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  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
  السلمية األغراض يف

  نوالثالثة والست الدورة
        ٢٠٢٠ه حزيران/يوني ٢٦-١٧ فيينا،

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني،     
  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤إىل  ٣من  ،املعقودة يف فيينا
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  مقدِّمة  -أوًال  
ــــــتخدام الفضـــــــاء اخلارجي يف   -١ عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة اس

عة واخلمســــــني يف ــــــلمية، دورهتا الســـــــاب نا،  األغراض الس إىل  ٣ منمكتب األمم املتحدة بفيي
  ، برئاسة ناتاليا أرشينار (سويسرا).٢٠٢٠شباط/فرباير   ١٤
  جلسة. ٢٠وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

  احلضور  -ألف  
االحتاد الروســـي، أذربيجان، التالية األعضـــاء يف اللجنة:  ٧٦حضـــر الدورة ممثلو الدول ال  -٣

األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
اإلســـــالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكســـــتان، -إندونيســـــيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهورية

ندا، غاريا، بول غال، بلجيكا، بل املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، -بوليفيا (دولة الربازيل، الربت
تايلند، تركيا، تشــــيكيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، 
رومانيا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســنغافورة، الســويد، ســويســرا، شــيلي، الصــني، العراق، ُعمان، 

البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كازاخســــــتان، -ةزويال (مجهوريفرنســــــا، الفلبني، فن
كندا، كوبا، كوســـــتاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكســـــمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصـــــر، املغرب، 
شمالية، النرويج،  سعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ال املكسيك، اململكة العربية ال

  وزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.النمسا، نيجرييا، ني
شباط/فرباير،  ٤و ٣يف املعقودة  ٩١٧و ٩١٦و ٩١٥وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلساهتا   -٤

أن تدعو املراقبني عن غواتيماال وكرواتيا ومالطة وهندوراس، بناًء على طلبهم، حلضــــــور الدورة 
م خالهلا حســـب االقتضـــاء، على أالَّ يكون يف ذلك مســـاس بطلبات أخرى من هذا القبيل والتكلُّ

  وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية تلك الدول.
أن تدعو املراقب عن منظمة فرســــــان مالطة  ٩١٥وقرَّرت اللجنة الفرعية يف جلســــــتها   -٥

دورة والتكلُّم خالهلا حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك املستقلة، بناًء على طلبها، حلضور ال
مســــــاس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشــــــأن 

  وضعية تلك املنظمة.
وحضــــر الدورة مراقبون عن منظمة الطريان املدين الدويل، واالحتاد الدويل لالتصــــاالت،   -٦

تحدة للتنمية الصـــــناعية، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع الســـــالح، وخمتربات ومنظمة األمم امل
  األمم املتحدة لالبتكار التكنولوجي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

قًا لقرار وفووحضــر الدورة مراقب عن االحتاد األورويب بصــفته مراقبًا دائمًا لدى اللجنة،   -٧
  . ٢٠١١لعام  ٦٥/٢٧٦اجلمعية العامة 

وحضــــر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــــفة مراقب دائم   -٨
لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ، املرصــــد اجلنويب األورويب، وكالة 
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روبية لالتصـــاالت الســـاتلية، الشـــبكة اإلســـالمية املشـــتركة لعلوم الفضـــاء األوروبية، املنظمة األو
  عد لدول مشال أفريقيا.وتكنولوجيا الفضاء، املركز اإلقليمي لالستشعار عن ُب

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

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

"، For All Moonkindاللجنة: منظمة كانيوس الدولية، املعهد األورويب لسياسات الفضاء، منظمة "
لدويل األكادميية الدولية للمالحة الفضــــــائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضــــــاء، االحتاد ا

ية،  لدويل، للمالحة الفضـــــــائ ية االحتاد الفلكي ا لدول ية ا قاييس، اجلمع ية لتوحيد امل لدول املنظمة ا
التصــويري واالســتشــعار عن ُبعد، جامعة الفضــاء الدولية، رابطة القرية القمرية، اجلمعية   للمســح

ة العلمية املعنية بالفيزياء الفضــائية الوطنية، جائزة األمري ســلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، اللجن
األرضــية، مؤســســة العامل اآلمن، املجلس االســتشــاري جليل الفضــاء، االحتاد اجلامعي  - الشــمســية

  الدويل للهندسة الفضائية، رابطة أسبوع الفضاء العاملي. 
قة   -١١ ئات األمم  A/AC.105/C.1/2020/INF/49وترد يف الوثي لدول وهي مساء ممثِّلي ا بأ مة  قائ

  املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة.
    

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  شباط/فرباير، جدول األعمال التايل: ٣املعقودة يف  ٩١٥أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -١٢

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  ب الرئيس.انتخا  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٥  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.  -٦  
ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن   -٧  

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٨  
  الفضائية. النُُّظم دعم إدارة الكوارث بواسطة  -٩  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -١٠  
  طقس الفضاء.  -١١  
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  األرض.األجسام القريبة من   -١٢  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٣  
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٤  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٥  
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٦  
واســتخدامه دراســة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنســبة لألرض   -١٧  

وتطبيقاته، مبا يف ذلك اســـتخدامه يف ميدان االتصـــاالت الفضـــائية، ودراســـة ســـائر 
املســــائل املتَّصــــلة بتطور االتصــــاالت الفضــــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
لدورة الثامنة واخلمســــــني للجنة الفرعية العلمية مشــــــروع جدول األعمال املؤقَّت ل  -١٨  

  والتقنية.
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٩  

  
  انتخاب الرئيس  -جيم  

، ناتاليا أرشـــــينار (ســـــويســـــرا) رئيســـــة هلا ٩١٥انتخبت اللجنة الفرعية، يف جلســـــتها   -١٣
  .٧٣/٩١اجلمعية العامة  ، عمًال بقرار٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

  
  الكلمات العامة  -دال  

ــــــي،   -١٤ ألقى ممثِّلو الدول األعضــــــاء التالية كلمات أثناء التبادل العام لآلراء: االحتاد الروس
-إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســـــيا، إيران (مجهورية

تركيا، تشيكيا، اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيل، الربتغال، بولندا، بريو، تايلند، 
اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، ســـنغافورة، ســـويســـرا، 
شــيلي، العراق، فرنســا، الفلبني، فنلندا، كازاخســتان، كندا، كوبا، كوســتاريكا، كولومبيا، كينيا، 

نيوزيلندا، اهلند، الواليات  لكسمربغ، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة، النمسا، نيجرييا،
املتحدة، اليابان. وألقى كلمة أيضـــًا كلٌّ من ممثل جنوب أفريقيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، 

والصــــــني. وألقى املراقب عن االحتاد األورويب كلمة. وألقى  ٧٧وممثل مصــــــر نيابة عن جمموعة ال
أيضًا. وألقى كلمات إضافية املراقبون عن منظمة املراقب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية كلمة 

 ،التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا
ضاء األوروبية، واملرصد اجلنويب األورويب، ومنظمة  ، واألكادميية "For All Moonkind "ووكالة الف

الشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلوم والدولية للمالحة الفضــائية، واالحتاد الدويل للمالحة الفلكية، 
واجلمعية الدولية للمســح التصــويري واالســتشــعار عن ُبعد، واجلامعة الدولية وتكنولوجيا الفضــاء، 

واالحتاد اجلامعي الدويل للفضــــاء، ورابطة القرية القمرية، واملجلس االســــتشــــاري جليل الفضــــاء، 
  للهندسة الفضائية، ورابطة أسبوع الفضاء العاملي. 
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  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٥
املعقود يف  - : فرع البحر األبيض املتوســط٢٠١٩"املنتدى الفضــائي الدويل لعام   (أ)  

  ل إيطاليا؛ه ممثِّرجييو كاالبريا (إيطاليا)"، قدَّم
  "منتدى الفضاء العاملي"، قدَّمته ممثِّلة النمسا؛  (ب)  
عاون يف جماالت العلم والتعليم   (ج)   "جامعة باكو احلكومية: إجنازات ومنظورات للت

  ل أذربيجان؛واالبتكار"، قدَّمه ممثِّ
  سي؛ل االحتاد الرو"أهم إجنازات برنامج علوم الفضاء الروسي"، قدَّمه ممثِّ  (د)  
: الفضاء من ٢٠٣٠خطة الفضاء ’"مشروع فريق اجلامعة الدولية للفضاء املعنون   (ه)  

  ، قدَّمته املراقبة عن اجلامعة الدولية للفضاء؛‘"أجل املستقبل، الفضاء للجميع
  ال هولندا؛"نتائج أعمال فريق الهاي الدويل العامل املعين باملوارد الفضائية"، قدَّمه ممثِّ  (و)  
ـــة   (ز)   ـــاء واخلـــدم ـــات االلتق ـــذ عملي ـــة عن االحتـــاد املعين بتنفي ـــات حمـــدَّث "معلوم

)CONFERSِّل الواليات املتحدة؛)"، قدَّمه ممث  
ل "حتالف الســالمة الفضــائية يف ســياق التعاون الدويل يف جمال الفضــاء"، قدَّمه ممثِّ  (ح)  

  الواليات املتحدة؛
ستكش  (ط)   شأن ا سة االستقصائية العاملية ب صادرة عن رابطة القرية "الدرا اف القمر ال

  القمرية"، قدَّمه املراقبان عن رابطة القرية القمرية؛
  "، قدَّمه ممثِّل اليابان؛Kibo"التعاون الفضائي باستخدام وحدة التجارب اليابانية   (ي)  
االحتاد اجلامعي الدويل ’"طريقة جديدة للتعاون الدويل يف جمال الفضــــــاء: فروع   (ك)  
  يف اجلامعات"، قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛‘ لفضائيةللهندسة ا
"رؤية امللتقى االقليمي لوكاالت الفضـــــاء يف آســـــيا واملحيط اهلادئ للعقد املقبل   (ل)  

  ل اليابان؛منطقة آسيا واملحيط اهلادئ"، قدَّمه ممثِّ يف
"، ٢٠١٩ندية ألحباث الفضـــاء يف عام "معلومات حمدَّثة عن بعثات املؤســـســـة اهل  (م)  

  قدَّمه ممثِّل اهلند؛
"مبادرة املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء لتجميع الســواتل النانونية والتدريب يف   (ن)  

  ي على بناء السواتل النانوية"، قدَّمه ممثِّل اهلند؛): برنامج اهلند التدريبUNNATIإطار اليونيسبيس (
  ل الواليات املتحدة؛ت احلموالت القمرية التجارية"، قدَّمه ممثِّ"مبادرة ناسا خلدما  (س)  
  ل اهلند؛"، قدَّمه ممث٢ِّ-"دراسة القمر من على منت املركبة املدارية شاندرايان  (ع)  
): Gaganyaan‘ (غاغانيان’املركبة  - "برنامج اهلند للرحالت الفضــــــائية املأهولة  (ف)  

  ند؛معلومات حمدَّثة"، قدَّمه ممثِّل اهل
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"برنامج اهلند للمالحة الساتلية واالجتماع الرابع عشر للجنة الدولية املعنية بالنظم   (ص)  
  ل اهلند.العاملية لسواتل املالحة"، قدَّمه ممثِّ

ورحَّبت اللجنة الفرعية بانتخاب ناتاليا أرشــينار (ســويســرا) رئيســًة لفترة ســنتني تبدأ يف   -١٦
عن تقديرها للرئيســــــة املنتهية واليتها، بونتشــــــو ماروبينغ  . وأعربت اللجنة الفرعية٢٠٢٠  عام

ـــــــامهتهــا يف تعزيز إجنــازات اللجنــة الفرعيــة خالل  (جنوب أفريقيــا)، على حســــــن قيــادهتــا ومس
  واليتها.  فترة
شــــباط/فرباير، ألقت رئيســــة اللجنة الفرعية كلمة  ٣، املعقودة يف ٩١٥ويف اجللســــة   -١٧

جنة الفرعية يف دورهتا الســـابعة واخلمســـني. وشـــددت على قدمت فيها عرضـــًا جممًال لعمل الل
تفرُّد جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية وأمهيتها بوصـــفها اهليئة احلكومية 
الدولية العاملية الرئيســية املكرســة لشــؤون الفضــاء. وأكَّدت أن العالقات بني الدول اليت ترتاد 

ستجدة يف جمال  ضاء والدول امل سامهات املقدمة لبناء الف ضاء والزيادة يف التعاون الدويل وامل الف
القدرات يف البلدان النامية، هيأت على مر الســـنني ظروفا مؤاتية لتحقيق التقدم. ولذلك، بات 
تعزيز التنســـــيق والتعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال الفضـــــاء والتوســـــع يف اســـــتخدام 

ضاء مقو صادي املطرد وتنفيذ خطة تكنولوجيات وتطبيقات الف سيني لتعزيز النمو االقت سا مني أ
نفســه، فإن زيادة املشــاركة يف األنشــطة الفضــائية  الوقت  ويف. ٢٠٣٠التنمية املســتدامة لعام 

 التصدي هلا. تنيالفرعي تيهاسوف تولد حتديات جديدة ينبغي للجنة وجلن

ويف اجللسة نفسها، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمة استعرضت فيها العمل   -١٨
ا يف ذلك إسهامه يف حتقيق أهدف الذي أجنزه املكتب منذ الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية، مب

التنمية املســــــتدامة، وتزايد حتالفات العمل مع املنظمات واهليئات احلكومية واحلكومية الدولية وغري 
احلكومية، وكذلك مع قطاع الصـــناعة والقطاع اخلاص. وعرضـــت األولويات احلالية يف عمل املكتب 

ملساواة بني اجلنسني يف قطاع الفضاء. وشدَّدت املديرة اليت ُتنفَّذ باتباع هنج مفاهيمي يرمي إىل حتقيق ا
كذلك على أن القطاع الفضـــائي العاملي يواصـــل التطور ســـريعًا يف مجيع جوانبه الســـياســـية والقانونية 
والتقنية، وأنَّ األمم املتحدة مســتعدة للعمل بكفاءة يف ذلك الســياق. وأشــارت يف هذا الصــدد إىل أن 

) ST/SGB/2020/1درة حديثًا بشــأن تنظيم مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي (نشــرة األمني العام الصــا
  حفزت املكتب على املضي ُقدمًا يف زيادة ضروب الدعم اليت يقدمها إىل الدول األعضاء.

ــــــتخ  -١٩ دام الفضــــــاء اخلارجي يف واتَّفقت اللجنة الفرعية على أهنا ما زالت متثل مع جلنة اس
األغراض الســـلمية واللجنة الفرعية القانونية حمفًال دوليًّا فريدًا مدعومًا من مكتب شـــؤون الفضـــاء 
اخلارجي ومنوطًا به تعزيز التعاون الدويل يف ميدان اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخداماته يف 

ساحة مالئمة ملناقش سلمية، وأن هذا املحفل يهيئ  ة املسائل اليت تؤثر تأثريًا كبريًا على األغراض ال
  مسرية التنمية لدى الدول من أجل حتسني أحوال البشرية.

وكرَّرت اللجنة الفرعية تأكيد التزامها باتباع هنج تعاوين للمضــــي ُقدمًا يف اســــتكشــــاف   -٢٠
لكامل با الفضاء اخلارجي واستخدامه، وشدَّدت على أن فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء لن ُتجىن

إال من خالل التعاون، مع كفالة مواصلة االضطالع باألنشطة الفضائية ألغراض سلمية. ويف ذلك 
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الصــدد، اتَّفقت اللجنة الفرعية على أن التعاون واحلوار الدوليني ســيكونان مقومني أســاســيني لتلبية 
الفضاء باعتباره قاطرة الطلبات املتعلقة بالفضاء والتصدي لتحدياته بفعالية، ولتعزيز االستفادة من 

  للتنمية املستدامة تساعد على بلوغ األهداف العاملية واإلقليمية والوطنية. 
" وعمليات تنفيذ تلك ٢٠٣٠"الفضــــــاء خطة والحظت اللجنة الفرعية أن األعمال املتعلقة ب  -٢١

 ٢٠٣٠ستدامة لعام اخلطة ستساهم يف تعزيز فوائد األنشطة واألدوات الفضائية يف تنفيذ خطة التنمية امل
  وأهداف التنمية املستدامة وغاياهتا الواردة هبا، كما ستساهم يف إذكاء الوعي بتلك الفوائد.

واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن تكنولوجيا الفضــــاء ما زالت أداة قيِّمة ملنفعة البشــــرية وحتقيق   -٢٢
صرًا ال غىن عنه يف  صبحت عن ستدامة، وأهنا أ البىن التحتية العمومية. ولذلك جيب أن أهداف التنمية امل

  تتضافر الدول األعضاء يف اللجنة يف جهودها الرامية إىل زيادة فوائد الفضاء وصونه لألجيال املقبلة. 
ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم للجنة الفرعية، حىت يتســــىن هلا حتقيق أهدافها الرئيســــية،   -٢٣
قدرات التكنولوجية وتعزيزها، ونقل التكنولوجيا املالئمة تركز عملها على جماالت مثل بناء ال أن

ية  ية من الكوارث الطبيعيـة والتخفيف من عواقبهـا، والبحوث التكنولوج قا للبلـدان النـاميـة، والو
  والعلمية يف البلدان النامية يف إطار التعاون الدويل. 

ورأت بعض الوفود أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء جيب أن تترجم إىل فوائد ملموسة للبلدان   -٢٤
النامية، وأن حتقيق هذه الفوائد يقتضـــــي التوســـــع يف نقل التكنولوجيا من خالل بناء القدرات وإتاحة 

الدول بقوة الوصول إىل التكنولوجيا بشروط مواتية للبلدان النامية. ويف هذا الصدد، حثت تلك الوفود 
على االمتناع عن وضــع أو اعتماد أو تطبيق أي تدابري اقتصــادية أو مالية أو جتارية أحادية اجلانب ميكن 
شؤون  صة يف البلدان النامية، وأهابت مبكتب  ضائية، وخبا شطة الف ضاء واألن أن تعرقل الوصول إىل الف

عاون بني بلدان الشــــمال واجلنوب الفضــــاء اخلارجي والدول األعضــــاء زيادة الدعم من أجل تعزيز الت
  وفيما بني بلدان اجلنوب، على السواء، بغية تيسري نقل التكنولوجيا فيما بني الدول. 

وُرئي أن التعاون الدويل ينبغي أن يكون شــامًال للجميع وأن يأخذ يف االعتبار املســتويات   -٢٥
  املتباينة للتطور التكنولوجي، وال سيما لدى الدول اليت ال ترتاد الفضاء. 

وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء األخطار اليت هتدد األمن يف الفضاء اخلارجي وأكدت   -٢٦
سباق التسلح يف الفضاء ومفاده أن ذلك السباق يتعارض مع مبدأ استخدام من جديد موقفها من 

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. 
أنَّ هيئة نزع السالح ومؤمتر نزع السالح مها، يف إطار خطة نزع السالح،  ورأى أحد الوفود  -٢٧

ئية. ورأى ذلك الوفد أيضًا أن املحفالن األنسب للنظر يف األخطار املستجدة اليت هتدد العمليات الفضا
 النُُّظمالتهديدات اليت تشكلها أي أسلحة موضوعة يف الفضاء أو على األرض، أو اليت يشكلها تعطيل 

 مبنعاحليوية بوســــــائل إلكترونية أو عن طريق األســــــلحة الطاقوية، ينبغي تناوهلا يف إطار البند املتعلق 
سلح يف الفضاء اخلارجي من جدول سباق ت شتها يف إطار  حدوث  سالح، ال مناق أعمال مؤمتر نزع ال

اللجنة، اليت ميكنها يف غضــــون ذلك أن تواصــــل دعم جهود الدول النامية يف الوصــــول إىل الفضــــاء، 
  وتشجيع الدول اليت وصلت بالفعل على التحلي بروح املسؤولية يف نشاطها الفضائي. 
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إىل  ُتعقِّدحة يف الفضاء اخلارجي سوف ورأى أحد الوفود أن اخلطط املعلنة عن نشر األسل  -٢٨
ــــلمية، وهو أمر ميس عمل اللجنة واللجنة  ــــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الس حد بعيد اس
شروع فورًا يف إجراء مفاوضات، يف إطار مؤمتر نزع  سواء. ودعا ذلك الوفد إىل ال الفرعية على ال

شر األسلحة يف الفضاء اخلارجي، السالح، من أجل وضع صك دويل ملزم يتضمن ضمانات ضد ن
ورأى أن من املمكن االســـتناد يف هذا الشـــأن إىل املشـــروع احلايل للمعاهدة اليت ســـوف ُتربم بني 
االحتاد الروســي والصــني ملنع وضــع األســلحة يف الفضــاء اخلارجي وحظر التهديد باســتعمال القوة 

  استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي.  أو
وُرئي أن على الدول األعضــــــاء أن تويل مزيدًا من االهتمام ملبادرة "عدم البدء بوضــــــع   -٢٩

دولة عضوًا،  ٢٢أسلحة يف الفضاء اخلارجي" وااللتزام السياسي هبذا الشأن، اللذين أيدهتما بالفعل 
  واللذين ما زاال يشكالن معًا الصك الفعَّال الوحيد لصون الفضاء اخلارجي من أي أسلحة. 

ورأت بعض الوفود أن معاهدات الفضاء اليت وضعت يف إطار األمم املتحدة تشكل حجر   -٣٠
الزاوية يف احلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي. وشــدَّدت تلك الوفود على احلاجة إىل تعزيز 
 التعاون الدويل، وإىل إرسـاء مبادئ ُيسـترشـد هبا يف انتهاج سـلوكيات مسـؤولة يف تسـيري األنشـطة

الفضـــائية واملحافظة على اســـتدامتها. وشـــدَّدت تلك الوفود أيضـــًا على ضـــرورة تعزيز االلتزامات 
ستخدامه يف  ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ضررًا با املتعهد هبا بتجنب أي تدخل حيتمل أن يلحق 

  األغراض السلمية، وبتيسري الوصول إىل الفضاء اخلارجي على حنو عادل. 
أن من املهم مواصـــــلة التشـــــجيع على اإلبقاء على الفضـــــاء بيئة آمنة ورأت بعض الوفود   -٣١

ومأمونة ومســتدامة واســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية على أســاس عادل ومقبول 
ــــــفافية وبناء الثقة، واحلاجة إىل الدعوة إىل التحلي  للجميع، كما شــــــددت على أمهية تدابري الش

  ارجي يف إطار األمم املتحدة. بالسلوك املسؤول يف الفضاء اخل
وضـــــع صـــــك ملزم  نَّمن املهم تنظيم مبادرات تعزز الثقة املتبادلة، وأ نَّورأت بعض الوفود أ  -٣٢

قانونًا خيار ميكن اعتباره ممكنا يف املســــــتقبل، لكن األمر األكثر واقعية يف األمد القريب هو حماولة 
لوضع معايري للسلوك املسؤول يف مجيع األنشطة التوصل إىل اتفاق على صك طوعي أو قواعد طوعية 

الفضائية. وهذا الصك الطوعي ميكن أن يتضمن التزامًا سياسيًّا تقطعه الدول، وأن ينشئ إطارًا تعاونيًّا 
  أكثر تنظيمًا. 

هامش   -٣٣ ية على  تال يات ال عال هنا للجهات اليت نظمت الف نا وأعربت اللجنة الفرعية عن امت
  مسني:دورهتا السابعة واخل

  عــامــًا معــًا يف  ٤٠حلقــة نقــاش موضــــــوعهــا "االحتــاد األورويب واألمم املتحــدة:   (أ)  
ــــؤون الفضــــاء   - فيينا ــــارك يف تنظيمها وفد االحتاد األورويب ومكتب ش العمل املتعدد األطراف"، تش

  اخلارجي؛
تنفيذ حلقة نقاش موضــــــوعها "الفرص والتحديات املاثلة أمام التعاون الدويل يف   (ب)  

  املبادئ التوجيهية بشأن االستدامة يف األمد البعيد"، نظَّمتها مؤسسة العامل اآلمن؛
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حفل التوقيع على البيان املشترك بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وحكومة اليابان   (ج)  
  بشأن احلطام الفضائي، تشارك يف تنظيمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والبعثة الدائمة لليابان؛

فعالية مســـائية بعنوان "إدارة حركة املرور يف الفضـــاء: منظورات وطنية ودولية"،   )(د  
  تشارك يف تنظيمها املعهد األورويب لسياسات الفضاء ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛

فعالية جانبية بعنوان "بناء القدرات من خالل تطوير الســــواتل الصــــغرية: الفرص   (ه)  
لربنامج التعاوين بشــأن إطالق ســواتل كيوبســات من وحدة االختبارات اليابانية املتاحة من خالل ا

)KiboCUBEتشارك يف تنظيمها كلٌّ من اليابان ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ ،"(  
فعالية جانبية بعنوان "منظومة أفرقة الدراســة واملؤمترات التابعة لقطاع االتصــاالت   (و)  

  تصاالت"، نظَّمها االحتاد الدويل لالتصاالت؛الراديوية باالحتاد الدويل لال
  ، نظَّمها وفد فرنسا؛حول الفضاء والديبلوماسية فعالية جانبية باللغة الفرنسية  (ز)  
فعالية جانبية بعنوان "معلومات حمدَّثة عن مشــروع مكتب األمم املتحدة لشــؤون   (ح)  

ستجدة ضاء للجهات الفاعلة امل شأن قانون الف ضاء اخلارجي ب ضاء"، نظَّ الف مها مكتب يف جمال الف
  شؤون الفضاء اخلارجي.

