلطام الفضــــائي على حنو ال ُيلِحق ضــــررًا   -١٢١
  بتنمية القدرات الفضائية للبلدان النامية. 
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ئا ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم عدم حتميل اجلهات الف  -١٢٢ اعلة اجلديدة يف الفضـــــــاء عب
بســـــبب األنشـــــطة التارخيية للجهات الفاعلة الراســـــخة وأنَّ مواجهة التحديات ذات الصـــــلة اليت 
  يطرحها نشر التشكيالت الكبرية والضخمة يف الفضاء ينبغي أن يشكل أولوية ضمن عمل اللجنة. 

وليات متفاوتة عن إزالة ورأت بعض الوفود أنَّ من الضروري حتميل الدول األعضاء مسؤ  -١٢٣
  احلطام الفضائي تبعًا لألنشطة الفضائية اليت تنفِّذها كلٌّ منها.

تســــتحدث  أن هج املقترحة لتخفيف احلطام الفضــــائي ال ينبغيورأت بعض الوفود أنَّ النُّ  -١٢٤
  حواجز ال مربر هلا بالنسبة للجهات الفاعلة اجلديدة يف ميدان الفضاء. 

ميكنها  ةالرصــد والتعقب الفضــائيلعمليات د أنَّ التكنولوجيات اجلديدة ورأت بعض الوفو  -١٢٥
  أن تؤدي دورا هاما يف كفالة االستخدام املستدام للفضاء.

تؤدي  اليتنشطة األ وحشد الدعم السياسي من أجل تثبيطالوعي  نشرورئي أنَّ من املهم   -١٢٦
  . حمكومةإىل توليد احلطام الفضائي بطريقة غري 

وُرئي أنَّ من األمهية مبكان أن تكون هناك صــكوك ملزمة قانونًا تقدم توضــيحات بشــأن   -١٢٧
الداخلية انفجاراهتا واهنياراهتا ارتطام املركبات الفضــــــائية و حوادثمســــــؤولية البلدان فيما خيص 

احلطام الفضائي الذي حيمل مصادر للقدرة النووية، وعودة املركبات اليت حتمل بالصدام  حوادثو
  ى متنها مصادر للقدرة النووية إىل الغالف اجلوي.عل

ــــام الفضــــائية وأجزائها، العاملة منها واملعطلة، أمر بالغ األمهية   -١٢٨ وُرئي أنَّ تســــجيل األجس
ــتدامة أنشــطة الفضــاء  ــية واس ــاس لضــمان ســالمة البعثات يف املدار واحلصــول على اخلدمات األس

  اخلارجي يف األمد البعيد. 
   

    رة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم إدا  -٥ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدعم إدارة الكوارث   -١٢٩

ــــــطــة النُُّظم الفضــــــــائيــة، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجنــة الفرعيــة (  ،A/AC.105/1202بواس
  ).١٦٨-١٤٤ الفقرات
ورحبت اللجنة مبا نظمه برنامج األمم املتحدة الســــــتخدام املعلومات الفضــــــائية يف إدارة   -١٣٠

سبايدر) من أنشطة تساعد على تنمية القدرة على  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج 
اســـتخدام مجيع أنواع املعلومات الفضـــائية لدعم دورة إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها. وهتدف هذه 

الســـتراتيجيات الوطنية إلدارة الكوارث املصـــممة لحتســـني فهمها  علىالبلدان  مســـاعدةاألنشـــطة إىل 
ســــتراتيجيات والتزامها هبا. ويف هذا لتلك اال هاحســــب احتياجاهتا املحددة وظروفها البيئية وزيادة تقبُّل

الصــــدد، أحاطت اللجنة علمًا بإنشــــاء بوابة اخلدمات االســــتشــــارية التقنية واملعارف التابعة لربنامج 
)، وهي منصَّة شبكية لدعم املعلومات واالتصاالت والعمليات تساعد www.un-spider.org"سبايدر" (

  ت وتقدمي الدعم االستشاري التقين. على تبادل املعلومات واخلربات وبناء القدرا
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التأهب ملواجهة خماطر الكوارث والتصـــــدي ى حتســـــني القدرة عل أن ورأت بعض الوفود  -١٣١
للطوارئ على الصـــعيد الوطين يقتضـــي من مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يعزز أنشـــطة بناء 

عثات االســــتشــــارية التقنية القدرات املنظمة يف إطار برنامج ســــبايدر من خالل توفري املزيد من الب
  أجل البلدان النامية. منوالربامج التدريبية، خاصة 

وأعربت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي يف كلمتها عن شــكرها حلكومات أملانيا   -١٣٢
والسيما والصني والنمسا اللتزامها مبساندة برنامج "سبايدر" ودعمها له منذ إنشائه بسبل خمتلفة، 

  بون بأملانيا. و مكاتبه الكائنة يف بيجني وفيينا تنسقها اليت تهأنشطخالل تنفيذ  من
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مكاتب الدعم اإلقليمي التابعة لربنامج ســــــبايدر تســــــهم   -١٣٣

  كثريًا يف أنشطته يف جماالت بناء القدرات وتدعيم املؤسسات وإدارة املعارف. 
ايدر ســــــيعقد مؤمتره الســــــنوي التاســــــع يف بيجني يف والحظت اللجنة أنَّ برنامج ســــــب  -١٣٤

مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي بدعم تنفيذ إطار  التزام إطار يف وذلك، ٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب 
  .٢٠٣٠-٢٠١٥ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 

ورأى أحد الوفود أنَّ تكنولوجيا الســــواتل املســــتخدمة لدعم إدارة الكوارث قد أحرزت   -١٣٥
أنَّ الصور البصرية العالية االستبانة تستخدم يف حتليل انتشار الغبار الناعم  إىل وأشار، كبريًا ًامتقد

أنَّ حتســني قدرات  رأىوالغبار األصــفر والضــباب الدخاين والدخان املنبعث من حرائق الغابات، و
حتليل الطقس من الغطاء الســـحايب إىل  عمليات التصـــوير باألشـــعة دون احلمراء يســـمح بتحســـني

من خالل  ميكن،هطول األمطار الغزيرة، وأنه  واقعومن مثَّ وضــع تنبؤات ســريعة مب ســطح األرض،
 لمســــاعدةية األبعاد لمجع البيانات املفصــــلة هبذه الطريقة، اســــتخدام منذجة املجاالت الرحيية الثالث

األنشــطة اليت تضــطلع هبا الدول األعضــاء باللجنة أيضــا  نوهتورصــدها. و ألعاصــريعلى كشــف ا
خدمة رســـم خرائط الطوارئ التابعة للربنامج األورويب لرصـــد األرض (كوبرنيكوس)،  مثلحاليا، 

يوي للحد يف تنسـيق طلبات رصـد الطوارئ من خالل املركز اآلسـ عملهومشـروع سـنتينل آسـيا و
أهنا كلها إســهامات قيِّمة  رأتمن الكوارث، وامليثاق الدويل بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى، و

  تشجع على استخدام احللول الفضائية يف دعم إدارة الكوارث. 
   

   التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحة  -٦ 
ة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتطورات األخرية يف أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــات اللجن  -١٣٦

، A/AC.105/1202جمال النُُّظم العاملية لســــواتل املالحة، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (
  ).١٩٠-١٦٩الفقرات 
ل  -١٣٧ قدير العمل ا ية والحظت اللجنة مع الت عامل بالنُُّظم ال ية  ية املعن لدول به اللجنة ا ذي تقوم 

ــــــواتل املالحة (اختصــــــارًا "اللجنة الدولية") والتطوُّرات األخرية يف جمال تكنولوجيات النُُّظم  لس
  العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة هلذه النُُّظم.

ــــــؤون الفضـــــــاء  -١٣٨ بذهلا مكتب ش اخلارجي يف جمال تعزيز  والحظت اللجنة اجلهود اليت ي
استخدام النُُّظم العاملية لسواتل املالحة من خالل مبادراته يف جمال بناء القدرات وتعميم املعلومات، 
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خصــوصــًا يف البلدان النامية، فضــال عن الدور الذي يضــطلع به املكتب، باعتباره األمانة التنفيذية 
نة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، للجنة الدولية، يف تنســيق التخطيط الجتماعات اللج

  حبيث ُتعقد بالتوازي مع دورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني.
أجل اللجنة  منيتعهدها املكتب  اليت ،والحظت اللجنة بوَّابة املعلومات اإللكترونية الشــــــاملة  -١٣٩

الدولية ومســـتعملي خدمات النُُّظم العاملية لســـواتل املالحة، واليت ال تزال تؤدِّي دورًا فاعًال يف تيســـري 
  التعاون والتواصل فيما بني مقدِّمي ومستعملي خدمات النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.

املعلومات  ،ل اللجنة الدوليةوالحظت اللجنة أنَّ مجيع مقدِّمي اخلدمات قد أقروا، من خال  -١٤٠
 The Interoperable Global Navigation Satellite Systems Spaceالواردة يف املنشــــــور املعنون "

Service Volume" (ST/SPACE/75)،  ووافقوا على عدد من التوصيات املتعلقة مبواصلة تطوير ودعم
  يع مفهوم حيز اخلدمات الفضائية للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة.وتوس
والحظت اللجنة أنَّ االجتماع الثالث عشــــــر للجنة الدولية واالجتماع احلادي والعشــــــرين   -١٤١

ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، اللذين نظمهما مكتب املالحة الساتلية الصيين نيابًة عن احلكومة الصينية، قد 
وأنَّ اهلند سوف تستضيف االجتماع  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٤يف شيان، الصني، من عقدا 

  .٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ٨، اهلند، من والرابع عشر للجنة الدولية وأنه سيعقد يف بنغالور
أبدى اهتمامه باســــتضــــافة  قدمكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي  أنكما الحظت اللجنة   -١٤٢

، وأنَّ اإلمارات العربية املتحدة ٢٠٢٠اجتماع اللجنة الدولية اخلامس عشـــــر، الذي ســـــيعقد عام 
  .٢٠٢١أبدت اهتمامها باستضافة االجتماع السادس عشر عام 

حاطت اللجنة  -١٤٣ مًا وأ عاملي للمالحة  عل غاليليو" األورويب ال ظام " لذي أحرزه ن قدم ا بالت
"إغنوس" (اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة  ،النظام اإلقليمي للتعزيز الفضــــائيالســــاتلية و

تابعة لنظام غاليليو  جديدةقت مؤســســة "آريان ســبيس" أربعة ســواتل بالنســبة لألرض)، حيث أطَل
ــواتل، مما رفع عدد ٢٠١٨يف املدار يف عام  ــاتًال. وســوف تتكوَّن ٢٦تشــكيلته يف املدار إىل  س  س

ــــــاتًال، ويتوقَّع أن  ٣٠التشــــــكيلة الكاملة لنظام غاليليو مما جمموعه   ،٢٠٢٠حبلول عام  تكتملس
فرصـــا جديدة ملمارســـة األنشـــطة التجارية يف إطار جمموعة واســـعة وخدمة أفضـــل  توفر وســـوف
  من التطبيقات يف العديد من قطاعات االقتصاد على صعيد العامل.  متنوعة

   
    طقس الفضاء  -٧ 

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بطقس الفضــــاء، اليت   -١٤٤
  ).٢٠٩-١٩١، الفقرات A/AC.105/1202يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

وأشــارت اللجنة إىل أنَّ طقس الفضــاء، الناجم عن التغريات الشــمســية، ميثل شــاغًال دوليًّا   -١٤٥
بســبب ما ميكن أن يشــكله من خطر على النظم الفضــائية، والرحالت البشــرية إىل الفضــاء، والبىن 

ته من التحتية األرضـية والفضـائية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصـورة متزايدة. ومن مثَّ، يلزم معاجل
لكي يتســىن التنبؤ بأحداث طقس  ،الدويل الصــعيد علىمنظور عاملي، من خالل التعاون والتنســيق 
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الفضـــاء اليت ميكن أن تكون شـــديدة الوطأة، وختفيف آثارها ضـــمانًا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء 
  اخلارجي يف األمد البعيد. 

لية املضــطلع هبا يف جماالت والحظت اللجنة أيضــا وجود عدد من األنشــطة الوطنية والدو  -١٤٦
ـــلبية لطقس الفضـــاء،  ثارالبحث والتدريب والتعليم من أجل حتســـني الفهم العلمي والتقين لآل الس

  على الصعيد العاملي.  اومن مثَّ تدعيم القدرة على مقاومته
العلمية والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ فريق اخلرباء املعين بطقس الفضــــاء التابع للجنة الفرعية   -١٤٧

والتقنية عقد اجتماعات على هامش الدورة الســــادســــة واخلمســــني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف 
  .ات، وكذلك يف فترة ما بني الدور٢٠١٩  عام

طقس الفضـــاء ميكنه لإنشـــاء فريق تنســـيق دويل خمصـــص  ؤيدوأفادت بعض الوفود بأهنا ت  -١٤٨
 واملســامهة يف تعزيز القدرة العاملية على الصــمود أمام الصــعيد الدويل علىحتســني التعاون والتنســيق 

  اآلثار السلبية لطقس الفضاء.
وفيما يتعلق بأحد األنشطة ذات األولوية لفريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، وهو تشكيل   -١٤٩

فريق تنســـيق دويل معين بطقس الفضـــاء، بالتعاون الوثيق مع جلنة أحباث الفضـــاء ومنظمة الطريان 
أنه  ُرئيدين الدويل واملنظمة العاملية لألرصــاد اجلوية والشــبكة الدولية للخدمات البيئية الفضــائية، امل

لن يتســىن وضــع تفاصــيل هيكل فريق التنســيق هذا وآلية عمله إالَّ أثناء تنفيذ الكيانات املشــاركة 
  ملشاريع مشتركة حمددة الطابع.

   
    األجسام القريبة من األرض -٨ 

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باألجســــــام القريبة من   -١٥٠
  ).٢٢٨-٢١٠، الفقرات A/AC.105/1202األرض، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

ــــــ جبهوداللجنة مع التقدير  نوهتو  -١٥١ ــــــبكة الش بكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات (الش
ُأنشئا  ينالدولية) والفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية (الفريق االستشاري)، اللذ

عمًال بالتوصيات املتعلقة باختاذ تدابري دولية للتصدِّي خلطر ارتطام األجسام القريبة  ٢٠١٤يف عام 
املتعلقة باكتشاف األجسام القريبة من األرض اليت قد تشكل خطرًا  تداول املعلوماتومن األرض 

املبذولة من  باجلهودكما نوهت مع التقدير  ،ورصــد تلك األجســام وحتديد خصــائصــها الفيزيائية
القريبة من األرض هبدف ضــمان  لألجســامأي ارتطام حمتمل  آثارأجل وضــع خطط للتخفيف من 
ان النامية ذات القدرة املحدودة على التنبؤ بارتطام جســـم قريب إدراك مجيع األمم، ال ســـيما البلد

  من األرض والتخفيف منه، لألخطار املحتملة.
بالعمل الذي يضـــــطلع به الفريق العامل املخصـــــص املعين باملســـــائل  علمًا وأحاطت اللجنة  -١٥٢

القانونية التابع للفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية، الذي أنشأه الفريق االستشاري 
من أجل النظر يف املســائل القانونية ذات الصــلة بعمل الفريق االســتشــاري يف ســياق  ٢٠١٦يف عام 

ية القائمة اليت حتكم األنشــــــطة اُملنفَّذة يف الفضــــــاء اخلارجي، وبأن الفريق العامل املعاهدات الدول
تقريرًا  ٢٠١٩املخصص قدَّم إىل الفريق االستشاري يف دورته الثانية عشرة املعقودة يف شباط/فرباير 
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سائل املتعلقة يتضمن حتليًال وتقييمًا أوليني للسياق القانوين احلايل وللمسائل القانونية ذات الصلة وامل
  بالدفاع الكوكيب.

شــبكة الوالحظت اللجنة أنَّ عدد األطراف املوقعة على إعالن النوايا بشــأن املشــاركة يف   -١٥٣
طرفا، ميثلون مراصـــد ومؤســـســـات فضـــائية من االحتاد الروســـي ومجهورية  ١٥يبلغ حاليا  الدولية

هاٍو يف اململكة راصد ، إضافة إىل حدةكوريا والصني وكرواتيا وكولومبيا واملكسيك والواليات املت
. والحظت اللجنة كذلك أنَّ تشيكيا أصبحت العضو التاسع عشر يف الفريق االستشاري املتحدة

  وأنَّ جلنة أحباث الفضاء أصبحت املراقب الدائم السادس لديها.
االستشاري،  والحظت اللجنة أنَّ املزيد من املعلومات عن اجتماعات الشبكة الدولية والفريق  -١٥٤

ــــؤون الفضــــاء اخلارجي بدور األمانة الدائمة هلا، قد أتيحت على صــــفحات  اليت يضــــطلع مكتب ش
  ، على التوايل.http://smpag.netو http://iawn.netموقعيهما الشبكيني 

 املحرز واإلجنازات البارزة على مســــــتوى بعثات مراقبة الكويكبات:والحظت اللجنة التقدم   -١٥٥
يابوســـــــا"وصــــــلت بعثة   فقد ية ) Hayabusa-2( "٢-ها بان يا لة ال ها الوكا نات، اليت أطلقت جللب العي

، ٢٠١٨يف حزيران/يونيه  )Ryugu(الســــتكشــــاف الغالف اجلوي، إىل الكويكب املســــتهدف ريوغو 
أصــــــبح بذلك أول طواف يف العامل  الذي، )MINERVA-IIالثاين" (-ا"مينريفعلى متنها الطوَّاف  كانو

 اليت الدولية، ناســـاوكالة بعثة  أما، ٢٠١٨ينجح يف اســـتكشـــاف ســـطح كوكيب يف أيلول/ســــبتمرب 
جللب  )OSIRIS-REx( "ركس-أوزيريس"باســـم بعثة  واملعروفة واليابان، كنداو فرنســـا فيهاشـــاركت 
  .٢٠١٨يف تشرين األول/أكتوبر  )Bennu(فقد وصلت إىل الكويكب املستهدف ِبنُّو  ،العيِّنات
الشــبكة الدولية والفريق االســتشــاري ومكتب شــؤون الفضــاء  اعتزاموأشــارت اللجنة إىل   -١٥٦

على تنظيم حلقة دراسية دولية بشأن موضوع األجسام القريبة من األرض، ُتعقد  التعاوناخلارجي 
  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٠طاليا، من يف إيريتشه، إي

لدويل  األكادمييةوالحظت اللجنة أنَّ   -١٥٧ ية قد عقدت مؤمترها ا ية للمالحة الفضـــــــائ لدول ا
يف  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣نيســـــــان/أبريل إىل  ٢٩لدفاع الكوكيب الدويل يف الفترة من لالســـــــادس 

إىل  ٢٦من يف الفترة  الكوكيب فاعللد الســــابع الدويل هامؤمتر ســــتعقدها واشــــنطن العاصــــمة وأنَّ
  .يف مركز فيينا الدويل، فيينا ٢٠٢١نيسان/أبريل   ٣٠
والحظت اللجنة أنَّ االجتماع التاســـــع للجنة التوجيهية للشـــــبكة الدولية ســـــوف يعقد   -١٥٨
ـــبتمرب  ١٢ يوم ـــتشـــاري يفيوســـوف  ،٢٠١٩أيلول/س  عقبه االجتماع الثالث عشـــر للفريق االس
  ، أملانيا.شينغيف املرصد األورويب اجلنويب، يف غار ٢٠١٩أيلول/سبتمرب   ١٣
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -٩ 
اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باســـــتدامة أنشـــــطة اللجنة علمًا مبناقشـــــات  أحاطت  -١٥٩

ــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، اليت يرد عرض هلا يف تقرير  ، A/AC.105/1202اللجنة الفرعية (الفض
  ).٢٦٣-٢٢٩الفقرات 
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  وكانت الوثائق التالية معروضًة على اللجنة:  -١٦٠
ماع   (أ)   قة اجت ما  تتضــــــمنور قد كة وكندا فرنســـــــا منمقترحا م حدة واململ  املت
 واجلوانبالتوجيهية املتفق عليها  املبادئبتنفيذ  معين عامل فريق إنشــاءب واليابان املتحدة والواليات

 A/AC.105/2019/CRP.7( ،البعيد األمد يف اخلارجي الفضـــاء أنشـــطة اســـتدامة بشـــأن الصـــلة ذات
  )؛A/AC.105/2019/CRP.7/Rev.1و

والصــني ونيكاراغوا  وبيالروسورقة اجتماع مقدَّمة من االحتاد الروســي وباكســتان   (ب)  
 البعيد األمد يف اخلارجيباستدامة أنشطة الفضاء  املعينطرائق عمل الفريق العامل  بشأنمقترحا  نتتضم
ــابع ــة الت ــ األغراض يف اخلــارجي الفضــــــــاء اســــــتخــدام للجن  A/AC.105/2019/CRP.10(ة الســــــلمي

  )؛A/AC.105/2019/CRP.10/Rev.2و A/AC.105/2019/CRP.10/Rev.1و
 Operating in space: towards" ، عنواهنامقدَّمة من اململكة املتحدةورقة اجتماع  (ج)  

developing protocols on the norms of behavior " بروتوكوالت وضـــع صـــوب: الفضـــاء يف(العمل 
 )؛A/AC.105/2019/CRP.12) (السلوك لقواعد

ل اعمبشــــــأن األ اإلمارات العربية املتحدة منمقترحا مقدما  تتضــــــمنورقة اجتماع   (د)  
تضـــطلع هبا جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض  اليتباســـتخدام املوارد الفضـــائية  ةاملتعلق

  )؛A/AC.105/2019/CRP.13( ،السلمية
 Meeting hosted by Switzerland on، عنواهنا "ورقة اجتماع مقدَّمة من ســــويســــرا  )(ه  

possible further work on the long-term sustainability of Outer Space Activities: background 

and Chair’s summary ")يف هبا االضــطالع ميكن اليت األعمال بشــأن ســويســرا اســتضــافته اجتماع 
 أعده وملخص أساسية معلومات: البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة بشأن املستقبل
  )؛A/AC.105/2019/CRP.16( )الرئيس

 The way forward for long" ، عنواهنــاورقــة غري رمسيــة مقــدَّمــة من رئيس اللجنــة  (و)  

termsustainability: sustainability as enabler")البعيد األمد يف االســــتدامة لتحقيق املقبل املســــار :
  ؛)متكيين كعنصر االستدامة
ورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس املشـــاورات غري الرمسية، جنوب أفريقيا، عنواهنا   (ز)  

"Long-term sustainability (LTS) informal discussions مناقشـــات: البعيد األمد يف" (االســـتدامة 
  ؛)رمسية غري

ا ورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس املشـــاورات غري الرمسية، جنوب أفريقيا، عنواهن  (ح)  
"Draft report language for consideration by delegations " على للعرض تقرير مشـــروع(صـــيغة 

  ؛)فيها النظر أجل من الوفود
ـــــــاورات غري الرمسيــة، جنوب أفريقيــا،   (ط)   ورقــة غري رمسيــة مقــدَّمــة من رئيس املش
" Draft report language for consideration by delegations (as at 5 p.m on 19 June 2019)"  عنواهنا
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 يوممن مســــــاء  ٠٠/١٧الســــــاعة  يفللنظر فيها ( الوفود(صــــــيغة مشــــــروع تقرير للعرض على 
  ).٢٠١٩ يونيه/حزيران  ١٩
سرا عقد اجتماعًا يف   -١٦١ سوي  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١١والحظت اللجنة مع التقدير أن وفد 

ــــــرة، هبدف تبادل اآلراء وتعزيز  يف مركز فيينا الدويل، ُقبيل الدورة الثانية والســــــتني للجنة مباش
دامة است التفاهم املتبادل وإحراز تقدم حنو توافٍق يف اآلراء حول مواضيع العمل املقبل املحتمل بشأن

أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومشلت املواضــيع اليت نوقشــت خالل االجتماع ما يلي: 
ضـــــمان أمان العمليات  هبدفيف املعلومات وتبادهلا  التشـــــاركعلى  التعاون(أ) خيارات بشـــــأن 

ـــتدامتها؛ (ب) التحديات اليت تطرحها ال ـــائل املرتبالكبرية تشـــكيالتالفضـــائية واس طة ؛ (ج) املس
بعمليات االلتقاء والتقارب، مبا يف ذلك اإلزالة النشــيطة للحطام وأنشــطة توفري اخلدمات يف املدار؛ 

  الدويل حلركة املرور يف الفضاء. التنسيقبشأن  مفاهيم(د) 
والحظت اللجنة مع التقدير أن رئيس اللجنة والوفود املهتمة عقدوا مشـــاورات غري رمسية   -١٦٢

الية وعلى هامشـــها ملناقشـــة الســـبل املحتملة للمضـــي قدمًا بشـــأن موضـــوع مكثفة قبل الدورة احل
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وأعربت اللجنة بوجه خاص عن تقديرها لوفد 

  جنوب أفريقيا على رئاسة املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت على هامش الدورة احلالية.
بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة  ٢١ة واملبادئ التوجيهية البالغ عددها اعتمدت اللجنة الديباجو  -١٦٣

، وطلبت إىل A/AC.105/C.1/L.366الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، بصـــيغتها الواردة يف الوثيقة 
ــــــجعت اللجنة األمانة أن تعيد إصــــــدار تلك الوثيقة كمرفق لتقرير اللجنة ع ن دورهتا احلالية. وش

الدول واملنظمات احلكومية الدولية على اختاذ تدابري طوعًا لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل 
  أقصى حد ممكن وعملي.

صل   -١٦٤ شارت اللجنة إىل أهنا ينبغي أن تكون املحفل الرئيسي إلجراء حوار مؤسسي متوا وأ
  ملبادئ التوجيهية واستعراضها.حول املسائل املتعلقة بتنفيذ ا

وقرَّرت اللجنة أن تنشـــــئ، مبوجب خطة عمل مخســـــية، فريقًا عامًال يف إطار بند جدول   -١٦٥
  أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

واتَّفقت اللجنة على انتخاب أعضـــــــاء مكتب الفريق العامل يف بداية الدورة الســـــــابعة   -١٦٦
واخلمســني للجنة الفرعية على أســاس الترشــيحات اليت ســتقدم إىل األمانة، واليت ســتعممها األمانة 

  الدورات. بني ماخالل فترة 
 اخلاصــة عملهله وخطة اختصــاصــاته وأســاليب عم على العاملالفريق  يتفقوقرَّرت اللجنة أن   -١٦٧

يف  التايل  باإلطاريســترشــد  أنعلى  ،٢٠٢٠خالل الدورة الســابعة واخلمســني للجنة الفرعية، يف عام 
   هذا الشأن:

اســــتبانة التحديات ودراســــتها والنظر يف إمكانية وضــــع مبادئ توجيهية جديدة   (أ)  
 الوثائقب وميكن أن يسترشد يف هذا الشأن البعيد،بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 

  ؛ A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/C.1/L.367، ومن بينها الوثيقتان حاليًّا املوجودة
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 تبادل اخلربات واملمارســـات والدروس املســـتفادة من التنفيذ الوطين الطوعي للمبادئ  (ب)  
 التوجيهية اُملعتَمدة؛

إذكاء الوعي وبناء القدرات، ال سيما يف أوساط الدول املستجدة يف جمال الفضاء   (ج)  
  والبلدان النامية.

واتَّفقت اللجنة على أن يقود مكتب الفريق العامل أعمال الفريق العامل يف الدورة السابعة   -١٦٨
ية، هبدف  لدورة من دورات الفريق واخلمســــــني للجنة الفرعية العلمية والتقن القيام خالل تلك ا

العامل بوضع ما يلي: (أ) اختصاصات الفريق العامل و(ب) أساليب عمله، مبا يشمل سبل إدراج 
املدخالت املقدمة من املنظمات غري احلكومية وقطاع الصــــــناعة والقطاع اخلاص عن طريق الدول 

شارت   العاملمن األمور اليت ميكن للفريق  أن ىلإ اللجنةاألعضاء يف اللجنة، و(ج) خطة عمله. وأ
ـــــــطــالع بــعــمــلـــه الــنــظــر يف  يف االعــتــبـــار يـــأخـــذهـــا أن االجــتــمـــاع  ورقـــاتلـــدى االض

A/AC.105/2019/CRP.7/Rev.1 وA/AC.105/2019/CRP.10/Rev.2 وA/AC.105/2019/CRP.13 
ــــــوف A/AC.105/2019/CRP.16و ُتدعم . وأشـــــــارت اللجنة إىل أن اجتماعات الفريق العامل س

 خبدمات الترمجة الفورية جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١٠ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باســــتخدام مصــــادر   -١٦٩

، A/AC.105/1202عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي، اليت يرد 
  ).٢٧٣-٢٦٤الفقرات 

وأيَّدت اللجنة تقرير وتوصـــــيات اللجنة الفرعية والفريق العامل املعين باســـــتخدام مصـــــادر   -١٧٠
سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة)  سة  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي عاود االنعقاد برئا

)A/AC.105/1202 ملرفق الثاين).، وا٢٧٣، الفقرة  
ية تقوم حاليًّا بإعداد   -١٧١ لدول لدول وإحدى املنظمات احلكومية ا وأقرَّت اللجنة بأنَّ بعض ا

صــكوك قانونية وتنظيمية رقابية بشــأن أمان اســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، 
صكوك من هذا القبيل، آخذة بعني االعتبار حمتويات وم قتضيات املبادئ املتَّصلة أو تنظر يف إعداد 

باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر 
   القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

ــــــدَّدت اللجنة على قيمة وأمهية تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــــادر القدرة   -١٧٢ وش
ــــــاء اخلارجي، الذي  ــــــتراك مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يف الفض أعدَّته اللجنة الفرعية باالش

  الذرية، وهو إطار طوعي.
ــل وتقييم خمتلف اجلوانــب   -١٧٣ ــة دراســــــــة وحتلي ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم مواصــــــل

واملمارســات واللوائح التنظيمية الرقابية املتعلقة باســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء، وأنَّ 
ـــري، ال مؤذية له. ورأت تلك الوفود أيضـــًا أنَّ  تلك ـــطة جيب أن تكون مفيدة للجنس البش األنش

الدول مســــــؤولة عن تنظيم اســــــتخدام الطاقة النووية يف الفضــــــاء، وأنَّ من واجبها احترام النظام 
املهم، يف هذا الصـــــدد، أن تواصـــــل اللجنة الفرعية معاجلة هذه  منالقانوين الدويل ذي الصـــــلة. و
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حنو يراعي إطار األمان، من خالل تطبيق اســتراتيجيات مالئمة ووضــع خطط طويلة  علىســألة، امل
  األمد وإنشاء أطر تنظيمية رقابية مناسبة وحمدَّثة.