    
  التقارير الوطنية  -هاء  

ــالتقــارير املقــدَّمــة من الــدول األعضــــــــاء   -٣٤ أحــاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــًا مع التقــدير ب
وبورقة االجتماع  )،A/AC.105/1211/Add.2و، A/AC.105/1211/Add.1و، A/AC.105/1211  انظر(
)A/AC.105/C.1/2020/CRP.3 من جدول األعمال، املعنون  ٤) املعدة لكي ينظر فيها يف إطار البند

"تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشــــــطة الوطنية". وأوصــــــت اللجنة الفرعية بأن 
  تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.

  
الفريق العامل املعين خبطة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي ملخَّص أعمال   -واو  

  "٢٠٣٠األغراض السلمية بشأن "الفضاء  يف
وفقًا ملا قرَّرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا احلادية والستني   -٣٥

جديد يف جدول أعمال  " يف إطار بند٢٠٣٠، أنشئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء ٢٠١٨يف عام 
، على أن يظل هذا البند مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة حىت ‘"٢٠٣٠الفضـــاء ’اللجنة، عنوانه "خطة 

  ). ٣٦٤-٣٥٨، الفقرات A/73/20(الوثيقة  ٢٠٢٠انعقاد دورهتا الثالثة والستني يف عام 
جلساته أثناء الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وعقد الفريق العامل   -٣٦

  هبذا التقرير ملخصًا لتلك اجللسات.الرابع  وفقًا للوالية اليت أسندهتا إليه اللجنة. ويتضمن املرفق
  

  الندوة  -زاي  
 ٢٠٠٧ام وفقًا لالتفاق الذي توصــــلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، ع  -٣٧

)A/AC.105/890 عام ٢٤، املرفق األول، الفقرة ية والســــــتني،  ثان  ٢٠١٩)، واللجنة يف دورهتا ال
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)A/74/20 حول موضــــوع  اخلارجيمكتب شــــؤون الفضــــاء  )، عقدت ندوة نظمها١٨٥، الفقرة
  .٢٠٢٠شباط/فرباير  ١١"إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء للجميع" يف 

وتضــمنت الندوة حول موضــوع "إتاحة ســبل الوصــول إىل الفضــاء للجميع" جزأين. وترأس   -٣٨
اجلزء األول، حول موضـــوع "الفضـــاء من أجل املرأة"، ماركوس فولتران من مكتب شـــؤون الفضـــاء 

مونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، مبالحظات اســـتهاللية اخلارجي. وأدلت ســـي
 Freie Universitätلتهيئة األجواء. وحتدث يف حلقة النقاش األوىل متارا باتاكي من جامعة برلني احلرة (

Berlin ؛ وشيمرت مامان من جامعة بن غوريون يف النقب، إسرائيل؛ وإرسيليا فودو من وكالة الفضاء(
  ، وماركوس فولتران.TIMKATوروبية؛ وبونوا ديلبالنك، وفيوريال كوليولو من شركة األ
سبل الوصول إىل الفضاء"، يورجيه   -٣٩ وترأس اجلزء الثاين من الندوة، حول موضوع "إتاحة 

ديل ريو فريا من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. وأدىل لوك سان بيري، من مكتب شؤون الفضاء 
ــــــتهاللية. وحتدث يف حلقة النقاش الثانية وانغ كيان من إدارة الفضــــــاء اخلارجي، مبالحظا ت اس

شنان من املؤسسة  صينية؛ وستيفان دو ماي من وكالة الفضاء األوروبية؛ وبيه كوهنيكري الوطنية ال
اهلندية ألحباث الفضــاء؛ وأكريا كوزاكا من الوكالة اليابانية الســتكشــاف الفضــاء اجلوي؛ وســتيفن 

  دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) التابعة للواليات املتحدة األمريكية.كالرك من اإل
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ الندوة قد سامهت يف عمل اللجنة الفرعية ويف التوعية   -٤٠

  باملسائل املتعلقة بشمولية أنشطة الفضاء.
  

  نيةاعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتق  -حاء  
 ٩٣٤بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضــــــة عليها، اعتمدت، يف جلســــــتها   -٤١

، تقريرها املوجَّه إىل جلنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف ٢٠٢٠شـــــباط/فرباير  ١٤املعقودة يف 
  األغراض السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياهتا املبيَّنة يف الفقرات الواردة أدناه.

  
  قات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة للتطبي  -ثانيًا  

من جدول األعمال،  ٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٤٢
  املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية".

يا ومجهورية كوريا  ٥بند وتكلَّم يف إطار ال  -٤٣ ــــــ يا وإندونيس ملان من جدول األعمال ممثلو أ
اليابان. وتكلَّم أيضـــًا املراقب عن منظمة كانيوس الدولية. وأثناء التبادل ووشـــيلي والصـــني واهلند 

  العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٤٤

بل الوصــول ٢٠٢٠"العمل يف الفضــاء، إصــدار عام   (أ)   : مســامهة يف مبادرة إتاحة ســُ
  إىل الفضاء للجميع"، قدَّمه ممثِّل فرنسا؛

  بوابة "الفضاء من أجل املياه"، قدَّمته ممثلة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛  (ب)  
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"، قدَّمه املراقب عن املجلس ٢٠١٩جيل الفضــــــاء  "ملحة عامة عن نتائج مؤمتر  (ج)  
  االستشاري جليل الفضاء؛

أنشـطة جتميع ودمج واختبار السـواتل على يف املفتوح  للتشـارك"الربنامج الصـيين   (د)  
  ل الصني؛الصعيد الدويل"، قدَّمه ممثِّ

ياة : تطبيقات من أجل حBEYOND"جتارب وكالة الفضاء اإليطالية املتعلقة ببعثة   (ه)  
  ل إيطاليا.أفضل يف الفضاء"، قدَّمه ممثِّ

  
  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ألف  

ــــــتذكرت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة أقرت، يف قرارها   -٤٥ ، بأنشــــــطة بناء ٧٤/٨٢اس
ية، واليت وفرت منافع فريدة القدرات املنجزة يف إطار  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــــــائ

  للدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، املشاِركة يف تلك األنشطة.
وأقرَّت اللجنة الفرعية باإلسهام الفريد واملستمر لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -٤٦

ـــيما الدول احلديثة  يف تعزيز ودعم أنشـــطة بناء القدرات اليت تضـــطلع هبا الدول األعضـــاء، وال س
العهد بارتياد الفضاء. ويف هذا الصدد، سلَّمت اللجنة الفرعية بالدور املحوري الذي يؤديه مكتب 

  شؤون الفضاء اخلارجي يف تنفيذ الربنامج.
الفضـــاء شـــباط/فرباير، َأْطلَعت مديرُة مكتب شـــؤون  ٣، املعقودة يف ٩١٥ويف اجللســـة   -٤٧

اخلارجي اللجنة الفرعية على حالة األنشــطة اليت يضــطلع هبا املكتب يف إطار برنامج األمم املتحدة 
  للتطبيقات الفضائية.

تالية منذ دورهتا الســـــــابقة من   -٤٨ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدمته اجلهات ال
ة املكتب، مبا يف ذلك أنشــــطة مســــامهات نقدية وعينية، مشلت إعارة موظفني دون مقابل ألنشــــط

ــــتني كوداشــــي اجلغرايف الوطين؛ ومنظمة  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية: معهد أغوس
التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ؛ واجلامعة املســــتقلة لوالية مكســــيكو؛ وجامعة بيهانغ، 

الفضاء الوطنية الصينية؛ وجامعة دلتا الصني؛ والوكالة الصينية للرحالت الفضائية املأهولة؛ وإدارة 
احلكومية، الواليات املتحدة؛ واملعهد اإلكوادوري لشــؤون الفضــاء؛ واملفوضــية األوروبية؛ ووكالة 

 GeoSAR Mexicoا االحتادية، الربازيل؛ وشـــركة الفضـــاء األوروبية (اإليســـا)؛ وجامعة ســـانتا ماريَّ
(GEOSARMEX) للشـــــؤون االقتصـــــادية والطاقة؛ وحكومة النمســـــا ؛ والوزارة االحتادية األملانية

(الوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا، والوكالة النمساوية لتشجيع البحوث)؛ وحكومة 
الربازيل؛ وحكومة شيلي؛ وحكومة الصني؛ وحكومة اهلند (مبادرة املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء 

وحكومة لكســــمربغ؛ وحكومة الواليات املتحدة (اإلدارة لتجميع الســــواتل النانونية والتدريب)؛ 
ـــا، روركي؛  ـــدي للتكنولوجي ـــدراســـــــــة املحيطـــات والغالف اجلوي)؛ واملعهـــد اهلن ـــة ل الوطني

الدويل للمالحة الفلكية؛ واملركز الدويل للفيزياء النظرية؛ والوكالة اليابانية الســــتكشــــاف   واالحتاد
نمســــا؛ ووكالة الفضــــاء املكســــيكية؛ واللجنة الوطنية الفضــــاء اجلوي؛ وهيئة يوانيوم للبحوث، ال

لألنشـــطة الفضـــائية، األرجنتني؛ واملركز الوطين الصـــيين للحدِّ من خماطر الكوارث؛ وجائزة األمري 
ســلطان عبد العزيز العاملية للمياه؛ ووكالة الفضــاء الرومانية؛ وجملس البحوث التكنولوجية والعلمية 
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من؛ ومؤســـســـة ســـيريا نيفادا؛ ومركز إدارة الكوارث التابع لرابطة يف تركيا؛ ومؤســـســـة العامل اآل
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛ وجامعة بون، أملانيا؛ 

  وجامعة جنوب املحيط اهلادئ، فيجي. 
عام   -٤٩ هتا األخرية، يف  نذ دور ية أيضـــــــًا أنَّه، م أبرم املكتب  ،٢٠١٩والحظت اللجنة الفرع

مذكرات تفاهم واتفاقات متويل واتفاقات إطارية يف ســـياق أنشـــطته املتعلقة ببناء القدرات، اليت مشلت 
تنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. ومدَّد املكتب أيضًا اتفاقات مع القوات اجلوية الشيلية؛ 

قمية والدفاع والصــــــناعة الفضــــــائية اجلوية يف وإدارة الفضــــــاء الوطنية الصــــــينية؛ ووزارة التنمية الر
كازاخســــتان؛ وحكومة لكســــمربغ؛ واإلدارة الوطنية لدراســــة املحيطات والغالف اجلوي، الواليات 
املتحدة؛ ومركز حممد بن راشـــــد للفضـــــاء، اإلمارات العربية املتحدة؛ واملفوضـــــية األوروبية؛ ومنظمة 

روبية؛ ومؤســســة العامل اآلمن؛ واملجلس االســتشــاري جليل الطريان املدين الدويل؛ ووكالة الفضــاء األو
؛ ومعهد كيلديش للرياضــيات التطبيقية التابع ألكادميية العلوم الروســية؛ Asteroidالفضــاء؛ ومؤســســة 

سيريا Avio S.p.Aوجامعة بون، أملانيا؛ وشركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء؛ وشركة  ؛ ومؤسسة 
  نيفادا. 
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بأن حكومة اليابان، من خالل معهد كيوشــو للتكنولوجيا،   -٥٠

وحكومة إيطاليا، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورين ومعهد ماريو بويال العايل، بالتعاون مع 
املعهد الوطين لبحوث القياس واملعايرة، قد واصــــــلتا توفري منح دراســــــية طويلة األمد لطالب من 

لدان النامية ضـــمن إطار الربنامج املشـــترك بني األمم املتحدة واليابان بشـــأن الزماالت الدراســـية الب
سواتل النانوية، والربنامج املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا  الطويلة األمد يف جمال تكنولوجيات ال

  قات املتَّصلة هبا، على التوايل.للزماالت الطويلة األمد يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة والتطبي
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بســلســلة جتارب برج اإلســقاط، وهي برنامج زماالت دراســية   -٥١

تابع ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، ُينفَّذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــائية التطبيقية واجلاذبية 
حيث ميكن للطالب أن يدرســوا اجلاذبية الصــغرى  الصــغرى واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي،

ســــــقاط. ويف الدورة احلالية لربنامج الزماالت، ُمنحت الزمالة لفريق دويل لإلبإجراء جتارب يف برج 
يتألف من أعضــــــاء من جامعة البوليتكنيك يف ميالنو وجامعة إشــــــبيلية وجامعة كولورادو بولدر، من 

على اإلعالن عن الفرصة املتاحة يف الدورة السابعة  طالع حاليًاخالل عملية اختيار تنافسية. وميكن اال
  .٢٠٢٠شباط/فرباير  ٢٨لسلسلة جتارب برج اإلسقاط، واملوعد األقصى لتقدمي الطلبات هو 

والحظت اللجنة الفرعية اســــتمرار التعاون بني مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي وحكومة   -٥٢
اليابان يف تنفيذ برناجمهما التعاوين املشترك بشأن إطالق سواتل كيوبسات من منيطة التجارب اليابانية 
ي يابان ة "كيبو"، املعروفة باســــــم "كيبوكيوب"، يف حمطة الفضـــــــاء الدولية، بالتعاون مع الوكالة ال

. وأطلقت ٢٠١٥الســـتكشـــاف الفضـــاء اجلوي. وكان هذا الربنامج قد اســـُتهل يف أيلول/ســـبتمرب 
كينيا، بصـــفتها أول البلدان الفائزة يف إطار الربنامج، ســـاتلها األول من طراز كيوبســـات، املســـمى 

1KUNS-PF وســـتلي بعثة الســـاتل الكيين ســـواتل كيوبســـات ٢٠١٨، من منيطة كيبو يف أيار/مايو .
هتا فرق من إندونيسيا ومجهورية مولدوفا وغواتيماال وموريشيوس، كانت قد اختريت للجوالت طور

برنامج "كيبوكيوب". وُأعلنت نتيجة االختيار النهائي للجولة اخلامســــة يف من الثانية والثالثة والرابعة 
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از هبا النظام ، مبناســـبة انعقاد الدورة الســـابعة واخلمســـني للجنة الفرعية، وف٢٠٢٠شـــباط/فرباير  ٧
التكاملي ألمريكا الوسطى. ويهدف هذا الربنامج التعاوين إىل تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات يف 
جمال تكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا ضــــمن إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســــان للفضــــاء، بتوفري 

  كيوبسات من منيطة كيبو. الفرص ملؤسسات تعليمية وحبثية يف البلدان النامية لنشر سواتل
ــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة   -٥٣ ــتمرار التعاون بني مكتب ش والحظت اللجنة الفرعية اس

الصــني، من خالل الوكالة الصــينية للرحالت الفضــائية املأهولة، يف تنفيذ مبادرة التعاون بني األمم 
ضمن إطار برنام ستخدام حمطة الفضاء الصينية  ج األمم املتحدة للتطبيقات املتحدة والصني بشأن ا

بل الوصــول إىل  الفضــائية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســان للفضــاء ضــمن إطار مبادرة إتاحة ســُ
الفضاء للجميع. ويهدف هذا األسلوب التعاوين املبتكر واالستشرايف إىل تزويد العلماء من خمتلف 

صة على منت حمطة صة إلجراء جتارهبم اخلا شاركة  أحناء العامل بفر صينية، مما يفتح باب امل ضاء ال الف
يف أنشطة استكشاف الفضاء أمام مجيع البلدان ويستحدث منوذجًا جديدًا لبناء القدرات يف جمال 
علوم وتكنولوجيا الفضـــاء. وكانت الفرصـــة األوىل إلجراء جتارب علمية على منت حمطة الفضـــاء 

ان النامية. وكنتيجة لعملية تقدمي الطلبات الصــينية متاحة جلميع الدول األعضــاء، وخصــوصــا البلد
، وقع االختيار على تســعة مشــاريع لتنفيذها على منت املحطة الفضــائية الصــينية يف الدورة وانتقائها

دولة من الدول األعضاء يف منطقة  ١٧مؤسسة من  ٢٣األوىل. وتشارك يف هذه املشاريع التسعة 
  وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية. آسيا واملحيط اهلادئ ومن أوروبا وأفريقيا 

)، وهي برنامج HyperGESوأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بســـلســـلة جتارب اجلاذبية املفرطة (  -٥٤
زماالت دراسية تابع ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي وُينفَّذ بالتعاون مع اإليسا. ويف إطار هذا الربنامج، 

ووصــف ذلك التأثري بإجراء جتارب يف  النُُّظم اجلاذبية على ميكن للطالب التوصــل إىل فهم أفضــل لتأثري
يا  مرفق أجهزة الطرد املركزي ذات القطر الكبري، الكـائن يف مقر املركز األورويب لبحوث وتكنولوج
الفضــاء التابع لإليســا، الذي يقع يف نوردفايك، هولندا. وميكن االطالع حاليًا على اإلعالن األول عن 

 كانون الثاين/ ٣١ إطار هذه الســـــلســـــلة، واملوعد األقصـــــى لتقدمي الطلبات هو الفرصـــــة املتاحة يف
  . ومت تلقي الطلبات املتوقعة، وجيري النظر فيها من أجل االختيار النهائي.٢٠٢٠  يناير
وواصـــــلت اللجنة الفرعية اإلعراب عن قلقها إزاء اســـــتمرار حمدودية املوارد املالية املتاحة   -٥٥

القدرات اليت يضــــــطلع هبا املكتب، مبا يف ذلك املوارد املتاحة لربنامج األمم  لتنفيذ أنشــــــطة بناء
  املتحدة للتطبيقات الفضائية، وناشدت الدول األعضاء أن تقدِّم الدعم من خالل التربعات.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الربنامج ُيواصل تنفيذ مبادرة "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء   -٥٦
ليت تركز على تطوير قدرات الدول األعضــاء على االســتفادة من منافع الفضــاء، وتتيح للجميع"، ا

للشركاء فرصا حبثية لتطوير التكنولوجيات الالزمة إلرسال معدات إىل الفضاء، وإمكانية الوصول 
إىل مرافق أرضــية ومدارية فريدة من نوعها بغية إجراء جتارب يف جمال اجلاذبية الصــغرية، وإمكانية 

  لوصول إىل البيانات الفضائية وتلقي التدريب على استخدامها، مبا يف ذلك البيانات الفلكية. ا
والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أنَّ الربنامج املذكور يهدف، من خالل التعاون الدويل، إىل   -٥٧

ماعية املستدامة الترويج الستخدام التكنولوجيات والبيانات الفضائية ألغراض التنمية االقتصادية واالجت
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يف البلدان النامية، عن طريق إنشــــــاء أو تدعيم القدرات على اســــــتخدام تكنولوجيا الفضــــــاء يف تلك 
البلدان؛ وتوعية متخذي القرارات بشــأن جناعة التكلفة واملنافع اإلضــافية اليت ميكن احلصــول عليها من 

  اء الوعي بتلك املنافع.تلك التكنولوجيات والبيانات؛ وتعزيز أنشطة التواصل من أجل إذك
 ٢٠١٩اللجنة الفرعية كذلك األنشــــطة التالية اليت اضــــطلع هبا املكتب يف عام  والحظت  -٥٨

  ضمن إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، بالتعاون مع دول أعضاء ومنظمات دولية:
 الشـــراكة العاملية يف جمالحلقة العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة واألردن حول   (أ)  

ــــــاء واالبتكار، اليت ُعقدت يف عمان، من  ــــــاف الفض ــــــتكش  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥اس
)A/AC.105/1208؛(  

املنتدى املشترك بني األمم املتحدة والصني بشأن احللول الفضائية، حول موضوع   (ب)  
 نيســــان/ ٢٧إىل  ٢٤ف التنمية املســــتدامة"، الذي ُعقد يف تشــــانغشــــا، الصــــني، من "حتقيق أهدا

  ؛٢٠١٩  أبريل
املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة ورومانيا بشأن احللول الفضائية من أجل   (ج)  

ــــــتدامة والزراعة الدقيقة، الذي ُعقد يف كلوج نابوكا، رومانيا، من   أيار/ ١٠إىل  ٦الزراعة املس
  )؛A/AC.105/1214( ٢٠١٩ ايوم

ركز الدويل املحلقة العمل حول املبادرة الدولية بشــأن طقس الفضــاء، اليت نظَّمها   (د)  
ــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي،  ، إيطاليا، تريســــــتايف ُعقدت اليت للفيزياء النظرية بدعم من مكتب ش

  )؛A/AC.105/1215( ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إىل   ٢٠ من
العاملية لســواتل املالحة، اليت نظَّمتها جامعة  النُُّظم حلقة العمل بشــأن تطبيقات  (ه)  

جنوب املحيط اهلادئ وشارك يف رعايتها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة الدولية املعنية 
 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٨إىل  ٢٤م العاملية لســــواتل املالحة، واليت ُعقدت يف ســــوفا، من بالنظ

)A/AC.105/1216؛(  
الندوة املشــتركة بني األمم املتحدة والنمســا حول موضــوع "الفضــاء: أداة لتيســري   (و)  

عاون"،  ية والت ــــــ لدبلوماس  أيلول/ ٤إىل  ٢ُعقدت يف غراتس، النمســـــــا، من  اليتالوصــــــول ول
  )؛A/AC.105/1220( ٢٠١٩  سبتمرب

حلقة العمل الســابعة والعشــرين املتعلقة بتســخري تكنولوجيا الفضــاء لتحقيق منافع   (ز)  
ملساواة من خالل التطبيقات الفضائية اجتماعية واقتصادية، حول موضوع "ضمان مشول اجلميع وا

واستكشاف الفضاء"، اليت نظَّمها االحتاد الدويل للمالحة الفلكية بدعم من مكتب شؤون الفضاء 
ــنطن العاصــمة، الواليات املتحدة، من واليت اخلارجي،   تشــرين األول/ ٢٠إىل  ١٨ُعقدت يف واش

  ).A/AC.105/1218( ٢٠١٩أكتوبر 
شؤون الفضاء اخلارجي نظَّم، وما يزال ينظِّم، أحداثًا لبناء   -٥٩ وُأبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب 

القدرات، مبا يف ذلك ضـــــمن إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــــائية، مع حكومات كل من 
لكية. وُأبلغت اللجنة إســبانيا والربازيل ومنغوليا والنمســا واهلند، وكذلك مع االحتاد الدويل للمالحة الف
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الفرعية أيضــًا بأنَّ تلك األنشــطة تشــمل املواضــيع التالية: حلول فضــائية إلجراءات تتعلق باملناخ؛ وعلم 
الفلك ومحاية مرافق الرصد الفلكي؛ والنظم العاملية لسواتل املالحة؛ وطقس الفضاء؛ وبناء القدرات يف 

أحاطت اللجنة الفرعية علمًا بأنَّ املكتب ســـيقدم إىل جمال تكنولوجيا الفضـــاء والتطبيقات الفضـــائية. و
  ، تقارير ومعلومات إضافية عن تلك األحداث.٢٠٢١اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني، عام 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّه، إىل جانب ما عقدته األمم املتحدة من مؤمترات ودورات   -٦٠
ي ــــــ قات دراس قات عمل وحل ية وحل عام تدريب ندوات يف  ها يف  ٢٠١٩ة و قده من ما تزمع ع و

، نفَّذ مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أنشـــطة أخرى أو خيطط لتنفيذ أنشـــطة أخرى ٢٠٢٠  عام
  ضمن إطار هذا الربنامج، مع التركيز على ما يلي:

ية من خالل املراكز اإلقليمية   (أ)   نام لدان ال قدرات يف الب ناء ال لدعم جلهود ب قدمي ا ت
  لوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة؛لتدريس ع
تدعيم برناجمه اخلاص بالزماالت الدراسية الطويلة األمد حبيث يشمل توفري الدعم   (ب)  

  لتنفيذ مشاريع رائدة؛
  ضمان مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطته؛  (ج)  
  تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛  (د)  
أو اســـتهالل مشـــاريع رائدة كمتابعة ألنشـــطة الربنامج يف جماالت االهتمام  دعم  (ه)  

  ذات األولوية لدى الدول األعضاء؛
تقدمي املشـــــورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضـــــاء وهيئات منظومة األمم   (و)  

  املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وإىل املنظمات الوطنية والدولية املعنية؛
  مكانية الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء؛حتسني إ  (ز)  
  تطبيق هنج متكامل ومتعدد القطاعات بشأن األنشطة، حسب االقتضاء.  (ح)  

كما أحاطت اللجنة الفرعية علمًا بأبرز أنشــــــطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا   -٦١
 ي: املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاءالفضــاء، املنتســبة إىل األمم املتحدة، وه

باللغة الفرنســـية؛  - باللغة اإلنكليزية؛ واملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء -
ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء يف آســـــيا واملحيط اهلادئ؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم 

ي؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء ضــاء يف أمريكا الالتينية والكاريبوتكنولوجيا الف
  يف غرب آسيا؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ (الصني).