ورأت بعض الوفود ضـــرورة مواصـــلة النظر يف اســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف املدارات   -١٧٤
لألرض ويف املدار األرضــي املنخفض، من أجل معاجلة األرضــية، وخصــوصــًا يف املدار الثابت بالنســبة 

مشكلة االصطدامات املحتملة بني األجسام الفضائية املزوَّدة مبصادر قدرة نووية يف املدار واحلوادث أو 
حاالت الطوارئ اليت ميكن أن تنشــــــأ عن عودة هذه األجســــــام َعَرضــــــًا إىل الغالف اجلوي لألرض 

  األرض، وعلى حياة الناس وصحتهم وعلى النظام اإليكولوجي.وكذلك أثر تلك العودة على سطح 
    

    الفضاء والصحة العاملية -١١ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالفضــــاء والصــــحة   -١٧٥

ية ( ية والتقن ية العلم هلا يف تقرير اللجنة الفرع ية، اليت يرد عرض  عامل ، الفقرات A/AC.105/1202ال
٢٨٤-٢٧٤.(  
وأقرَّت اللجنة ما صــــدر من توصــــيات وقرارات بشــــأن هذا البند عن اللجنة الفرعية وفريقها   -١٧٦

(ســويســرا)، مبا يف ذلك  يلرالعامل املعين بالفضــاء والصــحة العاملية، الذي انعقد برئاســة أنطوان غايســب
   واملرفق الثالث). ٢٨٤، الفقرة A/AC.105/1202خطة عمل الفريق العامل املتعددة السنوات (

والحظت اللجنة املجموعة الواســعة من األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العاملية،   -١٧٧
وشــددت على قيمة وأمهية البحوث والبيانات واملعلومات الفضــائية يف دعم صــنع القرار وحتســني 

   العمومية والصحة العاملية. تدابري اإلنذار املبكر يف جمايل الصحة
وُرئي أنَّ عمليات الرصد الساتلية ميكن أن حتسن فهم انبعاثات جسيمات الغالف اجلوي (مبا   -١٧٨

ِمْكرومتر)  ٢,٥قطرها عن  نصـــفال يزيد (اليت  الدقيقة الناعمة يف ذلك غبار الصـــحراء واجلســـيمات
واالجتاهات ذات الصلة وتأثريها على الصحة العاملية ومن مثَّ املسامهة يف رصد نوعية اهلواء على الصعيد 

  العاملي، وأنَّ من الضروري مواصلة استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية.
    

ار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمد -١٢ 
وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّصلة بتطور 

االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، 
    مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت  دون
لمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدراســــــة الطبيعة أحاطت اللجنة ع  -١٧٩

الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف 
ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 

خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، اعتبار 
  ).٢٩٤-٢٨٥، الفقرات A/AC.105/1202اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

رض هو مورد طبيعي حمدود معرَّض خلطر ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنســبة لأل  -١٨٠
د؛ وأنَّه  التشــبع، ممَّا يهدِّد اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف تلك البيئة؛ وأنَّ اســتخدامه ينبغي أْن ُيرشــَّ
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شروط عادلة جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، مع إيالء اعتبار  ينبغي إتاحته ب
امية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضــًا أنَّ من خاص الحتياجات البلدان الن

ـــبة لألرض وفقًا للقانون الدويل، ولإلطار القانوين الذي حددته  ـــتخدام املدار الثابت بالنس املهم اس
  األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت.

ــــــبة إىل األرض  -١٨١ ، باعتباره موردًا طبيعيًّا حمدودًا ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنس
. عادالً واقتصــاديًّا و وكفؤًامعرَّضــًا بوضــوح خلطر التشــبُّع، جيب أن يســتخدم اســتخدامًا رشــيدًا 

واعُترب هذا املبدأ أســـاســـيًّا لضـــمان مصـــاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معيَّن، 
من دســتور االحتاد الدويل لالتصــاالت، بصــيغته  ٤٤املادة من  ٢-١٩٦حســبما تنص عليه الفقرة 

  .١٩٩٨اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني املعقود يف مينيابوليس بالواليات املتحدة يف عام 
    

    العلمية والتقنية  الفرعية  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة -١٣ 
مًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق مبشــــــروع جدول أحاطت اللجنة عل  -١٨٢

ـــــــابعــة واخلمســــــني، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجنــة الفرعيــة  األعمــال املؤقَّــت لــدورهتــا الس
)A/AC.105/1202 ٢٩٨-٢٩٥، الفقرات.(  

ــــــأن هذا البند وأقرَّت اللجنة ما صــــــد  -١٨٣ ر عن اللجنة الفرعية من توصــــــيات وقرارات بش
)A/AC.105/1202 ٢٩٨-٢٩٦، الفقرات.(  

سة واخلمسني، اتَّفقت اللجنة على   -١٨٤ ساد ستنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية يف دورهتا ال وا
   البنود التالية يف دورهتا السابعة واخلمسني:أن تنظر اللجنة الفرعية يف 

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس. -٢  
  كلمة الرئيس. -٣  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية. -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. -٥  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض  -٦  

املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته  -٧
  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.

  احلطام الفضائي. -٨  
  النظم الفضائية. بواسطةدعم إدارة الكوارث  -٩  
  ال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.التطورات األخرية يف جم -١٠  
  طقس الفضاء. -١١  
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  األجسام القريبة من األرض. -١٢  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. -١٣  
  )التقرير هذا من ١٦٨ إىل ١٦٥(العمل وفق الطرائق املبيَّنة يف الفقرات     
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٤  
  تخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.اس -١٥  

حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠(العمل املقرَّر لعام  
  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (

  الفضاء والصحة العاملية.  -١٦  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠(العمل املقرَّر لعام   

  من هذا التقرير)) ١والتذييل  ٥السنوات (انظر املرفق الثالث، الفقرة 
بة لألرض  -١٧ ــــــ بالنس بت  ثا مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز دراســـــــة الطبي

ستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف  سائر وا سة  ميدان االتصاالت الفضائية، ودرا
املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)  

نة وا -١٨ ثام لدورة ال جدول األعمال املؤقَّت ل ية مشــــــروع  خلمســــــني للجنة الفرع
  والتقنية. العلمية

  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. -١٩  
اللجنة على أن ينظم مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، عمال باالتفاق الذي مت  وافقتو  -١٨٥

ــة وا ــة العلمي ــة الفرعي ــدورة الرابعــة واألربعني للجن ــه يف ال ــة، يف عــام التوصــــــــل إلي  ٢٠٠٧لتقني
)A/AC.105/890 الندوة اليت ســــتعقد يف الدورة الســــابعة واخلمســــني ٢٤، املرفق األول، الفقرة ،(

 ، بشأن موضوع "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء للجميع". ٢٠٢٠للجنة الفرعية، يف عام 
   

    اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنيتقرير   -جيم 
أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثامنة   -١٨٦

شـــأن البنود اليت نظرت فيها وفقًا )، الذي يتضـــمن نتائج مداوالهتا بA/AC.105/1203واخلمســـني (
  .٧٣/٩١لقرار اجلمعية العامة 

وتكلَّم يف إطار بند جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا والربازيل وبلجيكا   -١٨٧
والصــــني، وممثلة  ٧٧  ممثل مصــــر نيابة عن جمموعة الوالصــــني والنمســــا واليابان واليونان. كما تكلم 

املتعددة القوميات) واجلمهورية -كوســتاريكا نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولة
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البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك. وأثناء -زويال (مجهوريةالدومينيكية والسلفادور وشيلي وفن
  أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند من جدول األعمال. التبادل العام لآلراء،

وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد أندريه ميشتال (بولندا) ملا أبداه من قيادة مقتدرة أثناء   -١٨٨
  رئاسته للجنة الفرعية خالل دورهتا الثامنة واخلمسني.

    
    ومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلك  -١  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املعنون "معلومات عن أنشطة   -١٨٩
املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضــاء"، اليت يرد عرض هلا يف تقرير 

  ).٦٤-٤٧، الفقرات A/AC.105/1203اللجنة الفرعية (
احلكومية   وأشارت اللجنة إىل الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات الدولية احلكومية وغري  -١٩٠

  وإىل إسهاماهتا يف مساعي اللجنة الرامية إىل تطوير قانون الفضاء الدويل وتدعيمه وزيادة فهمه. 
جمال  وأشــارت اللجنة أيضــا إىل أمهية مواصــلة تبادل املعلومات عن التطوُّرات األخرية يف  -١٩١

قانون الفضــــــاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، وأقرت توصــــــية 
اللجنة الفرعية بدعوة تلك املنظمات جمدَّدًا إىل أن تقدِّم تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء 

  إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني.
    

    األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات   -٢  
لة معاهدات   -١٩٢ ند املتعلق حبا أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــــــات اللجنة الفرعية يف إطار الب
هلا يف تقرير اللجنة  األمم بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، اليت يرد عرض  قة  املتحدة اخلمس املتعل

  ).٨٢-٦٥، الفقرات A/AC.105/1203الفرعية (
وأقرَّت اللجنة قرارات وتوصــــــيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعين حبالة معاهدات   -١٩٣

ــــــة برنارد  األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها، الذي عاود االنعقاد برئاس
  ).١٣-٩، واملرفق األول، الفقرات ٦٨، الفقرة A/AC.105/1203(تيد (أملانيا) -مشيت
ورأت بعض الوفود أن التصدي للتحديات القانونية اجلديدة اليت نشأت عن التطوير املستمر   -١٩٤

ارد الفضائية والتشكيالت الكبرية استغالل املوب التحديات املتعلقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مثل
من السواتل ومعاجلة مشكلة احلطام الفضائي، وكذلك ظهور قوى فعالة جديدة يف جمال الفضاء، 

  أمر يتطلب جهودًا متعددة األطراف.
ورأت بعض الوفود أن الصكوك غري امللزمة قانونا، وإن حققت جناحا يف إرشاد الدول   -١٩٥

ــــليم وآمن، ال ينبغي أن حتل حمل إىل كيفية تنفيذ  ــــلوب س ــــطتها يف الفضــــاء اخلارجي بأس أنش
املعاهدات واألعراف املعمول هبا، اليت متثل املصـــــادر املعتربة للقانون الدويل. ورأت تلك الوفود 
أيضــــا أن التطوير التدرجيي لقانون الفضــــاء الدويل من خالل املعاهدات امللزمة ينبغي أن يتم يف 

  لفرعية القانونية.إطار اللجنة ا
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، مع ورأت بعض الوفود أن معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي  -١٩٦
األساس املتعدد األطراف  ينبغي أن ُتعدَّ املبادئ ذات الصلة املكرسة فيها، اليت أقرهتا اجلمعية العامة،

  لقانون الفضاء الدويل.
عامل  -١٩٧ طابع ال عاهدات األمم املتحدةورأى أحد الوفود أن ال قة  اخلمس ي الشـــــــامل مل املتعل

بالفضاء اخلارجي ينبغي تدعيمه وتعزيزه خبطى قوية، وأن تلك املعاهدات توفر إطارا متينا وأساسيا 
سوف ت صكوك اجلديدة امللزمة قانونا اليت  ضاء اخلارجي. كما رأى أن ال شطة الف اللجنة ضعها ألن

  أنشطتها الفضائية.تسيري ا على الدول يف تفرض أعباء ال ضرورة هل ينبغي أال
 ٢ورأت بعض الوفود أن من شأن الوثيقة اإلرشادية املتوخاة يف إطار األولوية املواضيعية   -١٩٨

النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية ( "٥٠لعملية "اليونيسبيس+
، أن توفر إرشادات قيمة للدول الراغبة ٢٠٢٠تها النهائية يف عام ، واليت ستوضع يف صيغ)واملستقبلية

يف أن تصبح أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، ومن مث ميكنها أن 
تساعد على تعزيز الطابع العاملي الشامل هلذه املعاهدات وتوسيع نطاق االنضمام إليها والتطوير 

  الدويل. ن الفضاءالتدرجيي لقانو
وُرئي أن اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية مها املحفالن الفريدان واحلصريان ملعاجلة الثغرات   -١٩٩

اليت حيتمل أن تنشــــأ يف اإلطار القانوين امللزم بشــــأن الفضــــاء اخلارجي من جراء التطور املســــتمر 
  لتكنولوجيا الفضاء. 

عايري الدولية املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي، وإن مل تكن وُرئي أن املبادئ التوجيهية وامل  -٢٠٠
ملزمة قانونا، ميكن أن تيسر التطبيق العملي لنظام املسؤولية القائم على حتديد اجلهة املخطئة، الذي 

  معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي. عليهنصت 
    

اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة املسائل املتصلة بتعريف الفضاء   -٣  
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام 

    الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
فرعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق باملسائل أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة ال  -٢٠١

املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، 
بل والوســائل الكفيلة بتحقيق االســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت  مبا يف ذلك النظر يف الســُّ

ر االحتاد الدويل لالتصــاالت، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة بالنســبة لألرض، دون مســاس بدو
  ).١١١-٨٣، الفقرات A/AC.105/1203الفرعية (
وأقرَّت اللجنة توصــــــيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعين بتعريف الفضــــــاء اخلارجي   -٢٠٢

جوزيه  أندريه ريبل (الربازيل) بالنيابة، يف غياب الرئيس ذي عاود االنعقاد برئاســـةوتعيني حدوده، ال
  ).٩، واملرفق الثاين، الفقرة ٨٦و ٨٥تان ، الفقرA/AC.105/1203مونسريات فيليو (الربازيل) (

تعيني حدوده وعدم ورأت بعض الوفود أن من شـــــــأن عدم تعريف الفضـــــــاء اخلارجي   -٢٠٣
تقويض اليقني يف إمكانية تطبيق قوانني الفضــاء واجلو وأن من الضــروري توضــيح املســائل املتعلقة 
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بسيادة الدول واحلدود الفاصلة بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي من أجل احلد من احتماالت 
  دول. زاع بني الالن

وهو مورد طبيعي حمدود ومعرَّض  -ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنســبة لألرض   -٢٠٤
يتعيَّن أن ُيســـتخَدم اســـتخدامًا رشـــيدًا وأن يكون متاحًا جلميع الدول،  -بوضـــوح خلطر التشـــبُّع 

صـــول إىل بصـــرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية. ورأت أن هذا ســـوف يتيح للدول إمكانية الو
املدار الثابت بالنســـبة لألرض بشـــروط عادلة، مع إيالء االعتبار على وجه اخلصـــوص الحتياجات 
البلدان النامية ومصـــاحلها واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة، ومع إيالء االعتبار لعمليات االحتاد الدويل 

  لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.
ض الوفود أن املدار الثابت بالنســـــبة لألرض، باعتباره موردا طبيعيا حمدودا فريد ورأت بع  -٢٠٥

خبطر التشــبع وينطوي على قيمة اســتراتيجية واقتصــادية للدول اليت تســتخدمه،  ااخلصــائص ومهدد
  ينبغي أن ُيستخدم استخداما رشيدا يتسم بالتوازن والكفاءة والوفر يف التكلفة والعدالة.

املدار الثابت بالنســــبة لألرض ينبغي النظر إليه باعتباره منطقة حمددة يف الفضــــاء وُرئي أن   -٢٠٦
اخلارجي تشكل جزءا خاصا منه وتتطلب منطا حمددا من احلوكمة التقنية والقانونية، ومن مث ينبغي 

 أن ختضع لنوع فريد من التنظيم الرقايب.

ــــــتغالل الدول للمدار الثابت  -٢٠٧ ــــــاس  ورأت بعض الوفود أنَّ اس ــــــبة لألرض على أس بالنس
ــــــبقية" أمر غري مقبول، وأنَّه ينبغي للجنة الفرعية، من مثَّ، أن تضــــــع نظامًا قانونيًّا  "األولوية باألس
يضمن للدول فرصا عادلة إىل املواقع املدارية، وفقًا ملبدأي استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

  السلمية وعدم جواز متلُّكه.
    

    لوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةالتشريعات ا  -٤  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــات اللجنة الفرعية القانونية يف إطار البند املتعلق بالتشـــريعات   -٢٠٨

الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، اليت يرد عرض 
  ).١٢٢-١١٢، الفقرات A/AC.105/1203ر اللجنة الفرعية (هلا يف تقري

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض دوهلا األعضــاء تواصــل تنفيذ التوصــيات الواردة بشــأن   -٢٠٩
تشـريعاهتا الوطنية ذات الصـلة باسـتكشـاف الفضـاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغراض السـلمية يف 

ستكشاف بش توصياتاملعنون " ٦٨/٧٤قرار اجلمعية العامة  صلة با شريعات الوطنية ذات ال أن الت
  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية"، أو تنظر يف الشروع يف تنفيذ تلك التوصيات.

بأنشطة خمتلفة تنهض هبا الدول األعضاء من أجل استعراض وتعزيز  علمًاوأحاطت اللجنة   -٢١٠
ــياســات وطنية بشــأن  ــاء نظم حلوكمة أنشــطتهوتطوير وصــوغ قوانني وس  االفضــاء وكذلك إرس

  الوطنية يف جمال الفضاء أو إصالح النظم القائمة يف هذا الشأن.
واتفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عن التشــــــريعات الوطنية ذات الصــــــلة   -٢١١

لتنظيمية باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية يتيح للدول فهم األطر ا
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الوطنية القائمة وتبادل اخلربات بشـــــأن املمارســـــات الوطنية، وأن النتائج اليت حتققت يف إطار هذا 
البند من جدول األعمال كانت مفيدة للغاية للدول النامية واملتقدمة على الســــــواء عند وضــــــعها 

  حتسينها ألطرها التنظيمية الوطنية. أو
ة أن تركز، يف أنشــــــطتها املتعلقة بتوفري املســــــاعدة التقنية ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجن  -٢١٢

واملســاعدة على بناء القدرات، على الدول األعضــاء اليت أعربت عن حاجتها إىل وضــع لوائح تنظيمية 
  الوطنية. إضافية من خالل تبادل املعلومات عن املمارسات الفضلى الالزمة لتحسني قوانينها

    
    انون الفضاءبناء القدرات يف جمال ق  -٥  

ناء القدرات   -٢١٣ أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بب
ــة (  يف ــة الفرعي ــا يف تقرير اللجن ــانون الفضــــــــاء، اليت يرد عرض هل ، A/AC.105/1203جمــال ق

  ).١٤٠-١٢٣  الفقرات
ــد من جــدول األعمــال وأقرَّ  -٢١٤ ــة بشــــــــأن هــذا البن ــة الفرعي ــة اللجن ــة توصــــــي ت اللجن

)A/AC.105/1203 ١٤٠، الفقرة.(  
جمال   -٢١٥ يب والتعليم يف  تدر لدويل يف إجراء البحوث وال عاون ا نة على أنَّ الت قت اللج واتَّف

األمهية لبناء القدرات الوطنية الالزمة لضـــمان امتثال العدد املتزايد من اجلهات قانون الفضـــاء بالغ 
 املشاركة يف األنشطة الفضائية لقانون الفضاء الدويل.

والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ هناك كيانات حكومية وغري حكومية تضــطلع حاليًّا بعدد  -٢١٦
  القدرات يف جمال قانون الفضاء.من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء 

والحظت اللجنة أن بناء القدرات يف جمال قانون الفضــاء هو أداة أســاســية ينبغي تعزيزها   -٢١٧
  من خالل التعاون الدويل. 

والدول األعضــــاء أن يزيدا من دعمهما مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي أن على  ُرئيو  -٢١٨
فيما بني بلدان اجلنوب لغرض تيســري تبادل املعارف للتعاون بني بلدان الشــمال واجلنوب وكذلك 

  واخلربات يف جمال قانون الفضاء.
ورحبت اللجنة مبشروع اخلدمات االستشارية القانونية اجلديد الذي استهله مكتب شؤون   -٢١٩

الفضاء اخلارجي حتت اسم "قانون الفضاء من أجل القوى الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضاء". وأعربت 
  لوفود عن اهتمامها بدعم ذلك املشروع اجلديد.بعض ا
 قانون بشأن الروسي واالحتاد املتحدةاللجنة مع التقدير أن املؤمتر املشترك بني األمم  والحظت   -٢٢٠
 املنتدى وأن ٢٠١٨سبتمرب /أيلول ١٣ إىل ١١ من موسكو يف ُعقد قد الفضائية والسياسات الفضاء
خطة  بشأناملقبل و ٥٠+ليونيسبيسالالحق ل املسار: وأملانيا املتحدة األمم بني املشترك املستوى الرفيع

. والحظت ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٣أملانيا، من  بون، يف أقيم قد" ٢٠٣٠ الفضاء"
األشخاص الربط بني  خاللاللجنة أن هذين احلدثني قد سامها يف بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء من 

  .املدين واملجتمع الصناعة ودوائراخلرباء واملمارسني وممثلي احلكومات  بقانون الفضاء من املعنيني
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مع التقدير بأن مؤمتر قانون الفضاء والسياسات الفضائية املقبل،  علمًاوأحاطت اللجنة   -٢٢١
آلسيا   الذي سيعقد يف إطار مشترك بني األمم املتحدة وتركيا ونظام الرصد الساتلي البصري األرضي

واملحيط اهلادئ، سوف ُينظم بالتعاون مع تركيا وسوف تستضيفه وكالة الفضاء التركية ومعهد 
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٦إىل  ٢٣حبوث تكنولوجيا الفضاء يف اسطنبول، تركيا، يف الفترة من 

حلقة ونوهت اللجنة بالدور اهلام الذي هنض به مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنظيم   -٢٢٢
دراسية أساسية بشأن قانون الفضاء والسياسات الفضائية تستهدف خصيصا موظفي البعثات الدائمة 

  إىل املكتب حبث مدى جدوى تنظيم مثل هذا احلدث. تيف فيينا وطلب
    

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   -٦  
    تنقيحها  وإمكانية
ـــــتعراض املبادئ   -٢٢٣ ـــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باس أحاطت اللجنة علمًا مبناقش

ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها، اليت يرد عرض 
  ).١٥٠-١٤١، الفقرات A/AC.105/1203هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

ــــــني  الدورةعليه أثناء  فقاتُّما وأقرت اللجنة   -٢٢٤ يف  ،القانونية الفرعية للجنةالثامنة واخلمس
لفرعية مؤقتا يف البند )، بشــــــأن تعليق نظر اللجنة ا١٥٠، الفقرة A/AC.105/1203( ٢٠١٩عام 

املعنون "اســـتعراض املبادئ ذات الصـــلة باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي 
ـــتخدام مصـــادر القدرة النووية  وإمكانية تنقيحها"، يف انتظار نتائج عمل الفريق العامل املعين باس

  .يف الفضاء اخلارجي التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية
    

 الفضائي احلطام ختفيف بتدابري املتصلة القانونية اآلليات بشأن واآلراء للمعلومات عام تباُدل  -٧  
    احلسبان يف والتقنية العلمية الفرعية اللجنة عمل أخذ مع الصلة، ذات العالجية والتدابري
بالتبادل العام  أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــات اللجنة الفرعية القانونية يف إطار البند املتعلق  -٢٢٥

للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي والتدابري العالجية 
ذات الصــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلســبان، اليت يرد عرض هلا يف تقرير 

  ).١٨٥-١٥١، الفقرات A/AC.105/1203اللجنة الفرعية القانونية (
قريرهـــا (  -٢٢٦ لواردة يف ت فرعيـــة ا ل لجنـــة ا ل قرارات ا لجنـــة  ل قرَّت ا ، A/AC.105/1203وأ
  ).١٨٥ الفقرة
، ملبادئها التوجيهية ٦٢/٢١٧والحظت اللجنة بارتياح أنَّ إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢٢٧

للتخفيف من احلطام الفضائي كان خطوة حامسة يف تزويد مجيع البلدان املرتادة للفضاء بإرشادات 
ضــائي، وحثَّت مجيع الدول األعضــاء يف األمم املتحدة على حول كيفية ختفيف مشــكلة احلطام الف

  النظر يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية طواعيًة.
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والحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض الدول قد اختذت تدابري لبدء تطبيق املبادئ التوجيهية   -٢٢٨
هتا الوطنية أحكامًا واملعايري املعترف هبا دوليًّا بشـــأن احلطام الفضـــائي من خالل تضـــمني تشـــريعا

  الشأن. هبذا
ـــادية وُرئي أن املضـــي قدما يف إعداد   -٢٢٩ ـــاملة وثيقة إرش ـــتند إىل قواعد حول وملزمة وش تس

كيفية التعامل مع مشــكلة احلطام الفضــائي على الصــعيد الدويل من شــأنه حتقيق القدرة على التنبؤ 
   تنظيم األنشطة الفضائية الدولية.وهتيئة الظروف الالزمة لتاليف أوجه عدم اليقني والتجزؤ يف

وُرئي أن معايري وإجراءات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد لألجســـــام الفضـــــائية، ســـــواء -٢٣٠
أكانت عاملة أم خاملة، ينبغي تدارسها بعناية حتت رعاية األمم املتحدة ضمانا لفعالية تلك التدابري 

  لدى اجلهات صاحبة املصلحة.لقبوهلا و
ج على حنو ال يفرض أعباء غري ضرورية وُرئي أن مشكلة احلطام الفضائي ينبغي أن ُتعاَل  -٢٣١

لدول  ية لتلك ا نامية وال يعرقل تطوير القدرات الفضـــــــائ لدول ال على برامج الفضـــــــاء لدى ا
سداد تكاليف عملية إزالة احلطام إىل البلدان ذات القدرات الناشئة يف عدم حتويل عبء   يكفلو

  .جمال الفضاء
يثري عدة تســاؤالت قانونية ينبغي تكنولوجيات إزالة احلطام الفضــائي وُرئي أن اســتخدام   -٢٣٢

أن تتناوهلا اللجنة الفرعية القانونية، ومنها تســاؤالت حول الوالية القضــائية للدول والســيطرة على 
ـــائر النامجة عن عمليات  ـــؤولية عن التعويض عن اخلس ـــجلة وكذلك املس ـــام الفضـــائية املس األجس

 من احلطام الفضائي. التخلص 

ــــــري إىل أن مفهوم   -٢٣٣ املتعلقة بالفضــــــاء  "اخلطأ" غري معرَّف يف معاهدات األمم املتحدةوُأش
، وُرئي من مث أن املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــــائي ميكن أن تنهض بدور هام اخلارجي

ــــــؤولية الدولة عن  ــــــلوك الدول املطلقة يشــــــكل خطأ من أجل حتديد مس يف تقييم ما إذا كان س
بســفينة فضــائية يف املدار  تلحقن يشــمل األضــرار املادية اليت قد ميكن أ  التعويض عن األضــرار، مبا

  داء مناورة لتفادي االرتطام.حتدث نتيجة ألأي خسائر قد  أو
    

    اخلارجي بالفضاء املعنية قانونًا امللِزمة غري املتحدة األمم صكوك بشأن للمعلومات عام تباُدل  -٨  
ناقشـــــــات اللجنة الف  -٢٣٤ مًا مب حاطت اللجنة عل عام أ بادل ال بالت ند املتعلق  طار الب ية يف إ رع

للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي، اليت يرد عرض 
  ).١٩٨-١٨٦، الفقرات A/AC.105/1203هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (

مع التقدير باخلالصــــــة الوافية لآلليات اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات  علمًاحاطت اللجنة وأ  -٢٣٥
الدولية بشـــأن صـــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضـــاء اخلارجي، اليت أفرد هلا املكتب 

ودعت اللجنة دوهلا األعضــاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت صــفحة شــبكية إلتاحة االطالع عليها. 
 تقدمي ردودها إىل األمانة إلدراجها يف اخلالصة الوافية. مواصلةتتمتع مبركز مراقب دائم لديها إىل 
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وأشـــارت بعض الوفود إىل اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء   -٢٣٦
ن اخلارجي واســــتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــــلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدا

التعاون الدويل هبدف تعظيم فوائد التطبيقات لتعزيز النامية، ووصــــــفت اإلعالن بأنه صــــــك هام 
  الفضائية من أجل كل الدول.

صــــــكوك قانونية غري ملزمة وزيادة عدد قوانني بورأى أحد الوفود أن حوكمة الفضــــــاء   -٢٣٧
لفضاء. وأكد ذلك الوفد على تطوير قانون اميثالن أحد االجتاهات القائمة يف جمال الفضاء الوطنية 

الصـــكوك ذات الصـــلة غري امللزمة قانونا خبطوات فعالة على الصـــعيد أنَّ من املهم للبلدان أن تنفذ 
  الوطين بالتوازي مع تنفيذها على الصعيد الدويل.

وُرئي أن الصــــــكوك غري امللزمــة قــانونــا، مثــل املبــادئ التوجيهيــة الواحــد والعشــــــرين   -٢٣٨
دورا هاما ومعياريا يف  تؤديشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، ميكن أن اســـتدامة أن بشـــأن

 ضمان السالمة واألمن يف الفضاء اخلارجي.
    

    تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  -٩  
لآلراء املعنون "تبادل عام أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند   -٢٣٩

ــــــأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضــــــاء ، واليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة "بش
  ).٢٢١-١٩٩الفقرات ، A/AC.105/1203الفرعية (
وأقرت اللجنة توصــــية اللجنة الفرعية القانونية مبواصــــلة النظر يف هذا البند، ال ســــيما يف   -٢٤٠

تزايد تعقُّد البيئة الفضـــائية واكتظاظها بســـبب تنامي عدد األجســـام يف الفضـــاء اخلارجي، ضـــوء 
تشــكل حتديًا ظواهر وهي وتنوع اجلهات الفاعلة يف الفضــاء اخلارجي، وتزايد األنشــطة الفضــائية، 

  لسالمة األنشطة الفضائية واستدامتها.
ورأى أحد الوفود أنَّ وجود نظام دويل شامل إلدارة حركة املرور يف الفضاء سوف يعزز   -٢٤١

شمل ما يلي: حتسني التبادل املتعدد  ستدام، وميكن أن ي ضائية على حنو آمن وم شطة الف سيري األن ت
 آلياتوعية بأحوال الفضـــاء؛ وتعزيز إجراءات التســـجيل الدولية؛ واألطراف للمعلومات بشـــأن الت

إىل  عودهتاعمليات إطالق األجســـام الفضـــائية ومناوراهتا يف املدار وبوتنســـيق دولية معنية  شـــعارإ
ــارالغالف اجلوي؛ واألحكام اخلاصــة باألمان والبيئة.  تزايد أمهية هذا األمر يف إىل ذلك الوفد  وأش

من املخاطر اليت هتدد ســالمة األنشــطة الكبرية جدا، اليت ميكن أن تزيد  واتلتشــكيالت الســســياق 
وميكن أن تشــكل حتديات احلطام الفضــائي تخفيف الفضــائية واســتدامتها، خصــوصــًا فيما يتعلق ب

  الفلكي.  لعمليات الرصد
ــــــاء أعاق   -٢٤٢ ورئي أن عدم وجود تفاهم واضــــــح حول مفهوم إدارة حركة املرور يف الفض
شات يف إطار هذا البند من جدول األعمال وأنه ينبغي النظر يف عدد من التدابري واملمارسات املن اق

اليت تضــطلع هبا الدول حاليا فيما يتعلق بإدارة حركة املرور يف الفضــاء من أجل حتديد األمور اليت 
  حتتاج إىل مناقشة وإحراز تقدم يف النقاش يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 
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    تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -١٠  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطار البند املعنون "التبادل العام   -٢٤٣

ر لآلراء بشـــأن تطبيق القانون الدويل على أنشـــطة الســـواتل الصـــغرية"، اليت يرد عرض هلا يف تقري
  ).٢٣٨-٢٢٢، الفقرات A/AC.105/1203اللجنة الفرعية (

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ هذا البند ال يزال مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية،   -٢٤٤
السواتل الصغرية من جانب  واتَّفقت على أنَّ إدراجه ساعد على معاجلة املسائل املتعلقة باستخدام

  جهات فاعلة خمتلفة والتوعية هبذه املسائل. 
والحظت اللجنة أن األنشــــــطة املتعلقة بالســــــواتل الصــــــغرية ينبغي أن تنفذ وفقا لإلطار   -٢٤٥

  التنظيمي الدويل احلايل، وذلك بصرف النظر عن حجم تلك السواتل. 
القانوين القائم بشــأن الفضــاء اخلارجي يكفل ســالمة وشــفافية ورأت بعض الوفود أنَّ النظام   -٢٤٦

ستدامة العمليات املتعلقة بأنشطة السواتل الصغرية، وأنَّه ال ينبغي إنشاء أيِّ نظم قانونية خمصصة أو  وا
  استخدامها.  أيِّ آليات أخرى قد تفرض قيودا على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو

كافة   بعض الوفود أن التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن ورأت  -٢٤٧
جوانب أنشــطة الســواتل الصــغرية واخلدمات املتصــلة هبا مقومات مهمة لضــمان االســتخدام اآلمن 

  واملستدام للفضاء اخلارجي. 
كني البلدان ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة أن تواصـــــل إجراء دراســـــات متعمقة لتم  -٢٤٨

سلوب  شطة بأ ضاء اخلارجي من تنفيذ تلك األن صلة بالف شطة ذات  واملؤسسات اليت حتتاج إىل أن
  اقتصادي وآمن. 

والحظت اللجنة أنَّ االستبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية   -٢٤٩
)A/AC.105/1203 والتذييل الثاين) كان مفيدا يف توجيه دفة املناقشـــات ١٢، املرفق األول، الفقرة ،

  واملداوالت يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 
    

تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد   -١١  
    الفضائية واستغالهلا واستخدامها

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املعنون "التبادل العام لآلراء   -٢٥٠
النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها"،   بشأن

  ).٢٦٧-٢٣٩، الفقرات A/AC.105/1203اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (
مقترحا مقدما من اإلمارات العربية  تتضـــــمناجتماع  ورقةعلى اللجنة  ان معروضـــــًاوك  -٢٥١

تضــطلع هبا جلنة اســتخدام الفضــاء  اليتباســتخدام املوارد الفضــائية  ةل املتعلقاعماملتحدة بشــأن األ
ـــــلمية عنواهنا "  Proposal by the United Arab Emirates on the work اخلارجي يف األغراض الس

related to space resources utilization of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space" 
)A/AC.105/2019/CRP.17.(  
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وأعربت بعض الوفود عن تأييدها القتراح إنشــاء الفريق العامل الذي كانت قد دعت إليه   -٢٥٢
ضرورة ، و٢٠١٩اليونان يف دورة اللجنة الفرعية القانونية الثامنة واخلمسني يف عام و بلجيكاأصال 

نة إلنشاء هذا الفريق. ورأت هذه الوفود أيضا أنه ينبغي للجرفض أي زعم بأن األوان مل حين بعد 
الفرعية القانونية أن تغتنم الفرصــــة إلجراء نقاش منظم حول اســــتخدام املوارد الفضــــائية على حنو 

  يراعي احتياجات وحقوق مجيع البلدان، بصرف النظر عن مستوى منوها. 
وأشـــــــار أحد الوفود إىل أن اإلمكانيات التقنية قد ال تتيح يف الوقت الراهن االخنراط يف   -٢٥٣

سن تشريعات وطنية يف هذا الشأن أنشطة الستغالل   أمراملوارد الفضائية، لكنه رأى مع ذلك أن 
 مزاولةيف ظله  كنيتطلب معاجلة املســـألة يف إطار متعدد األطراف بغية وضـــع إطار قانوين دويل مي

هذه األنشــطة. ورأى ذلك الوفد أيضــا أن األنشــطة املتعلقة باســتخدام املوارد الفضــائية ينبغي أن 
مبادئ االســـتخدام املســـتدام للموارد الطبيعية، وجتنب التلوث الضـــار، والكفاءة، وأن  تســـتند إىل

توضــع معايري دولية مالئمة لألمان ُيلتزم هبا، وأن جيري تنســيق تلك األنشــطة على الصــعيد الدويل 
  من أجل جتنب تضارب املصاحل وتقليل الرتاعات إىل أدىن حد. 

مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة أن أن على رأى أحد الوفود  ،ةوفيما يتعلق باملوارد الفضـــــائي  -٢٥٤
تطوير األنشــطة يف املســتقبل بأســلوب ســليم وعملي ووفقا للقانون الدويل.  يتســىنيتعاونوا لكي 

الواقع التكنولوجي واالقتصــادي الراهن،  جيســدورأى ذلك الوفد أيضــًا أن ســري املناقشــة ينبغي أن 
  واحتياجات القطاع الصناعي. 

 ورأى ،التزايد يف االهتمام بتنمية املوارد الفضائية ويف الطلب عليها إىلأحد الوفود  رأشاو  -٢٥٥
. أنشـــطة التطوير املســـتجدةواللوائح اليت حتكم م القانونية وجود ثغرات يف النظ ينبغيمن مث أنه ال 

بصــــورة  وأعرب ذلك الوفد عن تأييده إلنشــــاء فريق عامل يف إطار اللجنة الفرعية القانونية يتوىل
اإلطار بالتماشـــي مع مجيع األنشـــطة املتصـــلة باملوارد الفضـــائية حتكم تدرجيية وضـــع قواعد دولية 

  املعاهدات القائمة بشأن الفضاء اخلارجي. ُأرسيت يف ظل القانوين واملبادئ اليت 
تكون واليته ذات إطار زمين إنشــــاء فريق عامل معين باملوارد الفضــــائية، أنه ينبغي  ورئي  -٢٥٦

يبدأ عمله بإجراء تقييم دقيق لقدرات املجتمع الدويل مفتوح ونطاق شـــامل من حيث املوضـــوع، 
ستخدام املوارد الفضائية قبل  صادية واملالية يف جمال البحث والتطوير وا العلمية والتكنولوجية واالقت

لجنة الشـــروع يف وضـــع أي إطار قانوين. ورأى ذلك الوفد أيضـــا أنه ينبغي التنســـيق بني عمل ال
تنســـــيقا وثيقا نظرا للطابع املتعدد  يف هذا الشـــــأن الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية

  التخصصات الذي تتسم به املسائل املتعلقة باملوارد الفضائية. 
شكل فريق عامل ينبغي أن يهدف إىل   -٢٥٧ شاورات واملفاوضات يف  صوغ ورئي أن إجراء امل
الســـتكشـــاف املوارد  شـــامًالقانونًا و اُملزم ادولي اقانوني اإطارترســـي دولية لوضـــع معاهدة مواد 

  الفضائية وتنميتها واستخدامها. 
ر للمشـــاورات، كميســـِّ  وأقرت اللجنة ترشـــيح بلجيكا واليونان ألندريه ميشـــتال (بولندا)  -٢٥٨

خالل املقرر عقدها كنائب له، وذلك لقيادة املشـــاورات غري الرمسية  (أســـتراليا) وســـتيفن فريالند
  ). ٢٧٨ ، الفقرةA/AC.105/1203( دورة اللجنة الفرعية القانونية التاسعة واخلمسني
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رأن املوالحظت اللجنة   -٢٥٩ سِّ سيقدمان إىل الدول األعضاء يف اللجنة، يف فترة ما بني  هونائب ي
 الفنية املقترحة للمناقشةواضيع املتضمن ي املقررة، مشروع خطة للمشاورات غري الرمسية اتالدور

ســـترســـل األمانة و لذلك. وفقًا اســـُتدعى الدول األعضـــاء يف اللجنة إىل تقدمي تعليقاهت. وومربراهتا
ر مذكرة اليت تتضـــمن مشـــروع اخلطة، وينبغي إرســـال أي ردود من الدول األعضـــاء  هونائب امليســـِّ

  للنظر فيها. هونائب امليسِّرالوسائل اإللكترونية إىل بمباشرة 
    

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة   -١٢  
    الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واخلمسنيلكي تنظر فيها اللجنة 

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باالقتراحات املقدَّمة   -٢٦٠
شأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة  سلمية ب ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال إىل جلنة ا

ية يف دورهتا ال قانون هلا يف تقرير اللجنة الفرعية الفرعية ال عة واخلمســــــني، اليت يرد عرض  ــــــ تاس
)A/AC.105/1203 ٢٨٣-٢٦٨، الفقرات .(  

ستنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمسني، اتَّفقت اللجنة   -٢٦١ وا
  ة الفرعية، أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية: على أن تنظر اللجن

  
  البنود املنتظمة      

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تباُدل عام لآلراء.  -٤  
ما يتعلق   -٥   ية في ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول طة املنظمات ا معلومات عن أنشــــــ

  بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    

طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   (ب)  
بل والوســـائل الكفيلة بتحق يق االســـتخدام الرشـــيد والعادل للمدار الســـُّ

  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض   -٨  

  السلمية.
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
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  تقبل.يف املس عملها وأسلوبدور اللجنة   -١٠  
    

    املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة        
ــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختفيف   -١١   تباُدل عام للمعلومات واآلراء بش

احلطام الفضــــــائي والتدابري العالجية ذات الصــــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 
  العلمية والتقنية يف احلسبان.

للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية تباُدل عام   -١٢  
  بالفضاء اخلارجي.

  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  
أن النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف تباُدل عام لآلراء بشــ  -١٥  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
    

    البنود اجلديدة      
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اســــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض الســــــلمية   -١٦  

  لستني.بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا ا بشأن
واتَّفقت اللجنة على أن تعاود اللجنة الفرعية القانونية، أثناء دورهتا التاســــعة واخلمســــني،   -٢٦٢

عقَد الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، 
  تعيني حدوده. والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي و

وأقرَّت اللجنة االتِّفاق الذي مت التوصـــــل إليه يف إطار اللجنة الفرعية بشـــــأن دعوة املعهد   -٢٦٣
الدويل لقانون الفضــــــاء واملركز األورويب لقانون الفضــــــاء مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء 

  ).٢٨٢، الفقرة A/AC.105/1203الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية (
    

    الفضاء والتنمية املستدامة  -دال  
، وفقًا لقرار اجدول أعماهلمن  "بند املعنون "الفضــاء والتنمية املســتدامةالنظرت اللجنة يف   -٢٦٤

  .٧٣/٩١اجلمعية العامة 
مال ممثِّلو  -٢٦٥ جدول األع ند من  هذا الب طار  يا  كل من وتكلَّم يف إ ملان ــــــي وأ االحتاد الروس

سا وكندا سيا وإيطاليا وباكستان وجنوب أفريقيا والصني وفرن  واهلند ونيجرييا واملكسيك وإندوني
وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضـــــــاء أخرى أيضـــــــًا  والواليات املتحدة واليابان.

  كلمات تتعلق هبذا البند.
  اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند: واستمعت اللجنة إىل العروض -٣
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"، قدَّمه ممثل اجلنوب منالفضـــــائية  التنمية دعائم بناء: ٢٠٢٠"قمة الفضـــــاء األوىل  (أ) 
  شيلي؛

  حتقيق أهداف التنمية املستدامة"، قدَّمته ممثلة الصني؛ :الصيين الفضاء" (ب) 
الالحق  املســــــارأملانيا: "املنتدى الرفيع املســــــتوى املشــــــترك بني األمم املتحدة و (ج) 

  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛‘"٢٠٣٠الفضاء ’خطة  بشأناملقبل و ٥٠+ليونيسبيسل
مشـــــروع التطبيقات  -"عمليات رصـــــد األرض ألغراض إدارة الكوارث واملخاطر  (د) 

 مشــروع(الفضــائية لرصــد األرض من أجل االســتجابة يف حاالت الطوارئ وختفيف أخطار الكوارث 
املتحدة الســــــتخدام املعلومات الفضــــــائية يف إدارة الكوارث   برنامج األمموكيف يدعم  "ســــــبري")

  "، قدَّمه ممثل أملانيا؛ارئواالستجابة يف حاالت الطو
األرض على  االستفادة من الفرص املبتكرة ملساعدةو"املؤسسة الفضائية السويدية  (هـ)  

  االنتفاع من الفضاء"، قدَّمه ممثل السويد؛
لذكاء  (و)   يات ا مدة من الفضـــــــاء وتقن نات واملعلومات املســــــت يا "املزاوجة بني الب

ية وتقنيات ســــالســــل كتل البيانات من أجل التنمية االصــــطناعي القائمة على الشــــبكات العصــــب
  املستدامة"، قدَّمه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية.

ــــــلمت -٢٦٧ بأمهية دور علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا يف تنفيذ خطة  جمددا اللجنة وس
نفيذ إطار ِسنداي ويف ت ، وال سيما بالنسبة ألهداف التنمية املستدامة؛٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

اتفاق  جتاهويف وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا  ؛٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 
  باريس بشأن تغيُّر املناخ.

 املعىن والصــــني املتحدة األمم بني املشــــترك املنتدى بأن التقدير مع علمًا اللجنة وأحاطت  -٢٦٨
 غشـــا،نتشـــايف  وعقد موضـــوع "حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة" تناول الذي الفضـــائية، باحللول
من مقدمي احللول  اقد مجع على ســـــاحته لفيف ،٢٠١٩أبريل /نيســـــان ٢٧ إىل ٢٤ من الصـــــني،

 جمال يف الدويل التعاون وتعزيزالفضائية ومستعملي تلك احللول من أجل تكوين شراكات جديدة 
  .املستدامة لتنميةا أهداف حتقيق يف بذلك واملسامهة الفضاء
يةالفضـــــــاء تكنولوجيا  بقيمةونوَّهت اللجنة   -٢٦٩ يانات  ،والتطبيقات الفضـــــــائ وكذلك الب

بالنســبة للتنمية املســتدامة، مبا يشــمل االســتفادة منها يف حتســني  ،واملعلومات املســتمدَّة من الفضــاء
ياه، والتنمية احلضرية محاية البيئة، وإدارة األراضي واملوتطبيق سياسات وبرامج عمل بشأن صوغ 

ــــــاحلية، والرعاية الصــــــحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من  والريفية، والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والس
أخطار الكوارث والتصدِّي للطوارئ، والطاقة، والبىن التحتية، واملالحة، والرصد السيزمي، وإدارة 

  .نوُّع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائياملوارد الطبيعية، والثلوج واألهنار اجلليدية، والت
 تكامل حتقيق إىل الرامية اجلهود عن الدول قدمتها اليت باملعلومات علمًا اللجنة وأحاطت  -٢٧٠

 اجلغرافية واملعلومات البيانات وإدراج والدويل واإلقليمي الوطين املســـتوى على القطاعية األنشـــطة
  .املستدامة التنمية وآليات عمليات مجيع يف الفضاء من املستمدة املكانية
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وأحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عن إجراءاهتا وبراجمها الرامية إىل زيادة  -٢٧١
  فوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية.لاملجتمع  وفهم إدراك
تنفذها الدول على  اليترتياح العدد الكبري من أنشـــــطة التواصـــــل اال معوالحظت اللجنة  -٢٧٢

الصــــعيد اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال اســــتخدام تطبيقات 
والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي تؤدِّيه  علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة.

تدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــاء، املنتســــبة إىل األمم املتحدة، يف تدريس املواد املراكز اإلقليمية ل
  ذات الصلة بالفضاء.

 علىأنَّ اللجنة ينبغي أن تواصــــل إجياد الفرص من أجل مســــاعدة الدول األعضــــاء وُرئي  -٢٧٣
ية املستدامة تعزيز قدراهتا وتعاوهنا املؤسسي فيما يتَّصل باستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنم

ساندة من املجتمع الدويل يف املعلى خمتلف مستويات التعاون، وأنَّ هناك حاجة إىل احلصول على 
تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية وتوفري املوارد الكافية لنقل املعارف وبناء القدرات فيما يتعلق 

  بتكنولوجيا الفضاء.
ات املفتوحة مفيد لترويج اســتخدام البيانات والتطبيقات وُرئي أنَّ اعتماد ســياســات البيان -٢٧٤

  الفضائية من أجل حتقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
    

    الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة  -هاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفوائد الَعَرضــــــية لتكنولوجيا الفضـــــــاء:  -٢٧٥

  .٧٣/٩١استعراض احلالة الراهنة"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 
والواليات  واهلند وكولومبيا إيطاليا ممثلو األعمالوتكلم يف إطار هذا البند من جدول  -٢٧٦

  املتحدة.
 Spinoffمن ســلســلة منشــورات وكالة ناســا املعنونة  ٢٠١٩وُأشــري إىل أن إصــدارة عام  -٢٧٧

تلك السلسلة  هاوأعربت اللجنة عن امتناهنا لوكالة ناسا إلصدارمتاحة يف املوقع الشبكي للوكالة. 
  .٢٠٠٠يف عام  املعقودةثالثة واألربعني للجنة، منذ الدورة الودأهبا على إطالع الوفود عليها سنويا 

واتفقت اللجنة على أن الفوائد العرضــــية لتكنولوجيا الفضــــاء تتيح إمكانية كربى للتنمية  -٢٧٨
الفوائد  تلكواتَّفقت أيضــــًا على أنَّ املســــتمرة يف القطاع الصــــناعي، فضــــال عن توفري اخلدمات. 

  قتصادية وأهداف التنمية املستدامة.واال جتماعيةالاف اهداألالَعَرضية ميكن أن ُتسخَّر لتحقيق 
وأحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عن ممارساهتا الوطنية بشأن استخدام  -٢٧٩

الفوائد الَعَرضــــية لتكنولوجيا الفضــــاء مبشــــاركة جهاٍت فاعلٍة خمتلفٍة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص 
شراكات مثمرة ما أفضى إىل  واألوساط األكادميية، وهو القطاع  بني املتبادل للتعلم وفرصظهور 

  اخلاص واملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات البحث والتعليم العمومية.
الصــــــحة  مثلوأحاطت اللجنة علمًا باالبتكارات املســــــتحدثة يف جماالت علمية عديدة،  -٢٨٠

سنان والسالمة والبيولوجيا والكيمياء وعلوم والطب والبيئة والتعليم واالتصاالت والنقل وطب األ
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اليت  الفضــــاء لتكنولوجيا العرضــــية للفوائدوأحاطت اللجنة علمًا أيضــــا بالتطبيقات العملية  املواد.
تفيد املجتمع، مثل اســـتخدام أدوات ونظريات اهلندســـة الربجمية املعزَّزة من أجل حتســـني عمليات 

، وكذلك األثر املفيد على الصـــــحة العامة الناتج عن اســـــتخدام اإلنترنت على اللحظيالتســـــويق 
  املرافق الترفيهية املصغَّرة اليت استحدثت لغرض استخدامها يف حمطة الفضاء الدولية.

من الفوائد الَعَرضـــية لتكنولوجيا الفضـــاء،  لالنتفاعواتَّفقت اللجنة على مواصـــلة الترويج  -٢٨١
يسهم يف حتسني نوعية  مباألهنا تنهض باالقتصادات من خالل إنتاج تكنولوجيات مبتكرة جديدة، 

  حياة البشر.
  

   الفضاء واملياه  -واو  
"الفضـــــاء واملياه"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون   -٢٨٢
٧٣/٩١.  
ــــــرائيل   -٢٨٣ ــــــي وإس وألقى كلمات يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروس

أثناء التبادل العام وكندا واهلند والواليات املتحدة واليابان. و وفرنســـا أفريقيا وجنوب وإندونيســـيا
  لآلراء، ألقت دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

جائزة األمري ســلطان بن عبد بتســليم  االحتفال" عنوانه إيضــاحي عرض إىل اللجنة واســتمعت  -٢٨٤
  للمياه.العزيز العاملية للمياه الثامنة"، قدمه املراقب عن جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية 

واستعرضت الوفود أثناء املناقشة أنشطة التعاون املتعلقة باملياه، وقدمت أمثلة على الربامج   -٢٨٥
ــدويل  ــاون ال ــد للتع ــدويل اليت تربز األثر املفي ــائي واإلقليمي وال ــاون الثن ــة وضــــــروب التع الوطني

  والسياسات الدولية فيما يتعلق بتبادل بيانات االستشعار عن ُبعد.
ارت اللجنة إىل أنَّ القضــــايا املتعلقة باملياه أصــــبحت تشــــكل واحدًا من التحديات وأشــــ  -٢٨٦

من املهم،  الرئيســية اليت تواجه البشــرية يف القرن احلادي والعشــرين. وأشــارت اللجنة أيضــًا إىل أنَّ
من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة، اســـتخدام تكنولوجيا وتطبيقات الفضـــاء واملمارســـات 

  ادرات اليت يتيحها الرصد الفضائي للمياه.واملب
سائل املتعلقة باملياه واالستخدام   -٢٨٧ ات الفضائية اليت ُتعىن بامل صَّ والحظت اللجنة كثرة عدد املن

ــــع للبيانات املســــتمدَّة من الفضــــاء يف إدارة املياه. والحظت اللجنة أيضــــًا أنَّ التكنولوجيات  الواس
مقترنًة بتكنولوجيات أخرى غري فضـــائية، تؤدي دورًا هامًّا يف معاجلة العديد والتطبيقات الفضـــائية، 

من املســـائل املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك رصـــد ودراســـة املحيطات وتغيُّر معامل الســـواحل؛ والدورات 
وختطيط  املائية العاملية وأمناط املناخ غري العادية؛ وإعداد خرائط جماري املياه واألحواض عرب احلدودية؛

وإدارة خزانات املياه ومشــــاريع الري؛ ورصــــد آثار الفيضــــانات واجلفاف واألعاصــــري وفيضــــانات 
يدية وغري ية التقل ملائ هذه اآلثار؛ وإدارة املوارد ا حدَّة  عادة  البحريات، والتخفيف من  يدية؛ وإ التقل

وإعادة اســـــتخدام مياه  اســـــتخدام مياه الصـــــرف الزراعي؛ وحتلية مياه البحر واملياه القليلة امللوحة؛
  الشبكات البلدية للصرف الصحي؛ وجتميع مياه األمطار؛ وحتسني توقيت التنبؤات اجلوية ودقتها.
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ورأت بعض الوفود أن تغيُّر املناخ يرتبط مبســــألة اإلدارة املســــتقرة للمياه، ألن تغيُّر املناخ   -٢٨٨
  .الشرب مياه منالعاملية  اإلمداداتساهم يف تدهور 

 
   الفضاء وتغيُّر املناخ  -زاي  

نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضــاء وتغيُّر املناخ"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٢٨٩
٧٣/٩١.  

سيا وباكستان والربازيل   -٢٩٠ سرائيل وإندوني سي وإ وتكلم يف إطار هذا البند ممثلو االحتاد الرو
وفرنســا وكندا وكولومبيا واهلند والواليات  والصــنيوســويســرا  أفريقيا وجنوبومجهورية كوريا 

يقيا عن املركز االقليمي لالسـتشـعار عن بعد لدول مشال أفر املراقباناملتحدة واليابان. وتكلم أيضـا 
أثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات والعاملية لألرصاد اجلوية.  املنظمةو

  تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:  -٢٩١

شطة   (أ)   شمايل: مجهورية "أن شعار عن ُبعد يف منطقة القطب ال كوريا يف جمال االست
بني املعهد الكوري للبحوث القطبية واملعهد الكوري ألحباث الفضـــــاء اجلوي"، قدَّمه ممثل  التعاون

  مجهورية كوريا؛
التفاقية األمم املتحدة  ٢٠٣٠"مســـــــامهة منظمة كانيوس الدولية يف رؤية عام   (ب)  

على  قادر متجددمســتقبل  أجلاإلطارية بشــأن تغيُّر املناخ والدور املقترح لتكنولوجيا الفضــاء من 
  املناخ"، قدَّمه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية. تغريات حتمل
وشــدَّدت اللجنة على أمهية اســتمرار التزام املجتمع العاملي بالتصــدِّي لتغيُّر املناخ، باعتبار   -٢٩٢

ــيئة عل ــرية وكوكب األرض إحلاحًا، واليت تترك آثارًا س ى ذلك من أكثر املشــاكل اليت تواجه البش
على الصعيد الدويل لتويل  السياسات صناعشرائح كبرية من سكان العامل، وتستلزم التنسيق بني 

زمام القيادة بشــــأن هذه املســــألة. ويف هذا الصــــدد، شــــددت اللجنة أيضــــًا على القيمة املتزايدة 
 املناخ يُّرتغ ظاهرة فهم حتسني على تساعدبالغة األمهية  مناخيةلتكنولوجيا الفضاء يف توفري بيانات 

  رصد تنفيذ اتفاق باريس. ويف حدهتا ختفيف وكيفية
والحظت اللجنة أنَّ عمليات الرصد من الفضاء ميكن أن تسهم يف فهم مشكلة تغيُّر املناخ   -٢٩٣

ـغيُّر املناخ، من خالل رصد املتغيِّرات  ١٣ويف حتقيق اهلدف  من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق بت
ية، وأحاطت علمًا بفوائد اســــتخدام بيانات رصــــد األرض يف تتبُّع التغيُّرات يف املناخية األســــاســــ

ــتنفاد اجلليد البحري،  مســتوى ســطح البحر، ونســب تركُّز غاز ثاين أكســيد الكربون، ومدى اس
وكتلة الثلج األرضـــية، ويف مجع البيانات عن املناطق النائية مثل الصـــحارى واملحيطات والغطاءين 

  طبيني واألهنار اجلليدية.اجلليديني الق
والحظت اللجنة فوائد عمليات الرصـــد الســـاتلي وتطبيقات رصـــد األرض، والحظت أنَّ   -٢٩٤

تكوين نظرة متكاملة بشــــــأن تغيُّر بيئة األرض يتطلب اجلمع واملكاملة بني البيانات املســــــتمدَّة من 
  ).والبحرية يةالرب( األرضيةاملستمدة من املحطات  املوقعية الرصد وبياناتالفضاء 
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والحظت اللجنة أيضـــًا أنَّ اجلهود املبذولة على مســـتوى العامل يف جمال رصـــد تغيُّر املناخ   -٢٩٥
ســـتســـتفيد من تطبيق ســـياســـات البيانات املفتوحة واســـتخدام تطبيقات رصـــد األرض اليت حتوِّل 

انات واملعلومات مع البيانات اخلام إىل معلومات ذات أمهية حامسة للناس واملجتمعات وتبادل البي
  أكثر مناطق العامل هشاشة.

ونوَّهت اللجنة بأمهية الشـــراكات الثنائية يف األنشـــطة املتصـــلة بتغيُّر املناخ يف جمال رصـــد   -٢٩٦
األرض، مثل اجلهود اليت يبذهلا املركز األملاين لشــــؤون الفضــــاء اجلوي واملركز الوطين الفرنســــي 

غاز امليثان وبعثة  تعقب انبعاثات أجل من) MERLIN"مريلني" ( بعثة يفللدراســــــات الفضــــــائية 
شتركة بني املركز MicroCarb"ميكروكارب" ( سات الوطين) امل سي للدرا ضائية  الفرن  والوكالةالف

إىل وضـــع خريطة ملصـــادر انبعاث ثاين أكســـيد الكربون؛  هتدف اليت املتحدة، للمملكة الفضـــائية
 الفضــاء حبوث ومنظمة الفضــائيةملركز الوطين الفرنســي للدراســات وبعثة "ســارال" املشــتركة بني ا

-الصــــيين الســــاتل وبعثة البحر؛ ســــطح وتقييم الدورات املحيطية دراســــة إىل هتدف اليت، اهلندية
يف الربازيل  الفضاء لبحوث الوطين املعهد بني ، وهي بعثة مشتركةالربازيلي لدراسة املوارد األرضية

أجل تطبيقات بيئية خمتلفة؛  منتكنولوجيا الفضــــــاء هتدف إىل مجع صــــــور ل الصــــــينيةواألكادميية 
واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي ووكالة الفضــاء  ناســابني وكالة املشــترك التعاون برنامج و

"غريس"  ببعثة املتصــلةوتوســيع ســالســل البيانات  األرضكوكب  على املياهاألوروبية لتتبُّع حركة 
)GRACE (الصــــيين الفرنســــي  الســــاتلوبعثة  ؛ملناخ وقياس اجلاذبيةدراســــة االتجريبية ل الســــاتلية
بني إدارة الفضاء الوطنية الصينية  وهي بعثة مشتركة ،) لدراسة املحيطاتCFOSAT( "كفوسات"

من  اتلمحيطواألمواج الســـطحية ل الرياح تدرس الفضـــائية للدراســـات الفرنســـي الوطين زواملرك
ــــــت أجل التمكن من  فاعالترؤى متعمقة جديدة للت خالصتقدمي تنبؤات جوية أكثر موثوقية واس

  اجلوي والغالف املحيطات بني
أيضــــــًا بعدد من برامج الفضــــــاء اليت تنفذ على الصــــــعيد الوطين  علمًاوأحاطت اللجنة   -٢٩٧
ع مظاهر تعطي أولويًة كبريًة لبناء وإطالق وتشـــغيل ُنُظم ســـاتلية لرصـــد األرض من أجل تتبُّ  واليت

  تغيُّر املناخ وآثاره.
ـــــتفادة من رصـــــد األرض،   -٢٩٨ ـــــارت اللجنة إىل أمهية دعم التعاون الدويل يف جمال االس وأش
يشــمل التعاون مع منظمات عتيدة مثل املنظمة العاملية لألرصــاد اجلوية، واللجنة املعنية بســواتل   مبا

ة، والنظام العاملي لرصد املناخ، والفريق رصد األرض، وفريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوي
  املختص برصد األرض، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.