ــــــاط على تعزيز ورأت بعض الوفود أنَّ  -٦٢ ه يتعني على األمم املتحدة أن تواصــــــل العمل بنش
دورها يف جمال التعاون بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، وكذلك فيما بني البلدان النامية، 
من أجل تدعيم البنية التحتية والتكنولوجيا اخلاصـــتني بقطاع الفضـــاء، وخصـــوصـــًا من خالل بناء 

التنمية يف خمتلف  املعلومات ونقل التكنولوجيا، مما ميكن أن يســـــرِّع وترية والتشـــــارك يفالقدرات 
جوانب احلياة. ورأت تلك الوفود أيضـــــــًا أنَّ من املهم تعزيز التعاون بني البلدان النامية والبلدان 

  املتقدِّمة النمو من أجل ضمان الوصول العادل إىل علوم وتكنولوجيا الفضاء.
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  التعاون اإلقليمي واألقاليمي  -باء  

، على أنَّ ٧٤/٨٢اســـــتذكرت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة قد شـــــدَّدت، يف قرارها   -٦٣
ــــي لتدعيم  التعاون على الصــــعيدين اإلقليمي واألقاليمي ــــاس ــــطة الفضــــائية أمر أس يف جمال األنش

االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلارجي، وملســاعدة الدول األعضــاء يف تنمية قدراهتا الفضــائية، 
. وحتقيقا هلذه الغاية، طلبت اجلمعية العامة ٢٠٣٠واإلســـهام يف تنفيذ خطة التنمية املســـتدامة لعام 

قة اخلرباء التابعة هلا أن تقدم أي مســــــاعدة الزمة لتمكني البلدان إىل املنظمات اإلقليمية املعنية وأفر
اجلمعية العامة إىل  أشــارتمن تنفيذ التوصــيات الصــادرة عن املؤمترات اإلقليمية. ويف هذا الصــدد، 

  أمهية مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا.
عية علمًا بأنَّ اللجنة االقتصـــادية ألفريقيا قد اســـتضـــافت مؤمتر القيادات وأحاطت اللجنة الفر  -٦٤

األفريقية الثامن بشـــأن تســـخري علوم وتكنولوجيا الفضـــاء ألغراض التنمية املســـتدامة، حول موضـــوع 
. ٢٠١٩  كانون األول/ديسمرب ٤إىل  ٢أديس أبابا، من  يف"آفاق وحتديات التنمية الفضائية األفريقية"، 

د املؤمتر يف املســتقبل مرة كل ســنتني؛ وســوف تســتضــيف وكالة الفضــاء الوطنية جلنوب أفريقيا وســُيعق
  .٢٠٢١املؤمتر املقبل يف ديربان، جنوب أفريقيا، حبلول هناية تشرين األول/أكتوبر 

" ٢٠٢٠والحظت اللجنة الفرعية أيضـــًا أنَّ املؤمتر الدويل املعنون "الفضـــاء والتنمية املســـتدامة   -٦٥
يات جبامعة شــــــيلي من ســــــُي ية والرياضــــــ ية العلوم الفيزيائ يه  ٣إىل  ١عقد يف كل . ٢٠٢٠متوز/يول

مناقشــة أربعة مواضــيع، هي: الفرص اليت تتيحها األنشــطة واملؤمتر إىل اإلســهام يف دراســة   هذا  ويهدف
صـــناعية؛ الفضـــائية والتحديات اليت تطرحها؛ وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضـــاء؛ واالبتكار والتنمية ال

  واستخدام الفضاء كتحد عاملي ومسامهته يف التنمية املستدامة.
شرين للملتقى اإلقليمي لوكاالت   -٦٦ سة والع ساد والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الدورة ال

الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ حول موضوع "توثيق خمتلف الصالت من أجل عصر فضائي جديد" 
. وســــوف ُتعقد الدورة ٢٠١٩تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٦يابان، من قد ُعقدت يف ناغويا، ال

  .٢٠٢٠عام  خريف يف ،فييت نام يف ،للملتقىالسابعة والعشرون 
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ منظمة التعاون الفضـــائي آلســـيا واملحيط اهلادئ قد وفرت لدوهلا   -٦٧

على مدى العقد املاضي، منافع من خالل أنشطة تعاونية خمتلفة هدفت إىل االستفادة الكاملة  ،األعضاء
  نطاق الشمول اجلغرايف للمنظمة، ومن تقاسم مواردها على حنو فعال. اتساع من فرادة

  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة  -ثالثًا  

عامة وفقًا لقر  -٦٨ ند ٧٤/٨٢ار اجلمعية ال ية يف الب من  ٦، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقن
ـــة  ـــاعي ـــة االجتم ـــا الفضـــــــــاء ألغراض التنمي ـــال، املعنون "تســــــخري تكنولوجي ـــدول األعم ج

  املستدامة".  واالقتصادية
جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســــــي وأملانيا واإلمارات العربية من  ٦وتكلَّم يف إطار البند   -٦٩

وبريو وبيالروس وســـويســـرا  وباكســـتان اإلســـالمية) وإيطاليا-املتحدة وإندونيســـيا وإيران (مجهورية
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والصني وفرنسا وكندا وكينيا واهلند واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى 
  تعلق هبذا البند.كلمات ت

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٧٠
  ل االحتاد الروسي؛أشهر"، قدَّمه ممثِّ مثانية: البعثة املقبلة ملدة SIRIUS 20/21بعثة "  (أ)  
ألغراض الرصد العلمي لألرض واالستفادة من البيانات  "تطوير السواتل الصغرية  (ب)  

  ل الفلبني؛يف الفلبني"، قدَّمه ممثِّ
"من النهوض بالتعليم يف جمال الفضــــــاء إىل النهوض باقتصــــــاد الفضــــــاء"، قدَّمه   (ج)  

  سويسرا؛ لممثِّ
الفضـــــــائي يف مدينة ماليندي لفائدة  "الدورة التدريبية املعقودة يف مركز بروليو  (د)  

  لة إيطاليا؛البلدان األفريقية"، قدَّمته ممثِّ
جبامعة ‘ تســخري الفضــاء ألغراض التخطيط احلضــري’"املشــروع اجلماعي بشــأن   )ه(  

  ل جامعة الفضاء الدولية؛الفضاء الدولية"، قدَّمه ممثِّ
 االجتماعية النهضـــــة لتحقيقالفضـــــائية اليت تضـــــطلع هبا باكســـــتان  ألنشـــــطةا" (و) 

  باكستان؛ لممثِّ مهقدَّ"، واالقتصادية

ع الداخلي ودعم االشــــتراء باعتبارمها عنصــــرين يف تنمية الصــــناعة لدى   )ز(   "التوســــُّ
  ل سلوفاكيا؛البلدان املستجدَّة يف جمال الفضاء"، قدَّمه ممثِّ

  ل مصر؛ التنمية األفريقية"، قدَّمه ممثِّ "مبادرة سواتل  )ح(  
"مبادرة عاملية لتحسني ظروف معيشة الشعوب األصلية باستخدام تكنولوجيات   )ط(  

  الفضاء"، قدَّمه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية.
عن منتدى الفضاء العاملي املشترك  اتقرير تتضمنعلى اللجنة الفرعية ورقة اجتماع  وُعرضت  -٧١

، بشــأن ٢٠١٩تشــرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١٨من  ،مم املتحدة والنمســا، الذي ُعقد يف فيينابني األ
بل الوصــــول إىل الفضــــاء للجميع" ( )، ومن املقرر A/AC.105/C.1/2020/CRP.11موضــــوع "إتاحة ســــُ

ية لألمم املتحدة لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثالثة والســــــتني يف إصــــــدارها جبميع اللغات الرمس
  .٢٠٢٠حزيران/يونيه 

، الذي اســــتند إىل ٢٠١٩والحظت اللجنة الفرعية أنَّ منتدى الفضــــاء العاملي املعقود يف عام   -٧٢
الدول  ســلســلة املنتديات الرفيعة املســتوى اليت نظَّمها مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي باالشــتراك مع

األعضـــاء، قد واصـــل تشـــجيع املناقشـــات حول دور علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف تعزيز التنمية على 
الصعيد العاملي، ومجع بني اجلهات املعنية من األوساط الفضائية األوسع نطاقًا، مبا يف ذلك املؤسسات 

اعة والقطاع اخلاص احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصــــــن
واألوســاط األكادميية. وكان اجلمع بني ممثلني لألوســاط الدبلوماســية املوجودة يف فيينا وقطاع الفضــاء 
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األوســع نطاقًا موضــع ترحيب خاص. والحظت اللجنة الفرعية أيضــًا أنَّ النمســا ســوف تســتضــيف 
  ظور.وبعد ذلك مرة كل سنتني على مدى املستقبل املن ٢٠٢١املنتدى يف عام 

احللول  بشــأناملشــترك بني األمم املتحدة والصــني  املنتدىالفرعية إىل أن  اللجنةوأشــارت   -٧٣
مه مكتب شـــؤون الفضـــاء تناول موضـــوع "حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة" ونظَّ الذيالفضـــائية 
كبرية  بدرجة عزَّز ،وإدارة الفضـــــاء الوطنية الصـــــينية الصـــــني حكومة مع باالشـــــتراكاخلارجي 

ز بشكل كبري التعاون الدويل يف مي احللول الفضائية، وعزَّالشراكات اجلديدة بني مستخدمي ومقدِّ
  أهداف التنمية املستدامة.  قيقوساهم يف حت ،جمال الفضاء

الفضــائية والبيانات واملعلومات  وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ تكنولوجيا الفضــاء والتطبيقات  -٧٤
املســــتمدَّة من الفضــــاء حتظى باألمهية يف جمال التنمية املســــتدامة من نواح عدة، منها حتســــني صــــوغ 
السياسات وبرامج العمل وحتسني تنفيذها بعد ذلك، فيما يتصل مبجاالت محاية البيئة، وإدارة األراضي 

ي البور، والتنمية احلضرية والريفية، والنُُّظم اإليكولوجية واملياه، واستصالح األراضي املتدهورة واألراض
البحرية والســاحلية، والرعاية الصــحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من أخطار الكوارث والتصــدِّي للطوارئ، 
والطاقة، والبىن التحتية، واملالحة، والنقل واخلدمات اللوجستية، وخدمات االتصال يف الريف، والرصد 

يدية، والتنوُّع البيولوجي، والزراعة، واألمن الســــــيزمي، و إدارة املوارد الطبيعية، والثلوج واألهنار اجلل
  الغذائي.

وأشــــــارت اللجنة الفرعية أيضــــــًا، يف ذلك الســــــياق، إىل املعلومات اليت قدمتها الدول عن   -٧٥
ـــاتلية دعمًا للتنمية االقتصـــادية واالجتم ـــتخدامها للمنصـــات الفضـــائية والنظم الس ـــتدامة، اس اعية املس

وكذلك عن إجراءاهتا وبراجمها الرامية إىل توعية املجتمع وحتســـني فهمه فيما خيصُّ دور تطبيقات علوم 
وتكنولوجيا الفضـــــاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية، وعن أنشـــــطة التعاون الرامية إىل بناء القدرات من 

جمال اســــــتخدام تطبيقات علوم  تدريب يف  وتكنولوجيا الفضـــــــاء ألغراض التنمية خالل التعليم وال
  املستدامة.

ــــــتراك مع جلنتيها الفرعيتني   -٧٦ ويف هذا الصــــــدد، الحظت اللجنة الفرعية أنَّ اللجنة، باالش
وبدعٍم من مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، منوٌط هبا دور أســاســي يف تعزيز التعاون الدويل وبناء 

  ية.القدرات دعمًا للتنمية االقتصادية واالجتماع
ــــــرارة   -٧٧ ورأت بعض الوفود أنَّ علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء تنطوي على إمكانية إطالق ش

الضـــروري تدعيم الفرص القائمة وإجياد فرص  نفِم ،التقدُّم التكنولوجي يف البلدان النامية، ومن مثَّ
ستمدة  ضاء واالنتفاع من الفوائد امل ضمان تزايد عدد الدول القادرة على الوصول إىل الف جديدة ل
من األنشــــطة الفضــــائية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التعاون الدويل من أجل إرســــاء البىن التحتية 

فيز الصناعة الفضائية وقطاع الفضاء عمومًا، وخصوصًا الفضائية املحلية، مع مراعاة احلاجة إىل حت
  يف البلدان النامية. 

وُرئي أنَّ من الضروري بناء القدرات الوطنية الالزمة للتعامل مع البيانات واملعلومات املستمدة   -٧٨
ملكانية، عد والبيانات اجلغرافية امن الفضــاء، وتعزيز التعاون الدويل على تبادل بيانات االســتشــعار عن ُب
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وتشــــــجيع البحوث اإلقليمية والدولية، وتيســــــري نقل املعارف والتكنولوجيا والعلوم وتبادل اخلربات 
  املكتسبة يف جمال استخدام اخلدمات املستندة إىل تكنولوجيات فضائية هبدف حتقيق التنمية املستدامة.

  
ل، مبا يف ذلك املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السوات  -رابعًا  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
من جدول األعمال،  ٧، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٧٩

السـواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصـاحل املعنون "املسـائل املتَّصـلة باسـتشـعار األرض عن ُبعد بواسـطة 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض".

ـــرائيل وإندونيســـيا  ٧وتكلَّم يف إطار البند   -٨٠ من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وإس
وجنوب أفريقيا والصني وفييت نام وكندا وكولومبيا واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. 

يف إطار هذا البند أيضًا املراقب عن جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه. وأثناء وتكلَّم 
  التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:   -٨١
م املعتَمد الســتشــعار األرض عن ُبعد يف معهد البحوث الفضــائية والتعاون "النظا  (ب)  

  ل االحتاد الروسي؛ الدويل"، قدَّمه ممثِّ
ئة"،   (ج)   ية لرصـــــــد األرض ألغراض رصـــــــد البي طال لة الفضـــــــاء اإلي ثات وكا "بع

  إيطاليا. لممثِّ قدَّمه
ويف ســياق املناقشــات، اســتعرضــت الوفود الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية املتعلقة   -٨٢

باالستشعار عن ُبعد، خصوصًا يف املجاالت التالية: إدارة املوارد الطبيعية؛ إدارة الغابات وتقييم حرائق 
ضـــــري؛ التنمية الريفية الغابات والتصـــــدي هلا؛ إدارة مصـــــائد األمساك؛ الرصـــــد البيئي؛ التخطيط احل

شرية؛ تطوير البىن التحتية؛ التنبؤ باألحوال اجلوية، وتتبع تكّون األعاصري والعواصف؛  واملستوطنات الب
دعم إدارة الكوارث؛ التطبيقات اخلاصــــــة برســــــم اخلرائط؛ تطبيقات علم املحيطات من أجل قياس 

راضــــي الرطبة ورصــــدها؛ رصــــد االرتفاع وقياســــات متجه الرياح على ســــطح املحيطات؛ تقييم األ
مســـــتجمعات املياه وختطيط التنمية، وتقييم البنية التحتية للري؛ مراقبة حقول األرز؛ الزراعة والبســـــتنة 

صة  صيل والتنبؤ هبا؛ رصد الثلوج واألهنار اجلليدية وتقييم املخزون؛ التطبيقات اخلا سوم وإنتاج املحا بر
 التحتية لنقل اهليدروكربون واملياه والطاقة؛ رصــد املياه ؛ رصــد البىنالطرق الطرق الســريعة واســتخدام

  اجلوفية وتقييم التسرب.
ورأت بعض الوفود أنَّه ال ميكن املبالغة يف بيان أمهية استشعار األرض عن ُبعد، ألن تكنولوجيا   -٨٣

يف معاجلة مسـائل االسـتشـعار عن ُبعد وتطبيقاهتا أثبتت فائدهتا وأمهيتها يف حتسـني احلياة اليومية للناس و
أنَّ التعاون الدويل يف احلصــول  أيضـــًا ذات بعد عاملي، مثل تغري املناخ ومحاية البيئة. ورأت تلك الوفود

  على بيانات االستشعار عن ُبعد واستخدامها أمر أساسي يف معاجلة هذه املسائل بفعالية. 
خدمات ورأت بعض الوفود أنَّ تطوير البحث التكنولوجي واألعمال الت  -٨٤ جارية يف جمال 

سر بفضل تنفيذ األطر التنظيمية الوطنية، وفقًا لقانون الفضاء  شعار عن ُبعد قد تي وتطبيقات االست
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ية احلصــــــول على تراخيص للقيام  الدويل، إذ أتاحت هذه األطر لكيانات القطاع اخلاص إمكان
قق التوازن املناســب بني بأنشــطة االســتشــعار عن ُبعد من خالل إجراءات الترخيص والرقابة اليت حت

  املصاحل التجارية وأولويات األمن الوطين.
ورئي أنَّ املشـــاريع التجارية اليت تســـتفيد من تكنولوجيا وتطبيقات االســـتشـــعار عن ُبعد   -٨٥

تضــــــيف قيمة كبرية إىل منتجات هذه التكنولوجيا وخدماهتا يف ميادين حتليل األعمال التجارية، 
رة نوعية املياه وحتليل بنيتها التحتية، مبا يف ذلك باستخدام تكنولوجيا الرادار والزراعة الدقيقة، وإدا

ذي الفتحة االصطناعية الستبانة تسرب املياه اجلوفية وتوفري رؤى عملية للبلديات واملهندسني من 
  أجل صيانة املرافق العامة واحلفاظ على املياه.

وطنية يف جمال االســــتشــــعار عن ُبعد ُتجرى ورأت بعض الوفود أنَّ األنشــــطة والبعثات ال  -٨٦
أســـــاســـــًا ألغراض حكومية، ولكن متكني الشـــــركاء الدوليني من الوصـــــول املفتوح واملجاين إىل 
البيانات والصـــور وتزويدهم خبطوط مباشـــرة للتوصـــيل من الســـاتل يشـــجعان ويعززان اســـتخدام 

  جتمعية والتجارية. تطبيقات تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد من أجل دعم التنمية امل
ورأت بعض الوفود أنَّ استحداث تطبيقات لألجهزة املحمولة تستفيد من بيانات ومنتجات   -٨٧

وصور االستشعار عن ُبعد مفيٌد يف التصدي للتحديات املختلفة اليت يواجهها املستعملون النهائيون، 
لطوارئ املرتبطة هبا، وكذلك يف مثال التحديات يف اســـتبانة حرائق الغابات وتقييمها وإدارة حاالت ا

توفري إمكانية احلصــول جمانا على معلومات عن مناخ املناطق الســاحلية ومصــائد األمساك، وأنَّ حتقيق 
  املزيد من التطور يف هذا املجال من شأنه أن جيلب منافع إضافية. 

ات بناء ورئي أنه ينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يواصـــل تطوير وتعزيز مبادر  -٨٨
القدرات من أجل حتسني وتوسيع وتيسري الوصول إىل املعلومات والبيانات املستمدة من األنشطة 

  الفضائية اليت تنطوي على االستشعار عن ُبعد واستخداماته.
ونوَّهت اللجنة الفرعية بالدعم املتواصـــــل املقدَّم ألنشـــــطة اللجنة املعنية بســـــواتل رصـــــد   -٨٩

. ٢٠٢٠املؤســــســــة اهلندية ألحباث الفضــــاء تترأس هذه اللجنة يف عام  األرض، وأشــــارت إىل أنَّ
آباد،  أشارت إىل أنَّ الدورة الرابعة والثالثني للهيئة العامة للجنة املذكورة سوف ُتعَقد يف أمحد  كما

  .٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٩ مناهلند، 
شـــطة الفريق املختص برصـــد األرض، ونوَّهت اللجنة الفرعية أيضـــًا بالدعم املتواصـــل ألن  -٩٠

يف بورت  انهلذا الفريق سيعقدالقمة الوزاري  ومؤمتروأشارت إىل أنَّ االجتماع املقبل للهيئة العامة 
  . ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢ منإليزابيث، جنوب أفريقيا، 

  
  احلطام الفضائي  -خامسًا  

 عمالاألمن جدول  ٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٩١
  املعنون "احلطام الفضائي".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــــي وأملانيا واإلمارات العربية  ٨وتكلَّم يف إطار البند   -٩٢
وكندا وكولومبيا واملكســـيك والنمســـا واهلند والصـــني وإندونيســـيا وباكســـتان وبريو وتايلند املتحدة 



A/AC.105/1224
 

22/59 V.20-01424 
 

والواليات املتحدة واليابان. وتكلم أيضًا املراقبان عن معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح ووكالة 
كلمات تتعلق هبذا الفضـــاء األوروبية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضـــاء أخرى أيضـــًا 

  البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٩٣

ــــطة ختفيف احلطام الفضــــائي اليت اضــــطلعت هبا وكالة الفضــــاء األوروبية   (أ)   "أنش
  "، قدَّمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛٢٠١٩  عام يف

ألنشــــطة جلنة التنســــيق املشــــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام "احلالة الراهنة   (ب)  
  ل فرنسا؛الفضائي"، قدَّمه ممثَّ

"ممارســـــات حكومة الواليات املتحدة املعيارية لتخفيف خماطر احلطام املداري يف   (ج)  
  ل الواليات املتحدة؛"، قدَّمه ممث٢٠١٩ِّعام 

كوريا مؤخَّرًا يف جمال التوعية  "اســـتعراض األنشـــطة اليت اضـــطلعت هبا مجهورية  (د)  
  ل مجهورية كوريا؛بأحوال الفضاء"، قدَّمه ممثِّ

 "،٢٠١٩يف عام  الروسي االحتاد هبا اضطلع اليت"أنشطة ختفيف احلطام الفضائي   )ه(  
   ل االحتاد الروسي؛ممثِّ مهقدَّ

  ل فرنسا؛يف فرنسا"، قدَّمه ممثِّ ٢٠١٩"أبرز أنشطة إزالة احلطام الفضائي لعام  )(و 
"األمان يف الفضــــاء وبيان اللجنة الدولية للشــــؤون الفضــــائية"، قدَّمه املراقب عن   )ز(  

  اللجنة الدولية للشؤون الفضائية؛
ياس احلطام الفضـــــــائي   )ح(   جمال ق يدة يف  جلد قات ا قدُّم املحرز مؤخَّرًا والتطبي "الت

  .ل النمسابالليزر"، قدَّمه ممثِّ
وُعرضــــــت على اللجنة الفرعية معلومات عن حبوث تتعلق باحلطام الفضــــــائي، وبأمان   -٩٤

األجســام الفضــائية اليت حتمل على متنها مصــادر قدرة نووية، وباملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك 
األجســام باحلطام الفضــائي، وردت يف الردود املتلقاة من الدول األعضــاء واملنظمات الدولية (انظر 

  ).A/AC.105/C.1/116/Add.1و A/AC.105/C.1/116 الوثيقتني
واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ معاجلة مشــــــكلة احلطام الفضــــــائي ما زالت مهمة للغاية   -٩٥

التعاون الدويل ال يزال ضــروريًّا لضــمان تنســيق  نَّة الفضــائية يف األمد البعيد، وأالســتدامة األنشــط
ــــطة البحوث املتعلقة باحلطام  ــــتراتيجيات التخفيف، وأنش ــــغيلية الفضــــلى، واس ــــات التش املمارس
الفضـــائي. ويف هذا الصـــدد، تواصـــل اللجنة الفرعية االضـــطالع بدور هام من خالل تعزيز احلوار 

  مات والتعاون بغرض الوصول إىل حلول ملموسة وتوصيات عملية الختاذ إجراءات.وتبادل املعلو
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد وقَّع يف دورهتا   -٩٦

ـــتركًا مع حكومة اليابان أعرب فيه اجلانبان عن عزمهما على التعاون يف التصـــدي  احلالية بيانًا مش
طام الفضــائي، والعمل معًا من أجل تعميق فهم مشــكلة احلطام الفضــائي على الصــعيد لتحدي احل
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العاملي وتوطيد املعارف الالزمة يف هذا الشأن، ونشر معلومات عن أحدث البحوث، والتعاون مع 
ــــــاء لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية للتخفيف القائمة، وتعزيز التعاون  اجلهات الفاعلة يف جمال الفض

   على ختفيف احلطام الفضائي وتعزيز الوعي بأبعاد املشكلة.الدويل
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــــائي اليت   -٩٧

وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ال تزال تشكل مصدرًا هامًّا تسترشد 
 الســـيطرة على مشـــكلة احلطام الفضـــائي من أجل ضـــمان ســـالمة به اجلهات الفضـــائية الفاعلة يف

صدد أنَّ الكثري من الدول واملنظمات احلكومية الدولية تنفذ  ضائية، والحظت يف هذا ال البعثات الف
تدابري لتخفيف احلطام الفضائي تتوافق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها 

خلارجي يف األغراض الســـلمية و/أو مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام جلنة اســـتخدام الفضـــاء ا
الفضــــائي اليت وضــــعتها جلنة التنســــيق املشــــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــــائي، وأنَّها 
صلة، وأنَّ بعض الدول قد واءمت معايريها  ستخدم معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ذات ال ت

  اصة بتخفيف احلطام الفضائي مع تلك املبادئ التوجيهية.الوطنية اخل
ونوَّهت اللجنة الفرعية بأمهية عمل جلنة التنســـيق املشـــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام   -٩٨

  الفضائي ومسامهتها يف جمال احلطام الفضائي. 
الفضـــائي  ورأت بعض الوفود ضـــرورة مواصـــلة تطوير املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام  -٩٩

بالنظر إىل االســـتخدامات املتغرية للفضـــاء، وضـــرورة أخذ الزيادة الســـريعة يف عدد الســـواتل اليت 
ُأطِلقت يف املدار األرضــي املنخفض يف االعتبار على وجه اخلصــوص. ويف هذا الصــدد، رأت تلك 

يســي للخربات التقنية الوفود أيضــًا أنَّ جلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت، باعتبارها املنتدى الرئ
سي  صل االضطالع بدور رئي ضائي، ينبغي أن توا سائل املتعلقة باحلطام الف شأن مجيع امل والعلمية ب

  يف تطوير املبادئ التوجيهية التقنية لتخفيف احلطام الفضائي. 
تدابري لتخفيف   -١٠٠ لدول قد اختذت عددًا من ال والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ بعض ا
طام الفضــائي، منها حتســني تصــميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضــائية، واســتحداث برجميات احل

خاصـــــة، ونقل الســـــواتل إىل مدارات أخرى، والتخميل، ومتديد العمر التشـــــغيلي، وإجراء العمليات 
تطور املرتبطة بانتهاء العمر التشــغيلي لألجســام الفضــائية والتخلص منها. كما الحظت اللجنة الفرعية 

التكنولوجيات املتعلقة خبدمة الســـواتل املوجودة يف املدار بواســـطة الروبوتات وبتمديد العمر التشـــغيلي 
  للسواتل.
ــــــتحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة، وبالبحوث   -١٠١ وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا باس

ضــــائية من احلطام الف النُُّظم اجلارية بشــــأن ختفيف احلطام الفضــــائي؛ وتفادي االصــــطدام؛ ومحاية
الفضــائي؛ واحلد من َتولُّد املزيد من احلطام الفضــائي؛ وتقنيات اإلعادة إىل الغالف اجلوي وتفادي 
االصــطدام؛ وقياس حجم احلطام الفضــائي وحتديد خصــائصــه ورصــده باســتمرار ومنذجته؛ والتنبؤ 

ر املبكر هبا والتبليغ حباالت عودة احلطام الفضـــــائي إىل الغالف اجلوي وخماطر االصـــــطدام واإلنذا
  عنها؛ وتغيُّر مدارات احلطام الفضائي وتشظيه.
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واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ التعاون الوطين والدويل يف جمال احلطام الفضـــــائي ال يزال   -١٠٢
ضــروريًّا لضــمان الوصــول إىل فهم مشــترك للتهديدات القائمة وحتقيق أقصــى اســتفادة من املوارد 

  ا املجال. املستثمرة يف هذ
ورأت بعض الوفود أنَّه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصــــــل النظر يف تقارير جلنة التنســــــيق   -١٠٣

املشــــــتركة بني الوكاالت عن أعماهلا التقنية، وأن تأخذها يف االعتبار يف مداوالهتا يف إطار بند 
ضيع ا سيتناوهلا الفريق جدول أعماهلا املتعلق باحلطام الفضائي، وكذلك يف إطار مناقشات املوا ليت 

  العامل املنشأ حديثًا واملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
وأعربت بعض الوفود عن قلقها البالغ إزاء وضــع تشــكيالت كبرية وضــخمة من الســواتل   -١٠٤

هذا املوضـــوع واآلثار املترتبة على ذلك، ورأت يف هذا الصـــدد أنَّ اللجنة الفرعية ينبغي أن تتناول 
  على سبيل األولوية بغية احلد من تكوُّن احلطام الفضائي. 

ورأت بعض الوفود أنَّ عدم التوافق يف اآلراء بشـــــأن طريقة إزالة احلطام الفضـــــائي يبعث   -١٠٥
على القلق، وأنَّه جيب على اجلهات الرئيســــية اليت ســــامهت يف توليد احلطام الفضــــائي أن تتحمل 

  ملسؤولية عن إزالته يف إطار متفق عليه دوليًّا.قسطًا مناسبًا من ا
ــــوف حيد يف األمد القريب من إمكانية الوصــــول إىل   -١٠٦ وُرئي أنَّ توالد احلطام الفضــــائي س

الفضـــاء يف أمان، وأنَّ الوصـــول إىل الفضـــاء اخلارجي دون عوائق قد يغدو متعذرا ما مل يعثر على 
  ألرض. آليات إلزالة ذلك احلطام أو إعادته إىل ا

وُرئي أنَّ جهات التشــغيل ســوف يتعني عليها أن تواصــل تطوير أســاليب عملها وتكييفها   -١٠٧
على حنو مناسب يف السنوات املقبلة مع استمرار الزيادة يف عدد املوجودات الفضائية، وتوافر نظم 

الدســــر  جديدة للتتبع على اإلنترنت ميكنها تتبع قطع احلطام الفضــــائي الصــــغرية، وانتشــــار نظم
اجلديدة. ويف هذا الصــدد، يغدو على املجتمع الدويل أن يواصــل تنســيق أنشــطته التقنية وســياســاته 

  كضرورة أساسية لضمان استدامة العمليات الفضائية يف األمد البعيد. 
وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا جلهود مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي املتواصـــلة يف   -١٠٨

لوافية ملعايري ختفيف احلطام الفضـــائي"، وحثَّت مجيع الدول األعضـــاء واملنظمات تعهد "اخلالصـــة ا
الدولية على مواصلة استعراض تلك اخلالصة وحتديثها بانتظام حسب االقتضاء للمساعدة يف تعزيز 

  الشفافية وأمان الرحالت الفضائية.
، واتَّفقت على ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٣وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالفقرة   -١٠٩

أنَّه ينبغي مواصــلة دعوة الدول األعضــاء واملنظمات الدولية اليت هلا صــفة مراقب دائم لدى اللجنة 
ة باحلطام الفضـــائي وأمان األجســـام الفضـــائية املزوَّدة مبصـــادر إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلق

قدرة نووية على متنها واملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك األجســام باحلطام الفضــائي والســبل اليت 
  جيري هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.
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 الفضائية النُُّظم دعم إدارة الكوارث القائمة على  -سادسا 
من جدول األعمال،  ٩، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقا لقرار اجلمعية العامة   -١١٠

  الفضائية". النُُّظم املعنون "دعم إدارة الكوارث القائمة على
ــــيا وإيران من جدول األعمال ممثلو االحتاد ال ٩وتكلَّم يف إطار البند   -١١١ ــــي وأملانيا وإندونيس روس

اإلســالمية) وبريو وبيالروس ومجهورية كوريا والصــني وكندا وكولومبيا واملكســيك واهلند -(مجهورية
والواليات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضــــــاء أخرى كلمات تتعلق 

  هبذا البند.
  الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة   -١١٢

ــاتل جديد لكشــف األحداث البالغة الشــدة ورصــدها  نيانُب: EO-ALERT-A"  (أ)   س
  ال النمسا؛ ممثِّ قدَّمهبصورة آنية"، 

"رصـــد الفيضـــانات وتقييم أضـــرارها يف الزراعة بواســـطة االســـتشـــعار الفضـــائي   (ب)  
  مجهورية إيران اإلسالمية. لُبعد"، قدَّمه ممثِّ عن

  وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -١١٣
يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام  ٢٠١٩تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام   (أ)  

  )؛A/AC.105/1212املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
  مـذكِّرة من األمـانـة تتضــــــمَّن تقريرا عن مؤمتر بون الـدويل بشـــــــأن موضــــــوع   (ب)  

  ).A/AC.105/1223"حلول فضائية إلدارة الكوارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشراكات" (
خالل األنشــــطة املضــــطلع هبا يف  منتقدُّم  منالفرعية بارتياح ما ُأحرز  والحظت اللجنة  -١١٤
ـــتخدام املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث  ٢٠١٩عام  ضـــمن إطار برنامج األمم املتحدة الس

واالســــتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســــبايدر)، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل بشــــأن موضــــوع 
وارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشــــــراكات"، الذي ُعقد "حلول فضــــــائية إلدارة الك

، ومواصــلة الدعم االســتشــاري وســائر ٢٠١٩تشــرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦بون، أملانيا، من  يف
  أشكال الدعم املقدَّم من خالل برنامج سبايدر يف جمال جهود التصدي للطوارئ.

امج ســـبايدر قد نفَّذوا، بفضـــل ما تلقاه الربنامج من والحظت اللجنة الفرعية أنَّ ممثلي برن  -١١٥
شارية تقنية إىل بريو؛ (ب) أنشطة  ست شركائه، األنشطة التالية: (أ) بعثة ا شبكة  دعم متواصل من 
  متابعة يف إكوادور ومجهورية الو الدميقراطية الشــعبية وســري النكا والكامريون ومنغوليا وميامنار؛ 

شاري يف إث ست شاط دعم ا شطة، ُلبيَّت احتياجات معيَّنة وُقدِّمت (ج) ن يوبيا. وأثناء تنفيذ تلك األن
  خدمات متابعة لبعثات برنامج سبايدر االستشارية التقنية اليت اضطلع هبا يف سنوات سابقة.

يد معلومات   -١١٦ ذلت يف تول قدرات اليت ُب ناء ال ياح جهود ب بارت ية  والحظت اللجنة الفرع
أرضـــية (غواتيماال  اترباهنيامة لتلبية احتياجات البلدان اليت أصـــيبت مســـتمدَّة من الفضـــاء مصـــمَّ

  ا (إندونيسيا وغواتيماال).والكامريون وكولومبيا) واليت شهدت نشاطًا بركانيًّ
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شترك يف تنظيم دورتني تدريبيتني ملديري   -١١٧ سبايدر قد ا والحظت اللجنة الفرعية أنَّ برنامج 
ق للمرافق الفضــائية يف املشــاريع بشــأن كيفية اســتخدام م يثاق التعاون على حتقيق االســتخدام املنســَّ

حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (الذي يشــــار إليه أيضــــًا باســــم "امليثاق الدويل بشــــأن 
ــــــبتمرب  ١٠ يف ،يف بيجني ،ت إحـدامهـاالفضـــــــاء والكوارث الكربى")؛ ُعقــد ، ٢٠١٩أيلول/س

   تشرين الثاين/نوفمرب. ٥ يف ،يف بون ،واألخرى
والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنشطة التواصل اليت يعتزم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -١١٨

تطورة مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات امل هاالضــــطالع هبا، ممثًَّال بربنامج ســــبايدر، وشــــراكات
األعضاء ملواصلة ترويج استخدام األدوات واملعلومات الفضائية يف املبادرات العاملية الدولية والدول 

نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة  واإلقليمية، مثل املبادرات املضــــــطلع هبا ضــــــمن إطار ســــــِ
  واتفاق باريس. ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠-٢٠١٥
الدول األعضاء يف اللجنة من أنشطة  ا تضطلع به حاليًاوأعربت بعض الوفود عن ارتياحها مل  -١١٩

جارية لزيادة توافر واســتخدام احللول الفضــائية لدعم جهود احلد من خماطر الكوارث. وتشــمل هذه 
األنشـــطة تعزيز اســـتخدام بيانات رصـــد األرض ورســـم اخلرائط يف حاالت الطوارئ أثناء الكوارث 

امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى، ومبادرة سنتينل الطبيعية أو التكنولوجية، ضمن إطار 
آســيا وخدمة إدارة الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس. ويف هذا الصــدد، لوحظ أن إســواتيين وتونس 
سبايدر يعمل مع جنوب أفريقيا وزمبابوي وفييت  صبحت أعضاء يف امليثاق، وأنَّ برنامج  وغانا قد أ

  جهات مأذون هلا باستعمال امليثاق الدويل.نام وكوستاريكا لكي تصبح 
ورأى أحد الوفود أنَّ األنشــــطة اليت نفذهتا عدة دول أعضــــاء، إمَّا مباشــــرة وإمَّا من خالل   -١٢٠

امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى أو مشروع سنتينل آسيا، لتيسري الوصول إىل الصور 
، قد جنحت يف دعم جهود التصــدي للكوارث يف أعقاب الســاتلية واملعلومات املســتمدة من الفضــاء

اإلســــالمية) -اإلعصــــار إيداي الذي ضــــرب زمبابوي والفيضــــانات اليت اجتاحت إيران (مجهورية
وجنوب أفريقيا والكامريون. ورأى ذلك الوفد أيضــــــًا أنَّ اجلهود الرامية إىل التوعية بامليثاق وخبدمة 

  همة لتشجيع الدول على استخدام تلك اخلدمات. إدارة الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس ُم
ر الوصــول املفتوح إىل البيانات البالغة األمهية، مىت أمكن ذلك،   -١٢١ ورأى أحد الوفود أن تيســُّ

حيسن املنتجات املعلوماتية وأدوات اختاذ القرار املستخدمة يف حشد تدابري مبكرة إلدارة الكوارث. 
كد أمهية الشراكات اإلقليمية يف التصدي لآلثار العابرة للحدود ورأى ذلك الوفد أيضًا أن هذا يؤ

  النامجة عن الكوارث وإجياد حلول هلا. 
وُرئي أنَّه ينبغي لربنامج ســـبايدر أن يدعِّم براجمه اخلاصـــة بالدعم التقين يف البلدان النامية،   -١٢٢

ا تتيحه بوابة املعارف التابعة له وأن يذكي وعي الدول األعضاء وهيئات احلماية املدنية التابعة هلا مب
  من بيانات وأدوات ذات صلة.

شطته أكثر من   -١٢٣ شارك يف أن سيا، الذي ت سنتينل آ منظمة  ١٠٠ورأى أحد الوفود أنَّ برنامج 
نشـــــاط رصـــــد  ٣٠٠حنو  ٢٠٠٦يف منطقة آســـــيا واملحيط اهلادئ والذي نفذ منذ إطالقه يف عام 

ورأى ذلك الوفد أيضًا أنَّ برنامج سنتينل آسيا يسهم إسهامًا كبريًا للطوارئ، ال يزال مفيدًا للغاية. 
  يف تدعيم التأهب، ومن مثَّ، القدرة على التكيف مع حاالت الطوارئ، مبا يتوافق مع إطار ِسنداي. 



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 27/59 
 

وُرئي أنَّ رســـم خرائط الطوارئ املســـتند إىل الفضـــاء ميكن تنفيذه بفعالية أكرب من خالل   -١٢٤
ـــــتعانة بآلي ـــــجيع على اتباع هنج متعدد األطراف يف إدارة االس ات التعاون الدويل، وأنَّه ينبغي التش

  الكوارث وتغري املناخ. 
ورأت بعض الوفود أن من الضـــروري، يف ســـياق احلد من خماطر الكوارث، إجراء حبوث   -١٢٥

صاالت، من أج ضاء على البىن التحتية ونظم االت سلبية لطقس الف شأن اآلثار ال ضافية ب ل إ ل التوصُّ
ــــــياق إدارة الكوارث، إىل تعزيز  إىل فهم أفضــــــل لتلك الظواهر وآثارها، وأن هناك حاجة، يف س

  التنسيق بني املؤسسات واملنظمات الوطنية. 
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما تقوم به الدول األعضــــاء من أنشــــطة أخرى يف جمال   -١٢٦

بشـــــأن الفضـــــاء والكوارث رويج ملبادرة امليثاق الدويل إدارة الكوارث واحلد من املخاطر، مثل الت
ــبايدر، وتوفري بوابات بيانات  الكربى ــبل الوصــول للجميع، بدعم من برنامج س اخلاصــة بإتاحة س

  وطنية وإقليمية هبدف تعميم املعلومات بصورة شبه آنية.
الكوارث، شأهنا  ورأت بعض الوفود أن بعثات البحث واإلنقاذ متثل جزءًا مفيدًا من إدارة  -١٢٧

شـــــــأن التزام مقدِّمي بيانات البحث واإلنقاذ ألغراض إدارة الكوارث، من خالل امليثاق الدويل 
دِّد على أنَّ أنشــطة النظام الســاتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى. وشــُ

  اذ آالف األرواح كل سنة. ونظام التعقُّب املعان بالسواتل ألغراض البحث واإلنقاذ تفضي إىل إنق
ونوَّهت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته الدول األعضــــــاء يف اللجنة ومكاتب الدعم اإلقليمية يف   -١٢٨
صلة  ٢٠١٩عام  شطة املتَّ شارية التقنية واألن من مسامهات عينية، مشلت توفري خرباء للبعثات االست

ل برنامج ســبايدر، وكذلك مبا بذلته هبا اليت اضــطلع هبا مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، من خال
  التجارب مع البلدان األخرى. املعلومات عن للتشارك يفمن جهود 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما تقدِّمه الدول األعضــاء إىل مكتب شــؤون الفضــاء   -١٢٩
ـــــامهات طوعية، مشلت تربعات نقدية من  ـــــبايدر التابع له، من مس أملانيا اخلارجي، وإىل برنامج س

ـــطة املكتب وبراجمه، مبا فيها  ـــائر الدول األعضـــاء على تزويد أنش ـــجيع س والصـــني، وعاودت تش
برنامج سبايدر، بكل الدعم الالزم على أساس طوعي، مبا يف ذلك زيادة الدعم املايل، لكي يتمكن 

طة من االســـتجابة على حنو أفضـــل لطلبات املســـاعدة الواردة من الدول األعضـــاء، ولكي ينفذ خ
  عمله يف السنوات املقبلة تنفيذًا كامًال.

  
  العاملية لسواتل املالحة النُُّظم التطورات األخرية يف جمال  -سابعًا  

من جــدول  ١٠، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٣٠
العاملية لســواتل املالحة"، واســتعرضــت مســائل  النُُّظم املعنون "التطورات األخرية يف جمالاألعمال، 

متعلقة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســــــواتل املالحة (اللجنة الدولية)، والتطورات األخرية 
  العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا اجلديدة. النُُّظم يف جمال
ومجهورية كوريا  اإلســـالمية)-إيران (مجهوريةو ممثلو االحتاد الروســـي وإندونيســـيام وتكلَّ  -١٣١

أثناء من جدول األعمال. و ١٠والصني واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان يف إطار البند 
  ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند. ،التبادل العام لآلراء
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  نة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللج  -١٣٢
  ل مجهورية كوريا؛"، قدَّمه ممثKPSِّ-"حالة خطط النظام الكوري لتحديد املواقع  (أ)  
مشـــروع الســـواتل الصـــغرية لطلبة منظمة التعاون  - "أنشـــطة التعليم والتدريب  (ب)  

  املراقب عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ"، قدَّمه 
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -١٣٣

رة من األمانة عن االجتماع الرابع عشـــــر للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية مذكِّ  (أ)  
  )؛A/AC.105/1217لسواتل املالحة (

يف إطار خطة عمل اللجنة  ٢٠١٩تقرير األمانة عن األنشــــــطة املنفذة يف عام   (ب)  
  ).A/AC.105/1213الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (

ارجي (املكتب) يتعهد بوَّابة وأشــــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ مكتب شــــؤون الفضــــاء اخل  -١٣٤
العاملية لسواتل املالحة،  النُُّظم معلومات إلكترونية شاملة لصاحل اللجنة الدولية ومستعملي خدمات

 النُُّظم وأنَّه ال يزال يؤدِّي دورًا فاعًال يف تيســري التعاون والتواصــل بني مقدِّمي ومســتعملي خدمات
  العاملية لسواتل املالحة.

 النُُّظم اللجنة الفرعية عن تقديرها للمكتب ملا يبذله من جهود لترويج اســــــتخداموأعربت   -١٣٥
العاملية لسواتل املالحة من خالل مبادراته يف جمال بناء القدرات وتعميم املعلومات، خصوصًا يف البلدان 

  النامية.
واالجتماع والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ االجتماع الرابع عشــــــر للجنة الدولية   -١٣٦

الثالث والعشــرين ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، اللذين نظمتهما املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء نيابة 
  .٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ٨ منعن احلكومة اهلندية، قد عقدا يف بنغالور، اهلند، 

للجنة الدولية، والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أيضـــــــًا التقدُّم امللموس الذي أحرزته ا  -١٣٧
للتوافق فيما بينها وقابليتها للتشـــغيل املتبادل، ويف جمال محاية  النُُّظم وخباصـــة يف جمال قابلية خمتلف

العاملية لســـواتل املالحة، وكشـــف تداخل اإلشـــارات واحلد منه.  النُُّظم الترددات اليت تســـتخدمها
العاملية لســــواتل  النُُّظم ة متعددةولوحظ أن اللجنة الدولية هتدف إىل إنشــــاء حيز خدمات فضــــائي

سيمكن من حتسني املالحة يف العمليات الفضائية املقبلة خارج  املالحة وقابلة للتشغيل املتبادل، مما 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض أو حىت يف البعثات القمرية.

االجتماع والحظت اللجنة الفرعية أنَّ مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي ســـوف يســـتضـــيف   -١٣٨
نا، من  ية يف فيي لدول  الحظت أنَّ   . كما٢٠٢٠أيلول/ســــــبتمرب  ١٨إىل  ١٤اخلامس عشــــــر للجنة ا

  .٢٠٢١العربية املتحدة أبدت اهتمامها باستضافة اجتماع اللجنة الدولية السادس عشر يف عام  اإلمارات
يزال   ابع للواليات املتحدة الوالحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنَّ النظام العاملي لتحديد املواقع الت  -١٣٩

مجيع أحناء   العاملية لســـواتل املالحة واســـتخدامها يف النُُّظم ميثل ركيزة أســـاســـية يف توســـيع نطاق تغطية
العامل، وأن الواليات املتحدة تعتزم مواصــلة حتســني دقة نظامها العاملي لتحديد املواقع ومدى توافره من 
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مواصلة بث إشارات ذلك النظام دون حتميل املستعمل أي رسوم خالل تعزيز أداء السواتل املحدثة، و
  مباشرة.
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الواليات املتحدة واصـــــلت العمل على دمج اجليل القادم   -١٤٠

) لتوفري قدرة GPS Block IIIمن الســـواتل ويتمثل يف املجموعة الثالثة من النظام العاملي لتحديد املواقع (
نة ببث اإلشــارة املدنية الرابعة "أكرب وخ ". ولوحظ أن أول تلك الســواتل بدأ تشــغيله يف L1Cدمة حمســَّ

، مما مثَّل عالمة فارقة هامة يف مســــــرية برنامج النظام العاملي لتحديد املواقع. ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير 
وير نظام حمدَّث للمراقبة وباإلضافة إىل التحسينات املدخلة على العنصر الفضائي من الربنامج، جيري تط

" (وهو اختصار لنظام املراقبة التشغيلية). وقد بدأ تشغيل املرحلة األوىل من هذا OCXاألرضية يسمى "
الربنامج وبدأت عملية دعم الســـواتل اجلديدة من املجموعة الثالثة للنظام العاملي لتحديد املواقع، ويتوقع 

  لنظام وزيادة قدراته لصاحل مجيع املستعملني.إدخال مزيد من التحسينات على أداء هذا ا
ــــــواتل املالحة   -١٤١ والحظت اللجنة الفرعية أن اخلدمات املدنية اليت يقدمها النظام العاملي لس

مباشـــرة، وأهنا متاحة جلميع  ا(غلوناس) يف االحتاد الروســـي تقدَّم دون حتميل املســـتعملني رســـوم
ستوى العا صورة دائمة وعلى م ستعملني ب سواتل املالحة امل سواتل النظام العاملي ل شكيلة  مل، وأن ت

ضاف إليها سواتل جديدة سنويا. ولوحظ أن برنامج سواتل ت(غلوناس) ُتحدَّث على حنو مستمر و
، وســـيســـتمر إطالق ســـواتل ســـلســـلة ٢٠٢٠ســـوف يكتمل يف عام  GLONASS-Mســـلســـلة 

GLONASS-K ـــلســـلة ـــلســـلة جديدة من الســـواتل، وهي س ، وأن هناك خططًا أيضـــًا إلطالق س
GLONASS-K2سيت، ال وفر إشارات باستخدام طريقة "تعدد قنوات االستعمال بتقسيم الشفرة" ت 

)CDMA على النطاقات (L1 وL2 وL3 إضــــافة إىل توفري اإلشــــارات التقليدية باســــتخدام طريقة ،
  ).FDMAالتردد" ( "تعدد قنوات االستعمال بتقسيم

والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أن معيار أداء اخلدمات املفتوحة اخلاص بالنظام العاملي   -١٤٢
شأن ٢٠١٩لسواتل املالحة (غلوناس)، الذي حيدد املستوى األدىن لألداء، قد نشر يف عام  . ومن 

سية إلدراج نظام غلوناس يف خمتلف امل سا ستخدم كوثيقة أ ستخدمة هذا املعيار أن ي عايري الدولية امل
ــــــتخدام تكنولوجيا املالحة، وهي يف املقام األول معايري منظمة الطريان املدين الدويل،  يف جمال اس

ية الراديوية للمالحة اجلوية ( ية، واللجنة التقن لدول ية ا ية RTCAواملنظمة البحر ) واملنظمة األوروب
الطبعة املنقَّحة  ٢٠٢٠تصــــــدر يف هناية عام ). ومن املتوقع أن EUROCAEملعدات الطريان املدين (

لوثيقة غلوناس للتحكم البيين، اليت تتضــــــمن مناذج موصــــــى هبا لتقييم درجات التأخر يف الغالف 
  اجلوي السفلي والغالف األيوين، مما سيؤدي إىل زيادة حتسني دقة املالحة.

ورويب للمالحة السـاتلية، والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن نظام غاليليو، وهو النظام األ  -١٤٣
 النُُّظم يوفر خدمات مستقلة للمالحة وحتديد املواقع، ولكن ميكن أيضًا تشغيله على حنو تباديل مع

العاملية األخرى لســواتل املالحة. ولوحظ أن نظام غاليليو ســيوفر، عند تشــغيله بالكامل، خدمات 
  من التطبيقات. عالية األداء وسيتيح فرصا جتارية جديدة يف طائفة واسعة

والحظت اللجنة الفرعية أن نظام غاليليو كان أول نظام عاملي لسواتل املالحة يوفر خدمة   -١٤٤
عاملية يف جمال البحث واإلنقاذ، أطلقت كجزء من اخلدمات األولية للنظام. وهذه اخلدمة متاحة يف 

لو للبحث واإلنقاذ. البحر ويف اجلبال وعرب الصــــــحراء ويف اجلو ضــــــمن منطقة تغطية خدمة غالي
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ولطاملا قدمت هذه اخلدمة األســـاســـية من نظام غاليليو املســـاعدة ملوظفي اإلنقاذ على االســـتجابة 
ــــرع وأكثر كفاءة. كما أن خدمة غاليلو للبحث واإلنقاذ متثل  ــــتغاثة بشــــكل أس ــــارات االس إلش

نظام و )، وهCOSPAS-SARSATمسامهة أوروبا يف حتسني النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ (
  دويل ساتلي للبحث واإلنقاذ يعىن بالكشف عن حاالت االستغاثة وتوزيع املعلومات.

والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أن نظام "بايدو" لسواتل املالحة، وهو نظام عاملي لسواتل   -١٤٥
ت بدقة املالحة، تديره الصــــــني، يزود مجيع مســــــتعمليه خبدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقي

 BDS-2و BDS-1وموثوقية عاليتني. وأشـــري إىل أن نظام "بايدو" قد ُأنشـــئ عرب ثالث مراحل هي: 
. ولوحظ أنَّ ٢٠١٨، وشرع يف تقدمي خدماته على نطاق عاملي يف كانون األول/ديسمرب BDS-3و

و اســـــتفاد من تطوير قدراته على التشـــــغيل الذكي والصـــــيانة لتقدمي خدماته على حن BDS-3نظام 
  مستقر ودقيق، مما عزز قدرته على حتديد املواقع بدقة تبلغ مخسة أمتار أو أقل. 

ية   -١٤٦ قة املالحة وحتديد املواقع اليت تعتمد على تقن والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن رقا
أصغر من حيث احلجم  BDS-3نانومتر وتدعم ترددات اإلشارات اجلديدة املستحدثة يف نظام   ٢٢

ة أقل ولديها دقة أعلى، وحققت اســــتخداما واســــع النطاق هلذا النظام. وقد طوِّر وتســــتهلك طاق
اجليل اجلديد من املنتجات ذات الصــلة بنظم "بايدو" لســواتل املالحة، مبا يف ذلك اهلوائيات العالية 
 الدقة وألواح الدارات ورقائق الترددات الراديوية العريضـــــة النطاق. كما تزايد تطبيق نظم "بايدو"

لسواتل املالحة يف جماالت ناشئة مثل إنترنت األشياء الصناعية وإنترنت األشياء، فضًال عن القيادة 
  الذاتية ومواقف السيارات واخلدمات اللوجستية.

وأشـــــارت اللجنة الفرعية إىل أن املؤســـــســـــة اهلندية ألحباث الفضـــــاء، بالتعاون مع هيئة   -١٤٧
(غاغان)  GPSاملطارات اهلندية، طورت نظام املالحة املعزَّز الثابت بالنســـــبة لألرض واُملعان بنظام 

). ونظام غاغان هو أول SBASيف إطار الســعي إىل نشــر واعتماد نظام تشــغيلي للتعزيز الســاتلي (
ظام من هذا النوع يف العامل خيدم املنطقة االســــتوائية، وهو يقدِّم خدمات املالحة الســــاتلية بالدقة ن

ع نطاق خدمة غاغان ليتيح  ــــــِّ ــــــبة لتطبيقات الطريان املدين. كما ُوس والســــــالمة املطلوبتني بالنس
سواتل املدار الثابت بال بث نسبة إىل األرض الرسائل داخل املنطقة اليت يغطيها باستخدام ثالثة من 
يف ذلك الرسائل املتعلقة بصيد األمساك يف أعماق البحار، ومعلومات األرصاد   نوع غاغان، مبا من

ية  ثة اإلنســـــــان قاذ، واإلغا ية، والبحث واإلن يه واإلنذار املبكر من الكوارث الطبيع ية، والتنب اجلو
  األرواح. وسالمة
والحظت اللجنة الفرعية أيضـــًا أن املؤســـســـة اهلندية ألحباث الفضـــاء طبقت نظاما إقليميا   -١٤٨

مســــتقال للمالحة، هو النظام اإلقليمي اهلندي لســــواتل املالحة، الذي يعرف أيضــــًا باســــم "نظام 
)، من أجل توفري خدمات حتديد املواقع NavICاملالحة باســــــتخدام تشــــــكيلة الســــــواتل اهلندية" (

والتوقيت للمستخدمني عرب املنطقة اهلندية. ويشمل هذا النظام تشكيلة من سبعة سواتل،  واملالحة
ملدار املتزامن مع األرض.  بة لألرض وأربعة يف ا ــــــ ثابت بالنس ــــــتوائي ال ملدار االس منها ثالثة يف ا

يسري أتيحت وثيقة ملراقبة التداخل البيين يف اإلشارات الصادرة يف الفضاء لعامة الناس هبدف ت  وقد
  يف التطبيقات املالحية. NavICأنشطة البحث والتطوير ولدعم االستخدام التجاري إلشارات نظام 
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والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن نظام التعزيز الســاتلي الياباين، وهو النظام الســاتلي شــبه   -١٤٩
غِّل يف صــورة تشــكيلة من أرMichibiki)، املعروف أيضــًا باســم QZSSالســميت ( بعة ســواتل، ، قد شــُ

منها ثالثة يف املدار املائل املتزامن مع األرض وواحد يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، منذ تشرين 
ثاين/نوفمرب  يًا٢٠١٨ال حال قدم  عاملي  . وهو ي ظام ال ية للن خدمة تكميل خلدمات:  ثالثة أنواع من ا

؛ وخدمة تعزز النظام العاملي لسواتل لتحديد املواقع تبث إشارات تقدير املسافات انطالقا من السواتل
املالحة بتوفري تصحيحات لألخطاء عن طريق النظام الساتلي شبه السميت؛ وخدمة للرسائل القصرية 
من أجل املسامهة يف احلد من خماطر الكوارث. وأشري إىل أن من شأن التشكيلة اليت تتألف من سبعة 

  خدمة مستدامة لتحديد املواقع. ، أن توفر٢٠٢٣سواتل، واليت ستكتمل حبلول عام 
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن مجهوريـة كوريـا تعمــل على وضــــــع نظــام متقــدم للتعزيز   -١٥٠

وســـيبدأ يف  ٢٠٢٢الســـاتلي، وهو "النظام الكوري لســـواتل التعزيز"، الذي ســـيكتمل بنهاية عام 
ام إقليمي . ولوحظ أيضـــًا أنه ســـيجري وضـــع نظ٢٠٢٣توفري خدمات ســـالمة األرواح يف عام 

للمالحة الســاتلية، هو "النظام الكوري لتحديد املواقع"، وســُينشــر فوق شــبه اجلزيرة الكورية، من 
  أجل حتسني أداء خدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيت.

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ إندونيســـيا واملكســـيك قد أبلغتا عن مشـــاريعهما   -١٥١
م العاملية لســـواتل املالحة يف متناول ز على املســـاعدة يف جعل تكنولوجيا النُُّظوأنشـــطتهما اليت ترك

  أوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكن.
  

  طقس الفضاء  -ثامنًا  
مة   -١٥٢ عا قًا لقرار اجلمعية ال ند ، نظرت اللجنة الفرعية العلمية ٧٤/٨٢وف ية يف الب  ١١والتقن
  املعنون "طقس الفضاء". ،جدول األعمال من

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وأملانيا وإندونيســـيا وإيران  ١١وتكلَّم يف إطار البند   -١٥٣
اإلســالمية) وباكســتان وبريو وتايلند ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والصــني واملكســيك -(مجهورية

املراقب  أيضــــًا م يف إطار هذا البندا والنمســــا واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلَّوكندا وكولومبي
عن املنظمة العاملية لألرصـــاد اجلوية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضـــاء أخرى كلمات 

  تتعلق هبذا البند.
  والتقنية التالية: واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية  -١٥٤

الربنامج  - األرضــــي املتغري) - (إمكانية التنبؤ باالقتران الشــــمســــي PRESTO"  (أ)  
ــية األرضــية"، قدَّ مه املراقب عن اللجنة العلمية العلمي اجلديد للجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشــمس

  املعنية بالفيزياء الشمسية األرضية؛
  س الفضاء"، قدَّمه ممثِّل اليابان؛"أنشطة اليابان يف جمال طق  (ب)  
التنبؤ التشغيلي العاملي بطقس الفضاء من أجل التخفيف من آثار  - PECASUS"  (ج)  

  ل فنلندا؛طقس الفضاء"، قدَّمه ممثِّ
  ل مجهورية كوريا؛"نظام وخدمة إدارة خماطر طقس الفضاء يف كوريا"، قدَّمه ممثِّ  (د)  
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  ل أوكرانيا؛"، قدَّمه ممث٢٠١٩ِّطقس الفضاء يف عام "أنشطة أوكرانيا يف جمال   )ه(  
  ."رصد طقس الفضاء يف باكستان"، قدَّمه ممثِّل باكستان  (و)  
وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ طقس الفضاء، الناشئ عن التغيُّرات الشمسية، ميثل شاغًال   -١٥٥

والرحالت الفضــــائية املأهولة الفضــــائية  النُُّظم دوليًّا، بســــبب ما ميكن أن يشــــكله من خطر على
والبىن التحتية األرضــــية والفضــــائية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصــــورة  ســــالمة الطريان املدينو

صعيد الدويل،  سيق على ال متزايدة. ومن مثَّ، يلزم معاجلته من منظور عاملي، من خالل التعاون والتن
كون شـــــديدة الوطأة، وختفيف آثارها لكي يتســـــىن التنبؤ بأحداث طقس الفضـــــاء اليت ميكن أن ت

  ضمانًا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ضاء مع   -١٥٦ ضروري أن تتعاون البلدان ذات القدرات املتقدمة يف جمال طقس الف وُرئي أنَّ من ال

نية املتعلقة الدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء، من خالل تبادل الدروس املستفادة بشأن اخلطط الوط
بطقس الفضـاء، وتقييم خماطر طقس الفضـاء وآثاره، والتحليالت األخرى الالزمة لتطوير التحقيقات 

  الفضائية والرحالت الفضائية املأهولة وغريها من البعثات الفضائية. النُُّظم اليت تضمن سالمة
ليت اضــــــطلع هبا يف وأحاطت اللجنة الفرعية علما بعدد من األنشــــــطة الوطنية والدولية ا  -١٥٧

جماالت البحوث والتدريب والتعليم املتعلقة بطقس الفضــــاء من أجل حتســــني فهم اآلثار الضــــارة 
  لطقس الفضاء من الناحية العلمية والتقنية، وذلك بغية تدعيم القدرة على مقاومة تلك اآلثار.

ء املعين بطقس الفضــــاء وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا فريق اخلربا  -١٥٨
  لتعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات الوطنية والدولية املعنية بطقس الفضاء.

ورأت بعض الوفود أنه ميكن لألنشطة املتعلقة بطقس الفضاء أن تؤثر على الطريان، وميكن   -١٥٩
  على وجه اخلصوص أن تشوش على إشارات االتصاالت ذات التردد العايل واملالحة الساتلية.

الصــــــدد، نوهت اللجنة الفرعية بإنشــــــاء احتاد عموم أوروبا خلدمات اســــــتعمال  هذاويف   -١٦٠
فضــــــاء ألغراض الطريان، الذي اختارته منظمة الطريان املدين الدويل كواحد من معلومات طقس ال

املراكز العاملية الثالثة ملعلومات طقس الفضـــاء املكلفة بتزويد قطاع الطريان املدين مبعلومات عن حالة 
طقس الفضاء اليت ميكن أن تؤثر على االتصاالت واملالحة وصحة الركاب والطاقم. ونوهت اللجنة 

  .الصنيو  جنوب أفريقيااالحتاد الروسي ولإلنذار بطقس الفضاء يف  ةكز إقليميابإنشاء مر أيضًا فرعيةال
وُرئي أنَّ العمل على وضع معايري دولية لتبادل البيانات املتعلقة بطقس الفضاء يتسم بأمهية   -١٦١

األمد البعيد تعد مثاًال كبرية، وأن املبادئ التوجيهية بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف 
  ممتازًا يف هذا الشأن.

ه ينبغي للجنة وســائر املنظمات الدولية أن تضــطلع بأنشــطة تقوي دورها يف تعزيز وُرئي أنَّ  -١٦٢
تآزر األنشـــــطة املنفذة يف جمال طقس الفضـــــاء. ويتوقع تنفيذ تلك األنشـــــطة، مبا يف ذلك حتديث 

  رة وأن تشمل بلدانا خمتلفة. املعلومات يف الوقت املناسب، بصورة مستم
  الذكاء االصطناعي قد حيسن عملية التنبؤ واستقرار ودقة تنبؤات طقس الفضاء. ئي أنَُّرو  -١٦٣



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 33/59 
 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير تنظيم حلقة العمل املعنية باملبادرة الدولية بشــــأن طقس   -١٦٤
ركز الدويل للفيزياء النظرية، املي، يف الفضــاء، اليت ُعقدت، بدعم من مكتب شــؤون الفضــاء اخلارج

)، A/AC.105/1215(انظر الوثيقـــة  ٢٠١٩أيـــار/مـــايو  ٢٤إىل  ٢٠من  ،إيطـــاليـــا ،تـــاســــــترييف 
باقتراح ساعدت على توعية الدول األعضاء بأمهية آثار طقس الفضاء. ورحَّبت اللجنة الفرعية   واليت

  املتحدة. حتت رعاية األمم ٢٠٢٠عقد حلقة عمل بشأن طقس الفضاء يف تشرين الثاين/نوفمرب 
شباط/فرباير، قدَّم مقرِّر فريق اخلرباء املعين  ٧للجنة الفرعية، املعقودة يف  ٩٢٤ويف اجللسة   -١٦٥

ماعات اليت قدم خالل االجت عقدها على  بطقس الفضـــــــاء تقريرًا عما أحرزه فريق اخلرباء من ت
  هامش الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية.

وسلَّم فريق اخلرباء باحلاجة املستمرة إىل حتسني التنسيق والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة   -١٦٦
الوطنية والدولية املعنية بطقس الفضــــاء من أجل التصــــدي للتهديدات الناشــــئة عن اآلثار الضــــارة 

   الفهم املتزايد باستمرار ألمهية طقس الفضاء وآثاره الكارثية املحتملة.لطقس الفضاء، بالنظر إىل
فريق اخلرباء بأمهية ضـــــمان تنســـــيق األنشـــــطة الوطنية املتعلقة بطقس الفضـــــاء مع  وأقرَّ  -١٦٧

املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها املنظمة العاملية لألرصــــــاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل، 
ما مع املمثلني الدائمني لتينك املنظمتني. وأشــار فريق اخلرباء على وجه اخلصــوص إىل أمهية ســي وال

أعمال املنظمة العاملية لألرصــــــاد اجلوية، مبا فيها العمل الذي تضــــــطلع به لوضــــــع إطارها التقين 
طة به. والتنظيمي لطقس الفضـــاء والفرص اليت يتيحها نظامها املتكامل للرصـــد العاملي والنظم املرتب

كما أشار الفريق إىل أمهية مشاركة الدول األعضاء جلنة أحباث الفضاء يف إنشاء أفرقة عمل دولية 
معنية بطقس الفضاء من أجل إجراء حبوث علمية دعما للجهود االنتقالية املتصلة بالبحوث املتعلقة 

الفضــاء على الصــعيد بالعمليات، وتعيني منظمة الطريان املدين الدويل مقدمي املعلومات عن طقس 
تشــــــرين  ٧بتقــدمي اخلــدمــة اعتبــارا من  بــدؤواالعــاملي ألغراض املالحــة اجلويــة الــدوليــة، الــذين 

  .٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
وأبرز فريق اخلرباء أمهية تنفيذ الدول األعضـــــــاء واملنظمات احلكومية الدولية للمبادئ   -١٦٨

 ٦-يف األمد البعيد، وال ســيما املبدأين باءالتوجيهية املتعلقة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي 
بشــــأن التعاون  ٤-إىل جيم ١-بشــــأن الفضــــاء، واملبادئ التوجيهية ذات الصــــلة جيم ٧-وباء

الدويل وتبادل املعلومات وبناء القدرات والتوعية، على التوايل. وأوصــى الفريق الدول األعضــاء 
  م املحرز يف تنفيذ تلك املبادئ.التقدُّ باملواظبة على تقدمي معلومات مستكملة إىل اللجنة عن

واتفق فريق اخلرباء على أن يعد تقريرا يتضمن توصيات تربز فرص التنسيق الفعال ألنشطة   -١٦٩
طقس الفضـــاء املضـــطلع هبا على الصـــعيد الدويل تنفيذًا للمبادئ التوجيهية ذات الصـــلة باســـتدامة 

م ذلك التقرير إىل اللجنة الفرعية لكي تنظر فيه أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وأن يقدَّ
يف دورهتا الثامنة واخلمسني. ويتوقع أن حيدد التقرير اجلهات الفاعلة الدولية يف جمال طقس الفضاء 
ووالياهتا وروابطها، وأن حيدد الثغرات ويوصــي باإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها الدول األعضــاء 

  الفاعلة املعنية بطقس الفضاء لتحسني عملية التنسيق. يف اللجنة وغريها من اجلهات
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نات   -١٧٠ لذي مجع بني الكيا بالتقرير عن عمل فريق اخلرباء ا مًا  وأحاطت اللجنة الفرعية عل
الصدد، أوصت اللجنة الفرعية بأن يواصل فريق اخلرباء عمله وفقًا للتوصيات  اذهذات الصلة. ويف 

  ).A/AC.105/C.1/2020/CRP.13الواردة يف تقريره املرحلي (
  

  األجسام القريبة من األرض  -تاسعًا  
من  ١٢، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١٧١

  جدول األعمال، املعنون "األجسام القريبة من األرض".
من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروسي ومجهورية كوريا والصني  ١٢وتكلَّم يف إطار البند   -١٧٢

وكندا واملكسيك والواليات املتحدة واليابان. وتكلَّم أيضًا املراقبان عن الشبكة الدولية لإلنذار خبطر 
الشـــــبكة الدولية) والفريق االســـــتشـــــاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضـــــائية (الفريق الكويكبات (

  االستشاري). وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  العروض اإليضاحية التالية: ١٢وُقدِّمت يف إطار البند   -١٧٣

ي  (أ)   بارامترات الفيزيائ ناًء على عمليات "حتديد ال بة من األرض ب ة لألجســـــــام القري
  ل االحتاد الروسي؛الرصد بالرادار"، قدَّمه ممثِّ

"التعاون الدويل يف جمال رصــــد األجســــام القريبة من األرض يف إطار مشــــروع   (ب)  
  ال االحتاد الروسي؛الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية"، قدَّمه ممثِّ

ــــكلة  حملَم": 2I/Borisovلفضــــاء الواقع بني النجوم ""أول مذنَّب يف ا  (ج)   جديد ملش
  ل االحتاد الروسي.األجسام القريبة من األرض"، قدَّمه ممثِّ

واستمعت اللجنة الفرعية إىل تقريري حالة قدَّمتهما الشبكة الدولية والفريق االستشاري،   -١٧٤
ــــبكة الد ــــاري من أجل والحظت مع التقدير اجلهود اليت يبذهلا كلٌّ من الش ــــتش ولية والفريق االس

تبادل املعلومات بشأن اكتشاف األجسام القريبة من األرض اليت ُيحتمل أن تشكل خطرًا ورصد 
تلك األجســـــام وحتديد خصـــــائصـــــها الفيزيائية هبدف ضـــــمان أن تكون مجيع الدول على علم 

ــام من خماطر حمتملة، وخصــوصــًا البلدان النامية ذات القدرة املحدودة   مبا تنطوي عليه تلك األجس
  على التنبؤ بارتطام األجسام القريبة من األرض والتخفيف من آثاره. 

 ٤٠والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الشــبكة العاملية للمراصــد الفلكية، اليت تضــم مراصــد يف   -١٧٥
ـــجلت ما يقرب ومجعت تعليقات  ومذنباتمليون حالة رصـــد لكويكبات  ٢٧,٨من  بلدًا، قد س

، كان عدد ما هو معروٌف ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٥ حىت. والحظت أيضًا أنَّه ٢٠١٩بشأهنا يف عام 
جسمًا اكُتشفت  ٢ ٤٣٣جسمًا، مبا يف ذلك  ٢٢ ٢١٢من األجسام القريبة من األرض قد جتاوز 

كويكب أخذهتا مداراهتا إىل مســافة ال تتجاوز  ٢ ٠٠٠و ، ُفهرس منها حىت اآلن حن٢٠١٩يف عام 
  ماليني كيلومتر من مدار األرض. ٨

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ عدد املوقعني على إعالن النوايا اخلاص بالشــــــبكة الدولية قد   -١٧٦
موقِّعًا من مجيع أحناء العامل؛ وأنَّ أولئك املوقعني لديهم طائفة متنوعة من املقاريب األرضية  ٢٥بلغ 

ضًا شاف األجسام القريبة من األرض ورصدها، ولديهم أي  قدرات يف والفضائية اليت تتيح هلم اكت
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جماالت حســـاب املدارات والتنبؤ حباالت االرتطام املحتملة ومنذجة آثار االرتطام املحتملة. ويتوىل 
سيق الدفاع الكوكيب التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية  شبكة الدولية مكتب تن سيق أعمال ال تن

  والفضاء بالواليات املتحدة (ناسا).
ــــم والحظت اللجنة الفرعية أ  -١٧٧   نَّ الكويكب الذي أطلق عليه مركز الكواكب الصــــغرية اس

"2019 OK قدَّر قطره بنحو لذي ي يه  ٢٤يف  مرَّمتر،  ١٠٠"، وا فة  ٢٠١٩متوز/يول على مســـــــا
ساعة فقط من اكتشافه من قبل أحد أعضاء الشبكة  ١٢كيلومتر من سطح األرض بعد  ٧٢ ٠٠٠

القريبة من األرض يف الربازيل، وينطوي ذلك  الدولية، وهو املرصــــــد اجلنويب ألحباث الكويكبات
ــــم هبذا احلجم بالقرب من كوكب  ــــافة اقتراب من األرض من بني وقائع مرور جس على أدىن مس

  األرض يف السنوات املائة األخرية. 
ويف هذا الصــدد، أشــارت اللجنة الفرعية إىل احلاجة إىل أن يواصــل أعضــاء الشــبكة الدولية   -١٧٨

قدراهتم على اكتشـــاف الكويكبات واملذنبات وحتديد خصـــائصـــها واإلبالغ عمَّا املوقعون حتســـني 
تشكِّله من أخطار حمتملة على كوكب األرض، والعمل على التمكني من اتِّخاذ إجراءات للوقاية من 
اآلثار املدمرة حلاالت ارتطام الكويكبات أو التقليل منها إىل أدىن حد. وُأشـــري إىل أنَّه يف حال وجود 

ســم قريب من األرض ينطوي على خطر ارتطام ُيعتدُّ به، فإنَّ الشــبكة الدولية ســوف توفِّر أفضــل ج
  املعلومات املتاحة لديها وتعمِّمها على الدول األعضاء من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

ــــــبكة الدولية و  -١٧٩ ــــــوف  عضــــــووالحظت اللجنة الفرعية أنَّ عضــــــو الش جامعة لومونوس
آب/أغسطس  ٣٠من االحتاد الروسي، قد اكتشف يف  غينادي بوريسوف موسكو، يف  احلكومية
سم ٢٠١٩ ستقلة، مذنبًا ُأطلق عليه ا صورة م شغيله ب ستخدام مرصد مارغو الذي يقوم على ت ، با

"2I/Borisov ويعود منشؤه إىل خارج املجموعة الشمسية، وهو ما جيعله ثاين جسم على اإلطالق "
اف اجلســــــم املعروف باســــــم " أومواموا" ُيرصــــــد يف الفضــــــاء الواقع بني النجوم، بعد اكتشــــــ

)Oumuamua ٢٠١٧) يف عام.  
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق االســـتشـــاري قد واصـــل عمله يف إطار خطة عمله اليت   -١٨٠

تتوخَّى بذل أعضــاء الفريق جهودًا مجاعية هبدف التأهب للتصــدي للمخاطر اليت تشــكِّلها األجســام 
ا من خالل وضع وتنفيذ استراتيجيات مالئمة للتخفيف من آثار تلك القريبة من األرض على كوكبن

املخاطر. وأشارت أيضًا إىل أنَّ خطة العمل ال تزال وثيقة قابلة للتعديل، وأنَّها متاحة عرب الصفحات 
  الشبكية املخصَّصة للفريق االستشاري ضمن املوقع الشبكي اخلاص بوكالة الفضاء األوروبية.

ــتشــاري يضــمُّ حاليًا والحظت اللج  -١٨١ مراقبني  ٦عضــوًا و ١٩نة الفرعية كذلك أنَّ الفريق االس
دائمني، وتتوىل وكالة الفضــاء األوروبية رئاســته يف حني يؤدي مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي مهام 
أمانته. والحظت كذلك أنَّ الفريق االســـتشـــاري، يف اجتماعه الرابع عشـــر املعقود بالتزامن مع الدورة 

ة واخلمســـــني للجنة الفرعية، قد جدَّد انتخاب وكالة الفضـــــاء األوروبية رئيســـــًا له يف الفترة الســـــابع
٢٠٢٢-٢٠٢٠.  
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق االســتشــاري قد تبادل املعلومات عن األنشــطة اجلارية   -١٨٢

مبا يف ذلك بعثتا واملخطط هلا اليت يضـــطلع هبا أعضـــاؤه بالتعاون فيما بينهم على الصـــعيد الدويل، 
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) التابعة للوكالة اليابانية الســتكشــاف الفضــاء اجلوي Hayabusa-2" (٢-إعادة العيِّنات "هايابوســا
) التابعة لناسا، واألخرية هي بعثة دولية شاركت فيها فرنسا OSIRIS-RExريكس" (-و"أوسرييس

سا واملخطط DARTوكندا واليابان؛ وبعثة االختبار املزدوج إلعادة توجيه الكويكبات ( ) التابعة لنا
) التابعة Heraإلجرائها هبدف اختبار تقنية االرتطام احلركي حلرف املســــــار، وبعثة املتابعة "هريا" (

لوكالة الفضـــاء األوروبية والرامية إلتاحة تقييم بعد االرتطام الختبار حرف املســـار، وكذلك بعثة 
ــــــبتور" ( ــــــتيين+" ) املوفــدة إComet Interceptor"كوميــت إنترس ىل أحــد املــذنبــات، وبعثــة "دس

)Destiny+) "املوفــدة إىل الكويكــب "فــايثون (Phaethon والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ الفريق .(
االســتشــاري قد شــجَّع على االضــطالع ببعثات أخرى الختبار طرائق حرف مســارات األجســام 

لســـريع بغية التحليق القريب من اخلطرية، وكذلك على إجراء بيان عملي لتنفيذ بعثة قابلة للنشـــر ا
  كويكب أو مذنب حمتمل اخلطورة أو االلتقاء به جلمع املعلومات األساسية عنه. 