الفرنســــي املركز الوطين  اقترح الذي - الفضــــاءوأشــــارت اللجنة إىل أنَّ مرصــــد مناخ   -٢٩٩
 مؤمتر يف املعتمد باريس إعالن يفالوكاالت الفضائية  من، وأقرته الكثري للدراسات الفضائية إنشاءه

 ةمشــــتركمصــــاحل  إعالنمت توقيع و، ٢٠١٧كانون األول/ديســــمرب  ١١ يف الواحد الكوكب قمة
أساسا إىل إنتاج وتوزيع  يهدفإمنا  - ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٧بورجيه، فرنسا، يف  لو يفبشأنه 

ــــــبة من حيث التو قيت ومعلومات عن اآلثار اليت حيدثها تغيُّر املناخ بيانات مالئمة وموثوقة ومناس
على املســــتوى الوطين واإلقليمي، وذلك باســــتخدام تكنولوجيا الفضــــاء، وتدابري حمددة األهداف 
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وتنفيذ  وضعمن أجل  اقتصادية اجتماعيةومناذج ذات صلة تتضمن إحاالت مرجعية إىل مؤشرات 
  .معه والتكيف املناخ تغري من للتخفيف مشاريع
وأشـــــارت اللجنة إىل أنَّ من املتوقع أن تعرض الدول األعضـــــاء، أثناء قمة العمل املناخي   -٣٠٠
، واليت ســيســتضــيفها األمني العام لألمم املتحدة، خططًا ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ٢٣ســتعقد يف  اليت

 لكتإىل وقف  التوصــلالدفيئة خالل العقد املقبل هبدف  غازاتملموســة وواقعية خلفض انبعاثات 
  .٢٠٥٠ول عام حبل متامااالنبعاثات 

وُرئي أنَّ هناك توليفة من العوامل الفضـــائية واألرضـــية، وخصـــوصـــًا أثر األشـــعة الكونية   -٣٠١
ســبب تاملجرية وانزياح القطب املغنطيســي لألرض، قد تؤدي إىل تغيُّر املناخ يف املناطق القطبية، وت

  من مثَّ يف تغيُّر املناخ العاملي.
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -حاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "اســـــتخدام تكنولوجيا الفضـــــاء يف منظومة   -٣٠٢

  .٧٣/٩١األمم املتحدة"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 
اهلند. وتكلَّمت أيضـــــًا املراقبة عن االحتاد الدويل وهذا البند ممثال إندونيســـــيا م يف إطار وتكلَّ  -٣٠٣

  أيضا.  لالتصاالت. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -٣٠٤

ني الوكاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلارجي التقرير اخلاص لالجتماع املشــترك ب  (أ)  
املعين بالشــــراكات يف اســــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتما يف منظومة األمم املتحدة 

)A/AC.105/1200؛(  
ــــترك بني الوكاالت املعين تقرير   (ب)   ــــطةاالجتماع املش (آلية  خلارجيا الفضــــاء بأنش
ــــــرة  األمم عة عش حة الراب ته املفتو نة والثالثني ودور ثام ته ال مال دور حدة للفضـــــــاء) عن أع املت

)A/AC.105/1209؛(  
 Marine environmental effects of jettisoned waste from "عنواهنا ورقة اجتماع   (ج)  

commercial spaceflight activities آثار إغراق النفايات املتخلفة من أنشــطة الرحالت الفضــائية) "
  )؛A/AC.105/2019/CRP.11التجارية على البيئة البحرية) (

 Cooperation between the United Nations Office for"عنواهنــاورقــة اجتمــاع   (د)  
Outer Space Affairs and the International Civil Aviation Organization عاون بني مكتب " (الت

  ).A/AC.105/2019/CRP.14األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين الدويل) (
ورحَّبت اللجنة مع التقدير بالتقرير اخلاص آللية األمم املتحدة للفضاء عن الشراكات وأشارت   -٣٠٥

ة من مكاتب األمم املتحدة وإداراهتا وكياناهتا األخرى منخرطة يف جوانب إىل أن هناك جمموعة واســــع
ـــاركة الفعالة من اجلهات صـــاحبة  ـــري املزيد من املش ـــجيع أو تيس ـــراكات الرامية إىل تش خمتلفة من الش

  اإلمنائية.  املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف العمل مع منظومة األمم املتحدة
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شؤون الفضاء اخلارجي، بصفتها رئيسة آلية األمم املتحدة للفضاء، وألقت مديرة مكتب   -٣٠٦
ية، املعقودة يف نيويورك يف  نة والثالثني لآلل ثام لدورة ال ها اللجنة مبعلومات عن ا مة أبلغت في كل

بأن الدورة املذكورة ُنظِّمت يف شــكل حلقة  علمًا . وأحاطت اللجنة٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر 
وضـــوع التعاون مع القطاع اخلاص على تســـخري علوم وتكنولوجيا الفضـــاء عمل وأهنا نظرت يف م

  والتطبيقات الفضائية ألغراض النمو االقتصادي والتنمية املستدامة.
وأحاطت اللجنة علمًا بأن آلية األمم املتحدة للفضــاء تعتزم عقد دورهتا التاســعة والثالثني   -٣٠٧

لتعاون مع إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية ، با٢٠١٩يف نيويورك يف تشــرين األول/أكتوبر 
، بالتعاون مع اللجنة االقتصـــــادية ٢٠٢٠باألمانة العامة، وعقد دورهتا األربعني يف بانكوك يف عام 

واالجتماعية آلســـيا واملحيط اهلادئ. وأشـــارت اللجنة إىل أن الدورة املفتوحة املقبلة لآللية ســـوف 
  .٢٠١٩العاملي املزمع عقده يف فيينا يف تشرين الثاين/نوفمرب  تشكل جزءا مكمال ملنتدى الفضاء

والحظت اللجنة مع التقدير تنامي جهود التعاون الثنائي ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي   -٣٠٨
مع الكيانات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون مع منظمة الطريان املدين 

لقة بالنقل الفضائي التجاري؛ ومع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدويل بشأن املسائل املتع
شؤون نزع  ستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة؛ ومع مكتب  شأن التوسع يف ا ب
الســـالح بشـــأن تنظيم حلقة نقاش مشـــتركة بني جلنة نزع الســـالح واألمن الدويل (اللجنة األوىل) 

  سية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) التابعتني للجمعية العامة.وجلنة املسائل السيا
واتَّفقت اللجنة على أن يتواصــل مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي مع أمانة اتفاقية منع التلوث   -٣٠٩

عام  ناجم عن إغراق النفايات واملواد األخرى وبروتوكوهلا ل لدى املنظمة البحرية  ،١٩٩٦البحري ال
، بشــأن املســائل املتصــلة بآثار إغراق النفايات املتخلفة من أنشــطة الرحالت الفضــائية التجارية الدولية

اليت ســــتعقد يف الثالثة والســــتني على البيئة البحرية، وأن يبلِّغ اللجنة عن حالة تلك املســــائل يف دورهتا 
ؤولة عن التواصــل . ويف هذا الصــدد، أشــارت اللجنة إىل أن الدول األعضــاء مســ٢٠٢٠حزيران/يونيه 

والتنســيق على الصــعيد الوطين مع ســلطاهتا وإداراهتا املســؤولة عن العمليات الواقعة يف نطاق اختصـاص 
  هاتني اهليئتني احلكوميتني الدوليتني. 

وأشــــارت اللجنة إىل أنَّ املؤمتر الوزاري الثالث املعين بتســــخري التطبيقات الفضــــائية ألغراض   -٣١٠
مة يف تدا بانكوك يف تشــــــرين األول/ التنمية املســــــ قد يف  لذي ُع هلادئ، ا يا واملحيط ا  منطقة آســــــ

، اعتمد اإلعالن الوزاري بشأن تسخري التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة يف ٢٠١٨  أكتوبر
منطقة آســـيا واملحيط اهلادئ، وخطة عمل آســـيا واملحيط اهلادئ بشـــأن تســـخري التطبيقات الفضـــائية 

  ).٢٠٣٠-٢٠١٨ية املستدامة (ألغراض التنم
بأن االحتاد الدويل لالتصـــاالت ســـينظم املؤمتر العاملي لالتصـــاالت  علمًا وأحاطت اللجنة  -٣١١

تشــــــرين األول/أكتوبر إىل  ٢٨يف شــــــرم الشــــــيخ، مصــــــر، يف الفترة من  ٢٠١٩الراديوية لعام 
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٢
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    املستقبلدور اللجنة يف   -طاء  
قًا لقرار   -٣١٢ بل"، وف جدول األعمال املعنون "دور اللجنة يف املســــــتق ند  نظرت اللجنة يف ب

  .٧٣/٩١اجلمعية العامة 
سياوتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسي و  -٣١٣ باكستان والربازيل وسويسرا و إندوني

والصـــني وفرنســـا وكوســـتاريكا وكولومبيا واهلند والواليات املتحدة. وتكلم ممثل مصـــر نيابًة عن 
ــــــتاريكا نيابًة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا  ٧٧جمموعة ال والصــــــني وممثلة كوس

ــــــيلي وفن-(دولة ــــــلفادور وش -زويال (مجهوريةمتعددة القوميات) واجلمهورية الدومينيكية والس
ـــتاريكا واملكســـيك. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضـــاء الب وليفارية) وكوبا وكوس

  أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أيضا.
اللجنة على أهنا تتيح، مع جلنتيها الفرعيتني، بدعم من مكتب شــــــؤون الفضــــــاء  تواتَّفق  -٣١٤

يل على استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه اخلارجي، منربًا مشتركًا فريدًا لتعزيز التعاون الدو
  يف األغراض السلمية على الصعيد العاملي.

ورأى أحد الوفود أن من واجب الدول األعضــــــاء يف اللجنة أن تعزز على حنو فعال دور   -٣١٥
اللجنة وأمهيتها يف معاجلة مجيع املســائل املتعلقة باســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية. 

ذلك الوفد أيضًا أن مجيع القواعد احلاكمة لألنشطة الفضائية ينبغي أن ُتعتمد يف إطار اللجنة  ورأى
  مع التقيد التام بالنظام الداخلي املعمول به، وليس يف إطار منابر أخرى غري رمسية أو آليات بديلة.

دورها األساسي وُرئي أن من املهم أن حتافظ كل من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني بقوة على   -٣١٦
يف صـــوغ وتفســـري وتطبيق القواعد واللوائح املتصـــلة باألنشـــطة املنفذة يف الفضـــاء اخلارجي حىت 

يتفتت اإلطار القانوين احلاكم لتلك األنشــطة الفضــائية، وأن تعزز دورها من خالل التكيف مع   ال
جديد فاعلة  ياجات املطلوبة، مثل ظهور جهات  لدول التغري يف حقائق الواقع واالحت ة من غري ا

  وأنشطة جديدة، من قبيل تنمية املوارد الفضائية وإزالة احلطام الفضائي.
وُرئي أن من الضــــــروري دعم العمل الذي تضــــــطلع به املراكز اإلقليمية لتدريس علوم   -٣١٧

شطة التبادل والتعاون بني خمتلف املراكز سبة إىل األمم املتحدة، وتعزيز أن ضاء، املنت  وتكنولوجيا الف
  اإلقليمية من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية.

ساليب العمل لديها ولدى جلنتيها الفرعيتني يف إطار   -٣١٨ ونظرت اللجنة يف مسألة احلوكمة وأ
 ٢٠١٨البند احلايل، وفقًا لالتفاق الذي مت التوصـــــــل إليه يف دورهتا احلادية والســــــتني، يف عام 

)A/73/20 ٣٨٢، الفقرة.(  
على اللجنة مذكرة من األمانة بشــــأن احلوكمة وأســــاليب العمل لديها ولدى  توُعرضــــ  -٣١٩

العلمية والتقنية )، كانت قد ُعرضت على اللجنة الفرعية A/AC.105/C.1/L.377وجلنتيها الفرعيتني (
  .٢٠١٩واللجنة الفرعية القانونية، يف دورتيهما املعقودتني يف عام 

عام   -٣٢٠ باألعمال املتوخاة يف  عددة  ٢٠١٩وأحاطت اللجنة علمًا  يف إطار خطة العمل املت
ــــــنوات الواردة يف تقرير كل من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية عن  الس
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عقودة يف عـــام دو مل همـــا ا ن م لتـــذييـــل؛ A/AC.105/1202( ٢٠١٩رة كـــل  ملرفق األول وا ، ا
  ).٢٧٧-٢٧٢، الفقرات A/AC.105/1203و

اليت ســـيبدأ املتعلقة باحلوكمة وأســـاليب العمل  ووافقت اللجنة على التدابري اإلدارية التالية  -٣٢١
  : ٢٠٢٠لديها ولدى جلنتيها الفرعيتني اعتبارا من عام تطبيقها 
بيانات من أجل نشــــــرها على املوقع الشــــــبكي ملكتب  طوعا الدول قدمت إذا  )(أ  

 خالل مجيع مناســب وقتيف املوقع الشــبكي يف  هاألمانة حتميللشــؤون الفضــاء اخلارجي، فينبغي 
الدورات. وعلى الوفود أن تبلغ األمانة، عند تقدمي البيانات ألغراض الترمجة الفورية، مبا إذا كان 

  ميكن حتميل البيان؛
ينبغي أن تظل مدة إلقاء كل بيان حمددة بعشــــــر دقائق على األكثر لكل وفد.   )(ب  

ــــــتخدام جهاز ضــــــبط الوقت يف مجيع الدورات. وعلى رئيس كل دورة أن ي نبِّه الوفد وينبغي اس
املتكلم قبل دقيقة واحدة من انقضــــــاء الوقت املخصــــــص له وأن يتدخل لوقف إلقاء البيان عند 

  انقضاء الدقائق العشر؛ 
ضاحية. وعلى رئيس   )(ج   ضبط الوقت لدى إلقاء العروض اإلي ستخدام جهاز  ينبغي ا

خصـــص له وأن يتدخل لوقف الدورة أن ينبِّه الوفد املتكلم قبل دقيقة واحدة من انقضـــاء الوقت امل
  دقيقة؛ ١٥تقدمي العرض اإليضاحي عند انقضاء 

ُيطلب إىل األمانة أن تبلغ الدول األعضاء يف اللجنة بكيفية طلب عدم تلقي نسخ   )(د  
  ورقية من وثائق ما قبل الدورة؛

عاملة والعروض   (هـ)   نة نشــــــر اجلدول الزمين الجتماعات األفرقة ال ُيطلب إىل األما
حية التقنية واألحداث اجلانبية قبل انعقاد الدورة ذات الصــلة على صــفحات املوقع الشــبكي اإليضــا

  للمكتب املخصصة لدورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني؛
ُيطلب إىل األمانة إعداد إرشــــادات ُتنشــــر على املوقع الشــــبكي ملكتب شــــؤون   )(و  

أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، الفضـــــاء اخلارجي وتتضـــــمن معلومات عملية عن كيفية متابعة 
  وكذلك معلومات عن اإلجراءات املتعلقة بطلبات العضوية ومركز املراقب لدى اللجنة؛

ُيطلب إىل األمانة توجيه خطابات الدعوة، مع اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال،   )(ز  
  وفود؛قبل انعقاد الدورات بوقت يكفي لتجهيز األذونات احلكومية الالزمة لل

عملها يف املســـــتقبل" يف جدول  لوب"دور اللجنة وأســـــ معنونُيدرج بند منتظم   )(ح  
أعمال اللجنتني الفرعيتني إلتاحة املجال ملناقشــة املســائل الشــاملة ملجاالت متعددة؛ وُيعدَّل عنوان 

 لوبوأســالبند احلايل يف جدول األعمال ("دور اللجنة يف املســتقبل") وفقا لذلك إىل "دور اللجنة 
   .عملها يف املستقبل"

ئتجنة بأن بعض الوفود ســوف لال ُأبلغت  -٣٢٢ فيه ممثلون  ُيدعىغري رمسي  اســتشــاريافريقا  ْنشــِ
ــــــوا  أنإىل  ائهاأعضـــــــ منالدول املهتمة  جلميع التدابري اإلدارية املتعلقة يف إطار غري رمسي يناقش

  .الفرعيتني هيئتيهايها ولدى لد العملاليب وأس باحلوكمة
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هت اللجنة باملناقشة البناءة اليت ُأجريت بشأن احلوكمة وأساليب العمل خالل الدورة ونوَّ  -٣٢٣
احلالية، واتفقت على مواصـــــلة النظر، يف إطار خطة العمل احلالية، يف عدة مســـــائل ُأثريت خالل 

  هذه املناقشة.
    

    االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء  -ياء  
لجنة يف بند جدول األعمال املعنون "االســتكشــاف واالبتكار يف الفضــاء"، وفقًا نظرت ال  -٣٢٤

  . ٧٣/٩١لقرار اجلمعية العامة 
بان والواليات   -٣٢٥ يا ند وال يا واهل كل من الصــــــني وكولومب ند ممثلو  هذا الب طار  وتكلم يف إ

  كلمات تتعلق هبذا البند. أيضا العام لآلراء، ألقت دول أعضاء أخرى املتحدة. وأثناء التبادل
  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند:  -٣٢٦

  مه ممثل الواليات املتحدة؛يف املجموعة الشمسية"، قدَّالبشري وجود ال"توسيع   (أ)  
 الفضــائيةاملشــترك بني معهد علوم الفضــاء واملالحة الســحيق "أســطول الفضــاء   (ب)  

  مه ممثل اليابان؛"، قدَّيتوغل يف املجموعة الشمسيةوالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 
  مه ممثل فرنسا؛"، قد٢٠٢٠َّالعمل يف الفضاء عام "  (ج)  
قبلة"، املاالســـتكشـــافات لفضـــاء يف تدعيم لاإلنســـان غزو "االســـتفادة من تاريخ   (د)  

  يند"؛امه مراقب عن منظمة "فور أول مونكقدَّ
  مته ممثلة كندا؛"بعثة تشكيلة رادارسات"، قدَّ  )(ه  
"حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألردن حول الشراكة العاملية من أجل   (و)  

  مه ممثل األردن؛االستكشاف واالبتكار يف الفضاء" قدَّ
انية الســـتكشـــاف الفضـــاء اجلوي يف جمال االســـتكشـــافات "أنشـــطة الوكالة الياب  (ز)  

  مه ممثل اليابان؛القمرية"، قدَّ
مه ": ســواتل كيوبســات اإليطالية للتعاون الدويل"، قدَّســياكيوبوليأرغومون "  (ح)  

  ممثل إيطاليا؛
  املتحدة؛إلمارات العربية املتحدة للفضاء"، قدَّمه ممثل اإلمارات العربية ا برنامج"  (ط)  
بعثة "بعثات علوم الفضـــاء اهلندية: يف خدمة املجتمع العلمي العاملي" (مبا يشـــمل   (ي)  

  مه ممثل اهلند؛"، قدَّمركبة املريخ املدارية وبعثة أستروسات وإعالن فرص الزهرة
"مشـــروع التدويل املؤســـســـي يف املعهد الوطين لبحوث الفضـــاء: فرص جديدة   (ك)  

  مته ممثلة الربازيل؛حثي"، قدَّللتعاون األكادميي والب
  مه ممثل اهلند؛: خطط اهلند للهبوط على القمر"، قدَّ"٢-شاندريان"  (ل)  
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والتعاون  يقالعموالقيادة يف الفضـــــاء  والتتبُّع لقياس البعديل يةشـــــبكة الصـــــينال"  (م)  
  مه ممثل الصني؛"، قدَّالدويل

  ؛مه ممثل الواليات املتحدةاملستقبل"، قدَّ"شراكات القطاع اخلاص قاطرة   (ن)  
قدَّمه  ،الفضاء"املستجدة يف جمال بلدان ال: مشاركة يَّةقرية القمرال مشروع حتقيق"  (س)  

  مراقب عن املجلس االستشاري جليل الفضاء.
ــــارت اللجنة إىل أهن  -٣٢٧ ــــتكشــــاف  الدورة احلالية ألول مرة يف ا تنظر أثناءوأش موضــــوع االس

 كبند يفقد أضـيف وضـوع جدول أعماهلا، وأن هذا امل مدرجًا يف واالبتكار يف الفضـاء باعتباره بندًا
يف املذكرة اليت  ، وُعرضفريق العمل املعين باالســتكشــاف واالبتكارعمال بتوصــيات  جدول أعماهلا

ية من أجل االســتكشــاف واالبتكار يف الشــراكة العامل - ١األولوية املواضــيعية أعدهتا األمانة بعنوان "
تلك املذكرة هي أول وثيقة لألمم املتحدة على أن أوضــــحت )، وA/AC.105/1168( "جمال الفضــــاء

  أمهية االستكشافات البشرية يف الفضاء خارج نطاق املدار األرضي املنخفض.اإلطالق تؤكد على 
والحظت اللجنة أن الوفود املشـــاركة يف الدورة احلالية قدمت معلومات بشـــأن التطورات يف   -٣٢٨

جمال االستكشاف واالبتكار يف الفضاء، وقدمت تفاصيل عن األنشطة والربامج الوطنية، باإلضافة إىل 
تكار يف أمثلة على التعاون الثنائي واملتعدد األطراف والدويل الذي عزز أهداف االســــــتكشــــــاف واالب

الفضــــاء. وُقدمت يف ســــياق املناقشــــات معلومات تناولت مجلة أمور منها أنشــــطة البحث والتطوير؛ 
ألنشطة االستكشاف واالبتكار يف الفضاء؛ والتخطيط  حموريمركز  إقامةوبرامج املالحة الفضائية؛ و

طة الفضـــاء الصـــينية؛ ؛ واألنشـــطة املتصـــلة باملحطة الفضـــائية الدولية وحمالعلمية املريخإلنشـــاء مدينة 
ساتل و ستخدام   كمرصد متعدد األطوال املوجية؛ والبعثات املختلفة املتجهة إىل القمر واملريخ والزهرةا

اليت جيري  القمريةبوابة املنصـــــة املدارية ؛ وبشـــــأهناالتعاون املناســـــبة  فرصوالكويكبات و واملشـــــتري
البعثات البشرية والروبوتية التخطيط إلنشائها كمحطة رحالت ميكن استعماهلا بشكل متكرر إلطالق 
إىل بعثات الفضاء السحيق منها؛ واملركبة الفضائية اجلديدة اليت ميكن استخدامها يف نقل اللوجستيات 

وبعثة مشســية متخصــصــة تركز كويكب؛ ســطح على عملية اهلبوط الثانية ؛ وحىت منطقة املدار القمري
وجهاز تتبع للنظائر الكهرمغنطيســــية حلوادث اندماج النجوم على دراســــة اهلالة الشــــمســــية الداخلية؛ 

؛ وبعثة لدراســـــة ورصـــــد مكونات الغالف اجلوي للكواكب اخلارجية؛ والســـــواتل النيوترونية الثنائية
  املطلقة الستكشاف الفضاء السحيق. 

ر املتزايد لقطاع الصـــــناعة والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك الشـــــركات ونوهت اللجنة بالدو  -٣٢٩
شراكات بني  شئة، يف أنشطة االستكشاف واالبتكار يف الفضاء، مبا يشمل العمل من خالل ال النا

  القطاعني العام واخلاص. 
وأشارت اللجنة إىل أن استكشاف الفضاء بات مصدرا لإلهلام وحافزا على املشاركة لدى   -٣٣٠
ور العام، وخصـــوصـــا الشـــباب، مما يســـاهم يف تعزيز اإلقبال على دراســـة العلوم والتكنولوجيا اجلمه

   .واهلندسة والرياضيات
وأشارت اللجنة إىل أن إشراك البلدان النامية يف أنشطة استكشاف الفضاء أمر مستصوب   -٣٣١

  لضمان فتح أبواب تلك األنشطة أمام مجيع البلدان دون إقصاء. 
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اللجنة مع التقدير باملنتدى الدويل الثاين الســـتكشـــاف الفضـــاء الذي اســـتضـــافته ونوهت   -٣٣٢
، وناقش خالله املشاركون من الوزراء ورؤساء وكاالت الفضاء، مما ٢٠١٨اليابان يف آذار/مارس 

دولة ومنظمة حكومية دولية، مســتقبل اســتكشــاف الفضــاء على الصــعيد الدويل،  ٤٠يزيد على 
 الدويل الستكشافلث وثائق ختامية، كان من بينها وثيقة مبادئ طوكيو واتفقوا على إصدار ثال

  اليت تربز أمهية استكشاف الفضاء والضرورة البالغة للتعاون الدويل.  للفضاء
مع التقدير حبلقة العمل املشــتركة بني األمم املتحدة واألردن  أيضــًا علمًا وأحاطت اللجنة  -٣٣٣

شراكة العاملية من أجل ا شأن ال ضاء، اليت عقدت يف عمَّان يف ب الستكشاف واالبتكار يف جمال الف
)، وهي أول حلقة عمل مكرســة هلذا املوضــوع A/AC.105/1208انظر الوثيقة ( ٢٠١٩آذار/مارس 

شؤون الفضاء اخلارجي، وكان من بني  شترك يف تنظيمها مكتب  شطة ي ضيع اليت تناولتها األن املوا
  املتعددة القطاعات وبناء القدرات والتفكري االستراتيجي.

ــــــارت اللجنة إىل احلدث الذي نظم يف ا  -٣٣٤ ليوم ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، أش
ية، لالحتفال بذكرى بعثة أبولو  لدورة احلال يا يف تاريخ ١١األول من ا ، اليت متثل معلما رئيســــــ

  استكشاف الفضاء، ومشل مناقشات حول مستقبل استكشاف الفضاء.
ظمت يف هبو مركز فيينا الدويل خالل دورهتا اليت ُن ،ونوهت اللجنة أيضـــــــا باملعارض  -٣٣٥

تاريخ وآفاق االســتكشــافات واملبتكرات يف عامل الفضــاء جتســد تضــمنت عروضــا احلالية، واليت 
 على السواء.

    
    "٢٠٣٠خطة "الفضاء  -كاف 

"، وفقــا لقرار ٢٠٣٠‘الفضـــــــاء ‘خطــة "نظرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنون   -٣٣٦
ية مة   اجلمع عا طار خطة العمل ٧٣/٩١ال جدول األعمال يف إ يدا يف  جد ندا  باره ب باعت عدِّدة ،  املت
  .٢٠٢٠حىت دورهتا الثالثة والستني، يف عام  امدرجا يف جدول أعماهل يظلاملقرر أن  من السنوات
" يف ٢٠٣٠ووفقا للقرار الذي اختذته اللجنة، أنشــــئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــاء   -٣٣٧

تنفيذها،  وخطة "٢٠٣٠الفضاء "إطار هذا البند من جدول األعمال من أجل مواصلة وضع خطة 
   .٧٣/٦استنادا إىل الواليات املستمدة من قرار اجلمعية العامة 

وتكلَّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســــــي وأملانيا وإندونيســــــيا   -٣٣٨
، والربازيل والصني وفرنسا وكولومبيا واململكة املتحدة والنمسا واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء

ألقى ممثِّلو دول أعضــــاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند. كما تكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّل مصــــر 
ــــــتاريكا وممثلةوالصــــــني  ٧٧نيابًة عن جمموعة ال نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي  كوس

لة يا (دو ــــــيلي وفن-وبوليف فادور وش ــــــل ية والس لدومينيك ية ا يات) واجلمهور عددة القوم زويال املت
  البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك.-(مجهورية

ــامــل املعين خبطــة   -٣٣٩ ــة عمــل مقــدَّمــة من مكتــب الفريق الع ــة ورق وعرضــــــــت على اللجن
خلطة "الفضـــاء  األوىل املســـودةتتضـــمن صـــيغة مدجمة من  )٣١٧.L/١٠٥.A/AC)" ٢٠٣٠ "الفضـــاء
" وخطة تنفيذها، من أجل إجراء املزيد من املفاوضـــــات بشـــــأهنا خالل اجتماعات الفريق ٢٠٣٠
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على اللجنة أيضا ورقة اجتماع تتضمن مسودة  وُعرضتالدورة الثانية والستني للجنة.  أثناءالعامل 
  ).A/AC.105/2019/CRP.15( يذها" وخطة تنف٢٠٣٠منقحة خلطة "الفضاء 

ــــــت -٣٤٠  الفضـــــــاء جيل اندماج منتدى نتائجمعت اللجنة إىل عرض إيضـــــــاحي عنوانه "واس
  .الفضاء جليل االستشاري املجلس عن املراقب قدَّمه"، ٢٠١٩ لعام
ـــاعدة من   -٣٤١ والحظت اللجنة مع التقدير العمل الذي يضـــطلع به مكتب الفريق العامل، مبس

 وأشارت" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠أعاله خلطة "الفضاء  ااألوىل املشار إليه املسودةاألمانة، يف إعداد 
العمل يف إعدادها اســتند  أنإىل أن هذه املســودة توفر أســاســا جيدا إلجراء مزيد من املفاوضــات و

، فضــــــال عن احلني ذلك املداوالت اليت جرت يف اجتماعات الفريق العامل اليت عقدت حىت إىل
   يف اللجنة.عدة دول أعضاء املقدَّمة من  الكتابيةاإلسهامات 

مجاعية بذلتها  جهودمثرة  مها" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠أنَّ خطة "الفضاء  إىلاللجنة  أشارتو  -٣٤٢
شاملة رفيعة املستوى  دوهلا شرفاألعضاء من أجل إعداد وثيقة  ست ستقبل ت سلط امل ضوء على  وت ال

ضاء  ساين منه. اهلامدور الف سيجنيها املجتمع اإلن سعة النطاق اليت  أن هذه اخلطة  رأتو والفوائد الوا
ــــع يفللمجتمع الدويل  إهلام ينبوعوخطة تنفيذها ينبغي أن تكونا  ــــ خالل من ،نطاقه األوس  جيعهتش

ضاء و االستفادةعلى  ضاء  التطبيقاتمن تكنولوجيا الف ستمدة من الف ضائية والبيانات امل تعزيز  يفالف
  النمو االقتصادي والتنمية املستدامة واالزدهار.

إذكاء  هو" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠من خطة "الفضـــاء  الغرضوالحظت اللجنة كذلك أنَّ   -٣٤٣
خطط التنمية العاملية والترويج هلذا االســتخدام  تنفيذية يف اســتخدام األدوات الفضــائأمهية الوعي ب

إطار ســنداي ووأهدافها وغاياهتا  ٢٠٣٠أجل خطة التنمية املســتدامة لعام  منال ســيما ووتعزيزه، 
الدول األطراف يف اتفاق  هبا تعهدتوااللتزامات اليت  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث، 

  باريس بشأن تغيُّر املناخ.
فرصـــة فريدة  توفران" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠خطة "الفضـــاء  والحظت اللجنة كذلك أنَّ  -٣٤٤

إلبراز األمهية املســتمرة للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية وجلنتيها الفرعيتني 
منابر فريدة للتعاون  االكيانات، وذلك بوصـــــفهومكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي وتعزيز تلك 

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة  الدويل يف استكشاف وا
   أجل منفعة ومصلحة البشرية مجعاء. منالفضاء اخلارجي 

ــاملة" ينبغي أن تتضــمن أهدافا ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضــاء   -٣٤٥  ىمنح ذات ش
 أنوتكملها خطة تنفيذ تتضمن تدابري عملية ونواتج ملموسة،  وأن، موجزة بعبارة تصاغمستقبلي 

الذي ميثل  ٥٠تســتند إىل األولويات املواضــيعية الســبع اليت وضــعتها اللجنة يف ســياق اليونيســبيس+
عمال أســاســا جيدا لتحديد األهداف األســاســية لأليوفر عاجلة املجاالت الرئيســية وملهنجا شــامال 

   املقبلة للجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
األعضــاء قد أعربت، من خالل وضــع وتطبيق خطة  دوهلاوأشــارت اللجنة كذلك إىل أنَّ   -٣٤٦

" وخطة تنفيذها، عن األمهية اليت توليها للشــــراكات العاملية وتعزيز التعاون فيما ٢٠٣٠"الفضــــاء 
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يانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بني الدول األعضـــاء وك
  . االقتضاء حسب ،وقطاع الصناعة وكيانات القطاع اخلاص

فرصــة هامة إلظهار التزام  وفران" وخطة تنفيذها ت٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضــاء   -٣٤٧
ــؤون الفضــاء اخلارجي، مبعاجلة التغريات يف تنفيذ  اللجنة وجلنتيها الفرعيتني بالقيام، بدعم من مكتب ش

جهزة األ منأنشطة الفضاء اخلارجي اليت نتجت عن تنوع تلك األنشطة والعدد املتزايد من املشاركني، 
مبا يف ذلك القطاع الصــــــناعي والقطاع اخلاص، كومية على الســــــواء، احلكيانات غري الوكومية احل

  وكذلك مبواصلة االستجابة، حسب االقتضاء، هلذه التغيريات ومعاجلة القضايا اجلديدة والناشئة. 
" وخطة تنفيذها ينبغي أن تؤكدا على ضــرورة أن ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضــاء   -٣٤٨

 ضــرورةو اســتخدامهاألجيال احلالية واملقبلة ل ميكنة يظل الفضــاء اخلارجي بيئة تشــغيلية مســتقرة وآمن
على االضـــطالع باألنشـــطة الفضـــائية، مبا يتفق مع القانون الدويل، من خالل تعزيز إطار  القدرةإتاحة 

  للحوكمة يشجع األمان واملشاركة واالبتكار وضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 
" وخطة تنفيذها ينبغي أن تكفال الوضـــوح ٢٠٣٠نَّ خطة "الفضـــاء ورأت بعض الوفود أ  -٣٤٩
 يقصـــدحتظى بالقبول العام. وكمثال على ذلك،  اريفاســـتخدام املفاهيم يف ظل عدم وجود تع يف

مبفهوم "احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي" القواعد واللوائح التنظيمية املنبثقة من العمليات 
أي  منالقواعد واللوائح التنظيمية الناجتة  النجزة حتت رعاية األمم املتحدة، املتعددة األطراف امل

ــــــتند إىل القانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمم  هوعمل انفرادي من جانب دولة ما، و يس
املتحدة املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي، فضـــــال عن مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي، 

  معية العامة ذات الصلة، واملسامهات املقدمة من اللجنة من أجل حتقيق هذه الغاية. وقرارات اجل
التصــميم على  جتســدا" وخطة تنفيذها ينبغي أن ٢٠٣٠ورأت بعض الوفود أنَّ خطة "الفضــاء   -٣٥٠

تنمية األنشــطة الفضــائية تنمية مســتدامة ل ملؤاتيةا األوضــاعمعاجلة أوجه عدم املســاواة بني البلدان وهتيئة 
" ٢٠٣٠التنمية املســــتدامة. ولدى القيام بذلك، ينبغي خلطة "الفضــــاء شــــاملة للجميع على حنو يدعم 
البلدان  بني القائمة معاجلة الفجوة ملموســـــة وتدابري رامية إىل خطواتوخطة تنفيذها أيضـــــا أن حتددا 

  .املحدودة أو املنعدمة القدرة يف هذا الشأنالقدرات والتكنولوجيات الفضائية املتقدمة والبلدان  ذات
" وخطة تنفيذها ينبغي أن تنفذا على حنو يتســق ٢٠٣٠ورأت بعض الوفود أنَّ خطة "الفضــاء   -٣٥١

دويل املنطبق وينبغي يف الوقت نفســه أن حتثا الدول بقوة مع حقوق والتزامات الدول مبوجب القانون ال
على االمتناع عن وضــع واعتماد وتطبيق أي تدابري اقتصــادية أو مالية أو جتارية أحادية اجلانب ميكن أن 

" وخطة تنفيذها، وخباصــة يف البلدان ٢٠٣٠تعرقل األنشــطة الفضــائية والتنفيذ الكامل خلطة "الفضــاء 
" ٢٠٣٠الوفود أنَّ من الالزم تنشــيط الشــراكة العاملية لكفالة تطبيق خطة "الفضــاء النامية. ورأت تلك 

سلِّمينبغي أن  "٢٠٣٠وخطة تنفيذها، وأنَّ خطة "الفضاء  ضرورة تعبئة املوارد املالية وبناء القدرات  ت ب
  اتية وعلى أساس غري متييزي.ؤونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية بشروط م

أيضــا يف  األمهية بالغ عنصــرحد الوفود أنَّ اســتخدام املدار الثابت بالنســبة لألرض ورأى أ  -٣٥٢
اجلهود املبذولة لتعزيز مســـامهة الفضـــاء يف التنمية املســـتدامة. ورأى ذلك الوفد أنَّ خطة "الفضـــاء 

إمكانية الوصـــــول إىل املدار  عادلســـــبال تكفل على حنو  ا" وخطة تنفيذها ينبغي أن حتدد٢٠٣٠
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سبة الثابت شراكات مع املنظ والسيماجلميع الدول،  لألرض بالن شيط ال مات الدولية من خالل تن
  األخرى، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان معينة. 

" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠وضــع خطة "الفضــاء  عند الضــروري، منورأى أحد الوفود أنَّ   -٣٥٣
على  ســاعدتأن  الفضــائيةيظل حمور التركيز الرئيســي هو تبيان الســبل اليت ميكن هبا لألنشــطة  أن

" وخطة تنفيذها ال ٢٠٣٠حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة. ورأى ذلك الوفد أنَّ خطة "الفضــــاء 
 خبصوصاملناقشة  قيدأيضا  هيأو النظر يف بنود  مصطلحاتمن أجل تعريف  اينبغي أن تستخدم
  ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. الاملبادئ التوجيهية 

 الحظت" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠املســامهة يف املناقشــات بشــأن خطة "الفضــاء  ويف إطار  -٣٥٤
لندوة املشـــتركة بني األمم املتحدة والنمســـا اليت ســـتعقد حتت عنوان لالرئيســـي  املحور أناللجنة 

ــــتفادة  "الفضــــاء: أداة ــــيةاولالس ــــا، يف الفترة من والتعاون لدبلوماس  ٤إىل  ٢" يف غراتس، النمس
 على وكذلك الفضـــائية والتكنولوجيا الفضـــاء علوم على ينصـــب ســـوف ،٢٠١٩أيلول/ســـبتمرب 

  .الفضائية والسياسات الفضاء قانون
املشترك بني األمم املتحدة والنمسا، الذي منتدى الفضاء العاملي أنَّ  أيضاوالحظت اللجنة   -٣٥٥

 موضوعيركز على  سوف، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١٨سيعقد يف فيينا يف الفترة من 
"إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء للجميع" وسوف يسعى إىل كفالة استمرار احلوار داخل املجتمع 

" وخطة ٢٠٣٠حول خطة "الفضــــاء  ريةاجلايف املناقشــــات يســــاهم هذه املســــألة و حولالعاملي 
  . هبماتنفيذها والتوعية 

، املعقودة يف ٧٥٥الــــــــــاللجنة، يف جلســـتها  دعت ،٧٣/٩١وعمًال بقرار اجلمعية العامة   -٣٥٦
رئاسة أعضاء ب نعقاداال إىل" ٢٠٣٠، فريقها العامل املعين خبطة "الفضاء ٢٠١٩حزيران/يونيه   ١٢

املكتب، الذي يتألف من الرئيس، عوين حممد خصـــــاونة (األردن)، ونائيب الرئيس، ماريا أســـــونتا 
  دورين بروناريو (رومانيا)، وتساعده األمانة.-أتشيلي ساباتيين (إيطاليا) ودوميترو

غري  وكذلك مشــاورات جلســات أربع" ٢٠٣٠وعقد الفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء   -٣٥٧
"وخطة تنفيذها. وأقرَّت اللجنة ٢٠٣٠رمسية من أجل املضــــــي قدما يف العمل يف خطة "الفضــــــاء 

، تقرير الفريق العامل، الذي يرد ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢١املعقودة يف  ٧٦٨الفرعية، يف جلســـتها 
  يف املرفق األول هبذا التقرير.

   
   مسائل أخرى  -الم  

جدول   -٣٥٨ ند  نة يف ب ية نظرت اللج قًا لقرار اجلمع ئل أخرى"، وف مال املعنون "مســـــــا األع
  .٧٣/٩١ العامة
ــيا وإيران (مجهوريةهذا م يف إطار وتكلَّ  -٣٥٩ اإلســالمية) -البند ممثلو االحتاد الروســي وإندونيس

وســـويســـرا والصـــني وكوســـتاريكا والواليات املتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول 
  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أيضا. 
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": اخلطة الربناجمية املقترحة "استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ٥الربنامج   -١  
    ٢٠١٨وأداء الربامج لعام  ٢٠٢٠ لعام
مديرة مكتب شؤون  عرضت، ٢٠١٩ حزيران/يونيه ١٤اليت ُعقدت يف  ٧٥٨يف اجللسة   -٣٦٠

  اللجنة ما يلي: علىالفضاء اخلارجي 
هنا "  (أ)    Programme 5, ‘Peaceful uses of outer space’: proposedورقة اجتماع عنوا

programme plan for the period 2020 and programme performance for 2018"  استخدام ‘ ٥(الربنامج
ــــــلمية وأداء الربامج  ٢٠٢٠اخلطة الربناجمية املقترحة لعام : ‘الفضـــــــاء اخلارجي يف األغراض الس

  )؛A/AC.105/2019/CRP.8( )٢٠١٨ لعام
  ).A/74/6 (sect. 6)( ٢٠٢٠امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   (ب)  
ــــــتخد  -٣٦١ ــــــامهات يف خطة برنامج اس ام الفضــــــاء اخلارجي يف وُدعيت اللجنة إىل تقدمي مس

سيق  سلمية قبل أن ختتتم جلنة الربنامج والتن وهي اهليئة الفرعية التابعة للجمعية العامة  -األغراض ال
  استعراضها الرمسي للربنامج يف دورهتا التاسعة واخلمسني. -املعنية بالتخطيط والربجمة والتنسيق 

طة الربناجمية وطريقة عرضــها اجلديدة من هت اللجنة مبا يتســم به الشــكل اجلديد للخونوَّ  -٣٦٢
ــــــارت إىل أن النتائج املحققة يف عام  والنتائج املزمع حتقيقها يف  ٢٠١٨وضــــــوح وإجياز. كما أش

، اليت سلط عليها الضوء، ُتوضح بشكل أفضل األعمال اليت يضطلع هبا مكتب شؤون ٢٠٢٠  عام
  . ٢٠٢٠الربناجمية املقترحة لعام  الفضاء اخلارجي وُتيسر فهمها. ووافقت اللجنة على اخلطة

بت بعض الوفود بفرصة تقدمي مسامهات يف اخلطة الربناجمية املقترحة ونوهت باتساع ورحَّ  -٣٦٣
نطاق أعمال املكتب وأمهيتها. وُطِلبت معلومات عن أوجه التعاون والشــــراكات اليت يضــــطلع هبا 

  ارث.املكتب يف إطار أنشطته الرامية إىل احلد من أخطار الكو
  وُأشري إىل ضرورة توفري موارد كافية للمكتب من أجل مواصلة تنفيذ أعماله.  -٣٦٤

    
    عضوية اللجنة  -٢  

ـــــنغافورة االنضـــــمام إىل عضـــــويتها (  -٣٦٥ )، A/AC.105/2019/CRP.3رحَّبت اللجنة بطلب س
، بأن تصــبح ســنغافورة ٢٠١٩العامة يف دورهتا الرابعة والســبعني، يف عام وقرَّرت توصــية اجلمعية 

  عضوًا يف اللجنة.
)، وقرَّرت A/AC.105/2019/CRP.4ورحَّبت اللجنة بطلب رواندا االنضمام إىل عضويتها (  -٣٦٦

ــــية اجلمعية العامة يف دورهتا ا ــــبعني، يف عام توص ، بأن تصــــبح رواندا عضــــوًا ٢٠١٩لرابعة والس
  اللجنة. يف

االنضــــــمـــام إىل عضــــــويتهـــا  الـــدومينيكيـــة اجلمهوريـــةورحَّبـــت اللجنـــة بطلـــب   -٣٦٧
)A/AC.105/2019/CRP.18 وقرَّرت توصــــية اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والســــبعني، يف عام ،(

  اللجنة. عضوًا يف لدومينيكيةا اجلمهورية، بأن تصبح ٢٠١٩
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    صفة املراقب  -٣  
فيما يتعلق بالطلبات املقدَّمة من املنظمات غري احلكومية من أجل احلصــــــول على صــــــفة   -٣٦٨

لدائم لدى اللجنة، أشـــــــارت ا ثة واخلمســــــني، يف املراقب ا ثال للجنة إىل أهنا اتَّفقت يف دورهتا ال
)، على أن ُتمنح صـــفة املراقب للمنظمات غري احلكومية على ٣١١، الفقرة A/65/20( ٢٠١٠  عام

لحصـــول على أســـاس مؤقَّت، لفترة ثالث ســـنوات، إىل أن ترد معلومات عن حالة طلبها املقدَّم ل
صفة املراقب املؤقَّتة ميكن أن متدَّد  صادي واالجتماعي؛ وأنَّ  شاري لدى املجلس االقت املركز االست
سنة إضافية إذا اقتضى األمر ذلك؛ وأن متنح صفة املراقب الدائم هلذه املنظمات غري احلكومية لدى 

  التأكد من حصوهلا على املركز االستشاري لدى املجلس.
اللجنة علمًا بالطلب املقدم من رابطة القرية القمرية للحصول على صفة مراقب وأحاطت   -٣٦٩

ــــــالت ذات الصــــــلــة على اللجنــة يف ورقــة االجتمــاع  دائم لــديهــا. وُعِرض الطلــب واملراس
A/AC.105/2019/CRP.5 .  

، ٢٠١٩  متنح اجلمعية العامة، يف دورهتا الرابعة والسبعني، يف عام وقرَّرت اللجنة أن توصي بأن  -٣٧٠
رابطة القرية القمرية صفة املراقب مؤقتا لفترة ثالث سنوات إىل حني احلصول على معلومات عن حالة 

  طلبها املقدَّم للحصول على املركز االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
، مجعت األمانة معلومات ٢٠١٣اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، يف عام ووفقًا لطلب   -٣٧١

عن حالة املركز االســــتشــــاري لدى املجلس االقتصــــادي واالجتماعي الذي تتمتَّع به املنظمات غري 
). وحثَّت اللجنُة املنظمات A/AC.105/2019/CRP.6احلكومية اليت هلا صفة املراقب الدائم لدى اللجنة (

غري احلكومية، اليت هلا صـــفة املراقب الدائم لديها واليت مل تســـتهل بعد إجراءات طلب احلصـــول على 
  املركز االستشاري لدى املجلس، على أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب.

    
رابعة بشأن التحديات املحتملة حلقة النقاش املشتركة بني اللجنتني األوىل وال  -٤  

    واستدامته  الفضاء  أمن  يف
بأن حلقة نقاش مشتركة بني اللجنتني األوىل والرابعة التابعتني للجمعية  أحاطت اللجنة علمًا  -٣٧٢

العامة بشــــأن التحديات املحتملة ألمن الفضــــاء والقدرة على االســــتدامة ســــوف تعقد يف نيويورك 
قة ٢٠١٩تشــــــرين األول/أكتوبر   يف ية اللجنة (انظر الوثي قا لتوصــــــ )، ٣٨٥، الفقرة A/73/20، وف

ــــترك من مكتب٧٣/٩١و ٧٣/٧٢وقراري اجلمعية العامة  ــــؤون الفضــــاء اخلارجي  ، وبدعم مش ش
  ومكتب شؤون نزع السالح.

ها املكتبان بشــــأن حلقة ونظرت اللجنة يف املشــــروع املقترح للمذكرة املفاهيمية اليت أعدَّ  -٣٧٣
النقاش املشــــــتركة، وأوصـــــــت بأن يكون نص مشــــــروع املذكرة املفاهيمية، الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/2019/CRP.19.هو األساس ألعمال التحضري املقبلة حللقة النقاش املشتركة ،  
    

    عمال املؤقَّت لدورة اللجنة الثالثة والستنيمشروع جدول األ  -٥  
  :٢٠٢٠أوصت اللجنة بالنظر يف البنود التالية أثناء دورهتا الثالثة والستني، يف عام   -٣٧٤
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  افتتاح الدورة.  -١  
  إقرار جدول األعمال.  -٢  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٣  
  كلمة الرئيس.  -٤  
  تباُدل عام لآلراء.  -٥  
  ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُسبل   -٦  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني.  -٧  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني.  -٨  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩  
  ة لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.الفوائد العرضي  -١٠  
  الفضاء واملياه.  -١١  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٢  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٣  
  عملها يف املستقبل. لوبدور اللجنة وأس  -١٤  
  االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء.  -١٥  
  ".٢٠٣٠خطة "الفضاء   -١٦  
ــل      ــام ــــــنوات للفريق الع ــددة الس ــل املتع ــة العم ــًا خلط ــل وفق ــالعم (يضــــــطلع ب

  ، املرفق الرابع))A/AC.105/1202 الوثيقة  (انظر
  مسائل أخرى.  -١٧  

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -ميم  

ت التــايل لــدورهتــا ودوريت جلنتيهــا الفرعيتني يف اللجنــة على اجلــدول الزمين املؤقَّ وافقــت  -٣٧٥
  :٢٠٢٠  عام
  املكان  التاريخ  

  فيينا  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  فيينا  ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٢٣  اللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  فيينا  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٢٦-١٧  يف األغراض السلمية
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      األول املرفق
" التابع للجنة استخدام ٢٠٣٠تقرير الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

    الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
األغراض الســــلمية يف دورهتا احلادية وفقًا ملا قررته جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف   -١

، ُأنشئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠والستني، املعقودة من 
، ومن املقرر أن ‘"٢٠٣٠الفضـــــاء ’" يف إطار بند جديد من جدول أعماهلا، عنوانه "خطة ٢٠٣٠

 ٢٠٢٠ثالثة والســتني، اليت ســُتعقد يف عام يظل ذلك البند مدرجًا يف جدول أعماهلا حىت دورهتا ال
)A/73/20 ٣٦٣-٣٥٨، الفقرات.(  
" وخطة تنفيذها، مبقتضــى الوالية ٢٠٣٠وقد ُكلِّف الفريق العامل بوضــع خطة "الفضــاء   -٢

املعنون "الذكرى الســـنوية اخلمســـون ملؤمتر األمم املتحدة  ٧٣/٦املســـتمدة من قرار اجلمعية العامة 
األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: الفضاء باعتباره حمركًا 

  للتنمية املستدامة".
املعين خبطة "الفضــــاء اللجنة يف دورهتا احلادية والســــتني، عقد الفريق العامل  ملا قررتهووفقا   -٣

لوضع خطة ، ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١١إىل  ٧بني الدورات من يف فترة ما " اجتماعا ٢٠٣٠
لفريق العــامــل، الوارد يف تقرير اللجنــة لوطريقــة عملــه، على النحو الوارد يف تــذييــل التقرير املوجز 

  ، املرفق الرابع).A/AC.105/1202دورهتا السادسة واخلمسني ( عنالفرعية العلمية والتقنية 
مشــــاورات غري رمسية، خالل الدورة الثانية  وأجرىوعقد الفريق العامل أربع جلســــات،   -٤

  والستني للجنة من أجل املضي قدما يف أعماله. 
  ، على النحو التايل:٢٠١٩وأشار الفريق العامل إىل خطة عمله لعام   -٥

" وخطة تنفيذها هبدف وضــعه يف ٢٠٣٠النظر يف مشــروع هيكل خطة "الفضــاء   (أ)  
  ؛دسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةصيغته النهائية حبلول هناية الدورة السا

" وخطة تنفيذها، وتقدمي مشــروع ٢٠٣٠البدء يف وضــع مشــروع خطة "الفضــاء   (ب)  
" وخطة تنفيذها إىل جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض ٢٠٣٠مدمج خلطة "الفضــــاء 

جلســات بني الدورات، حســب  لفريق العاملاالســلمية يف دورهتا الثانية والســتني. وميكن أن يعقد 
  االقتضاء، من أجل املضي قدما يف أعماله.

 لطريقةقد ُأِعدت، وفقا  الوصلوأشار الفريق العامل أيضا إىل أن قائمة تضم أمساء جهات   -٦
صفحة خمصصة للفريق العامل  صلة، وقد ُأتِيحت كذلك من خالل  شر املعلومات ذات ال عمله، لن

  ون الفضاء اخلارجي.على املوقع الشبكي ملكتب شؤ
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  يتخالل دور ه عقد جلســــــاتإىل أنالعامل وأشــــــار الفريق   -٧

. ويرد التقريران املوجزان للفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء ٢٠١٩واللجنة الفرعية القانونية يف عام 
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لمية يف تقريري اللجنتني الفرعيتني " التابع للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســ٢٠٣٠
  ، املرفق الثالث). A/AC.105/1203، املرفق الرابع؛ وA/AC.105/1202ذوي الصلة (

مة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة وقد ُعِرضــــــت على الفريق العامل ورقة عمل مقدَّ  -٨
ضاء  ضمن A/AC.105/L.317" (٢٠٣٠"الف سودة أوىل) تت ضاء خلمدجمة  م " وخطة ٢٠٣٠طة "الف

الدورة  أثناءالفريق العامل  جلســـاتتنفيذها، من أجل إجراء مزيد من املفاوضـــات بشـــأهنا خالل 
  لثانية والستني للجنة.ا
 للمســـودة األوىلنصـــا منقحا  تتضـــمنوُعِرضـــت على الفريق العامل أيضـــا ورقة اجتماع   -٩
" وخطة تنفيذها، أعده مكتب الفريق العامل، مبســاعدة من األمانة، اســتنادا ٢٠٣٠طة "الفضــاء خل

خالل الدورة الثانية  الفريق العامل ومشــاوراته غري الرمسية أثناء جلســاتإىل املناقشــات اليت دارت 
  ).A/AC.105/2019/CRP.15والستني للجنة (

، مبســــــاعدة من األمانة، هونوَّه الفريق العامل مع التقدير باألعمال اليت اضــــــطلع هبا مكتب  -١٠
" وخطة تنفيذها، وأثىن على املكتب ٢٠٣٠للمضــــــي قدما يف األعمال املتعلقة خبطة "الفضــــــاء 

  يف إدارة اجتماعات الفريق من أجل املضي قدما يف أعماله. قياديةمن كفاءة  أبداه  ملا
 A/AC.105/L.317" وخطة تنفيذها (٢٠٣٠الفريق العامل خطة "الفضـــــــاء  ناقشوقد   -١١
" ينبغي أن توضـــــع يف ٢٠٣٠)، وأكد من جديد أن خطة "الفضـــــاء A/AC.105/2019/CRP.15و

تســتهدف تســليط الضــوء على دور الفضــاء والفوائد  ،ســتوىاملرفيعة اســتشــرافية شــكل وثيقة 
سهم إسهاما كبريا يف حتسني احلياة اليومية يمصدر إهلام ك، يتيحهااملجتمعية الواسعة النطاق اليت 

   للبشر على كوكب األرض.
" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠خطة "الفضاء  تسلط أن ضرورة مسألةالفريق العامل أيضا  ناقشو  -١٢

الضوء على الدور الفريد الذي تضطلع به اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب شؤون الفضاء 
ستكشاف الفضاء اخلارجي  ستخدامه يف اخلارجي، باعتبارها منابر فريدة للتعاون الدويل يف جمال ا وا

 الدويل القانون أحكام على بناًءلحوكمة العاملية ألنشــــطة الفضــــاء اخلارجي، لو ؛األغراض الســــلمية
تعزيز احلوار فيما بني الدول املرتادة للفضــــــاء لو ؛تطوير القانون الدويل للفضــــــاءلو؛ التطبيق الواجبة

مشــاركة مجيع البلدان يف األنشــطة توســيع دائرة للعمل على و ؛والدول احلديثة العهد بارتياد الفضــاء
" كذلك أمهية ٢٠٣٠الفضــائية، مبا يف ذلك من خالل أنشــطة بناء القدرات. وســتربز خطة "الفضــاء 

  الدور الذي يؤديه الفضاء يف دعم خطط التنمية العاملية.
ات الدول األعضـــاء واملنظم بني التعاون وتوثيق العاملية الشـــراكة بأمهيةالفريق العامل  أقرو  -١٣

ضاء، يف  املنظماتاحلكومية الدولية و صناعة والقطاع اخلاص، حسب االقت غري احلكومية ودوائر ال
، ينبغي أن مثَّ ومن. عليها االتفاق مبجرد تنفيذها وخطة" ٢٠٣٠خطة "الفضــــاء  العمل على حتقيق

املجتمع الدويل من جانب استخدامها  لكي يتسىنواضحة وموجزة ومفهومة،  عبارةالوثيقة ب تصاغ
  األوسع نطاقا والعناصر الفاعلة يف القطاعني الفضائي وغري الفضائي.
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  ، مبا يلي:٢٠٢٠وأشار الفريق العامل إىل أنه سوف يضطلع، وفقا خلطة عمله لعام   -١٤
أثناء  ودجمهما" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠مواصــلة النظر يف مشــروع خطة "الفضــاء   (أ)  

ــــــُتعقدان يف عام دوريت اللجنة الفرعية العلمي . ٢٠٢٠ة والتقنية واللجنة الفرعية القانونية اللتني س
ـــــب االقتضـــــاء، من أجل  وميكن أن يعقد الفريق العامل اجتماعات يف فترة ما بني الدورات، حس

  ؛بأعماله قدمااملضي 
" وخطة تنفيذها إىل ٢٠٣٠تقدمي صــــيغة مدجمة هنائية ملشــــروع خطة "الفضــــاء   (ب)  

، من أجل النظر فيها وتقدميها إىل ٢٠٢٠الثالثة والســـــتني، اليت ســـــُتعقد يف عام اللجنة يف دورهتا 
  .٢٠٢٠اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والسبعني اليت سُتعقد يف عام 

هذه   -١٥ هات الواردة خالل  نادا إىل التوجي عد املكتب، اســــــت مل على أن ُي عا واتفق الفريق ال
مبســـاعدة من األمانة، وقدمة من الدول األعضـــاء يف اللجنة، الدورة، وكذلك املســـامهات األخرى امل

العامل ملواصــلة النظر فيه خالل  الفريق" وخطة تنفيذها، لتقدميه إىل ٢٠٣٠خطة "الفضــاء َع مشــرو
ــــــابعة واخلمســــــني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف  أثناءاليت ســــــيعقدها  االجتماعات الدورة الس

 املنقحة املســـودةيف اللجنة مدعوة إىل تقدمي املزيد من التعليقات على  األعضـــاء والدول .٢٠٢٠ عام
  . ٢٠١٩سبتمرب /أيلول ٣٠ غايته موعد يف املكتب إىل تنفيذها وخطة" ٢٠٣٠"الفضاء  خلطة
" وخطة ٢٠٣٠الفريق العامل أن املكتب رمبا يقرر تعميم مشروع خلطة "الفضاء  والحظ  -١٦

من أجل احلصـــول على مزيد من املقترحات املحددة من  وصـــلالجهات  قائمةتنفيذها باســـتخدام 
الدول األعضــــاء يف اللجنة، قبل تقدمي النص لتجهيزه ليتاح باللغات الرمسية الســــت لألمم املتحدة 

  . ٢٠٢٠قبل الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية املقرر عقدها يف عام 
  .٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١املعقودة يف  الرابعةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٧
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     رفق الثاينامل
للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية توجيهية البادئ امل    

    بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
     التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدسياق املبادئ   -أوًال  

    اخللفية    
ل البيئة الفضائية املدارية لألرض مصدرًا قابًال لالستنفاد يستخدمه حاليًّا عدد متزايد تشكِّ  -١

ية والكيانات غري احلكومية. وقد يكون النتشـــــــار احلطام  لدول من الدول واملنظمات احلكومية ا
الفضــــائي وتزايد تعقيد العمليات الفضــــائية وظهور تشــــكيالت كبرية وزيادة خماطر االصــــطدام 
والتشــويش على تشــغيل األجســام الفضــائية أثر على اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمد البعيد. 