سائل القانونية التابع للفريق   -١٨٣ والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق العامل املخصَّص املعين بامل
اري، يف اجتماعه الرابع عشر، ، قد قدَّم إىل الفريق االستش٢٠١٦االستشاري الذي أسسه يف عام 

تقريرًا يتضـــمن حتليًال أوليًّا وتقييمًا للســـياق القانوين احلايل، وكذلك للمســـائل والقضـــايا القانونية 
ذات الصــــــلة املتعلقة بالدفاع الكوكيب. وســــــيواصــــــل الفريق العامل تقدمي املشــــــورة إىل الفريق 

  االستشاري بشأن املسائل املتعلقة بعمله. 
ظت اللجنة الفرعية أنَّ املؤمتر الدويل الســــادس للدفاع الكوكيب، الذي اســــتضــــافته والح  -١٨٤

نيســــان/أبريل   ٢٩بارك بوالية مرييالند يف الواليات املتحدة، من  جيكولناســــا، قد ُعقد يف مدينة 
، حبضور خرباء من شىت أحناء العامل، من ذوي الدراية الفنية بالتدابري الرامية ٢٠١٩أيار/مايو  ٣إىل 

إىل اكتشــاف الكويكبات واملذنبات وتتبُّعها وحتديد خصــائصــها واســتحداث أســاليب ملنع وقوع 
  املخاطر الطبيعية اليت تترتب على احتمالية ارتطامها باألرض. 

ارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ املؤمتر الدويل الســـابع للدفاع الكوكيب ســـوف ُيعقد يف مركز وأشـــ  -١٨٥
، وســوف يســتضــيفه مكتب شــؤون الفضــاء ٢٠٢١نيســان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٦فيينا الدويل يف فيينا من 

  اخلارجي. 
الدولية  وأشــــارت اللجنة الفرعية أيضــــًا إىل أنَّ االجتماع املقبل للجنة التوجيهية للشــــبكة  -١٨٦

يف  ٢٠٢٠واالجتماع اخلامس عشــر للفريق االســتشــاري ســوف ُيعقدان يف أواخر أيلول/ســبتمرب 
  منطقة بوسطن بالواليات املتحدة.

  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -عاشرًا  

من جــدول  ١٣، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٨٧
  املعنون "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد". ،األعمال
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وأســـتراليا وإســـرائيل  ١٣م يف إطار البند وتكلَّ  -١٨٨

ــــيا  ــــتان بلجيكا والربازيل واإلســــالمية) -إيران (مجهوريةووأملانيا وإندونيس وجنوب أفريقيا وباكس
واململكة املتحدة والنمســا  واملكســيك وفرنســا وكندا وكوســتاريكا وكولومبيا والصــني وســويســرا
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ونيوزيلندا والواليات املتحدة واهلند واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضــــــاء 
  أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٨٩
اجلماعي جبامعة الفضـــاء الدولية"، قدَّمه املراقب عن ‘ القمر املســـتدام’"مشـــروع   (أ)  

  جامعة الفضاء الدولية؛
"النهوض بقــدرة موارد كوكــب األرض على الصــــــمود من خالل التحليالت   (ب)  

  ت ذات الفتحة االصطناعية"، قدَّمه ممثل إسرائيل؛املستمدة من الرادارا
"تأثري التشــــكيالت الضــــخمة من ســــواتل االتصــــاالت على علم الفلك"، قدَّمه   (ج)  

  املراقب عن االحتاد الفلكي الدويل؛ 
ملاضــــــي   (د)   ية البعثات القمرية يف ا "إدارة املؤثرات على حركة أعمدة املوائع حلما

  "؛For All Moonkindه املراقبة عن منظمة "واحلاضر واملستقبل"، قدَّمت
"موقف الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء من إدارة احلطام الفضائي"، قدَّمه   )ه(  

  املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛
ة "بناء القدرات والتعاون الدويل من خالل املشاريع الفضائية لدى اإلمارات العربي  (و)  

  ل اإلمارات العربية املتحدة.املتحدة"، قدَّمه ممثِّ
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -١٩٠

ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم من سويسرا بشأن الفريق العامل املنشأ حديثًا   (أ)  
  )؛ A/AC.105/C.1/2020/CRP.4املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (

ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم من كندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان   (ب)  
ــــــتدا ــــــاء فريق عامل يف إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلق باس مة بإنش

  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.5أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (
ملتحـــدة"   (ج)   عربيـــة ا ل تراح مقـــدَّم من اإلمـــارات ا ق عنوان "ا ورقـــة اجتمـــاع ب

)A/AC.105/C.1/2020/CRP.6؛(  
شأن مكتب الفريق العامل اجلديد   (د)   ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم من اليابان ب

  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.7املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (
  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.8ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم من اهلند" (  )ه(  
دَّم من وفد مجهورية الصني الشعبية بشأن اإلطار ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مق  (و)  

املرجعي للفريق العامل املنشـــــأ حديثًا املعين باســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد 
  ؛LTSWG 2.0"( (A/AC.105/C.1/2020/CRP.9)( وأساليب عمله وخطة عمله
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ملتحـــدة"   (ز)   عربيـــة ا ل تراح مقـــدَّم من اإلمـــارات ا ق عنوان "ا ورقـــة اجتمـــاع ب
)A/AC.105/C.1/2020/CRP.10؛(  

ورقة اجتماع مقدَّمة من اإلمارات العربية املتحدة بعنوان "اقتراح بشــــــأن إجراء   (ح)  
لإلبالغ عن التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء دراســة اســتقصــائية 

  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.12اخلارجي يف األمد البعيد" (
ــتدامة أنشــطة ورقة اجتماع بعنوان "التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشــأن   (ط)   اس

الـفضـــــــــاء اخلـــارجـي يف األمـــد الـبــعـيـــد وهنـج اإلبـالغ املـقـتــرح مـن املـمــلـكـــة املـتــحـــدة" 
)A/AC.105/C.1/2020/CRP. 15.(  

ية بشـــأن ورحبت اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة يف دورهتا الثانية والســـتني املبادئ التوجيه  -١٩١
، املرفق الثاين)، وكذلك بقرار اللجنة يف A/74/20استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

ــــية، فريقًا عامًال يف إطار بند جدول أعمال  ــــئ، مبوجب خطة عمل مخس ــــها بأن تنش الدورة نفس
  ية املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.اللجنة الفرعية العلمية والتقن

وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ اللجنة اتَّفقت على انتخاب أعضــاء مكتب الفريق العامل يف   -١٩٢
إطار بند جدول األعمال املتعلق باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد يف بداية الدورة 

سابعة واخلمسني سُتقدَّم إىل األمانة وتعمم من خالهلا  ال ساس الترشيحات، اليت  للجنة الفرعية على أ
فترة ما بني الدورات، وأنَّ اللجنة اتَّفقت أيضــًا على أنَّ املكتب ســوف يقود أعمال الفريق العامل  يف

ب العمل، أســالي يف الدورة الســابعة واخلمســني، بغية حتديد ما يلي خالهلا: (أ) اإلطار املرجعي؛ (ب)
مبا يشمل سبل إدراج املسامهات املقدمة من املنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة والقطاع اخلاص 

  عن طريق الدول األعضاء يف اللجنة؛ (ج) خطة العمل. 
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير الترشـــــيحات لعضـــــوية املكتب اليت ُقدِّمت من وفود   -١٩٣

  وسويسرا واهلند واليابان خالل فترة ما بني الدورات.اإلمارات العربية املتحدة 
أيضــــًا أن مشــــاورات غري رمسية مكثفة حول انتخاب أعضــــاء اللجنة الفرعية والحظت   -١٩٤

املكتب ُعقدت مع الوفود املهتمة على هامش الدورة السابعة واخلمسني. ويف هذا الصدد، أحاطت 
  جنوب أفريقيا يف رئاسة تلك املشاورات غري الرمسية. اللجنة الفرعية علمًا، مع التقدير، جبهود وفد

وأشــــارت اللجنة الفرعية إىل أهنا مل تســــتطع انتخاب أعضــــاء مكتب الفريق العامل يف   -١٩٥
دورهتا  يفإطار بند جدول األعمال املتعلق باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد 

يعقد اجتماعات خالل الدورة، ومل ُيوضــــع اإلطار وأن الفريق العامل مل الســــابعة واخلمســــني 
 أساليب العمل وال خطة العمل.   املرجعي وال

 الدورة هامش على ستتواصل الرمسية غري املشاورات أن إىل أيضًا الفرعية اللجنة وأشارت  -١٩٦
ة . وأوصــت اللجنة الفرعية بأن تواصــل اللجناملكتب أعضــاءهبدف انتخاب  ،للجنة والســتني الثالثة
 يف هذه املسألة يف دورهتا الثالثة والستني.  أيضًا النظر
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 غري املشاورات تيسري يف رغبته عن أعرب أفريقيا جنوب وفد بأن الفرعية اللجنة بلغتوُأ-١٩٧
 ممثلي من النهائي التأكيد ورود انتظار يف للجنة، والســــــتني الثالثة الدورة هامش على الرمسية
 . بلده عاصمة يف احلكومة

وُرئي أنَّ ما حتقق من توافق يف اآلراء على جمموعة املبادئ التوجيهية التقنية بشـــأن أفضـــل   -١٩٨
أظهر قدرة مجيع الدول األمد البعيد  يف أنشــــطة الفضــــاء اخلارجيجمال اســــتدامة  يفاملمارســــات 

شرية قاطبة، وأنَّ العمل  األعضاء يف اللجنة على العمل معًا من أجل احلفاظ على الفضاء لصاحل الب
الذي أفضـــى إىل حتقيق هذا اإلجناز كان منوذجًا ممتازًا للممارســـات املطلوبة يف جمال الدبلوماســـية 

  ني الدول األعضاء يف اللجنة. الفضائية، وأنَّه أسهم يف إرساء الشفافية والثقة فيما ب
ستخدام  ٢١وُرئي أنَّ املبادئ التوجيهية ال  -١٩٩ املعتمدة متثِّل أفضل املمارسات املتبعة من أجل ا

ل معلمًا بارزًا على طريق ضمان استمرار متتُّع شكِّيالفضاء استخدامًا آمنًا مسؤوًال، وأنَّ اعتمادها 
  استخدام الفضاء يف األمد البعيد. مجيع الدول بالقدرة على االستفادة من 

ــة ال  -٢٠٠ ــادئ التوجيهي ــة واملب ــاج ــديب ــة يف  ٢١ورأى أحــد الوفود أنَّ ال ــا اللجن ــدهت اليت اعتم
تشكِّل خطوة مهمة، لكنها ليست سوى خطوة أوىل صوب ضمان هتيئة أوضاع آمنة  ٢٠١٩  عام

ــلمية، وأنَّ تبادل ــتخدام الفضــاء اخلارجي لألغراض الس ــتدامة الس ــياق  ومس اخلربات الوطنية يف س
تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية ســـــتكون له فوائد متعددة، منها املســـــاعدة على حتديد املجاالت اليت 
تتطلب مزيدًا من العمل، واليت قد ميكن معاجلتها عن طريق حتديث املبادئ التوجيهية ذات الصــلة. 

، رغم اعتمادها، ال تتصــــدى جلميع ٢١ال ورأى ذلك الوفد أيضــــًا أنَّ الديباجة واملبادئ التوجيهية
  املخاطر ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

 يف ،أعمالما يضـــــطلع به من  ســـــياقيف  ،لهينبغي  العامل الفريق أن الوفود بعضورأت   -٢٠١
 يعطي أن ،يف األمد البعيدأنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي  باســـــتدامةجدول األعمال املتعلق  بندإطار 

أنشطة الفضاء اخلارجي  باستدامةبشكل متساٍو جلميع املواضيع املجسدة يف القرار املتعلق  األولوية
  الذي اختذته اللجنة يف دورهتا الثانية والستني.  يف األمد البعيد

ورأت بعض الوفود أنَّ هناك حاجة ملواصــــــلة العمل التحليلي ووضــــــع مبادئ توجيهية   -٢٠٢
جديدة بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وأنَّه يوجد بالفعل أســـاس جيد 
ليســـتند إليه هذا العمل، أال وهو النصـــوص اليت مل يتمكن الفريق العامل الســـابق املعين باســـتدامة 

  ضاء اخلارجي يف األمد البعيد من التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا. أنشطة الف
يف وضــع  ةشــاق جهوداســنوات  بذلت على مدىورأت بعض الوفود أن على الدول، بعد أن   -٢٠٣

املبادئ التوجيهية بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلارجي يف األمد البعيد، أن تركِّز جهودها اآلن على 
  تنفيذها. 
ورأت بعض الوفود أنَّ اللجنة ينبغي أن تكون املحفل الرئيســــي إلجراء حوار مؤســــســــي   -٢٠٤

  املعتمدة.  ٢١متواصل حول املسائل املتعلقة بتنفيذ واستعراض املبادئ التوجيهية ال
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ورأت بعض الوفود أن من املهم تنســــيق العمل على ضــــمان اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء   -٢٠٥
ـــــتيعاب آراء دوائر الصـــــناعة والقطاع اخلاص اخلارجي يف األمد البعيد و إدارته على حنو يكفل اس

  واالستفادة من خرباهتا التقنية.
بادئ التوجيهية ال  -٢٠٦ لدول امل تدارس ا يذها  ٢١وُرئي أن من الضــــــروري أن ت مدة وتنف املعت

الطوعي على الصــــعيد الوطين تدارســــًا منســــقًا لتجنب التفتت يف نظم حوكمة أنشــــطة الفضــــاء 
  ارجي، وذلك باألخص بسبب الطابع غري امللزم لتلك املبادئ التوجيهية.اخل

وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بعدد من التدابري اليت اتُّخذت بالفعل أو جيري اتِّخاذها من   -٢٠٧
ضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومشلت هذه  شطة الف ستدامة أن شأن ا أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب

تدابري ها يف ا ال ناء التوعية زيادةليت تســــــهم بطبيعت ــــــتعراض القدرات وب ، من بني مجلة أمور، اس
التشـــريعات املحلية ذات الصـــلة وحتديثها؛ وتســـجيل األجســـام الفضـــائية؛ واإلشـــعارات الســـابقة 
لإلطالق؛ ووضـــــع املعايري ألنشـــــطة تقدمي اخلدمات يف املدار ولعمليات االلتقاء والتقارب؛ وتنفيذ 

مبادئ الســــماح باحلموالت؛ التوجيهات املتعلقة بالســــياســــات الوطنية بشــــأن الفضــــاء؛ وإعالن 
واجلهود اليت يبذهلا القطاع اخلاص من أجل وضـــع جمموعة من املمارســـات الفضـــلى بشـــأن أمان 

واســتخدامها لدعم  "الداســرالتحليق يف الفضــاء وتعهدها؛ واســتحداث "أنواع خضــراء من الوقود 
  االستكشاف املستدام.

بطائفة متنوعة من املبادرات ذات الصــلة بتنفيذ املبادئ وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا أيضــًا   -٢٠٨
)، وهي نظام للتتبع NETRAالتوجيهية، مثل إنشــاء شــبكة "نترا" لتتبُّع األجســام الفضــائية وحتليلها (

والتحليل يهدف إىل تعزيز القدرة على رصــــــد احلطام الفضــــــائي؛ واســــــتهالل مبادرة جديدة تابعة 
اء يف آســـيا واملحيط اهلادئ هتدف إىل حتســـني فهم قانون الفضـــاء للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضـــ

وزيادة القدرة على صـــوغ التشـــريعات الفضـــائية الوطنية والســـياســـات الفضـــائية الوطنية وتنقيحها؛ 
وإطالق مشــروع مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي املعنون "قانون الفضــاء للقوى الفاعلة اجلديدة يف 

تنفيذ األنشطة الفضائية الوطنية"؛ وبرنامج املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء الفضاء: تعزيز املسؤولية يف 
  ").UNNATIلبناء القدرات يف جمال جتميع السواتل النانونية والتدريب يف إطار اليونيسبيس (برنامج "

 وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير بالفعالية اجلانبية اليت نظَّمتها على هامش الدورة  -٢٠٩
السابعة واخلمسني مؤسسة العامل اآلمن وقت الغداء حول موضوع "فرص وحتديات التعاون الدويل 
على تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن االستدامة يف األمد البعيد". وتناولت حلقة النقاش، اليت عقدت 

  . خالهلا، جتارب متنوعة حول كيفية اإلذن باألنشطة الفضائية واإلشراف عليها وتنفيذها
ورأى أحد الوفود أنَّ هناك حاجة الســـــتكشـــــاف أدوات ووســـــائل تراعي االحتياجات   -٢١٠

يف األمد الفضاء اخلارجي  أنشطةاخلاصة للبلدان النامية عند تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن استدامة 
ءات البعيد، وكذلك احلاجة إىل بناء القدرات يف هذا الصــــدد. ورأى ذلك الوفد أيضــــًا أنَّ اإلجرا

ذات الصـــــلة بعمليات االســـــتدامة يف األمد البعيد ينبغي أن تأخذ يف احلســـــبان احتياجات الوفود 
 الصغرية وأن تستوعب وجهات نظر الدول اليت ختطو خطواهتا األوىل يف أنشطتها الفضائية. 
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نبغي وُرئي أنَّ املبادئ التوجيهية بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد ي  -٢١١
تصــــــبح أداة تســــــتخدمها البلدان ذات الباع الطويل يف اســــــتحداث التكنولوجيات الفضــــــائية   أال

  واستخدامها لفرض قيود على الدول األخرى اليت تنشد استحداث واستخدام تكنولوجيات فضائية. 
لعمليات وُرئي أنَّ املبادئ التوجيهية الطوعية ينبغي أن تركز على هتيئة بيئة مستقرة وآمنة ل  -٢١٢

سلمية وإبقائها مفتوحة أمام التعاون الدويل  ستخدامها يف األغراض ال ضائية، مع املحافظة على ا الف
لدى األجيال احلالية واملقبلة لصــاحل مجيع البلدان، بصــرف النظر عن مســتوى تقدُّمها االقتصــادي 

  اواة. العلمي ودون متييز من أيِّ نوع ومع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ املس أو
وُرئي أنَّ هناك حاجة إىل معاجلة اآلثار البيئية الســـلبية اليت ميكن أن تترتب على األنشـــطة   -٢١٣

ــــــويًّا إلبقاء الفضــــــاء اخلارجي خاليًا من احلطام؛  الفضــــــائية؛ وأنَّه يتعني على الدول أن تعمل س
، ألنَّ البيئتني كلتيهما ينبغي إجياد انقســـام مصـــطنع بني بيئة األرض وبيئة الفضـــاء اخلارجي ال  وأنَّه

  حتتاجان إىل احلماية. 
وُرئي أنَّ من الضـــروري احلفاظ على اســـتخدام بيئة الفضـــاء اخلارجي لألغراض الســـلمية   -٢١٤

حىت ميكن لألجيال املقبلة أن تســـتفيد من األنشـــطة الفضـــائية، وأنَّه ينبغي أال ُيســـمح بوضـــع أيِّ 
  أسلحة من أيِّ نوع يف الفضاء اخلارجي.

ورأى أحد الوفود أنَّ احلاجة ماسة للحيلولة دون أن يغدو الفضاء اخلارجي ساحة جديدة   -٢١٥
وســــباقات التســــلُّح، على حنو يهدِّد الســــلم واألمن على الصــــعيدين اإلقليمي والدويل،  للرتاعات

الدول يهدِّد اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وشـــجَّع ذلك الوفد أيضـــًا   كما
ــــــلحة يف  املرتادة للفضــــــاء اليت تقدِّر مســــــؤولياهتا على االلتزام بأال تكون البادئة يف وضــــــع أس

  اخلارجي. الفضاء
باســــتخدام  حصــــرًا املعنية الوحيدة ئمةاللجنة، بوصــــفها هيئة األمم املتحدة الدا أنَّوُرئي   -٢١٦

عزيز التعاون الدويل حتقيقا هلذا الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، قد جنحت إىل حد بعيد يف ت
 اســـتكشـــافيف  دمًاُق املضـــي لجالغرض وأهنا ركزت، خالل ســـتة عقود، على بناء التوافق من أ

   مجعاء. يةبشرال خري فيه ملا سلميةال غراضاأل يف واستخدامه اخلارجيالفضاء 
  
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل -حادي عشر

من جــدول  ١٤ البنــد يف، نظرت اللجنــة الفرعيــة ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢١٧
  األعمال، املعنون "دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل".

كا كلمات وألقى ممثلو االحتاد الروسي وإندونيسيا والربازيل وبلجيكا وسويسرا وكوستاري  -٢١٨
ألقى ممثلو دول أعضــــــاء من جدول األعمال. وأثناء التبادل العام لآلراء،  ١٤ضــــــمن إطار البند 

   د.أخرى كلمات تتعلق هبذا البن
وُعرضت على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة بشأن احلوكمة وأسلوب العمل لدى جلنة   -٢١٩

  ).A/AC.105/C.1/L.384يها الفرعيتني (استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئت
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ـــــتذكرت اللجنة الفرعية أن اللجنة كانت قد قرَّرت، يف دورهتا الثانية والســـــتني، أن   -٢٢٠ واس
ــــــلوب عملها يف ُيدَرج يف جدويل أعمال اللجنتني الفرعيتني بند منتظم عنوانه "دور اللجنة  وأس

  (ح)). ٣٢١، الفقرة A/74/20املستقبل"، إلتاحة املجال ملناقشة املسائل الشاملة ملجاالت متعددة (
بصفتها أساسًا مهمًّا ملواصلة النظر يف  A/AC.105/C.1/L.384ورحَّبت اللجنة الفرعية بالوثيقة   -٢٢١

خطة العمل املتعددة الســــــنوات بشــــــأن احلوكمة وأســــــاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني 
)A/73/20 التدابري  املقترحات اليت قدمتها الوفود بشــــــأنأن ). والحظت اللجنة الفرعية ٣٨٢، الفقرة

ها الفرعيتني  عدة اللجنة وجلنتي نة من أجل مســـــــا هتا األما عدَّ ملذكرة اليت أ قد ُعرضـــــــت يف ا لة  املقب
  مداوالهتا.  يف

 إطار يف ،والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أن الفريق العامل اجلامع كان قد عقد أيضــــــًا  -٢٢٢
سابعة هتادور شأن املسائل التنظيمية و واخلمسني، ال سمناقشات ب العمل، وأن الفريق العامل  اليبأ

  قدم توصيات بشأن املسألة العامة املتعلقة بإدارة الوقت.
وإىل جانب التدابري اليت أوصـــى هبا الفريق العامل اجلامع، الحظت اللجنة الفرعية أنه يلزم   -٢٢٣

طة أن تواصــــــل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان النظر يف احلوكمة العامة وطريقة العمل ضــــــمن إطار خ
  أعاله. ٢٢١العمل املتعددة السنوات ذات الصلة، املشار إليها يف الفقرة 

ورحَّبت اللجنة الفرعية بالتدابري اإلضــافية اليت ســبق أن اســتحدثتها األمانة بشــأن الدورة   -٢٢٤
، مبا فيها توفري معلومات إدارية على الصفحة الشبكية للدورة يف املوقع الشبكي واخلمسني السابعة
شــؤون الفضــاء اخلارجي من أجل مســاعدة الوفود يف حتضــرياهتا الســابقة للدورة، وإدراج  ملكتب

ـــــمن إطار جدول  ـــــادي لألعمال ض ـــــترش قائمة اجتماعات األفرقة العاملة يف اجلدول الزمين االس
 ألقيت، وإتاحة إمكانية حتميل الكلمات اليت واخلمســني ســابعةاألعمال املؤقت املشــروح للدورة ال

  أثناء الدورة على الصفحة الشبكية للدورة على أساس طوعي.
ورئي أنَّه ينبغي مواصــــلة النظر يف إمكانية إجراء تبادل لآلراء بوســــائل إلكترونية يف فترة   -٢٢٥
الفرعيتني، من بني الدورات بشــــأن مســــائل مناســــبة مدرجة يف جداول أعمال اللجنة وجلنتيها  ما

أجل تنشــــــيط املشـــــــاورات غري الرمسية مبا يعود بالفائدة على جممل املداوالت اليت ُتجرى أثناء 
  الدورات وعلى حتضريات الوفود لتلك الدورات.