هذه التطوُّ جلة  عا ية على وتتطلب م لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم عاون ا خاطر أن تت رات وامل
  ب اإلضرار بالبيئة الفضائية وبأمان العمليات الفضائية.يد الدويل بغية جتنُّالصع
األنشــــطة الفضــــائية أدوات أســــاســــية لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة. ومن مثَّ،  دَُّعوُت  -٢
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد هي مســألة حتظى باالهتمام لدى املشــاركني  فإنَّ
  سم باألمهية لديهم، وال سيما يف البلدان النامية.األنشطة الفضائية احلاليني واملستجدين وتتَّ يف
وعلى مر السـنني، نظرت جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السـلمية يف خمتلف   -٣

ـــتنادًا إىل هذه  ـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد من خمتلف الزوايا. واس ـــتدامة أنش جوانب اس
الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء  اجلهود الســـابقة وســـائر اجلهود ذات الصـــلة، أعدَّ

ارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية اخل
هبدف حتديد هنج شـــامل إزاء تعزيز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وتشـــمل 

بادئ التوجيهية جمموعًة هبا دوليًّا ومن االلتزامات اليت امل تدابري املعترف  مان  من ال ترمي إىل ضــــــ
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وإىل تعزيز أمان العمليات الفضائية بصفة خاصة.

 تشــغيليةً  ويســتند إعداد املبادئ التوجيهية الطوعية إىل أســاس هو إبقاء الفضــاء اخلارجي بيئًة  -٤
وتكون متاحة الســـــتكشـــــافها ، ُيحاَفظ على اســـــتخدامها يف األغراض الســـــلمية، وآمنًة ًةمســـــتقرَّ

واســـتخدامها والتعاون الدويل بشـــأهنا من جانب أجيال احلاضـــر واملســـتقبل، لصـــاحل مجيع البلدان، 
رها االقتصادي أو العلمي وبدون أيِّ نوع من التمييز ومع إيالء االعتبار بصرف النظر عن درجة تطوُّ

عدة الدول واملنظمات احلكومية الدولية، الواجب ملبدأ املســـاواة. وهتدف املبادئ التوجيهية إىل مســـا
ى ة املخاطر املرتبطة بإجراء أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي حبيث يتســـنَّ فرادى ومجاعات، على ختفيف حدَّ

ينبغي أن يعزِّز تنفيذ املبادئ التوجيهية  ،املحافظة على املنافع الراهنة وهتيئة فرص مســــــتقبلية. ومن مثَّ
الدويل يف جمال اســـتخدام الفضـــاء  ارجي يف األمد البعيد التعاوَنبشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخل

  اخلارجي واستكشافه يف األغراض السلمية.
  



A/74/20 
 

67 V.19-06075 
 

    املبادئ التوجيهية، التعريف واألهداف والنطاق    
ُتعرَّف اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا القدرة على اســتدامة إمكانية   -٥

ق األهداف املتمثلة يف التمكني ى يف املســــتقبل على حنو حيقِّإىل أجل غري مســــمَّالقيام هبذه األنشــــطة 
على حنو منصــف من االســتفادة من اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي ألغراض ســلمية، بغية 
مراعاة احتياجات أجيال احلاضـــر مع احلفاظ على بيئة الفضـــاء اخلارجي من أجل أجيال املســـتقبل. 

هداف إعالن املبادئ القانونية املنظِّمة ألنشــــطة الدول يف ميدان اســــتكشــــاف ويتماشــــى ذلك مع أ
الفضاء اخلارجي واستخدامه ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام 
سماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي)، ويدعم  الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام ال

ي احلاجة األســاســية ف ألهنا مرتبطة متامًا بااللتزام بالقيام باألنشــطة الفضــائية على حنو يلبِّهذه األهدا
املتمثلة يف ضــمان املحافظة على بيئة الفضــاء اخلارجي كبيئة مالئمة لالســتكشــاف واالســتخدام من 
جانب أجيال احلاضــــر واملســــتقبل. وتدرك الدول أنَّ احلفاظ على اســــتكشــــاف الفضــــاء اخلارجي 

  واستخدامه يف األغراض السلمية هو اهلدف املبتغى لصاحل البشرية قاطبة.
ويســتلزم هدف ضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد وتعزيزها، باملعىن   -٦

الذي حيمله على الصعيد الدويل واملبيَّن يف املبادئ التوجيهية، ضرورة حتديد السياق العام واألساليب 
ســـتمرارية يف حتســـني الكيفية اليت تبقى هبا الدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند إعداد الالزمة لال

أنشطتها الفضائية وختطيطها وتنفيذها، على التزامها باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
  لضمان احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.

ذه املبادئ التوجيهية إىل مفهوم أســـاســـي يتمثل يف ضـــرورة القيام باســـتكشـــاف وتســـتند ه  -٧
الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه على حنو يكفل اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

فإنَّ اهلدف منها هو أن تدعم الدول يف القيام بأنشـــــطة ترمي إىل احلفاظ على بيئة الفضـــــاء  ،مثَّ  ومن
ى جلميع الدول واملنظمات احلكومية الدولية اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف ليتســـنَّ

ادة الثالثة من دًا املبادئ الواردة يف املاألغراض السلمية. ويف هذا الصدد، تؤكِّد املبادئ التوجيهية جمدَّ
ُتنفَّذ أنشــــطة الدول يف جمال اســــتكشــــاف الفضــــاء  معاهدة الفضــــاء اخلارجي، واليت تنص على أْن

اخلارجي واســــــتخدامه وفقًا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة. وبناء على ما تقدَّم، 
  ذها يف الفضاء اخلارجي.وتنفِّينبغي للدول أن تستند إىل هذه املبادئ عندما ختطط أنشطتها الوطنية 

ي للمخاطر وتعزِّز املبادئ التوجيهية أيضـــًا التعاون والتفاهم على الصـــعيد الدويل بغية التصـــدِّ  -٨
الطبيعية والناجتة عن األنشــطة البشــرية، واليت ميكن أن متس مبا جتريه الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

ة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ويتماشى احلفاظ من عمليات يف الفضاء اخلارجي وباستدام
على استخدام الفضاء اخلارجي من أجل أجيال احلاضر واملستقبل مع إعالء املبدأ القائم منذ زمن طويل 

ستخدام الفضاء اخلارجي،  يف املادة األوىل من معاهدة الفضاء اخلارجي، واملتمثل يف أنَّ ستكشاف وا ا
أن ُيضـــــطَلع هبما ملا فيه فائدة ومصـــــلحة مجيع  نر واألجرام الســـــماوية األخرى، يتعيَّمبا يف ذلك القم

  العلمي، وأن يكونا ميدانًا للبشرية قاطبة. رها االقتصادي أوالبلدان، بصرف النظر عن درجة تطوُّ
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طر لألمان على الصـــعيدين وهتدف املبادئ التوجيهية إىل املســـاعدة على إعداد ممارســـات وُأ  -٩
طين والدويل فيما يتعلق بالقيام بأنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي، مع إتاحة املرونة يف تكييف هذه الو

  طر حبسب الظروف اخلاصة بكل بلد.املمارسات واُأل
ية يف تطوير   -١٠ لدول لدول واملنظمات احلكومية ا وهتدف املبادئ التوجيهية أيضـــــــًا إىل دعم ا

بما يكون مناسبًا، على حنو يقلِّص إىل احلد األدىن أو قدراهتا الفضائية من خالل مساٍع تعاونية، حس
ب بإحلاق أضرار ببيئة الفضاء اخلارجي وبأمان العمليات الفضائية، جينِّب إىل احلد املمكن خطر التسبُّ
  لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل. 

ية والتقنية وتلك وتتناول املبادئ التوجيهية اجلوانب الســياســاتية والتنظيمية والتشــغيلية والعلم  -١١
املتعلقة باألمان والتعاون الدويل وبناء القدرات من تلك األنشــطة الفضــائية. وهي تســتند إىل جمموعة 
كبرية من املعارف، وإىل خربات الدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات الوطنية والدولية غري 

احلكومية على حدٍّ ســــــواء. وتتعلق املبادئ  الكيانات احلكومية وغري همُّاحلكومية. ومن مثَّ، فهي َت
التوجيهية أيضًا جبميع األنشطة الفضائية، اجلارية أو املزمعة، حسب مقتضى احلال، كما تتعلق جبميع 
  مراحل البعثات الفضائية، مبا يف ذلك إطالقها وتشغيلها والتخلص منها بعد انقضاء عمرها التشغيلي.

فكرة مفادها أنَّ مصــــــاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية  وتقوم املبادئ التوجيهية على  -١٢
وأنشــــــطتها يف الفضــــــاء اخلارجي، من حيث إهنا تنطوي أو قد تنطوي على تبعات يف جمال الدفاع 

ن من األمن الوطين، ينبغي أن تكون متماشــية مع هدف احلفاظ على الفضــاء اخلارجي بغية التمكُّ  أو
اض الســـلمية، واحلفاظ على حالته وفقًا ملعاهدة الفضـــاء اخلارجي اســـتكشـــافه واســـتخدامه يف األغر

 ومبادئ القانون الدويل ومعايريه ذات الصلة. 

وتراعي املبادئ التوجيهية على النحو الواجب التوصـــــيات ذات الصـــــلة الواردة يف تقرير   -١٣
ــــــفافية وبناء الثقة يف أنشــــــط ة الفضــــــاء اخلارجي فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الش

)A/68/189.وميكن اعتبارها مبثابة تدابري ممكنة لكفالة الشفافية وبناء الثقة ،(  
   

    حال املبادئ التوجيهية    
توفِّر املعاهدات واملبادئ احلالية لألمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي إطارًا قانونيًّا أساسيًّا   -١٤

  للمبادئ التوجيهية. 
لدويل، غري أنَّ أيَّ إجراء   -١٥ قانون ا واملبادئ التوجيهية طوعية وغري ُملِزمة قانونًا مبوجب ال
لقانون الدويل ومعايريه املنطبقة. وقد صـــــيغت ســـــقًا مع مبادئ اخذ لتنفيذها ينبغي أن يكون متَُّيتَّ

املبادئ التوجيهية من أجل حتســــني ممارســــات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيق مبادئ 
ر أيُّ حكم من أحكام هذه املبادئ التوجيهية على  القانون الدويل ومعايريه ذات الصـــلة. وال يفســـَّ

ر أنه تنقيح أو تقييد أو إعادة تفســري هلذ ه املبادئ واملعايري. وليس يف هذه املبادئ التوجيهية ما ُيفســَّ
على أنه يوِقع التزامًا قانونيًّا جديدًا على الدول. وال تنطبق املعاهدات الدولية املشــــار إليها يف هذه 

  املبادئ التوجيهية إالَّ على الدول األطراف يف هذه املعاهدات.
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    التوجيهيةالتنفيذ الطوعي للمبادئ     
خـذ طواعيــًة تـدابري، من خالل آليــاهتــا تَّينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الـدوليــة أن َت  -١٦

ممكن  الوطنية أو اآلليات األخرى املعمول هبا، لضــمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أقصــى حدٍّ
تضــــى القانون الدويل املنطبق، وعملي، وفقًا الحتياجاهتا وظروفها وقدراهتا، واللتزاماهتا القائمة مبق

مبا يف ذلك أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املنطبقة بشــــأن الفضــــاء اخلارجي. وُتشــــجَّع 
ضع إجراءات جديدة عند  الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تدير اإلجراءات القائمة أو ت

وجيهية. وينبغي أن تسترشد الدول عند تطبيق االقتضاء من أجل تلبية املتطلبات املرتبطة باملبادئ الت
هذه املبادئ التوجيهية مببدأ التعاون والتعاضد، وأن تقوم جبميع أنشطتها يف الفضاء اخلارجي بإيالء 

  االعتبار الواجب ملصاحل مجيع الدول األخرى. 
أن تزيد عليها  كانما ازداد ما لدى الدولة املعنية من قدرات تقنية وقدرات أخرى، وكلَّ  -١٧

ممكن وعملي. وُتشــجَّع الدول اليت ليس لديها  التركيز على تنفيذ املبادئ التوجيهية إىل أقصــى حدٍّ
مثل هذه القدرات على اختاذ تدابري لتنمية قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية. وُتشجَّع الدول، يف 

شتراع اللوائح التنظ يمية واملعايري واإلجراءات املطلوبة لتنفيذ احلاالت اليت يتبيَّن هلا فيها أنَّ وضع وا
املبادئ التوجيهية قد يكونان مهمة صــــــعبة، على أن تلتمس دعم الدول أو املنظمات احلكومية 
ن بالوســائل املناســبة  الدولية األخرى من أجل تنمية قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية، وأن حتســِّ

  الفضائية ورصد االجتاهات يف جمال األمان.  مستوى امتثاهلا ملتطلبات أمان العمليات
شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية اليت ميكنها دعم البلدان النامية يف تنمية   -١٨ وُت

ــــــبة ومتَّفق  قدراهتا الوطنية على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، من خالل آليات لبناء القدرات مناس
ستدامة أنشطة عليها بني األطراف املعنية،  ضمان وتعزيز ا على أن تقوم بذلك باعتباره من وسائل 

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ويتطلب تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية على أوسع نطاق من جانب الدول (على مستوى   -١٩

األجهزة احلكومية والكيانات غري احلكومية) واملنظمات احلكومية الدولية قدرات وإمكانيات 
ــائل منها التعاون الدويل. وينص إعالن عام م ــينها بوس اخلاص  ١٩٩٦عيَّنة، ميكن تكوينها وحتس

بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها 
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية على أنَّ للدول واملنظمات احلكومية الدولية 
حرية حتديد مجيع جوانب التعاون بينها على أســـــاس منصـــــف ومقبول جلميع األطراف املعنية، 

تكون ممتثلة متامًا للحقوق واملصــــــاحل املشــــــروعة لألطراف املعنية،  وأنَّ هذه اجلوانب ينبغي أن
وذلك فيما يتعلق مثًال حبقوق امللكية الفكرية. وتشـــمل اجلوانب األخرى أيضـــًا معاجلة مســـائل 

دة األطراف، واملعايري واملمارســـــات ذات يبات الضـــــمانات التكنولوجية، وااللتزامات املتعدِّترت
  الصلة، حسب انطباق احلال.

ويلزم التعاون الدويل من أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو فعَّال، ومن أجل رصد أثرها   -٢٠
د أحدث املعارف املتعلقة الفضائية حبيث تبقى جتسِّ ر األنشطة ومدى فعاليتها، وكفالة مواكبتها لتطوُّ

ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، والبالعوامل ذات الصلة اليت تؤثِّ  سيما فيما ر على ا
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ر يف طبيعة ومدى املخاطر املرتبطة مبختلف جوانب األنشطة الفضائية، يتعلق بتحديد العوامل اليت تؤثِّ
  رات يف بيئة الفضاء.شئ حاالت قد تنطوي على خطورة وتطوُّأو اليت ميكن أن تن

    
    استعراض تنفيذ املبادئ التوجيهية وحتديثها    

إنَّ جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية هي هيئة األمم املتحدة اليت تعترب   -٢١
املبادئ التوجيهية  املحفل الرئيســـي إلجراء حوار مؤســـســـي متواصـــل حول املســـائل املتعلقة بتنفيذ

واســــتعراضــــها. وُتشــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املمارســــات واخلربات 
  إطار اللجنة بشأن تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية. يف
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل أيضًا يف إطار اللجنة ومكتب شؤون   -٢٢

لألمانة العامة لألمم املتحدة، حســب االقتضــاء، ملعاجلة الشــواغل اليت تثار  الفضــاء اخلارجي التابع
شأ مسائل بشأن التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية،  فيما يتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية. وعندما تن
ُتشــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إثارة هذه املســائل مع الدول واملنظمات احلكومية 
الدولية األخرى املعنية مباشرة عرب القنوات املناسبة. ودون املساس باآللية املنصوص عليها يف املادة 
التاســــعة من معاهدة الفضــــاء اخلارجي، ميكن أن ُيســــعى من خالل هذه التبادالت بشــــأن التنفيذ 

ل إىل فهم مشــترك للوضــع وللخيارات املشــتركة لتســويته. وميكن عرض نتائج  العملي إىل التوصــُّ
تلك التبادالت وما تســتتبعه من حلول على اللجنة، مبوافقة الدول املنخرطة يف هذه العملية، هبدف 

  تبادل املعارف واخلربات ذات الصلة مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية األخرى.
د املبادئ التوجيهية فهمًا مشــــتركًا بشــــأن التحديات احلالية واملحتملة اليت ت  -٢٣ واجه وجتســــِّ

اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وطبيعة هذه التحديات، والتدابري اليت ميكن 
صها، استنادًا إىل املعارف السائدة واملمارسات املعمول هبا يف الوقت ة أو تقلِّمتنع آثارها الضارَّ أن

شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إجراء حبوث ب صلة احلايل. وُت ضيع ذات ال شأن املوا
  هبذه املبادئ التوجيهية وتنفيذها، و/أو على الترويج إلجراء هذه البحوث.

ستمرارها   -٢٤ ضمان ا ستعراض وتنقيح هذه املبادئ التوجيهية ل وميكن للجنة أن تقوم دوريًّا با
وميكن للدول يف تقدمي إرشـــادات فعَّالة لتعزيز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

  األعضاء يف اللجنة عرض مقترحات لتنقيح هذه املبادئ التوجيهية على اللجنة لكي تنظر فيها.
  

     املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -ثانيًا  
     السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  -ألف  

    ١-التوجيهي ألفاملبدأ     
    االقتضاء حسب ،طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلهااعتماد ُأ  

 تنقحها وأنطرًا تنظيمية وطنية بشـــأن أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي أن تعتمد ُأينبغي للدول   -١
مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضــــاء  التزاماهتا، مع مراعاة االقتضــــاء حســــب وتعدهلا
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قة. وينبغي ِلاخلارجي باعتبارها دوًال مســـــؤولة عن أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي الوطنية ودوًال ُمْط
طرًا تنظيمية وطنية، أن تنظر يف احلاجة اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيذها ُأ  للدول، عند

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة 
شــىت   مع تزايد أنشــطة الفضــاء اخلارجي اليت تقوم هبا جهات فاعلة حكومية وغري حكومية يف  -٢

تقوم هبا كيانات   ل مسؤولية دولية عن أنشطة الفضاء اليتأحناء العامل، ينبغي للدول، نظرًا إىل أهنا تتحمَّ
ال للقواعد واملعايري عَّطرًا تنظيمية من أجل ضمان التطبيق الفتعدِّل ُأغري حكومية، أن تعتمد أو تنقِّح أو 

  بأمان. واملمارسات الدولية ذات الصلة املقبولة عمومًا للقيام بأنشطة الفضاء اخلارجي
طر تنظيمية وطنية أو تنقيحها أو تعديلها أو اعتمادها، أن تراعي ينبغي للدول، عند وضع ُأ  -٣

صلة  ٦٨/٧٤العامة أحكام قرار اجلمعية  شريعات الوطنية ذات ال شأن الت ضمن توصيات ب الذي يت
سلمية. وينبغي ستخدامه يف األغراض ال أالَّ تكتفي  ،بوجه خاص ،باستكشاف الفضاء اخلارجي وا

ر ي أيضــــًا، قدر اإلمكان، التطوُّالدول مبراعاة املشــــاريع واألنشــــطة الفضــــائية احلالية بل أن تراع
ى وضــــع لوائح تنظيمية مالئمة يف الوقت املناســــب املحتمل لقطاعها الفضــــائي الوطين، وأن تتوخَّ

  أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد.  من
تعديل   ينبغي للدول أن تضــــــع يف اعتبارها، عند ســــــن لوائح تنظيمية جديدة أو تنقيح أو  -٤

الية، التزاماهتا مبوجب املادة الســـادســـة من معاهدة الفضـــاء اخلارجي. وقد جرت العادة التشـــريعات احل
على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنية مبســائل معيَّنة مثل األمان واملســؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي 

ء اخلارجي يف األمد ى، عند وضــع لوائح تنظيمية جديدة، تعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاللدول أن تتوخَّ
  احليلولة دون اختاذ مبادرات لتحقيق هذا اهلدف.  البعيد، على أالَّ تبلغ درجة اإللزام يف اللوائح حدَّ

   
    ٢-املبدأ التوجيهي ألف    
طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي مراعاة عدد من العناصر عند وضع ُأ  

    االقتضاءتنقيحها أو تعديلها، حسب   أو
ستدامة   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضع تدابري تنظيمية منطبقة على ا

أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد أو تنقيح تلك التدابري أو تعديلها، حســــب االقتضــــاء، 
ذ التزاماهتا الدولية، مبا فيها االلتزامات مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــــاء تنفِّ أن
  هي طرف فيها.  اليت
تنقيحها  طر تنظيمية وطنية أوينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضــــــع ُأ  -٢
  تعديلها، حسب االقتضاء:  أو

الذي يتضــــمن توصــــيات بشــــأن  ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة   (أ)  
  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛

ذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــائي، مثل املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام أن تنفِّ  (ب) 
  خدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآلليات املعمول هبا؛الفضائي للجنة است
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صدَّ  (ج)  شغيلها يف املدار أن تت ضائية وت ى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األجسام الف
  د الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة؛وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدِّ

نظيمية وســياســات عامة تدعم فكرة التخفيف قدر أن تشــجِّع على وضــع لوائح ت  (د)  
اإلمكان من تأثري األنشــطة البشــرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضــاء اخلارجي. وتشــجَّع الدول 
ــــــتدامة  ــــــتنادًا إىل أهداف التنمية املس واملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشــــــطتها اس

  الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب األرض؛ املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات وإىل
ذ اإلرشــــادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر القدرة أن تنفِّ (ه)  

ق الغرض املنشـــود من املبادئ املتصـــلة باســـتخدام مصـــادر النووية يف الفضـــاء اخلارجي وأن حتقِّ
يات خلارجي من خالل اآلل ية يف الفضـــــــاء ا قدرة النوو طارًا تنظيميًّا  ال هبا اليت تتيح إ املعمول 

وقانونيًّا وتقنيًّا يبيِّن املســـؤوليات وآليات تقدمي املســـاعدة، وذلك قبل اســـتخدام مصـــادر القدرة 
  اخلارجي؛  النووية يف الفضاء

ية،   (و)   ية احلال لدول ية ا ــــــتخدام املعايري التقن ئد املحتمل جنيها من اس أن تراعي الفوا
ــــتشــــارية املعنية بُن فيها املعايري  مبا م ُظاليت تنشــــرها املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي واللجنة االس

البيانات الفضـــــائية وهيئات التوحيد القياســـــي الوطنية. وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تنظر 
ة استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسيق املشترك يف

  بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛
أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والســـــلبيات واملخاطر خبصـــــوص جمموعة متنوعة   (ز)  

ضــــوء  يفاســــتعماهلا والبدائل وأن تضــــمن وضــــوح الغرض من هذه التدابري وإمكانية تطبيقها  من
ســـــم اللوائح التقنية والقانونية واإلدارية للدول اليت تفرض اللوائح التنظيمية. وينبغي أن تتَّ القدرات

ـــبيل املثال، من حيث املال أو  التنظيمية أيضـــًا بالكفاءة من حيث تقليل تكلفة االمتثال هلا (على س
  بالبدائل املمكنة األخرى؛  املخاطر) مقارنًة الوقت أو
شجِّع الكيانات  (ح)  شورة خالل عملية وضع اُأل أن ت سداء امل طر الوطنية املعنية على إ

ب على درجة إلزام التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفيًا للنتائج غري املقصودة اليت قد تترتَّ
  زائدة عن احلد الالزم يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛

كيِّف التشــــريعات احلالية ذات الصــــلة لضــــمان امتثاهلا هلذه املبادئ أن تدرس وت  (ط)  
  رها التقين.إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطوُّ مراعاة احلاجة مع، التوجيهية

   
    ٣-املبدأ التوجيهي ألف    
    اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية  

ـــطة الفضـــائية اليت  -١ ـــرافها على األنش تقوم هبا كيانات غري حكومية،  ينبغي للدول، عند إش
ضمان أن تكون لدى الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا، اليت تقوم بأنشطة الفضاء 
اخلارجي، اهلياكل واإلجراءات الالزمة لتخطيط أنشـــطة الفضـــاء والقيام هبا مبا خيدم اهلدف املتمثل 
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طر البعيد، وأن تكون لديها وسائل االمتثال لُأل يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد
  التنظيمية واملتطلبات والسياسات والعمليات الوطنية والدولية ذات الصلة. 

ل الدول مســؤولية دولية عن األنشــطة الوطنية يف الفضــاء اخلارجي وعن اإلذن بتلك تتحمَّ  -٢
املنطبق، وعن اإلشــراف املســتمر عليها. وينبغي األنشــطة، اليت جيب القيام هبا وفقًا للقانون الدويل 

للدول، يف إطار وفائها بتلك املســـــؤولية، أن تشـــــجِّع كل كيان من الكيانات اليت تقوم بأنشـــــطة 
  فضائية على القيام مبا يلي:

توفري مجيع الكفاءات التقنية الالزمة للقيام بأنشــــــطة الفضـــــــاء اخلارجي بأمان   (أ) 
طر التنظيمية واملتطلبات والســـياســـات والعمليات عين من االمتثال لُألومســـؤولية ومتكني الكيان امل

  احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛
وضــع متطلبات وإجراءات حمدَّدة تتناول أمان وموثوقية أنشــطة الفضــاء اخلارجي   (ب) 

  ؛اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات
ض هلا اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد تقييم مجيع املخاطر اليت تتعرَّ  (ج)  

البعيد بســبب األنشــطة الفضــائية اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات، واختاذ تدابري 
  للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.

تعيني كيان واحد أو أكثر لتولِّي املسؤولية عن ختطيط إضافة إىل ذلك، تشجَّع الدول على   -٣
وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبدف تعزيز فعاليتها يف دعم أهداف التنمية املستدامة عالوة على 
خدمة أهداف املبادئ التوجيهية املتعلقة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد حســب 

  منظور ورؤية أمشل.
ي للدول أن تضـــمن قيام إدارة الكيان الذي يقوم بأنشـــطة الفضـــاء اخلارجي بوضـــع ينبغ  -٤

هياكل وإجراءات لتخطيط أنشــــطة الفضــــاء والقيام هبا مبا خيدم اهلدف املتمثل يف تعزيز اســــتدامة 
 خذها يف هذاتَّأنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن التدابري املناسبة اليت ينبغي لإلدارة أن َت

  الشأن ما يلي:
االلتزام، على أعلى مســتوى يف الكيان، بتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي   (أ) 

  يف األمد البعيد؛
ــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد  الكيان تنظيميًّا بتعزيزالتزام   (ب)  ــــتدامة أنش اس

  لكيانات األخرى؛وترسيخ هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع ا
احلث، قدر اإلمكان، على أن يكون التزام الكيان باســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء   (ج) 

اخلارجي يف األمد البعيد جمسَّدًا يف هيكله اإلداري ويف إجراءاته اخلاصة بالتخطيط ألنشطة الفضاء 
  اخلارجي وإعدادها والقيام هبا؛

خرى على خربات الكيان يف الع جهات أالتشــجيع، حســب االقتضــاء، على إْط  (د) 
جمال القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام كمسامهة من الكيان يف تعزيز استدامة 

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛



A/74/20
 

V.19-06075 74 
 

كلَّف مبســؤولية التواصــل مع الســلطات املعنية تعيني جهة اتصــال داخل الكيان ُت  (ه)  
خذ من تدابري عاجلة من لومات يف الوقت املناســـب وتنســـيق ما قد ُيتَّلتحقيق الكفاءة يف تبادل املع

  أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
ل وتشــاور مناســبة داخل اهليئات   -٥ ينبغي للدول أن تعمل على ضــمان وجود آليات َتواصــُ

ضاء أو تقوم هبا وفيما بني تلك اهليئا شطة الف شرف على أن صة اليت ت صل املخت شأن التوا ت. فمن 
ســـقة وشـــفافة داخل اهليئات التنظيمية املعنية وفيما بينها أن يســـاعد على وضـــع لوائح تنظيمية متَّ

  اة يف جمال التنظيم.وميكن التنبؤ هبا، لضمان إحراز النتائج املتوخَّ
   

     ٤-املبدأ التوجيهي ألف    
الترددات الراديوية وشىت املناطق ال واملنصف ِلَطيف ضمان االستخدام الرشيد والفعَّ  

    املدارية اليت تستخدمها السواتل
ينبغي للدول، يف إطار الوفاء بالتزاماهتا مبوجب دســتور االحتاد الدويل لالتصــاالت ولوائح   -١

ا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء يف األمد البعيد وللتنمية  الراديو الصـــادرة عنه، أن تويل اهتمامًا خاصـــًّ
كوكب األرض، ولتيسري اإلسراع حبلِّ املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار  املستدامة على

  للترددات الراديوية. 
من دســـــتور االحتاد الدويل لالتصـــــاالت على أنَّ الترددات الراديوية وأيَّ  ٤٤تنص املادة   -٢

رد طبيعية حمدودة مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار الســــواتل الثابت بالنســــبة إىل األرض، هي موا
ى للبلدان جيب استعماهلا استعماًال رشيدًا وفعَّاًال واقتصاديًّا طبقًا ألحكام لوائح الراديو، حىت يتسنَّ

االحتياجات  مراعاة معأو ملجموعات البلدان استخدام هذه املدارات والترددات على حنو منصف، 
  نة. اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّ

من دســــــتور  ٤٥ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، وفقًا للغرض املتوخى من املادة   -٣
ب يف التشويش الضار االحتاد الدويل لالتصاالت، أن تضمن القيام بأنشطتها الفضائية على حنو ال يتسبَّ

هبا دول ومنظمات حكومية  على استقبال وإرسال اإلشارات الراديوية املتعلقة بأنشطة الفضاء اليت تقوم
  ل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.ُبدولية أخرى، باعتبار ذلك أحد ُس

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند اســــــتخدامها للطيف الكهرمغنطيســــــي،   -٤
ُظم واخلدمات الفضــائية تضــع يف اعتبارها متطلبات النُُّظم الفضــائية لرصــد األرض وغريها من النُّ  أن

اليت تدعم التنمية املســـــتدامة على كوكب األرض، وذلك وفقًا للوائح الراديو الصـــــادرة عن االحتاد 
  الدويل لالتصاالت والتوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد.