ــــــتعاضــــــة عن توافق اآلراء ورأت بعض الوفود أنَّ  -٢٢٦ ه، فيما يتعلق باملقترحات املقدمة لالس
بقاعدة توافق اآلراء يف اللجنة، ألنه حىت إذا كان ميكن أن  بإجراءات تصــــــويت، ينبغي االحتفاظ

ـــــتكون هناك دائمًا منطقة رمادية معقدة  ـــــائل اإلجرائية فإنه س ميثل التصـــــويت حالًّ للبت يف املس
  يصعب فيها متييز املسائل املوضوعية عن املسائل اإلجرائية.

ها يف رأى و  -٢٢٧ ــــــلوب عمل مجاًال يف دور اللجنة وأس حد الوفود أن من املهم، عند النظر إ أ
جلنتاها الفرعيتان، بدعم من  كذلكو تظلَّ، ضمانًا ألن اللجنةاملستقبل، احلفاظ على صورة وأمهية 

لفضاء اخلارجي ا ممكتب شؤون الفضاء اخلارجي، منصات فريدة للتعاون الدويل يف جمال استخدا
ــــــلمية. ورأى ذلك الوفد أيضــــــًا أن من املهم أالَّ متثل املحافل احلكومية الدولية ض األغرا يف الس

  األخرى داخل منظومة األمم املتحدة ازدواجًا مع والية اللجنة.
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 ١٠(اهلند)، وفقًا للفقرة  برئاســـة ب. كوهنيكريشـــنان الفريق العامل اجلامع جمددًا وانعقد  -٢٢٨
ــــــتهــا ٧٤/٨٢من قرار اجلمعيــة العــامــة  املعقودة يف ، ٩٣١. وأقرَّت اللجنــة الفرعيــة يف جلس

  ذا التقرير.هبشباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول   ١٣
  

  م مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدا  -ثاين عشر
من جــدول  ١٥، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢٢٩

  األعمال، املعنون "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي".
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـــي والصـــــني والواليات  ١٥البند  وتكلَّم يف إطار  -٢٣٠

  املتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.
ورحَّبت اللجنة الفرعية بقيام بعض الدول ومنظمة حكومية دولية واحدة حاليًّا بإعداد،   -٢٣١

إعداد، صكوك قانونية وتنظيمية بشأن أمان استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو النظر يف 
اخلارجي تأخذ بعني االعتبار حمتويات ومقتضيات املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية 

  يف الفضاء اخلارجي وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
أنَّ املبادئ وإطار األمان يوفِّران أســاســًا شــامًال لدعم االســتخدام اآلمن  الوفود أحد أىرو  -٢٣٢

ـــادات اليت يوفِّرها إطار األمان تتيح اتِّباع  ملصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي، وأنَّ اإلرش
ُنهج جديدة إزاء األمان تســـتند إىل التطورات املســـتمرة يف املعارف واملمارســـات اليت جدت منذ 

ماد تلك املبادئ. وعالوة على ذلك، يســــــمح إطار األمان للدول واملنظمات احلكومية الدولية اعت
بابتكار هنج جديدة تستند إىل توسُّع املعارف واملمارسات الفضلى املكتسبة من التجربة، وتفضي 

باستخدام  من مثَّ إىل حتسني مستمر ملستوى األمان. ورأى ذلك الوفد أيضًا أنَّ الفريق العامل املعين
مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي مل يســـتنب حىت اآلن أيَّ حتديات يف تنفيذ إطار األمان 
تســــــتلزم إدخال أي تعديالت أو إضــــــافات عليه. ومن مثَّ، فإنَّ التطبيق العملي إلطار األمان يفي 

ــــــادات كافية للد ول واملنظمات احلكومية مبقاصــــــد املبادئ فيما خيصُّ األمان ويوفِّر، من مثَّ، إرش
  الدولية اليت تسعى إىل ضمان األمان يف تطوير واستخدام القدرة النووية يف الفضاء.

، دورًا بالغ األمهية يف ١٩٦١وُرئي أنَّ تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية تؤدي، منذ عام   -٢٣٣
املجموعة الشمسية،  استكشاف الفضاء، إذ مكَّنت من إيفاد بعثات كشفية علمية إىل أحناء شىت يف

  وأن استخدامها سوف يستمر يف بعض البعثات الفضائية املقبلة.
وُرئي أنَّ القدرة النووية ميكن أن تكفل فعالية الربامج الفضــــــائية يف الفضــــــاء القريب من   -٢٣٤

األرض والفضاء السحيق، وأنَّ ضمان األمان النووي واإلشعاعي ملصادر القدرة النووية يف الفضاء 
الوثائق ذات الصــلة فاء كامل دورة تطويرها واســتخدامها ميثل أمرًا ذا أولوية. ويف هذا الصــدد، أثن

اليت ُأعدَّت حتت رعاية األمم املتحدة تســاعد كثريًا على صــوغ وتنفيذ معايري تتعلق بأمان مصــادر 
  القدرة النووية الفضائية على األصعدة الوطنية.
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توصــيات الواردة يف إطار األمان، أثبتت أهنا مصــادر مرجعية وُرئي أنَّ املبادئ، وكذلك ال  -٢٣٥
صادر  توفر إرشادات كافية للدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية حول االستخدام اآلمن مل

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
ــ  -٢٣٦ ــــــرة من  الفقرةوعمًال ب ، عــاودت اللجنــة الفرعيــة ٧٤/٨٢قرار اجلمعيــة العــامــة العــاش
شباط/فرباير، َعقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة  ٣، املعقودة يف ٩١٥جلستها  يف

  النووية يف الفضاء اخلارجي برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة).
 أربعرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي وعقد الفريق العامل املعين باســــتخدام مصــــادر القد  -٢٣٧

شـــباط/فرباير، تقرير الفريق  ١٣املعقودة يف ، ٩٣١جلســـات. وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلســـتها 
  ذا التقرير.هب ثاينالذي يرد يف املرفق ال ،العامل

  
  الفضاء والصحة العاملية -ثالث عشر

من جــدول  ١٦، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢٣٨
  األعمال، املعنون "الفضاء والصحة العاملية".

ــــــيا وبريو  ١٦وتكلَّم يف إطار البند   -٢٣٩ ــــــي وإندونيس من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروس
ســرا والصــني واملكســيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى وســوي

  ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٤٠

  "، قدَّمته ممثِّلة اليابان؛"أنشطة اليابان من أجل الصحة العاملية  (أ)  
"نقل املعارف من جمال طب الفضــــــاء إىل جمال الصــــــحة العاملية على كوكب   (ب)  

  األرض"، قدَّمه ممثِّل الربازيل؛
"فريق املشــــاريع املعين بالطب الفضــــائي وعلوم احلياة الفضــــائية، التابع للمجلس   (ج)  

  راقب عن املجلس االستشاري جليل الفضاء؛ االستشاري جليل الفضاء؛ الرؤى واألنشطة"، قدَّمه امل
"التطبيقات اجلغرافية املكانية يف إدارة األزمات الصـــحية: جتربة يف الترمجة املعرفية   (د)  

  وخريطة طريق"، قدَّمته ممثلة أستراليا.
على اللجنة الفرعية الردود الواردة على جمموعة األســـــئلة املتعلقة بالســـــياســـــات  رضـــــتوُع  -٢٤١

 ائقالوثوالتجارب واملمارسات يف جمال تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية (انظر 
A/AC.105/C.1/117و ،A/AC.105/C.1/117/Add.1و ،A/AC.105/C.1/117/Add.2.( 

، دعت اللجنة الفرعية، يف جلســــــتها ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وعمًال بالفقرة   -٢٤٢
شــباط/فرباير، فريقها العامل املعين بالفضــاء والصــحة العاملية لالنعقاد برئاســة  ٣املعقودة يف  ٩١٥

  أنطوان غايسبولر (سويسرا).
والحظت اللجنة الفرعية املجموعة الواســعة من األنشــطة اليت اضــطلعت هبا الدول األعضــاء   -٢٤٣

ت ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العاملية، مثل التطبيب عن ُبعد وتقدمي املشــورة الطبية عن يف املجاال
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ُبعد وعلوم احلياة الفضــائية وتكنولوجيات الفضــاء ودراســة األوبئة عن ُبعد وإدارة الكوارث (مبا فيها 
  الدولية.  التصدي لألوبئة)، ومن خالل إجراء البحوث الفضائية، مبا يف ذلك على منت حمطة الفضاء

وســــــلَّمت اللجنة الفرعية بإســــــهام علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا يف الوقاية من   -٢٤٤
األمراض ومكافحتها وتعزيز الصــحة والرفاه البشــريني ومعاجلة مســائل الصــحة العاملية، والنهوض 

عات املحلية، بالبحوث الطبية واملمارسات الصحية وتوفري خدمات الرعاية الصحية لألفراد واملجتم
  مبا يف ذلك يف املناطق الريفية اليت تقلُّ فيها فرص احلصول على الرعاية الصحية.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ هناك حاجة إىل تعزيز التعاون والتنســيق فيما بني املؤســســات   -٢٤٥
 وفيما بني التخصــــــصــــــات مبشــــــاركة مجيع اجلهات املعنية، مثل الدول وكيانات األمم املتحدة

واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك األوســاط الطبية والفضــائية، من أجل حتقيق 
  . ٢٠٣٠األهداف املتعلقة بالصحة من خطة التنمية املستدامة لعام 

وُرئي أنَّ إحدى املســـائل الرئيســـية اليت هتمُّ املســـؤولني يف جمال الصـــحة العامة هو التأثري   -٢٤٦
اهلواء، وأنَّ ســـــواتل األرصـــــاد اجلوية ذات املوقع الثابت بالنســـــبة لألرض اليت  الناجم عن تلوُّث

ُتســـتخدم للتنبؤ باألحوال اجلوية ميكن أن تؤدي دورًا هامًّا يف حتســـني فهم االنبعاثات واالجتاهات 
  واآلثار فيما يتعلق مبلوثات اهلواء وطبقة األوزون.

شــــــباط/فرباير، تقرير الفريق  ١٣املعقودة يف  ،٩٣١وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلســــــتها   -٢٤٧
  هبذا التقرير. الثالثيف املرفق  يرد ذيالعامل املعين بالفضاء والصحة العاملية، ال

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   -رابع عشر

  واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، 
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
 اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور

  االحتاد الدويل لالتصاالت
من جــدول  ١٧، يف البنــد ٧٤/٨٢نظرت اللجنــة الفرعيــة، وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢٤٨

بة لألرض  ــــــ بالنس ثابت  مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز األعمال املعنون "دراســـــــة الطبي
قاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر املســائل املتَّصــلة واســتخدامه وتطبي

ــــــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصــــــاحلها،  بتطور االتصــــــاالت الفض
  مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت"، باعتباره موضوعًا/بندًا منفردًا للمناقشة. دون
ممثِّلو االحتاد الروســي وإكوادور وإندونيســيا  من جدول األعمال ١٧إطار البند يف وتكلَّم   -٢٤٩

وأثناء التبادل العام لآلراء، وتكلَّمت أيضــًا املراقبة عن االحتاد الدويل لالتصــاالت.  .واهلند وهولندا
  ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

 ٢٠١٩وجهتها اللجنة الفرعية يف دورهتا الســادســة واخلمســني يف عام ووفقًا للدعوة اليت   -٢٥٠
)A/AC.105/1202 ـــــــاالت تقريرًا عن ٢٨٧، الفقرة )، قــدَّمــت املراقبــة عن االحتــاد الــدويل لالتص
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، مبا يشــمل اســتخدام املدار مســامهات االحتاد يف اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية
الصدد، أحاطت اللجنة الفرعية علمًا  هذاالساتلي الثابت بالنسبة لألرض وغريه من املدارات. ويف 
الصــــادر عن مكتب االتصــــاالت  ٢٠١٩مع التقدير باملعلومات الواردة يف التقرير الســــنوي لعام 

ار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض وغريه الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت عن استخدام املد
ــائق األخرى www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspxمن املــدارات (انظر  ) والوث

ماع  قة االجت ها يف ور . ودعت اللجنة الفرعية االحتاد A/AC.105/C.1/2020/CRP.14املشـــــــار إلي
  الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها.

ثا  -٢٥١ ملدار ال حمدودًا ورأت بعض الوفود أنَّ ا باره موردًا طبيعيًّا  باعت بة لألرض،  ــــــ بالنس بت 
معرَّضــًا بوضــوح خلطر التشــبُّع، جيب أن يســتخدم اســتخدامًا رشــيدًا وناجعًا واقتصــاديًّا ومنصــفًا. 
واعُترب هذا املبدأ أســـاســـيًّا لضـــمان مصـــاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معيَّن، 

من دســتور االحتاد الدويل لالتصــاالت، بصــيغته  ٤٤من املادة  ٢-١٩٦رة حســبما تنص عليه الفق
  .١٩٩٨اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني الذي ُعِقد يف مينيابوليس بالواليات املتحدة يف عام 

ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنســبة لألرض جزء ال يتجزأ من الفضــاء اخلارجي،   -٢٥٢
ة اســتراتيجية واقتصــادية بالنســبة للدول، وأنه ينبغي اســتخدامه بطريقة رشــيدة ومتوازنة وأن له قيم

وناجعة ومنصفة ضمانًا لعدم تشبُّعه. ورأت تلك الوفود أيضًا أنه ينبغي، للدفاع عن مصاحل البلدان 
وين خاص النامية وخباصــة البلدان االســتوائية، تنظيم املدار الثابت بالنســبة لألرض مبقتضــى إطار قان

  من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت. ٤٤أو وفقًا لنظام خاص به، متاشيًا مع املادة 
ــــــبة لألرض جيب أن حيكمه إطار قانوين خاص   -٢٥٣ ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنس

  بغرض الدفاع عن مصاحل البلدان النامية، وال سيما البلدان االستوائية.
د أنَّه أصــبح من الصــعب على اجلهات الفاعلة املســتجدة يف جمال الفضــاء ورأى أحد الوفو  -٢٥٤

سبب  سبة لألرض ب أن حتصل على حقوق مدارية وترددية فعلية فيما يتعلق مبواقع املدار الثابت بالن
ارتفاع مســتوى التشــبُّع يف هذا املدار. ورأى ذلك الوفد أيضــًا أن اســتخدام املدار الثابت بالنســبة 

سبيل الوحيد للوصول إىل الفضاء، إذ ميكن الوصول إليه أيضًا من خالل احلصول لألرض ليس ا ل
ملدار األرضــــــي  لدويل لالتصـــــــاالت للعمل يف ا ية من االحتاد ا مدارية وترددية دول على حقوق 
املنخفض، أو أي مدار آخر، حيث تنفذ أنشــــطة متعلقة بتطوير مركبات فضــــائية وتشــــغيلها أقل 

تنفذ يف املدار الثابت بالنســــــبة لألرض. ولذلك، ينبغي للجنة الفرعية أن  بكثري من األنشــــــطة اليت
توســع، يف اجتماعاهتا املقبلة، نطاق هذا البند من جدول األعمال ليشــمل املدار األرضــي املنخفض 

  وغريه من املدارات.
ة ورأت بعض الوفود أنَّ تشــــــكيالت الســــــواتل الضــــــخمة املقبلة ميكن أن تربز ُنهجًا جديد  -٢٥٥
يتعلق بإنشـــاء شـــبكات االتصـــاالت الوطنية، إال أن بعض البلدان لن تســـتغين عن الســـواتل الثابتة   فيما

بالنســـبة لألرض بســـبب الظروف اجلغرافية اخلاصـــة اليت تعمل فيها. ويف هذا الصـــدد، الحظت تلك 
ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يفأن الوفود مع التقدير   األمد البعيد تسهم املبادئ التوجيهية املتعلقة با

  يف محاية منطقة املدار الثابت بالنسبة لألرض، وإن كان يلزم بذل مزيد من اجلهود للحفاظ عليه.



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 47/59 
 

ــــــبة لألرض، اليت اختذت يف املؤمتر العاملي   -٢٥٦ ورئي أنَّ القرارات املتعلقة باملدار الثابت بالنس
تشرين األول/أكتوبر  ٢٨، مصر، من ، الذي ُعِقد يف شرم الشيخ٢٠١٩لالتصاالت الراديوية لعام 

، ستسهم يف إعمال املبدأ الرئيسي، أال وهو الوصول املنصف ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل 
إىل املوارد املدارية وموارد الترددات يف املدار الثابت بالنســـبة لألرض جلميع أعضـــاء االحتاد الدويل 

سمح ست ستخدام تلك املوارد بكفاءة، مع إيالء اعتبار  لالتصاالت املهتمني باملوضوع، كما أهنا  با
  خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها.

ورأت بعض الوفود أنَّ ضـــمان اســـتدامة املدار الثابت بالنســـبة لألرض، وضـــمان إمكانية   -٢٥٧
الوصـــول إليه جلميع الدول على حنو منصـــف تبعًا الحتياجاهتا، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  بلدان النامية ومصاحلها، يستلزمان إبقاء هذه املسألة على جدول أعمال اللجنة الفرعية.ال
  
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة  -خامس عشر

  الفرعية العلمية والتقنية
من جدول األعمال،  ١٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٢٥٨

  املعنون "مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية".
 ٢٠٢١شــباط/فرباير  ١٢إىل  ١ والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األمانة قد حدَّدت الفترة من  -٢٥٩

  موعدًا النعقاد دورهتا الثامنة واخلمسني.
تالية يف جدول أعمال   -٢٦٠ واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج البنود ال

  اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني:
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  آلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.تبادل عام ل  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.  -٥  
املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   -٦  

   البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.لصاحل
  احلطام الفضائي.  -٧  
  الفضائية. النُُّظم دعم إدارة الكوارث القائمة على  -٨  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩  
  طقس الفضاء.  -١٠  
  األجسام القريبة من األرض.  -١١  
  يف األمد البعيد.استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -١٢  
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  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٣  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٤  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢١(العمل املقرَّر لعام     

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٥  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢١(العمل املقرَّر لعام     

  ، والتذييل األول))٥، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/1202السنوات (
بة لألرض   -١٦   ــــــ بالنس بت  ثا مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز دراســـــــة الطبي

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

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت. 
  (موضوع/بند منفرد للنقاش)    
مشــــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاســــعة واخلمســــني للجنة الفرعية العلمية   -١٧  

  والتقنية.
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام   -١٨  

   



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 49/59 
 

  املرفق األول
  تقرير الفريق العامل اجلامع    

، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وفقًا للفقرة   -١
  امل اجلامع.يف دورهتا السابعة واخلمسني عقد الفريق الع

جلســات، برئاســة  ثالث، عقد الفريق العامل اجلامع ٢٠٢٠شــباط/فرباير  ١٣إىل  ٧من و  -٢
  ب. كونايكريشنان (اهلند). ونظر الفريق العامل يف البنود التالية:

  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة؛  (أ)  
  ها يف املستقبل؛دور اللجنة وأسلوب عمل  (ب)  
مشــــــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثــامنــة واخلمســــــني للجنــة الفرعيــة   (ج)  
  والتقنية.  العلمية

وُعرضــت على الفريق العامل مذكرة من األمانة، عنواهنا "احلوكمة وأســاليب العمل لدى   -٣
  ).A/AC.105/C.1/L.384الفرعيتني" (جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها 

واســتذكر الفريق العامل أن جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية كانت   -٤
، على خطة العمل املتعددة الســــنوات بشــــأن ٢٠١٨اتفقت يف دورهتا احلادية والســــتني، عام   قد

  حوكمة وطريقة عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني.
والحظ الفريق العامل أنه، وفقًا خلطة العمل املتعددة الســـنوات، ســـوف يســـتمر النظر يف   -٥

املذكرة املقدمة من األمانة بشـــــــأن احلوكمة وأســـــــاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني 
)A/AC.105/C.1/L.384 ٢٠٢٠) يف دوريت اللجنة الفرعية القانونية واللجنة اللتني ســتعقدان يف عام 

  عملها يف املستقبل. أسلوبضمن إطار بندي جدول األعمال ذوي الصلة املتعلقني بدور اللجنة و
يضـــاحية وأجرى الفريق العامل مناقشـــة بشـــأن ضـــخامة عدد الطلبات اخلاصـــة بالعروض اإل  -٦

م الفريق العامل بفائدة تلك العروض، العلمية والتقنية اليت ســـــتقدَّم أثناء دورات اللجنة الفرعية. وســـــلَّ
اهليئة العامة وتقدمي  إطار إىل احلاجة إىل توازن أفضــــــل بني النظر يف بنود جدول األعمال يف أشــــــارو

  الشفوية.  ستفادة من خدمات الترمجةالعروض اإليضاحية وعمل األفرقة العاملة الذي سيضطلع به مع اال
  ومن مث، اتفق الفريق العامل على التدابري التالية:  -٧

أن ُتعقد جلســـات األفرقة العاملة قبل تقدمي العروض اإليضـــاحية يف كل اجتماع   (أ)  
  من اجتماعات اللجنة الفرعية؛

لة عروض إيضـــــــاحية، أن تبيِّن   (ب)   جدو ها  ند طلب نه يتعني على الوفود، ع ية أ ماه
العروض اليت تود إعطاءها أولوية، نظرًا ألنه قد ال يكون هناك وقت كاف يف الدورة الســـــتيعاب 

  مجيع الطلبات؛
  أن تقدَّم العروض اإليضاحية الوطنية قبل العروض اليت يقدمها املراقبون الدائمون؛  (ج)  
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ما سبق يزيد عدد العروض اإليضاحية يف كل جلسة على ثالثة عروض، حسب أالَّ  (د)  
ــام  ــة واخلمســــــني، ع ــاني ــا الث ــة يف دورهت ــة الفرعي ــه اللجن ــة  ٢٠١٥أن اتفقــت علي (انظر الوثيق

A/AC.105/1088 (ج))؛ ٢٧٥، الفقرة  
  دقيقة. ١٢تزيد مدة كل عرض إيضاحي على  أالَّ  )ه(  

تــدابري أخرى اقترحتهــا الوفود، مثــل تقييــد عــدد العروض وأشـــــــار الفريق العــامــل إىل   -٨
ضاحية إال يف اجلزء األخري من اجللسات  ضاحية اليت يقدمها كل وفد؛ وعدم جدولة عروض إي اإلي
سة ُترسل أثناءها طلبات تقدمي العروض  املعقودة بعد الظهر؛ وإرساء فترة زمنية حمددة قبل كل جل

ريق العامل على مواصلة مناقشة هذه التدابري املقترحة، ضمن مجلة اإليضاحية إىل األمانة. واتفق الف
  أعاله. ٥و ٤مقترحات أخرى، يف إطار خطة العمل املتعددة السنوات، املشار إليها يف الفقرتني 

وأشــــار الفريق العامل إىل الفائدة املحتملة لتحديد موعد أقصــــى لتلقي األمانة طلبات من   -٩
جنة حلضــور الدورات بصــفة مراقبني، وأوصــى بأن حتدد األمانة موعدًا الدول غري األعضــاء يف الل

أقصــاه أســبوع واحد قبل افتتاح الدورات. وأشــار الفريق العامل إىل أن األمانة ســتبلغ الدول غري 
األعضاء يف اللجنة بذلك املوعد األقصى أثناء جلسات اإلحاطة املنتظمة اليت ُتعقد للبعثات الدائمة 

  ن دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني.قبل كل دورة م
وأشـــار الفريق العامل إىل أن األمانة ســـتواصـــل التشـــاور مع دائرة إدارة املؤمترات مبكتب   -١٠

األمم املتحدة يف فيينا بشــأن التدابري املحتمل اختاذها لتعزيز الترتيبات اإلدارية واللوجســتية لدورات 
املمارسات املتبعة يف أمانات سائر  الصدد، هذا يف ،اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، وسوف تستكشف

  اهليئات احلكومية الدولية يف فيينا.
يقضــــــي بأن تقدم اللجنة  ٧٤/٨٢والحظ الفريق العامل اجلامع أن قرار اجلمعية العامة   -١١

بشـــأن مشـــروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة  الفرعية العلمية والتقنية إىل اللجنة مقترحها
  .٢٠٢١واخلمسني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 

ونظر الفريق العامل يف قائمة البنود املوضــــوعية الواردة يف جدول األعمال املؤقت للدورة   -١٢
) وأوصــى بأن ُينظر يف البنود املوضــوعية A/AC.105/C.1/L.383الســابعة واخلمســني للجنة الفرعية (

  نفسها يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية.
والحظ الفريق العامل أن االحتاد الدويل للمالحة الفلكية، وفقًا لالتفاق الذي توصــــــلت   -١٣

، املرفق األول، A/AC.105/890( ٢٠٠٧إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واألربعني، عــام 
)، ســوف ينظم ندوة تعقد أثناء الدورة الثامنة واخلمســني للجنة الفرعية. والحظ الفريق ٢٤ الفقرة

لســــتني، العامل أيضــــًا أن االحتاد الدويل للمالحة الفلكية ســــيعرض على اللجنة يف دورهتا الثالثة وا
  ، موضوعًا مقترحًا للندوة.٢٠٢٠  عام
  شباط/فرباير. ١٣املعقودة يف ، الثالثةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٤
 

  



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 51/59 
 

  املرفق الثاين
  تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

  يف الفضاء اخلارجي
، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وفقا للفقرة   -١

، عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٣، املعقودة يف ٩١٥يف جلستها 
القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، برئاســة ســام أ. هاربيســون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  وأيرلندا الشمالية).
ــــــنوات للفترة   -٢ هلدفني التـاليني من خطـة عملـه املتعـددة الس مل ا ــــــتـذكر الفريق العـا   واس