ها لوائح الراديو اليت أقرَّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــــمن تنفيذ إجراءات   -٥
االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن الوصالت الراديوية الفضائية. كما ينبغي للدول واملنظمات احلكومية 

اختاذ القرارات وتنفيذ  الدولية أن تشـــــجِّع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتســـــني الفعالية يف
  للترددات الراديوية على الوصالت الراديوية الفضائية. تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشف من تشويش ضارٍّ
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فيما خيص املركبات الفضـــــائية وصـــــواريخ اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت   -٦
أطوارها التشــــــغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضــــــي املنخفض، ينبغي إزالة تلك املركبات 

ر ذلك، َوَجَب التخلص منها يف مدارات متكِّن م. فإذا تعذَّعة للتحكُّوالصواريخ من املدار بطريقة خاض
من تفادي وجودها لوقت طويل يف منطقة املدار األرضــي املنخفض. أمَّا املركبات الفضــائية وصــواريخ 
اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت أطوارها التشــــــغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار 

ن مع األرض، فينبغي تركها يف مدارات متكِّن من تفادي تشــــــويشــــــها لوقت طويل على هذه املتزام
بالقرب منها، ميكن   املنطقة. وبالنسبة لألجسام الفضائية املوجودة يف منطقة املدار املتزامن مع األرض أو

مدار فوق احلد من إمكانية حدوث اصطدامات يف املستقبل بترك تلك األجسام عند انتهاء مهمتها يف 
  تعود إليها.  ش على هذه املنطقة أومنطقة املدار املتزامن مع األرض، حبيث ال تشوِّ

   
    ٥-املبدأ التوجيهي ألف    
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية  

وفقًا اللتزاماهتا مبوجب املادة الثامنة من  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عاملًة  -١
يف االعتبار  قة يف الفضاء اخلارجي، وآخذًةَلْطمعاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية تسجيل األجسام اُمل

، أن تضـــمن وضـــع ٦٢/١٠١و) ١٦-باء (د ١٧٢١التوصـــيات الواردة يف قراري اجلمعية العامة 
الة وشــاملة، باعتبار التســجيل الصــحيح لألجســام الفضــائية عامًال و/أو تنفيذ ممارســات تســجيل فعَّ

حامسًا يف ضــمان أمان األنشــطة الفضــائية واســتدامتها يف األمد البعيد. فممارســات التســجيل غري 
  ليات الفضائية. ب عليها تبعات سلبية فيما خيص ضمان أمان العماملناسبة قد تترتَّ

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، حتقيقًا هلذه الغاية، أن تعتمد ســــياســــات ولوائح   -٢
تنظيمية وطنية مناسبة أو غري ذلك من السياسات واللوائح من أجل مواءمة ممارسات التسجيل املعنية 

لدول واملنظمات احلكومية وضـــــمان بقائها يف األمد البعيد على أوســـــع نطاق دويل ممكن. وينبغي ل
الدولية، عند القيام بتســـــجيل أجســـــام فضـــــائية، أن تبقي يف اعتبارها احلاجة إىل توفري معلومات يف 
الوقت املناســب من شــأهنا أن تســهم يف اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد وأن تنظر 

حالتها، على النحو املبيَّن يف قرار أيضـــًا يف توفري معلومات بشـــأن األجســـام الفضـــائية وتشـــغيلها و
  .٦٢/١٠١اجلمعية العامة 

صــل، قبل إطالق ينبغي للدولة اليت ســُيطَلق من أراضــيها أو من مرافقها جســٌم فضــائي أن تتَّ  -٣
كومية الدولية اليت ميكن اجلســــم الفضــــائي وعند عدم وجود اتفاق مســــبق، بالدول أو املنظمات احل

ِلقة لذلك اجلســـم الفضـــائي من أجل االتفاق على كيفية تســـجيل ذلك اجلســـم ْطوصـــفها بالدول اُمل
صلة يف اتفاقية تسجيل األجسام مع مراعاة والفضائي. وعقب إطالق جسم فضائي،  املعايري ذات ال

أو املنظمات احلكومية الدولية قة يف الفضــــــاء اخلارجي (اتفاقية التســــــجيل)، ينبغي للدول و/َلْطاُمل
ق فيما بينها، وأن تشرك يف ذلك الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت املشاِركة يف إطالقه أن تنسِّ 

  ميكن أن متارس والية قضائية أو سيطرة على اجلسم الفضائي غري املسجَّل، من أجل تسجيله.
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منظمة   حال تلقيها اســــــتفســــــارًا من دولة أوينبغي للدولة أو املنظمة احلكومية الدولية، يف   -٤
حكومية دولية أخرى ُيلتَمس فيه توضيح بشأن تسجيل/عدم تسجيل جسم فضائي ميكن افتراضًا أن 
يكون خاضـــعًا لواليتها أو ســـيطرهتا، أن ترد على االســـتفســـار يف أقرب وقت ممكن عمليًّا، تيســـريًا 

تتعلق بالتســجيل. ويف بعض احلاالت، ميكن أن ختتار الدولة أن دة لتوضــيح و/أو تســوية أيِّ مســألة حمدَّ
أن ترسل إليه نسخة من   ترسل استفسارًا إىل اجلهة املعنية من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أو

  ُتشجَّع الدولة املتلقية للطلب على الرد على االستفسار بالطريقة نفسها.  ،االستفسار. ويف هذه احلاالت
ي بفعالية، ضـــــمن حدود مســـــؤولياته القائمة وموارده املتاحة، مهام مكتب أن يؤدِّينبغي لل  -٥

ذة (أْي عمليات متكاملة خبصــــــوص ما يلي: (أ) مجع معلومات عن عمليات اإلطالق املداري املنفَّ
اإلطالق املنجزة اليت تسفر عن وضع أجسام يف مدار أرضي أو أبعد منه) وعن األجسام املدارية (أي 

الفضــائية اليت ُأطلقت إىل مدار أرضــي أو أبعد منه)؛ (ب) إســناد تســميات دولية لعمليات  األجســام
اإلطالق املداري واألجسام املدارية وفقًا لنظام تسميات جلنة أحباث الفضاء، عالوة على موافاة دول 

ـــــجلال ـــــميات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم اجلهود اليت ي بتلك س بذهلا التس
املكتب للترويج ملبادرات من شــــأهنا متكني الدول من التقيُّد مبمارســــات التســــجيل والنظر يف تنفيذ 

  .٦٢/١٠١  وتعزيز احلكم املتعلق بتقدمي معلومات التسجيل وفقًا لقرار اجلمعية العامة
يلزم   نظمات احلكومية الدولية، حســب االقتضــاء، أن تطلب كل ماة، وللمِلقْطينبغي للدول اُمل  -٦

من املعلومات من مقدِّمي خدمات اإلطالق ومســـتخدمي تلك اخلدمات اخلاضـــعني لواليتها القضـــائية 
و/أو لسيطرهتا بغية تلبية مجيع متطلبات التسجيل مبقتضى اتفاقية التسجيل، وأن تشجِّع تلبيتهم لطلبات 

لة عن التســــجيل ونظرهم يف تلك الطلبات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية تقدمي معلومات مفصــــَّ 
لة عن التســجيل أن  الدولية اليت أضــفت طابعًا مؤســســيًّا على املمارســة املتمثلة يف تقدمي معلومات مفصــَّ

  مة.باع تلك املمارسة وحتديد الظروف اليت تعقِّد إجناز تلك املهإىل االستمرار يف اتِّ تسعى جاهدًة
ـــة  للـــدول ينبغي  -٧ ـــار قرار اجلمعي ـــأخـــذ يف االعتب ـــة أن ت ـــدولي ـــة ال واملنظمـــات احلكومي

ــــــمل  ٦٢/١٠١ العامة ــــــغيل (مبا يش وأن تنظر يف تقدمي معلومات عن أيِّ تغيُّر يف احلالة أثناء التش
توقف اجلسم الفضائي عن العمل)، وأن تقدِّم، إثر تغيري مراقبة اجلسم الفضائي يف املدار، معلومات 

قيق عن أيِّ تغيري يف موقعه املداري. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدرك أمهية حت
ســـاق والتوحيد يف تطبيق أحكام هذه الفقرة واحلفاظ على هذا املســـتوى. عملي من االتِّ مســـتوًى

ــــــات التنفيذ املتباينة، عندما يتأتَّ ى هذا التباين عن مضــــــمون ومسات املعلومات وقد تتطلب ممارس
للدول واملنظمات املقدَّمة، معاجلة اجلوانب التفسريية املناسبة ذات الصلة. ويف هذه احلاالت، ينبغي 

ـــتخدام الفضـــاء  صـــة يف إطار جلنة اس ـــاورية خمصـــَّ احلكومية الدولية أن تنظر، من خالل عملية تش
اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف اختاذ مواقف مشــتركة بشــأن تقدمي املعلومات عن أي تغيريات 

  .يف احلالة التشغيلية والوضع املداري للجسم الفضائي، ويف تعزيز هذه املواقف
َلق على أجســام فضــائية أخرى من املزمع فصــلها عنه ْطيف حال احتواء اجلســم الفضــائي اُمل  -٨

مســتقبًال من أجل حتليق مداري مســتقل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند إدراجها 
بيِّن تلك األجســـام يف ســـجلها وعند موافاهتا األمني العام لألمم املتحدة مبعلومات التســـجيل، أن ت
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(على شكل مالحظات هامشية مثًال) عدد األجسام الفضائية اليت ميكن أن تنفصل يف املستقبل عن 
لة على تلك األجســــام اجلســــم الرئيســــي وأمساءها، على أســــاس عدم إطالق أمساء خمتلفة أو معدَّ

  الفضائية عند تسجيلها يف مرحلة الحقة.
 ٦٢/١٠١ ية التسجيل، وبالنظر إىل قرار اجلمعية العامةمن املادة الرابعة من اتفاق ٢وفقًا للفقرة   -٩

، ينبغي للدول ٤٧/٦٨من قرار اجلمعية العامة  ٣-٤بشــــــأن ممارســــــات التســــــجيل، وكذلك املبدأ 
دوليًّا عن مجيع  ة أن تقدِّم إىل املكتب معلومات من خالل اآلليات املقبولةواملنظمات احلكومية الدولي

  اخلارجي. م فيها مصادر قدرة نووية يف الفضاءاألنشطة أو األجسام الفضائية اليت ُتستخَد
  

     أمان العمليات الفضائية  -باء  
     ١-املبدأ التوجيهي باء    
    ومعلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث املداريةتقدمي بيانات اتصال حمدَّثة     

ــــــهولة بيانات   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل طوعًا و/أو تتيح بس
صالحية تقدمي ما يناسب من معلومات  اتصال حمدَّثة بانتظام بشأن الكيانات اليت تعيِّنها وختول هلا 

املدار، وتقييم التقارب، ورصد األجسام واألحداث يف الفضاء عن عمليات املركبات الفضائية يف 
اخلارجي، وال ســـيما الكيانات املســـؤولة عن معاجلة البالغات والتنبؤات الواردة خبصـــوص ما يقع 

ي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تقدمي هذه من حوادث واعتماد تدابري من باب االحتياط والتصــدِّ
ء اخلارجي لكي يتيحها، ضـــمن نطاق واليته القائمة وموارده املعلومات إىل مكتب شـــؤون الفضـــا

سائر الدول  شرة إىل  سائر الدول واملنظمات احلكومية الدولية و/أو من خالل تقدميها مبا املتاحة، ل
واملنظمات احلكومية الدولية، على أســـاس أنَّ بيانات االتصـــال جبهات التنســـيق الوطنية على األقل 

  ملكتب.سوف تقدَّم أيضًا إىل ا
ية أن تضــــــع اإلجراءات الالزمة للتمكني من  -٢ لدول  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا

م أجســام التنســيق يف الوقت املناســب من أجل تقليص احتمال وقوع اصــطدامات مدارية وحتطُّ
يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيد من احتمال وقوع حوادث اصــــــطدام أو قد 

البشــــر و/أو املمتلكات و/أو البيئة للخطر، يف حاالت عودة األجســــام الفضــــائية تعرِّض حياة 
ي م إىل الغالف اجلوي، و/أو من أجل تيسري اختاذ تدابري فعَّالة للتصدِّ بطريقة غري خاضعة للتحكُّ

  األحداث.  لتلك
يه، فق علينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل طواعيًة، وحســـــــب ما تتَّ  -٣

املعلومات ذات الصلة باألجسام الفضائية واملعلومات املتعلقة مبا يقع فعًال أو ما قد يقع من أحداث 
يف الفضاء القريب من األرض ميكنها التأثري على أمان عمليات الفضاء اخلارجي. وينبغي أن تكون 

أن يؤكِّد الكيان الذي ممكن عمليًّا، و مة موثوقة ودقيقة وكاملة إىل أقصــــــى حدٍّاملعلومات املقدَّ
مها توافر هذه الصــــــفات فيها. وينبغي تقدمي البيانات املعنية، مبا يف ذلك زمنها املرجعي وفترة يقدِّ

  انطباقها وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة، يف الوقت املناسب وعلى أساس توافقي.
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يف املســــــائل  ،حســــــب االقتضــــــاء ،ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر  -٤
صالحية  صادر ذات ال ستقاة من خمتلف امل صلة م واألساليب العملية املتعلقة بتبادل معلومات ذات 
عن األجسام الفضائية واألحداث يف الفضاء القريب من األرض، لتحقيق هدف تسجيل األجسام 

ل واألسـاليب سـق وموحَّد، وفهم تلك املسـائالفضـائية واألحداث يف الفضـاء اخلارجي على حنو متَّ
ل أن  فهمًا دقيقًا وتوحيد املواقف بشــأهنا، وذلك من خالل ختصــيص مشــاورات هلذا الغرض ُيفضــَّ
ُتجرى حتت رعاية جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، مع مراعاة عمل اهليئات 

  الصلة.  التقنية ذات
اخليارات املتاحة بشــــــأن القيام على ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف   -٥

ال جبمع معلومات عن األجســـام واألحداث يف الفضـــاء اخلارجي وإتاحة االطِّالع عليها يف حنو فعَّ
ســــاق يف فهم هذه املعلومات واســــتخدامها كوســــيلة لدعم الوقت املناســــب، وبشــــأن حتقيق االتِّ

شطتها الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية. شمل اخليارات اليت قد ُينظر  أن وميكن أن ت
ية التشــــــغيل البيين للمعلومات املقدَّمة  هبا معايري ومناذج لتقدمي املعلومات تتيح إمكان يف األخذ 

عدِّ ية أو مت ية أو إقليم نائ بات ث يًة؛ وترتي نائي طواع مات؛ والتنســــــيق الث بادل املعلو دة األطراف لت
ــدِّ أو ــــــنَّ مقــدِّد األطراف بنياإلقليمي أو املتع ــل البيين؛ مي املعلومــات ليتس ــــــغي ــاون والتش ى التع

ة معلومات تابعة لألمم املتحدة. وميكن اختاذ تلك اخليارات أســـاســـًا لنظام معلومات منصـــَّ   وإقامة
دة املصــــــادر دة على تقدمي ونشــــــر معلومات متعدِّدويل موزَّع من أجل التعاون بني أطراف متعدِّ

  اء القريب من األرض.األجسام واألحداث يف الفض عن
    

    ٢-املبدأ التوجيهي باء    
زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز ممارسات تبادل املعلومات   

    املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل
ستخدام تقنيات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تشجيع وضع   -١ وا

دة وأســاليب لزيادة دقة البيانات املدارية ضــمانًا ألمان التحليق يف الفضــاء واســتخدام معايري موحَّ
  معترف هبا دوليًّا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.

غريها من ة على دقة البيانات املدارية وتســـليمًا بأنَّ أمان التحليق يف الفضـــاء يعتمد بشـــدَّ  -٢
لة، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تعزيز التقنيات  البيانات ذات الصــــــ
والبحث عن أســـاليب جديدة لزيادة هذه الدقة. وميكن هلذه األســـاليب أن تشـــمل أنشـــطة وطنية 

م واســــتخدا ،ودولية لتحســــني قدرات أجهزة االســــتشــــعار املوجودة واجلديدة وتوزيعها اجلغرايف
ة من مصادر خمتلفة ودمج البيانات املستمدَّ ،ب املداريلمساعدة على التعقُّل نشيطة وساكنةأجهزة 
ق منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصــــــوص بتشــــــجيع مشــــــاركة البلدان النامية ذات والتحقُّ

  جمال الفضاء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن. القدرات الناشئة يف
رية عن األجســـام الفضـــائية، ينبغي تشـــجيع املشـــغِّلني والكيانات عند تبادل معلومات مدا  -٣

عايري موحَّ مال م ــــــتع ية األخرى على اس ــــــنَّاملعن هبا دوليًّا لكي يتس بادل دة معترف  عاون وت ى الت
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املعلومات. فزيادة معرفة مجيع اجلهات املعنية باملواضع احلالية واملتوقَّعة لألجسام الفضائية متكِّن من 
  صطدامات املحتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.التنبؤ باال

   
    ٣-املبدأ التوجيهي باء    
    تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتبادهلا ونشرها  

ما يلزم من    حداث  ــــــت ية أن تشــــــجِّع على اس لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
ه املدارية والفيزيائية، وعلى استخدام تكنولوجيات لقياس احلطام الفضائي ورصده وحتديد خصائص

هذه التكنولوجيات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع أيضًا على تبادل ونشر 
ــــأن تطوُّ ــــتمده من منتجات بيانات ومنهجيات لدعم البحوث والتعاون العلمي الدويل بش ر ما تس

  جمموع احلطام املداري.
    

     ٤-التوجيهي باءاملبدأ     
    متقييم التقارب خالل مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضعة للتحكُّ  

ينبغي تقييم التقارب فيما يتعلق جبميع املركبات الفضـــــائية القادرة على تعديل مســـــاراهتا   -١
قرَّرة م، وذلك بالنســــبة للمســــارات احلالية واملخالل املراحل املدارية للتحليقات اخلاضــــعة للتحكُّ

للمركبات الفضائية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن جتري، من خالل آليات وطنية 
عة  و/أو لدويل، تقييمًا للتقارب يف مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضــــــ عن طريق التعاون ا
 إيالء معنبغي للدول، الفضــائية. وي واملقرَّرة للمركباتم، وذلك بالنســبة للمســارات احلالية للتحكُّ

، أن تشــجِّع الكيانات ١٩٦٧االعتبار الواجب للمادة الســادســة من معاهدة الفضــاء اخلارجي لعام 
اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، مبا يف ذلك مشغِّلو املركبات الفضائية ومقدِّمو خدمات 

عند االقتضـــاء. وينبغي للمنظمات  ،تقييم التقارب، على إجراء هذا التقييم من خالل آليات وطنية
  احلكومية الدولية إجراء تلك التقييمات من خالل آلياهتا اخلاصة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على وضــــــع هنوج وأســــــاليب لتقييم   -٢
التقارب وتنفيذها على النحو املناســـــب، مبا قد يشـــــمل: (أ) حتســـــني عملية حتديد مدار األجســـــام 

لفضــائية املعنية؛ (ب) فحص املســارات احلالية واملقرَّرة لألجســام الفضــائية املعنية من أجل اســتبانة ا
احتماالت االصـــــطدام؛ (ج) حتديد مدى خطر االصـــــطدام وتقرير ما إذا كان يلزم تعديل املســـــار 

صحيحني لنتائج تقييم ا لتقارب، لتقليص هذا اخلطر؛ (د) تقدمي معلومات عن التفسري واالستخدام ال
حســـب االقتضـــاء. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند االقتضـــاء، تشـــجيع الكيانات 

مو خدمات اخلاضــعة لواليتها القضــائية و/أو لســيطرهتا، مبا يف ذلك مشــغِّلو املركبات الفضــائية ومقدِّ
  ساعدة على وضعها.تقييم التقارب، على وضع هنوج وأساليب من هذا القبيل لتقييم التقارب أو امل

ــــغِّلي املركبات الفضــــائية غري القادرين على إجراء تقييمات للتقارب، مبن فيهم   -٣ ينبغي ملش
ـــلطات الدولة، حســـب االقتضـــاء  املنتمون إىل كيانات غري حكومية، التماس الدعم، عن طريق س

بتقييم التقارب على مدار ووفقًا للوائح التنظيمية املنطبقة وذات الصــــــلة، من الكيانات املختصــــــة 
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الســــــاعة. وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية غري القادرة على إجراء تقييمات التقارب التماس 
  الدعم من خالل آلياهتا اخلاصة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تبادل املعارف واخلربات املتعلقة بكيفية تفســـــري   -٤
صــــة هلذا الغرض ة من تقييماملعلومات املســــتمدَّ ات التقارب، يف إطار عملية تشــــاور دولية خمصــــَّ

ســقة لتقييم احتماالت وبواســطة كياناهتا املعيَّنة، حســب االقتضــاء، بغية وضــع أســاليب ومعايري متَّ
االصطدام وتقرير ما إذا كانت املناورة ضرورية لتفاديه واالتفاق على فئات األساليب املنطبقة على 

لتقارب. وينبغي أيضـــــًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية، اليت وضـــــعت شـــــىت أنواع حاالت ا
أساليب وهنوجًا عملية بشأن عملييت تقييم التقارب وتقرير ما إذا كانت املناورة لتفادي االصطدام 
ضـــــرورية، أن تتيح االســـــتفادة من خرباهتا بوســـــائل منها توفري فرص تدريبية ملشـــــغِّلي املركبات 

  وتعميم املمارسات الفضلى واملعارف واخلربات.الفضائية اجلدد 
ية أن تشــــــجِّع مقدِّ  -٥ لدول لدول واملنظمات احلكومية ا مي خدمات تقييم التقارب ينبغي ل

اخلاضــعني لواليتها القضــائية ولســيطرهتا على التشــاور بشــأن معايري فحص هذه احلاالت وعتبات 
ــــغِّلي املركبات الفضــــائية  واألطراف املعنية قبل تقدمي خدمات تقييم التقارب، اإلخطار هبا مع مش

  حسبما يكون ممكنًا عمليًّا.
    

    ٥-املبدأ التوجيهي باء    
    التقارب الحتماالت اإلطالقوضع هنوج عملية بشأن إجراء تقييم قبل   

ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن توعز إىل مقدِّمي خدمات اإلطالق   -١
 لواليتها القضائية وسيطرهتا بالنظر يف إجراء تقييم للتقارب بشأن األجسام الفضائية املراد اخلاضعني

إطالقها قبل إطالقها. ومن أجل تيســــري وترويج ممارســــات تقييم التقارب قبل اإلطالق، ُتشــــجَّع 
ــــــائر  الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تعمل، مبشــــــاركة مقدِّمي خدمات اإلطالق وس

لكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا، حســب االقتضــاء، على وضــع األســاليب ا
  واإلجراءات ذات الصلة وتنفيذها وحتسينها. 

خدمات اإلطالق   -٢ ية على أن توِعز إىل مقدِّمي  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ُتشــــــجَّع ا
لدعم عند اللزوم من الكيانات املناسبة املعنية بتقييم اخلاضعني لواليتها القضائية وسيطرهتا بأن يلتمسوا ا

التقارب، عن طريق الكيانات املعيَّنة املرخَّص هلا بتبادل املعلومات املتعلقة بتقييم التقارب قبل اإلطالق، 
  اإلطالق.  حسب االقتضاء ووفقًا للوائح التنظيمية املنطبقة ذات الصلة، لتقييم االقتراب قبل

تنســـيق   مو خدمات اإلطالق، عند إجراء تقييم معيَّن للتقارب قبل اإلطالق، علىيشـــجَّع مقدِّ  -٣
عملهم مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية بشأن هذا التقييم املعيَّن، حسب االقتضاء، وذلك 

  طالق.من خالل الكيانات املعيَّنة املرخَّص هلا بتبادل املعلومات عن عمليات تقييم التقارب قبل اإل
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــع، مبشــــاركة مقدِّمي خدمات اإلطالق   -٤

دة وســائر الكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا حســب اللزوم، معايري دولية موحَّ
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 الدعم لوصــــف املعلومات ذات الصــــلة الالزمة إلجراء تقييم تقارب قبل اإلطالق، تيســــريًا لتقدمي
  إجراء تقييم التقارب قبل اإلطالق، على النحو املتَّفق عليه بني األطراف. يف
ا جتريه من تقييمات ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املعلومات عمَّ  -٥

بأجسام فضائية أخرى حتليلية لالجتاهات املتعلقة بتغيُّر خماطر ارتطام األجسام الفضائية املعتزم إطالقها 
  إطالقها.  تعمل على مقربة من املواضع املدارية املزمعة لتلك األجسام الفضائية املعتزم

ُتشـــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تنظر يف اســـــتخدام اآلليات القائمة أو   -٦
ق اليت تفيد يف تقييم لتبادل املعلومات عن مواعيد اإلطال ،حســب مقتضــى احلال ،هتيئة آليات جديدة

التغيريات يف التشكيلة املستقبلية لألجسام الفضائية، وتبادل اإلشعارات السابقة لإلطالق اليت تتضمن 
قة حديثًا، وإرســال َلْطمعلومات عن خطط اإلطالق اليت تفيد يف تيسـري اسـتبانة األجسـام الفضـائية اُمل

يــة واجلويــة اليت ُيقيَّــد الوصــــــول إليهــا. ارين والطيــارين بشـــــــأن املنــاطق البحرإشــــــعــارات للبحَّ
  منها.  تكون حمتويات ومواصفات هذه املعلومات مناسبة للغرض املقصود  أن  وينبغي

صة يف   -٧ شاورية خمصَّ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر، من خالل عملية ت
سلمية، يف اختاذ ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف شتركة إطار جلنة ا شأن ماهية  مواقف م ب

  املشتركة. املعلومات الالزم تقدميها إلجراء تقييم التقارب قبل اإلطالق، وتعزيز هذه املواقف
   

     ٦-املبدأ التوجيهي باء    
    تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء   

ز مجع ما يتعلق بطقس الفضــــاء من وتعزِّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم   -١
ة من مناذج طقس الفضــــاء، وحفظها وتبادهلا بيانات ذات أمهية حامسة ومن نواتج وتنبؤات مســــتمدَّ

ومعايرهتا تبادليًّا واستمراريتها يف األمد البعيد ونشرها، آنيًّا إذا اقتضى احلال، كوسيلة لتعزيز استدامة 
  البعيد.أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 

ينبغي تشجيع الدول على املواظبة، قدر اإلمكان، على رصد طقس الفضاء وتبادل البيانات   -٢
  واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم حتديد جمموعات البيانات اليت هلا أمهية   -٣
يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقس الفضــــاء، كما ينبغي هلا أن تنظر يف اعتماد حامسة 

ســـياســـات بشـــأن فتح املجال دون قيد أو شـــرط لتبادل بيانات طقس الفضـــاء ذات األمهية احلامسة 
اجلهات ة من موجوداهتا الفضــائية واألرضــية. وُيَحثُّ مجيع مالكي بيانات طقس الفضــاء من املســتمدَّ

املنتمية إىل احلكومات أو املجتمع املدين أو القطاع التجاري على إتاحة إمكانية االطِّالع دون قيد أو 
  شرط على تلك البيانات وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أيضــــــًا أن تنظر يف التبادل اآلين وشــــــبه اآلين،   -٤
ز للبيانات ومنتجات البيانات ذات األمهية احلامسة يف جمال طقس الفضــاء، وأن تعزِّ بشــكل موحَّد، 

دة بشـــــــأن االطِّالع على ما لديها من بيانات ومنتجات بيانات ذات وتعتمد بروتوكوالت موحَّ
 ز إمكانية التشــغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية لبياناتأمهية حامسة يف جمال طقس الفضــاء، وأن تعزِّ
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طقس الفضــــاء، تســــهيًال الطِّالع املســــتخدمني والباحثني على البيانات. وميكن االســــتفادة كثريًا 
صــــــل باســــــتدامة التبادل اآلين هلذه البيانات يف التبادل اآلين ألنواع أخرى من البيانات فيما يتَّ من

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ق إزاء ضــمان االســتمرار باع هنج منســَّ ولية كذلك اتِّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الد  -٥

يف األمد البعيد يف رصــد طقس الفضــاء واكتشــاف الثغرات الرئيســية يف القياس وســدها من أجل 
  تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طقس الفضاء.

االحتياجات ذات األولوية القصــــــوى د ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن حتدِّ  -٦
من مناذج طقس الفضـــاء ونواجتها والتنبؤات بطقس الفضـــاء، وأن تعتمد ســـياســـات بشـــأن تبادل 

ة من مناذج طقس الفضــــاء دون قيد أو شــــرط. وُتَحثُّ مجيع اجلهات النواتج والتنبؤات املســــتمدَّ
ليت تقوم بوضع مناذج لطقس الفضـاء املنتمية إىل احلكومات أو املجتمع املدين أو القطاع التجاري ا

ــــــرط على النواتج  يد أو ش ية االطِّالع دون ق تاحة إمكان وبتوفري تنبؤات بطقس الفضـــــــاء على إ
ز ة من مناذج طقس الفضاء وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة، األمر الذي سيعزِّوالتنبؤات املستمدَّ

  جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.
ل واملنظمات احلكومية الدولية أيضًا أن تشجِّع مقدِّمي خدمات طقس الفضاء ينبغي للدو  -٧

  التابعني هلا على ما يلي:
ة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات هبدف حتسني املقارنة بني النواتج املستمدَّ  (أ) 

  أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛
الســــــابقة والالحقة ذات األمهية  د للنواتجالتبادل والنشــــــر العلين بشــــــكل موحَّ  (ب) 

  ة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛احلامسة، املستمدَّ
دة لالطِّالع على ما لديها من القيام، قدر املســـتطاع، باعتماد بروتوكوالت موحَّ  (ج) 

ة من مناذج طقس الفضـــــاء ومن التنبؤات، ليســـــهل على املســـــتخدمني والباحثني نواتج مســـــتمدَّ
  وسائل منها قابلية التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية املتعلقة بطقس الفضاء؛استعماهلا، ب

مي خدمات طقس الفضــاء تنســيق توزيع التنبؤات بشــأن طقس الفضــاء على مقدِّ  (د)  
  واملستخدمني النهائيني التشغيليني.

   
     ٧-املبدأ التوجيهي باء    
املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف وضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع   

    آثار طقس الفضاء   من
قًا الكتشــاف وســد الثغرات اليت   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبع هنجًا منســَّ

تشــــوب مناذج البحث والنماذج التشــــغيلية وأدوات التنبؤ الالزمة لتلبية احتياجات األوســــاط العلمية 
تعلقة مبعلومات طقس الفضـــاء ومســـتخدميها. وينبغي، عند اإلمكان، أن يشـــمل ومقدِّمي اخلدمات امل

قة لدعم وتشجيع البحث والتطوير ملواصلة حتسني مناذج طقس الفضاء وأدوات ذلك بذل جهود منسَّ 
ر البيئة الشـــــمســـــية واحلقل املغنطيســـــي لألرض، حســـــب االقتضـــــاء، تغيُّ مراعاة آثار مع ،التنبؤ به
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الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية وجلنتيها الفرعيتني، وكذلك  نة اســـتخدامإطار جل  يف  والســـيما
  بالتعاون مع كيانات أخرى مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتشـــــجِّع التعاون والتنســـــيق بشـــــأن   -٢
العمليات األرضـــية والفضـــائية لرصـــد طقس الفضـــاء ومنذجة التنبؤات ورصـــد جوانب الشـــذوذ 

الســواتل واإلبالغ عن آثار طقس الفضــاء، حلماية األنشــطة الفضــائية. وميكن اختاذ تدابري عملية  يف
  يف هذا الصدد منها ما يلي:

ضـــمن معايري إدراج عتبات حلالة طقس الفضـــاء يف الوقت الراهن ويف املســـتقبل   (أ) 
  اإلطالق يف الفضاء؛

مي خدمات طقس الفضــاء بشــأن تشــجيع مشــغِّلي الســواتل على التعاون مع مقدِّ  (ب)  
ى حتديد أكثر املعلومات فائدة يف احلد من جوانب الشــذوذ واســتنباط مبادئ توجيهية حمدَّ دة يوصــَ

ـــــبيل املثال، قد يتطلب  ـــــة األمر، إذا كانت البيئة معرَّهبا خبصـــــوص العمليات املدارية. فعلى س ض
  إلشعاعات خطرة، اختاذ إجراءات لتأخري حتميل الرباجميات والقيام مبناورات وما إىل ذلك؛

تشــــــجيع مجع املعلومات وتوليفها وتبادهلا فيما يتعلق بآثار طقس الفضــــــاء يف   (ج) 
  م منها املركبات الفضائية؛ُظاألرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف ُن

د لإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بطقس لتشـــــجيع على اســـــتخدام شـــــكل موحَّا  (د)  
شجَّع مشغِّلو السواتل، فيما يتعلق باإلبالغ عن جوانب الشذوذ يف املركبات الفضائية، الفضاء. وُي

  على اإلحاطة علمًا بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛
وضـــع ســـياســـات لتعزيز تبادل بيانات عن جوانب الشـــذوذ يف التشـــجيع على   (ه) 

  بة على طقس الفضاء؛السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتِّ
تشــجيع التدريب على اســتخدام بيانات طقس الفضــاء ونقل املعارف املتعلقة هبذا   (و)  

  البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء. مراعاة مشاركة معاالستخدام، 
من املسلَّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونية و/أو لتدابري من أجل محاية حقوق   -٣

دة األطراف وقواعد منع يتها، وفقًا للتشـــريعات الوطنية وااللتزامات املتعدِّملكية املعلومات أو ســـرِّ
  االنتشار والقانون الدويل.

ية أن تعم  -٤ لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ية وجتميع ينبغي ل عايري دول ل على وضــــــع م
املمارسات املعمول هبا واملنطبقة يف جمال تصميم السواتل للتخفيف من آثار طقس الفضاء. وميكن 
لذلك أن يشـــمل تبادل املعلومات بشـــأن املمارســـات واملبادئ التوجيهية والدروس املســـتفادة فيما 

م الفضـــــائية العاملة، وكذلك وثائق يتعلق بالتصـــــميم للتخفيف من آثار طقس الفضـــــاء على النُُّظ
ـــــتعملي خدمات طقس الفضـــــاء ومتطلبات القياس وحتليل الثغرات  وتقارير تتعلق باحتياجات مس

  صل بذلك من حتليالت خاصة بطقس الفضاء.وحتليل نسبة الفائدة إىل التكلفة وما يتَّ
  يطرهتا على ما يلي:ينبغي للدول أن تشجِّع الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو س  -٥
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احلرص، يف تصـــــميم الســـــواتل، على إدماج آليات متكِّن من إصـــــالح األعطال   (أ) 
  بسبب آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثًال آلية التشغيل اآلمن؛

مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والتخطيط ملهام التخلص منها عند   (ب)  
شغيلية، و صالحيتها الت ضائية إىل مدار املخلفات انتهاء  ضمان وصول املركبات الف ذلك من أجل 

الفضــــائية املقرَّر أو إنزاهلا من املدار بالشــــكل املناســــب، وفقًا للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام 
الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وينبغي أن يشمل ذلك 

  ي املناسب.إجراء التحليل احلدِّ
  ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضًا أن تروِّج هلذه التدابري لدى الدول األعضاء فيها.  -٦
االقتصـــادية -ينبغي للدول أن تقيِّم خماطر آثار طقس الفضـــاء الضـــارة وتبعاهتا االجتماعية  -٧

ر نتائج هذه الدراســـات وأن تتاح لُظعلى ُن كل الدول لالســـتناد مها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنشـــَ
ســيما   إليها يف اختاذ قرارات مدروســة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، ال

  م الفضاء العاملة.ُظبشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء على ُن
    

    ٨-املبدأ التوجيهي باء    
    خصائصها الفيزيائية والتشغيليةتصميم األجسام الفضائية وتشغيلها، بصرف النظر عن   

التصميم اليت تعزِّز إمكانية  لنهوجشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على الترويج ُت  -١
تعقُّب األجســام الفضــائية، بصــرف النظر عن خصــائصــها الفيزيائية والتشــغيلية، مبا فيها األجســام 

بها على مدى فترة وجودها يف املدار، وتيسِّر التحديد الفضائية الصغرية واألجسام اليت يصعب تعقُّ
حلول التصــميم هذه اســتخدام تكنولوجيا الصــحيح والدقيق ملوضــعها يف املدار. وميكن أن تشــمل 

  مناسبة على منت تلك األجسام الفضائية.
لي األجسام الفضائية على ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع صانعي ومشغِّ  -٢

تصــميم تلك األجســام، بصــرف النظر عن خصــائصــها الفيزيائية والتشــغيلية، حبيث متتثل للمعايري و/أو 
التوجيهية الوطنية والدولية املنطبقة املتعلقة بتخفيف احلطام الفضــــــائي بغية احلد من مدة وجود  املبادئ

األجســــــام الفضــــــائية بعد انتهاء مهمتها يف املناطق املحمية من الفضــــــاء اخلارجي. وُتشــــــجَّع الدول 
ئية والتخلص واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل اخلربات واملعلومات عن تشــغيل األجســام الفضــا

  البعيد.  األمد  منها عند انتهاء عمرها التشغيلي، دعمًا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف
بالنسبة  بالنظر إىل أمهية األجسام الفضائية الصغرية بالنسبة جلميع الربامج الفضائية، وخاصًة  -٣

ذا املبدأ التوجيهي تطوير الربامج للبلدان النامية والبلدان احلديثة العهد بارتياد الفضــــاء، يدعم تنفيذ ه
الفضائية، مبا يف ذلك إطالق وتشغيل األجسام الفضائية الصغرية أو أي أجسام فضائية أخرى يصعب 

  بها، على حنو يعزِّز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.تعقُّ
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     ٩-املبدأ التوجيهي باء    
  اختاذ تدابري للتصدِّي للمخاطر املرتبطة بعودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي   

    بطريقة غري خاضعة للتحكُّم
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية وضــــــع إجراءات من أجل تزويد الدول األخرى   -١

يلزم   ما  وقت ممكن عمليًّا، ومعو/أو األمني العام لألمم املتحدة، عن طريق الكيانات املعيَّنة، يف أقرب 
م لألجســـــام الفضـــــائية من حتديثات عند اللزوم، مبعلومات عن العودة املتوقَّعة غري اخلاضـــــعة للتحكُّ

سيق بغية  صل والتن ضعة لواليتها القضائية وسيطرهتا، ومن أجل التوا املحتملة اخلطورة اليت تكون خا
نبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت ليس التخفيف من املخاطر املرتبطة بتلك األحداث. وي

لديها قدرات على تعقُّب األجسام الفضائية أن تلتمس الدعم من الدول واملنظمات احلكومية الدولية 
األخرى اليت تتاح لديها تلك القدرات. فإذا حصـــــلت دولة أو منظمة حكومية دولية على معلومات 

م ألجسام فضائية حمتملة اخلطورة تكون خاضعة للوالية اضعة للتحكُّأولية عن العودة املتوقَّعة غري اخل
القضائية لدولة أو منظمة حكومية دولية أخرى ولسيطرهتا، ينبغي هلا أن تطلع تلك الدولة أو املنظمة 
احلكومية الدولية األخرى على تلك املعلومات عن طريق الكيانات املعيَّنة لديها. وإذا كان لدى دولة 

م ألجســـام فضـــائية مة حكومية دولية معلومات أولية عن العودة املتوقَّعة غري اخلاضـــعة للتحكُّأو منظ
حمتملة اخلطورة ال ُتعرف الوالية القضــائية اليت تكون خاضــعة هلا أو اجلهة اليت تكون حتت ســيطرهتا، 

  الكيانات املعيَّنة. ع سائر الدول و/أو األمم املتحدة على هذه املعلومات عن طريق ِلْطينبغي هلا أن ُت
ية واملوارد و/أو  -٢ قدرات التقن ها ال لدي ية اليت  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم اليت  ينبغي ل

لديها والية قضائية على األجسام املتوقع أن تعود إىل الغالف اجلوي أن تقدم املساعدة إىل بعضها 
ع ة التعويل على النتائج عند توقُّ بعضــــــًا (مببادرة منها و/أو تلبية لطلب) من أجل حتســــــني إمكاني

ب األجســـــام وإعداد م ألجســـــام فضـــــائية حمتملة اخلطورة، مثل تعقُّالعودة غري اخلاضـــــعة للتحكُّ
ـــــارها. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتعاون على بناء القدرات  معلومات عن مس

  ئية.م لألجسام الفضايف جمال رصد العودة غري اخلاضعة للتحكُّ
ملداري للجســــــم   -٣ لذكر يف املرحلة األخرية من التحليق ا فة ا ينبغي إعمال اإلجراءات اآلن

د من انتهاء حتليقه التسياري، وكذلك عند استبانة وصول اجلسم الفضائي واستخدامها حلني التأكُّ
 الفضــــــائي أو شــــــظاياه إىل ســــــطح األرض، عندما يكون ذلك ممكنًا وعلى أالَّ ميس ذلك بتقدمي
معلومات أولية بشــــأن األحداث اخلطرية املحتملة املرتبطة بعودة األجســــام الفضــــائية إىل الغالف 

  م. اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكُّ
م يف الوقت املناسب ما لديها من املعلومات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدِّ  -٤

ي للمخاطر الناشئة عن عودة األجسام الفضائية التصدِّذات الصلة، حسبما يكون ممكنًا عمليًّا، لدعم 
 م. وينبغي أن تكون حمتويات املعلومات ومواصفاهتا مناسبة إىل أقصى حدٍّبطريقة غري خاضعة للتحكُّ

ممكن للتوعية، حسب االقتضاء، باحلاالت الطارئة اليت قد تنشأ عن عودة األجسام الفضائية بطريقة 
م تنطوي على خماطر كبرية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تعيني غري خاضــــــعة للتحكُّ

  املعلومات. ى هذهم وتطلب وتتلقَّكيانات مناسبة يؤذن هلا بأن تقدِّ
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إىل أدىن  تقللميم ل واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف تطبيق تقنيات تصـينبغي للدو  -٥
ر عند عودة اجلسم الفضائي بطريقة املخاطر املرتبطة بشظايا األجسام الفضائية اليت ال تتدمَّ حد من

  م.غري خاضعة للتحكُّ
حني ئيني وإعادة املالَّ حني الفضـــامن االتفاق اخلاص بإنقاذ املالَّ ٥دون املســـاس بأحكام املادة   -٦

قة يف الفضــاء اخلارجي، ينبغي للدولة أو الدول صــاحبة الوالية القضــائية َلْطالفضــائيني ورد األجســام اُمل
اليت ُيفترض فيها أهنا وصــلت   على األراضــي اليت اكُتشــف فيها جســم فضــائي أو األجزاء املكونة له أو

مة احلكومية الدولية اليت هلا الوالية القضــــــائية إىل ســــــطح األرض، أن ترد على طلب الدولة أو املنظ
والسيطرة على ذلك اجلسم لعقد مشاورات يف الوقت املناسب، تسدي فيها الدولة أو املنظمة احلكومية 

سيطرة على ذلك اجلسم املشورة إىل الدولة أو الدول اليت حيتمل أن   الدولية اليت هلا الوالية القضائية وال
ف والتقييم أعمال البحث والتعرُّ  وتســــاعدها، يف حال االتفاق على ذلك، يفرت منه تكون قد تضــــرَّ

والتحليل واإلخالء واإلعادة فيما يتعلق باجلســم أو شــظاياه. وينبغي للدولة أو الدول اليت اكُتشــِف فيها 
بات على الطل جسم فضائي أو شظاياه أو ُيعتقد أنَّ اجلسم أو شظاياه قد بلغا سطح األرض فيها أن تردَّ

الواردة من الدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت خيضع اجلسم الفضائي لواليتها القضائية أو سيطرهتا 
ف والتقييم والتحليل فيما خيص باع اإلجراءات املناســـــبة من أجل القيام بني مجلة أمور بأعمال التعرُّالتِّ

ية عن أيِّ مواد خطرة ميكن أن ال تكون ة املتأتِّب اآلثار الضارَّاجلسم الفضائي أو مكوناته، من أجل جتنُّ
  م.رت عند عودته بطريقة غري خاضعة للتحكُّقد تدمَّ

   
    ١٠-املبدأ التوجيهي باء    
    ة عرب الفضاء اخلارجيمراعاة تدابري االحتياط عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارَّ  

ــــتخدم كيان حكومي و/أو غري حكومي أجهزة    ــــعة مترُّإذا اس عرب الفضــــاء  ليزر تولد أش
اخلارجي القريب من األرض، فينبغي للدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت يقع هذا الكيان حتت 

سيطرهتا أن حتلِّ ضائية وخيضع ل ضائية واليتها الق ضًا لألجسام الف شعة الليزر عر ضاءة أ ل احتمال إ
لليزر عند نقطة تالقيه مع األجســـــام الفضـــــائية العابرة؛ ة؛ وجتري تقييمًا كميًّا لقوة إشـــــعاع ااملارَّ
م بســــــبب تقيِّم إذا أمكن خطر تعرُّض األجســــــام الفضــــــائية للخلل و/أو التلف و/أو التحطُّ وأن
  ق تدابري االحتياط املالئمة عند الضرورة. اإلضاءة، وأن تطبِّ  هذه

  
      التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  -جيم  

    ١-املبدأ التوجيهي جيم    
    تعزيز التعاون الدويل وتيسريه دعمًا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

ره لتمكني مجيع    سِّ شجِّع التعاون الدويل وتي ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ت
الفضــــاء، من تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية. البلدان، وخاصــــة البلدان النامية واحلديثة العهد بارتياد 

وينبغي أن تتاح للقطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع األكادميي فرصــــــة املشــــــاركة، حســــــب 
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االقتضاء، يف جهود التعاون الدويل، الذي ميكن أن يشمل مجلة أمور منها تبادل اخلربات واملعارف 
  وتوافقي. الفضائية، وذلك على أساس منصف ات يف جمال األنشطةالعلمية والتكنولوجيا واملعدَّ

  
     ٢-املبدأ التوجيهي جيم    
تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ووضع إجراءات   

    جديدة، حسب االقتضاء، لتبادل املعلومات
ما هو متف  -١ بادل، وفق  ية أن تت لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم هبا ينبغي ل جتار يه،  ق عل

وخرباهتا ومعلوماهتا املتعلقة باســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، مع جهات منها 
ــُّ  ــائل ُبالكيانات غري احلكومية، وأن تضــع وتعتمد إجراءات لتيســري مجع معلومات عن الس ل والوس

للدول  علومات بفعالية. وميكنالكفيلة بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد وتعميم تلك امل
بارها  ية، عند حتســــــني إجراءاهتا لتبادل املعلومات، أن تضــــــع يف اعت لدول واملنظمات احلكومية ا

  ممارسات تبادل البيانات القائمة اليت تستخدمها كيانات غري حكومية.
وضــــع ينبغي اعتبار جتارب اجلهات املنخرطة يف أنشــــطة فضــــائية وخرباهتا ذات فائدة يف   -٢

، ينبغي أن تتبادل تدابري فعَّالة لتعزيز اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن مثَّ
ضاء  شطة الف ستدامة أن صلة لتعزيز ا الدول واملنظمات احلكومية الدولية التجارب واخلربات ذات ال

  يف األمد البعيد.
    

     ٣-املبدأ التوجيهي جيم    
    القدرات تشجيع ودعم بناء   

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها خربة يف أنشـــطة الفضـــاء أن تشـــجِّع   -١
وتدعم بناء القدرات يف البلدان النامية اليت لديها برامج فضــائية حديثة العهد، على أســاس توافقي، 

ائية وديناميات وذلك من خالل تدابري مثل زيادة خربهتا ومعارفها بشـــأن تصـــميم املركبات الفضـــ
التحليق ومداراته وإجراء عمليات مشـــــتركة بشـــــأن احلســـــابات املدارية وتقييم التقارب وإتاحة 
إمكانية االطِّالع على البيانات املدارية املناســـبة والدقيقة واالســـتفادة من األدوات املناســـبة لرصـــد 

  األجسام الفضائية من خالل الترتيبات املناسبة.
نظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات احلالية بشـــــأن بناء القدرات ينبغي للدول وامل  -٢

ج ألشــــــكال جديدة، تتوافق مع القانون الوطين والدويل، من التعاون وبناء القدرات على وأن تروِّ
الصـــعيدين اإلقليمي والدويل من أجل مســـاعدة البلدان على حشـــد املوارد البشـــرية واملالية وإجياد 

ق الكفاءة وتدعم استدامة أنشطة الفضاء طر تنظيمية وأساليب حوكمة حتقِّمعايري وُأقدرات تقنية و
  اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على كوكب األرض.

ــــــِّ   -٣ ية أن تنس لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم قدرات ينبغي ل ناء ال جمال ب ها يف  ق جهود
ـــتخدام الفضـــائية وإتاحة إمكانية االطِّالع على ال بيانات الفضـــائية، ضـــمانًا لتحقيق الكفاءة يف اس

املوارد املتاحة وضــــــمان اجتناب أيِّ ازدواجية ال داعي هلا يف الوظائف واجلهود بالقدر املعقول 
البلدان النامية ومصــاحلها. وتشــمل أنشــطة بناء القدرات التثقيف  احتياجات مراعاة معواملناســب، 
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ــا يلزم من خرب ــادل م ــدريــب وتب ــات اإلدارة والت ــات وأدوات ومن منهجي ــان ات ومعلومــات وبي
  وتقنياهتا، عالوة على نقل التكنولوجيا.

ينبغي أيضًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى إىل إتاحة إمكانية االطِّالع على   -٤
ريها من غ رة من الكوارث الطبيعية أواملعلومات والبيانات الفضــــائية ذات الصــــلة للبلدان املتضــــرِّ

زاهة، وأن تدعم أنشـــطة بناء القدرات اليت اإلنســـانية واحلياد والن مراعاة االعتبارات مع، الكوارث
ــــــتخدام هذه البيانات واملعلومات على النحو األمثل.  هتدف إىل متكني البلدان املســــــتفيدة من اس

ضائي املعلوماُت والبياناُت وينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجه أزماٍت سهولة  ُةالف سرعة و املذكورة ب
  ودون قيد أو شرط ومبا يكفي من وضوح مكاين وزماين.

   
     ٤-املبدأ التوجيهي جيم    
    إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية  

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على إذكاء الوعي لدى عامة الناس   -١
بأمهية تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  اجتماعية مهمة ومن مثَّألنشطة الفضاء من فوائد   مبا
  يلي: األمد البعيد. وينبغي، هلذا الغرض، أن تقوم الدول واملنظمات احلكومية الدولية مبا يف

زيادة وعي املؤســـســـات وعامة الناس بأنشـــطة الفضـــاء وتطبيقاهتا املتعلقة بالتنمية   (أ) 
  ي للطوارئ؛البيئيني وإدارة الكوارث والتصدِّ املستدامة والرصد والتقييم

تنفيذ أنشطة للتوعية وبناء القدرات والتثقيف بشأن اللوائح التنظيمية واملمارسات   (ب) 
  املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛

تعزيز أنشـــطة الكيانات غري احلكومية دعمًا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي   (ج) 
  األمد البعيد؛ يف

 بالســـياســـات املناســـبةإذكاء وعي املؤســـســـات العامة والكيانات غري احلكومية   (د)  
  الفضائية. والتشريعات واللوائح التنظيمية وأفضل املمارسات الوطنية والدولية املنطبقة على األنشطة

ــــــائية ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تزيد وعي عامة الناس بالتطبي  -٢ قات الفض
ي للطوارئ من خالل تبادل املسخَّرة للتنمية املستدامة والرصد والتقييم البيئيني وإدارة الكوارث والتصدِّ

ـــســـات عامة وكيانات غري حكومية،  ـــتركة مع مؤس احتياجات مراعاة  معاملعلومات وبذل جهود مش
احلكومية، عند   ة والكيانات غريأجيال احلاضــــر واملســــتقبل. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولي

ا للدورات الدراســــية الرامية إىل زيادة  إعداد برامج التثقيف يف جمال الفضــــاء، أن تويل اهتمامًا خاصــــًّ
املعارف وتعزيز املمارسات املتعلقة باستخدام التطبيقات الفضائية لدعم التنمية املستدامة. وينبغي للدول 

ب ية أن ت لدول أدوات وبرامج توعية وتثقيف   عن ادر إىل مجع املعلومات طواعيًةواملنظمات احلكومية ا
  عامة الناس بغية املساعدة على وضع مبادرات أخرى ذات أهداف مماثلة وتنفيذها.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تعزيز أنشــــــطة التوعية اليت تقوم هبا   -٣
ــــــاط  األكادميية وغريها من الكيانات غري احلكومية املعنية أو جتري بالتعاون القطاعات املعنية واألوس

حبضــور   خذ مبادرات التوعية والتثقيف وبناء القدرات شــكل حلقات دراســية (ُتعقدتَّمعها. وميكن أن َت
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ــــــاركني أو بالبث عرب اإلنترنت)، أو مبادئ توجيهية منشــــــورة مكملة للوائح التنظيمية الوطنية  املش
سية عن اإلطار التنظيمي و/أووالدولي سا شبكي حيتوي على معلومات أ صال داخل   ة، أو موقع  جهة ات

دة اهلدف حتديدًا احلكومة معنية باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تســاعد أنشــطة التوعية والتثقيف املحدَّ
التزاماهتا، خاصة جيدًا كل الكيانات العاملة يف جمال األنشطة الفضائية على حتسني إدراك وفهم طبيعة 

ـــات املتَّا قد يؤدِّفيما يتعلق بالتنفيذ، ممَّ بعة حاليًّا ي إىل حتســـني االمتثال لإلطار التنظيمي احلايل واملمارس
ــتدُّ ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وتش أمهية هذا األمر عند نشــوء التزامات  لتعزيز اس

  ضاء بعد تغيري اإلطار التنظيمي أو حتديثه.جديدة على اجلهات الفاعلة يف جمال الف
ينبغي تشــجيع التعاون بني احلكومات والكيانات غري احلكومية وتعزيزه. وميكن للكيانات   -٤

غري احلكومية، مبا فيها رابطات القطاع املعين والرابطات املهنية واملؤســــســــات األكادميية، أن تقوم 
املرتبطة باســتدامة أنشــطة الفضــاء، وكذلك يف الترويج بدور مهم يف زيادة الوعي الدويل باملســائل 

ــــــتدامة. وميكن أن تشــــــمل هذه التدابري اعتماد املبادئ  لتدابري عملية ترمي إىل تعزيز هذه االس
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي الصــــادرة عن جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 

رة عن االحتاد الدويل لالتصـــاالت فيما يتعلق باخلدمات الســـلمية؛ واالمتثال للوائح الراديو الصـــاد
الفضـــائية؛ ووضـــع معايري مفتوحة وشـــفافة بشـــأن تبادل البيانات الالزمة الجتناب االصـــطدامات 

التشـــويش الضـــار للترددات الراديوية أو غري ذلك من األحداث الضـــارة يف الفضـــاء اخلارجي.  أو
ي دورًا مهمًّا يف مضــــافرة جهود اجلهات املعنية من ؤدِّوميكن للكيانات غري احلكومية أيضــــًا أن ت

ز اســتدامة أجل وضــع هنوج مشــتركة إزاء جوانب معيَّنة من أنشــطة الفضــاء ميكنها جمتمعًة أن تعزِّ
  أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.

   
     البحث والتطوير يف املجالني العلمي والتقين  -دال  

    ١-املبدأ التوجيهي دال    
ل الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء ُبتشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسُّ  

    اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـــــجِّع وتدعم البحث والتطوير فيما يتعلق   -١

مة وغريها من تدا ــــــ ية املس املبادرات الرامية إىل  بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضـــــــائ
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.

ية من أجل   -٢ طة فضـــــــائ بأنشــــــ ها  يام ية، عند ق لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
ــتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك األجرام الســماوية، يف األغراض الســلمية ، اســتكشــاف واس

اخلتامية الصــادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة  ضــوء الوثيقة يفتضــع يف اعتبارها،  أن
)، األبعاد االجتماعية واالقتصــــادية والبيئية للتنمية املســــتدامة ٦٦/٢٨٨(مرفق قرار اجلمعية العامة 

  على كوكب األرض.
ل إىل ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشــــــجِّع على تطوير تكنولوجيات تقلِّ  -٣

صنع وإطالق املوجودات الفضائية وتزيد إىل أقصى حدٍّمن اآلثار البيئية املترتِّ أدىن حدٍّ من  بة على 
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اســـتخدامها دة ومن إمكانية إعادة اســـتخدام املوجودات الفضـــائية أو من اســـتخدام املوارد املتجدِّ
  أغراض خمتلفة من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد. يف
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف اختاذ ما يناســـب من تدابري لضـــمان   -٤

األمان من أجل محاية كوكب األرض وبيئة الفضــــاء من التلوث الضــــار، وذلك باالســــتفادة من 
ســـات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق على تلك األنشـــطة، ووضـــع تدابري التدابري واملمار

  جديدة عند االقتضاء.
ــــــطــة حبــث وتطوير لــدعم   -٥ ينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة اليت تقوم بــأنش

ستخدامه على حنو مستدام أن تشجِّع أيضًا على مشاركة البلدان  ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ا
  مية يف هذه األنشطة. النا
   

     ٢-املبدأ التوجيهي دال    
تقصِّي تدابري جديدة إلدارة جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد، والنظر يف تنفيذ   

    التدابري   تلك
ى مدى ضــــرورة وإمكانية وضــــع تدابري   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتقصــــَّ

ر جمموع احلطام الفضـــائي احللول التكنولوجية، وأن تنظر يف تنفيذها، ملواجهة تطوُّجديدة، مبا يف ذلك 
وإدارته يف األمد البعيد. وينبغي النظر يف تنفيذ هذه التدابري اجلديدة، إضافة إىل التدابري احلالية، على حنو 

  رتياد الفضاء.ي إىل فرض تكاليف مفرطة على الربامج الفضائية للدول احلديثة العهد باال يؤدِّ
خذ تدابري على الصعيدين الوطين والدويل، تَّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن َت  -٢

ية لتخفيف  بادئ التوجيه ثال للم يادة االمت جل ز قدرات، من أ ناء ال لدويل وب عاون ا ها الت من بين
  سلمية. احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال

ميكن أن يشمل تقصِّي تدابري جديدة، يف مجلة أمور، أساليب لتمديد الصالحية التشغيلية،   -٣
دة بآليات لتغيري وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصــــــطدام بِقَطع احلطام أو باألجســــــام غري املزوَّ

ركبات الفضــــائية رة لتخميل املوتدابري متطوِّ بأخرى، منها قطعة املســــار، وللحيلولة دون تصــــادم
ــاعدوالتخلص منها بعد انتهاء البعثات، وتصــاميم  الفضــائية يف حاالت العودة  النُُّظم حتللعلى  تس

  م إىل الغالف اجلوي.اخلاضعة للتحكُّ  غري
 ب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضـــمان اســـتدامة األنشـــطة الفضـــائية واليتينبغي أالَّ تتســـبَّ  -٤

 م إىل الغالف اجلوي يفم وأخرى غري خاضــــــعة للتحكُّعودة خاضــــــعة للتحكُّتنطوي على حاالت 
  خطرة. مواد تعريض الناس أو املمتلكات ملخاطر ال داعي هلا، ألسباب منها التلوث البيئي الناجم عن

 قد يكون من الضــروري أيضــًا تناول مســائل يف جمايل الســياســة العامة والقانون، من قبيل  -٥
  لتدابري اجلديدة ألحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل املنطبق.ضمان امتثال هذه ا

  
 