ــا٢٠٢١-٢٠١٧ ــدهت ــام  ، اليت اعتم ــة واخلمســــــني ع ــا الرابع ــة يف دورهت ــة الفرعي  ٢٠١٧اللجن
)A/AC.105/1138 ،٩و ٨ الفقرتان، املرفق الثاين:(  

تشـــجيع وتيســـري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصـــادر القدرة النووية  -١اهلدف   
  خالل:الفضاء اخلارجي من  يف

إتاحة فرصـــة للدول األعضـــاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر يف   (أ)    
املشـــاركة يف تطبيقات ملصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء، أو شـــرعت يف ذلك، لتلخيص 
ومناقشة خططها الرامية إىل تنفيذ إطار األمان وما أحرزته حىت اآلن من تقدُّم وما واجهته 

  ن حتديات يف تنفيذ ذلك اإلطار؛أو تتوقع مواجهته م
إتاحة فرصـــــة للدول األعضـــــاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متتلك   (ب)    

خربة يف جمال تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء لتقدمي عروض إيضــــاحية عن 
ن التحديات املســــــتبانة يف إطار الفقرة الفرعية (أ) أعاله، وعمَّا اكتســــــبته خالل بعثاهتا م

  جتارب يف تنفيذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان.
هلدف    عارف  -٢ا قة يف امل قدُّم املحقَّ مل حول أوجه الت عا خل الفريق ال ناقشـــــــة دا إجراء م

واملمارســات وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز املحتوى التقين للمبادئ املتصــلة باســتخدام 
املبادئ) ولتوســيع نطاق تلك املبادئ، وذلك من مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي (

خالل عروض إيضـاحية تقنية تقدمها الدول األعضـاء واملنظمات احلكومية الدولية اسـتنادا إىل 
  أيٍّ مما يلي:

  جتربتها العملية يف تنفيذ املبادئ؛  (أ)    
معرفتها بأوجه التقدُّم يف العلوم والتكنولوجيا املتصــــــلة مبصــــــادر القدرة   (ب)    
  لنووية يف الفضاء؛ا
معرفتها بالقواعد واملعايري واملمارســــات املقبولة دوليًّا فيما يتعلق بالوقاية   (ج)    

  من اإلشعاعات واألمان النووي.
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ضاحية   -٣ شار الفريق العامل إىل أنَّه، وفقا خلطة عمله، فإنَّ من املتوقع أن يتلقى عروضا إي وأ
غي متديد خطة العمل احلالية، ويف حال عدم متديدها، أن ، وأن يقرِّر ما إذا كان ينب٢٠٢٠يف عام 

يعدَّ مشـــروع تقرير يتضـــمَّن ملخصـــا للعروض اإليضـــاحية التقنية املقدَّمة والتحديات املســـتبانة يف 
  التحسـينات املحتملـة على املحتـوى التقين للمبادئ ونطاقها. أيضًا سياق خطة العمل، ويـبيِّن

على أنَّ الغرض من إطار األمان هو تعزيز أمان تطبيقات مصـــــــادر واتَّفق الفريق العامل   -٤
القدرة النووية يف الفضـــــاء، والحظ بارتياح تنفيذ إطار األمان من جانب عدد من الدول وواحدة 
من املنظمات احلكومية الدولية؛ ودعا الفريق العامل الدول األعضـــــاء واملنظمات احلكومية الدولية 

  ر األمان، أو أن تبدأ يف تنفيذه.إىل أن تواصل تنفيذ إطا
شطة الفضائية املخطَّط   -٥ والحظ الفريق العامل حتقُّق عدد من أوجه التقدُّم يف املعارف واألن

  .٢٠٠٩هلا منذ اعتماد إطار األمان يف عام 
وقد ُعرضــــــت على الفريق العامل ورقة عمل بعنوان "حتليل أويل لكيفية إســــــهام املبادئ   -٦

م مصـــادر الطاقة النووية يف الفضـــاء اخلارجي يف أمان تطبيقات مصـــادر القدرة املتصـــلة باســـتخدا
)، من إعداد رئيس الفريق العامل بالتعاون مع ممثلني عن A/AC.105/C.1/L.378النووية يف الفضاء" (

ناقش الفريق العامل هذه الورقة وقدَّم عددا من اآلراء وفد فرنســـا ووكالة الفضـــاء األوروبية. وقد 
أنَّ املشــاركني يف إعداد الورقة ســينقِّحون حمتواها خالل  أيضــًا والتوصــيات. والحظ الفريق العامل

ستنادا إىل املدخالت املقدَّمة من أعضاء الفريق العامل، بغية تقدمي نسخة منقَّحة منها  ٢٠٢٠عام  ا
  .٢٠٢١جنة الفرعية يف عام يف الدورة املقبلة لل

  أعاله، فإن الفريق العامل: ٦وفيما يتعلق بورقة العمل املشار إليها يف الفقرة   -٧
ناقش ما إذا كانت الديباجة واملبادئ األحد عشــر املتصــلة باســتخدام مصــادر   (أ)  

صميم  سهمت يف حتقيق األمان أثناء مراحل ت ضاء اخلارجي قد أ تطبيقات القدرة النووية يف الف
مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء، وتطوير تلك التطبيقات وتنفيذها وتشـــغيلها وكذلك بعد 

  انتهاء خدمتها، وكيفية ذلك؛
ــتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء   (ب)   ــار إىل أنَّ بعض املبادئ املتصــلة باس أش

  صادر القدرة النووية يف الفضاء؛ اخلارجي هلا أثر عملي على اجلوانب املتصلة باألمان يف تطبيقات م
، حتقَّقت أوجه تقدُّم ١٩٩٢إىل أنَّه منذ اعتماد تلك املبادئ يف عام  أيضـــًا أشـــار  (ج)  

ــات، وكذلك يف القواعد واملعايري املقبولة دوليًّ ا املتَّصــلة بأمان تطبيقات كبرية يف املعارف واملمارس
  مصادر القدرة النووية.

  ، يف جلساته غري الرمسية، فيما يلي: يضًاونظر الفريق العامل أ  -٨
ورقة غري رمسية أعدَّها وفد الواليات املتحدة األمريكية بشــــــأن العملية املحدَّثة   (أ)  

النووية الفضائية. وخلصت الورقة  النُُّظم والواعية باملخاطر املستخدمة يف الواليات املتحدة إلطالق
املتحدة، والواردة يف املذكِّرة الرئاســية بشــأن إطالق املركبات إىل أنَّ الســياســة املتَّبعة يف الواليات 

، تتماشــى مع ٢٠١٩آب/أغســطس  ٢٠الفضــائية املحتوية على نظم نووية فضــائية، الصــادرة يف 
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روح املبادئ وإطار األمان، وتوفر للواليات املتحدة ُبنية تتيح هلا ما يلي: ضمان االمتثال لسياسات 
ات الرامية إىل الوفاء باملتطلبات واألهداف األســاســية املتصــلة باألمان؛ األمان؛ واســتحداث العملي

  ويف هناية املطاف، حتقيق األمان يف استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛ 
عرض إيضـــــــاحي غري رمسي قدَّمه وفد اململكة املتحدة بشـــــــأن خطط البحث   (ب)  

  الفضاء؛ والتطوير يف جمال تكنولوجيات القدرة النووية يف 
ورقة غري رمسية أعدَّها وفد االحتاد الروســي بشــأن تطبيق بلده العملي للمبادئ وإطار   (ج)  

األمان. وخلصـــــت الورقة إىل أنَّ النهج املتَّبع يف االحتاد الروســـــي يراعي التوصـــــيات الواردة يف إطار 
القدرة النووية املنصوص عليها يف األمان، ويتوافق مع املبادئ واملعايري املتصلة باالستخدام اآلمن ملصادر 

  املبادئ.
أعاله ســُتوضــع يف  ٨وُأبلغ الفريق العامل بأنَّ الورقات غري الرمسية املشــار إليها يف الفقرة   -٩

، بغية إتاحتها يف الدورة الثالثة ٢٠٢٠صــيغتها النهائية وســتقدَّم إىل األمانة حبلول هناية آذار/مارس 
  . ٢٠٢٠والستني للجنة يف حزيران/يونيه 

  أعاله: ٨يتني والعرض اإليضاحي املشار إليهم يف الفقرة وفيما يتعلق بالورقتني غري الرمس  -١٠
ُرئي أنَّ تطبيق املبادئ، وكذلك التوصــــيات العملية الواردة يف إطار األمان، يوفر   (أ)  

أدوات كافية للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تســـــعى إىل ضـــــمان حتقيق األمان يف تطوير 
  رجي واستخدامها؛ مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلا

ُرئي أنَّ تنفيذ املتطلبات الدولية والوطنية يتيح الفرصــة لالســتخدام اآلمن ملصــادر   (ب)  
القدرة النووية يف مجيع مراحل دورة حياة املركبات الفضــــائية، أثناء التشــــغيل العادي ويف حاالت 

  الطوارئ على السواء؛ 
ـــاول أعمـــال البحـــث و  (ج)   ـــادئ مل تتن التطوير املخطَّط هلـــا يف جمـــال ُرئي أنَّ املب

تكنولوجيات القدرة النووية يف الفضــــــاء، أي القدرة الســــــطحية االنشــــــطارية، والدفع احلراري، 
  وتطبيقات االندماج، وأنَّ املبادئ ال توفر الوضوح فيما يتعلق هبذه التكنولوجيات؛

نت بالكامل يف ُرئي أنَّ أهداف األمان واإلرشـــــــادات الواردة يف املبادئ قد ُبيِّ  (د)  
إرشــادات التنفيذ الواردة يف اإلطار التكميلي بشــأن األمان، وأنَّ هاتني الوثيقتني توفران معا للدول 
واملنظمات احلكومية الدولية إرشــادات كافية وأســاســا ســليما لتطوير القدرة النووية يف الفضــاء أو 

صــورة أعم يتيح حتقيق أوجه تقدُّم اســتخدامها. وباإلضــافة إىل ذلك، ال يزال تنفيذ مبادئ األمان ب
يف املعارف واملمارســــات هبدف زيادة تعزيز ســــياســــة األمان النووي يف الفضــــاء، ومن مثَّ، تعزيز 

  الغرض املنشود من املبادئ فيما يتعلق باألمان؛
ُرئي أنَّ بعض املبادئ ال تســــــهم يف أمان تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف   )ه(  

  لبعضها أثر سليب غري مقصود على أمان هذه التطبيقات.  الفضاء، بل قد يكون
لة ومع أخذ اآلراء املعرب   -١١ واتَّفق الفريق العامل، اســتنادًا إىل ما أجراه من مناقشــات مفصــَّ

بالنظر يف  ما يتصـــــــل  ناك جمموعة من اخليارات املمكنة في بار، على أنَّ ه ها أعاله بعني االعت عن
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من خطة عمل  ٢توى التقين للمبادئ ونطاقها، مبا يتســق مع اهلدف التحســينات املحتملة على املح
الفريق العامل. وســــيلزم االضــــطالع مبزيد من العمل بغية توفري شــــرح هلذه اخليارات ومناقشــــتها 
هبدف التوصُّل إىل توافق يف اآلراء هبذا الشأن يف التقرير النهائي الذي سيقدَّم إىل اللجنة الفرعية يف 

  .٢٠٢١عام 
واتَّفق الفريق العامل على أنَّه سيكون من الضروري عقد اجتماع يف فترة ما بني الدورات   -١٢

ضـــمن خطة عمل الفريق العامل املتعددة الســـنوات.  ٢٠٢٠بغية االضـــطالع باملهام املحدَّدة لعام 
، على ٢٠٢٠  حزيران/يونيه ١٩إىل  ١٧ويف هذا الصــــدد، اتَّفق الفريق العامل على االجتماع من 

  امش الدورة الثالثة والستني للجنة، وطلب إىل األمانة تيسري ذلك االجتماع.ه
  شباط/فرباير. ١٣املعقودة يف ، الرابعةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٣
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  املرفق الثالث
  تقرير الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية   

، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وفقًا للفقرة   -١
  يف دورهتا السابعة واخلمسني عقد فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية.

لعامل ثالث جلسات، برئاسة أنطوان ، عقد الفريق ا٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٣إىل  ٤من و  -٢
  غايسبولر (سويسرا).

األمانة بعنوان "الردود الواردة على جمموعة األســـئلة  منرة وُعرضـــت على الفريق العامل مذكِّ  -٣
املتعلقة بالسياسات والتجارب واملمارسات يف جمال تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة 

 ).A/AC.105/C.1/117/Add.2، وA/AC.105/C.1/117/Add.1، وA/AC.105/C.1/117العاملية" (

 ســــــابعةوالحظ الفريق العامل أنَّه، باإلضــــــافة إىل االجتماعات اليت عقدها أثناء الدورة ال  -٤
للجنة الفرعية واســتفاد فيها من خدمات الترمجة الشــفوية، عقد الرئيس والوفود املهتمَّة  واخلمســني

  مشاورات غري رمسية مستفيضة على هامش الدورة. 
والحظ الفريق العامل أيضـــًا أنَّ ثالثة عروض إيضـــاحية قد ُقدمت يف ســـياق املشـــاورات   -٥
مللول احل"بشـــــــأن الرمسية،   غري عاملية دعومة بنظم املعلوماتا ية إلدارة األزمات ال نقل  - اجلغراف

املعارف من أســـــتراليا إىل كندا"، و"توزيع املوارد الصـــــحية على النحو األمثل من خالل النمذجة 
اجلغرافية املكانية الواقعية"، وعرض إيضـــــاحي عن املوارد املرجعية املســـــتندة إىل برجمية ويكي اليت 

  والية الفريق العامل. النداو يف إطار - تعدها جامعة كوبلنتس
والحظ الفريق العامل كذلك أنَّ املشـــاورات غري الرمسية مكَّنت اخلرباء من مناقشـــة الردود   -٦

الواردة على األســئلة املتعلقة بالســياســات والتجارب واملمارســات يف جمال تســخري علوم وتكنولوجيا 
صحة العاملية، وحتديد الثغرات املحتملة يف ا ضاء ألغراض ال لقدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف الف

جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل الصحة العاملية، واستعراض آليات تيسري 
  تبادل املعلومات وتدعيم بناء القدرات وتعزيز أوجه تآزر جديدة بني الفضاء والقطاعات الصحية.

عامل أنَّ الردود الوار  -٧ ثاين ورأى الفريق ال يل ال تذي ملدرج يف ال يان ا دة حىت اآلن على االســــــتب
ـــأهنا أن تقدم املزيد من A/AC.105/1202للمرفق الثالث يف الوثيقة  ، وفرت معلومات ثرية ومفيدة من ش

الفرعية. ويف هذا الصـــــدد، ينبغي تنظيم اإلرشـــــادات للفريق العامل يف تشـــــكيل توصـــــياته إىل اللجنة 
ا املعلومات اليت ُجمعت نظرا إىل أهنا تشــــمل جماالت عديدة، وذلك هبدف إنشــــاء منصــــة متاحة عامليًّ

لتعزيز تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى واألدوات وموارد بناء القدرات يف جمال الفضاء والصحة 
  العاملية.

العديد من املجيبني على االســـــتبيان أشـــــاروا إىل أنَّ عملية الرد والحظ الفريق العامل أنَّ   -٨
على جمموعة األسئلة قد مكَّنتهم من إجراء مناقشات بناءة على الصعيد الوطين بني قطاعي الفضاء 
والصـــحة. بيد أنه لوحظ أيضـــًا وجود حاجة إىل التشـــجيع على مزيد من التنســـيق مع الوزارات 

يف الرد على جمموعة األســـئلة. وســـيكون من املهم يف هذا الصـــدد  املســـؤولة عن الصـــحة العمومية
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تلقي املزيد من الردود من أجل جتميع طائفة واســــــعة من املعلومات اليت ميكن أن تســــــاعد الفريق 
  العامل أكثر على وضع توصيات ملموسة يف إطار واليته. 

ي أن يوجه رســـالة إىل واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارج  -٩
  منظمة الصحة العاملية إلبالغها بعمل الفريق وبأمهية تلقي ردود إضافية على االستبيان. 

وأوصــــى الفريق العامل بضــــم خرباء يف جمال الصــــحة العمومية وخرباء طبيني إىل الوفود   -١٠
  طلع به.املشاركة يف دورات اللجنة الفرعية من أجل توسيع قاعدة العمل البناء الذي يض

وناقش الفريق العامل املســــــامهات املقدمة إىل أعمال الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــــاء   -١١
" التابع للجنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية، وفقا لواليته، وقدم إىل ٢٠٣٠

  مكتب ذلك الفريق العامل نصا للنظر فيه.
 اليت ،تاحة عامليًااملنصـــة املت بشـــأن دور وهيكل واتفق الفريق العامل على إعداد توصـــيا  -١٢

) تعزيز التعاون الفضــائي من أجل الصــحة العاملية( ٥ املواضــيعية األولوية إطار يف بإنشــائها ىأوصِــ 
السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف  ذكرىلل

  )).(ب ٧٤ الفقرة ،A/AC.105/1172) (انظر الوثيقة ٥٠األغراض السلمية (اليونيسبيس+

ــــــنوات (ووفقًا خلطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة ا  -١٣ ثالث، A/AC.105/1202لس ، املرفق ال
يد من املســـــــامهات يف  قدمي املز تدعو إىل ت نة أن  مل إىل األما عا يل األول)، طلب الفريق ال تذي ال

  االستبيان الوارد يف تذييل تقريره هذا.
ن تواصــــل دعوة الدول األعضــــاء يف اللجنة إىل وطلب الفريق العامل أيضــــًا إىل األمانة أ  -١٤

  تزويده ببيانات االتصال اخلاصة جبهات االتصال الوطنية.
  شباط/فرباير. ١٣املعقودة يف ، الثالثةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٥
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  التذييل
علوم املسائل املتعلقة بالسياسات والتجارب واملمارسات يف جمال تسخري     

  وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية
ـــية   -١ ـــس يرجى تبيني االتفاقات التعاونية الرمسية القائمة أو املزمعة وغريها من الترتيبات املؤس

) بني قطاع الصـــــحة وســـــائر القطاعات .رات التفاهم وخطابات االتفاق وأطر التعاون، إخل(مذكِّ
  الفضائية على الصعيد الوطين.املعنية مباشرة باألنشطة 

يرجى تقدمي توصيات بشأن إنشاء منصة خمصصة للتنسيق الفعَّال بني كيانات األمم املتحدة   -٢
  وسائر املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة ذات الصلة، فيما يتعلق مبسائل الفضاء والصحة العاملية.

دعومة ســـــياســـــاتيًّا فيما خيص البيئة يرجى تبيني اآلليات املوجودة أو املزمع إنشـــــاؤها امل  -٣
ــــــتخــدام التكنولوجيــات الفضـــــــائيــة يف دعم  واحلوكمــة واليت هتـدف إىل إزالـة احلواجز أمـام اس

  العاملية. الصحة
يرجى تبيني الســــياســــات املوجودة أو املزمع وضــــعها فيما خيص تبادل البيانات املفتوحة   -٤

ســبل الوصــول إىل املعلومات اجلغرافية املكانية والنهوج التشــاركية اليت هتدف إىل تطوير وحتســني 
  ذات الصلة بالصحة العاملية.

يرجى تبيني اجلهود القائمة أو املزمع بذهلا فيما يتعلق بالوســـــم اجلغرايف جلميع املوجودات   -٥
  ذات الصلة بالنظم الصحية، مبا يف ذلك نظم املعلومات الصحية.

بذهلا يف جمال التنسيق والتعاون بني القطاعات لضمان يرجى تبيني اجلهود القائمة أو املزمع   -٦
فعالية أنشــــطة بناء القدرات املضــــطلع هبا على الصــــعيد الدويل واإلقليمي والوطين ودون الوطين، 

  واليت هلا صلة باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العاملية.
شاؤها   -٧ سسات التعليمية وغريها من يرجى تبيني اآلليات املوجودة أو املزمع إن إلشراك املؤ

ساب املهارات والقدرات  شباب على اكت صحيني ال صيني ال صا آليات بناء القدرات يف حتفيز االخت
ــــــتفادة الناجعة من املزايا اليت توفرها التكنولوجيا والعلوم والتطبيقات الفضــــــائية يف  الالزمة لالس

  مرحلة مبكرة من مسارهم الوظيفي.
اآلليات القائمة أو املزمع إنشـــــــاؤها لتحســــــني إدماج البيانات واملعلومات  يرجى تبيني  -٨

َقة تلك  ــــــَ املســــــتمدة من الفضــــــاء يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالصــــــحة العاملية، وملناس
  وتبادهلا.  البيانات

ية ختطيط وإدارة   -٩ ية يف عمل قات الفضـــــــائ ماج التكنولوجيا والتطبي ية إد يرجى تبيني كيف
  ت الطوارئ وخطط إدارة الكوارث املتصلة بالصحة.حاال
يرجى تبيني األنشــطة والوثائق املرجعية واخلطط الرئيســية ذات الصــلة مبوضــوع "الفضــاء   -١٠
  أجل الصحة العاملية". من
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جمال   -١١ يذها يف  مة واملزمع تنف قائ بادرات ال مارســـــــات وامل مة عن امل عا قدمي ملحة  يرجى ت
اء (التكنولوجيات والتطبيقات واملمارســات واملبادرات) لدعم الصــحة االســتخدامات احلالية للفضــ

  العاملية واستبانة الثغرات، إن وجدت، يف املجاالت التالية:
  التطبيب عن ُبعد والرعاية الصحية عن ُبعد؛  (أ)  
  دراسة األوبئة عن ُبعد والصحة البيئية؛  (ب)  
  علوم احلياة الفضائية؛  (ج)  
  االت الطوارئ الصحية؛إدارة الكوارث وح  (د)  
  جماالت أخرى.  )ه(  
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  املرفق الرابع
" التابع للجنة ٢٠٣٠تقرير موجز للفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
" أثناء الدورة الســابعة واخلمســني للجنة ٢٠٣٠اجتمع الفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء   -١

  الفرعية العلمية والتقنية، وذلك خالل اجللسات العامة واملشاورات غري الرمسية.
، A/AC.105/1202ويف اجللســــة األوىل، أشــــار الفريق العامل إىل خطة عمله (انظر الوثيقة   -٢

  مبا يلي:  ٢٠٢٠ريق العامل يف عام املرفق الرابع، التذييل)، اليت سيقوم مبوجبها الف
" وخطة تنفيذها وإدماجهما معا أثناء ٢٠٣٠مواصلة النظر يف مشروع خطة "الفضاء   (أ)  

عام ية، اللتني ســــــتعقدان يف  قانون ية واللجنة الفرعية ال . ٢٠٢٠  دورَتي اللجنة الفرعية العلمية والتقن
  أعماله؛  يف دمًاضاء، من أجل املضي ُقيعقد الفريق العامل جلسات بني الدورات، حسب االقت  وقد

" وخطة تنفيذها إىل ٢٠٣٠تقدمي صــيغة مدجمة هنائية من مشــروع خطة "الفضــاء   (ب)  
، ٢٠٢٠جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية يف دورهتا الثالثة والســتني، يف عام 

  .٢٠٢٠ة والسبعني، يف عام لكي تنظر فيها وتقدِّمها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامس
وتوىل رئاســة الفريق العامل أعضــاء مكتبه، وهم: الرئيس معمر كامل حدادين (األردن)،   -٣

الذي حل حمل عوين حممد اخلصــــــاونة (األردن)، ونائبا الرئيس، أليســــــاندرو كورتيزي (إيطاليا)، 
  ن بروناريو (رومانيا). الذي حل حمل ماريا أسونتا أتشيلي ساباتيين (إيطاليا)، ودوميترو دوري

  وُعرضت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان:  -٤
" بعنوان ٢٠٣٠ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء   (أ)  

  )؛A/AC.105/C.1/L.382وخطة تنفيذها" ( ‘٢٠٣٠الفضاء ’"مشروع خطة 
" ٢٠٣٠ورقة اجتماع مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــــــاء   (ب)  

  ). A/AC.105/C.1/2020/CRP.16" وخطة تنفيذها (٢٠٣٠تتضمن مشروعا منقحا خلطة "الفضاء 
مل عن تقديره لألعمال التحضـــريية اليت اضـــطلع هبا مكتبه، مبســـاعدة وأعرب الفريق العا  -٥

الفريق األمانة، قبل الدورة الســابعة واخلمســني للجنة الفرعية، وجلهود املكتب يف تســيري جلســات 
  املعقودة يف تلك الدورة.

، " وخطة تنفيذها٢٠٣٠ح خلطة "الفضــاء وأشــار الفريق العامل إىل أنَّ نص املشــروع املنقَّ  -٦
ــــــيتاح جبميع اللغات الرمسية لألمم A/AC.105/C.1/2020/CRP.16بصــــــيغته الواردة يف الوثيقة  ، س

ــــــعــة واخلمســــــني للجنــة الفرعيــة القــانونيــة املقرر عقــدهـا من  املتحــدة قبــل انعقــاد الـدورة التــاس
سان ٣آذار/مارس إىل   ٢٣ صلة عمله، وذلك من أجل ٢٠٢٠أبريل /ني ، ليتسىن للفريق العامل موا

" وخطة تنفيذها إىل اللجنة لكي تنظر ٢٠٣٠تقدمي صــيغة مدجمة هنائية من مشــروع خطة "الفضــاء 
ثة وال ثال يف دورهتا اخلامســـــــة وإىل اجلمعية العامة  ٢٠٢٠،ســــــتني، يف عام فيها خالل دورهتا ال

  .٢٠٢٠والسبعني، يف عام 
  


