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*2001037*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
  مقدِّمة  -أوًال  

  
ــــــتخدام الفضـــــــاء اخلارجي يف   -١ عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة اس

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

  احلضور  -ألف  
، أذربيجان، االحتاد الروســيالتالية األعضــاء يف اللجنة: ] …[حضــر 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، بوليفيا (دولة غاريا، بول غال، بلجيكا، بل املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، -الربازيل، الربت
ــــيكيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا،  تايلند، تركيا، تش

مان، رومانيا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســنغافورة، الســويد، ســويســرا، شــيلي، الصــني، العراق، ُع
البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كازاخســــــتان، -زويال (مجهوريةفرنســــــا، 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

  .يلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونانالنمسا، نيجرييا، نيوز



A/AC.105/C.1/L.385
 

2/8 V.20-01037 
 

شباط/فرباير،  ٤و ٣املعقودة يف  ٩١٧و ٩١٦و ٩١٥وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلساهتا   -٤
أن تدعو املراقبني عن غواتيماال وكرواتيا ومالطة وهندوراس، بناًء على طلبهم، حلضــــــور الدورة 

خالهلا حســـب االقتضـــاء، على أالَّ يكون يف ذلك مســـاس بطلبات أخرى من هذا القبيل والتكلُّم 
  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
رة والتكلُّم خالهلا حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك املستقلة، بناًء على طلبها، حلضور الدو

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
حدة للتنمية الصـــــناعية، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع الســـــالح، وخمتربات ومنظمة األمم املت

  األمم املتحدة لالبتكار التكنولوجي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
وحضــر الدورة مراقب عن االحتاد األورويب بصــفته مراقبًا دائمًا لدى اللجنة، ووفقًا لقرار   -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 
بية لالتصـــاالت الســـاتلية، الشـــبكة اإلســـالمية املشـــتركة لعلوم الفضـــاء األوروبية، املنظمة األورو

  وتكنولوجيا الفضاء، املركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا.
وحضر الدورة مراقبان عن الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري   -٩

عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمســــني  املعين بتخطيط البعثات الفضــــائية، وفقًا ملا اتفقت
)A/AC.105/1109 ١٨٢، الفقرة .(  

وحضـــــر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صـــــفة مراقب دائم   -١٠
 For Allمنظمة "لدى اللجنة: منظمة كانيوس الدولية، املعهد األورويب لســــياســــات الفضــــاء، 

Moonkind ،األكادميية الدولية للمالحة الفضـــــائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضـــــاء ،"
الدويل للمالحة الفضــــــائية، املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، اجلمعية الدولية للمســــــح االحتاد 

التصويري واالستشعار عن ُبعد، جامعة الفضاء الدولية، رابطة القرية القمرية، اجلمعية الفضائية 
بالف ية  ية للمياه، اللجنة العلمية املعن عامل جائزة األمري ســــــلطان بن عبد العزيز ال ية،  ياء الوطن يز

سية شم ضاء، االحتاد اجلامعي -ال شاري جليل الف سسة العامل اآلمن، املجلس االست األرضـية، مؤ
  الدويل للهندسة الفضائية، رابطة أسبوع الفضاء العاملي. 

لدول وهيئات األمم  […]/A/AC.105/C.1/2020/INFوترد يف الوثيقة   -١١ قائمة بأمساء ممثِّلي ا
  لية اليت حضرت الدورة.املتحدة وسائر املنظمات الدو
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  إقرار جدول األعمال  -باء  
  شباط/فرباير، جدول األعمال التايل: ٣املعقودة يف  ٩١٥أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -١٢

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

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

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

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
مشـــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمســـني للجنة الفرعية العلمية   -١٨  

  والتقنية.
  م إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.التقرير املقدَّ  -١٩  
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  انتخاب الرئيس   -جيم  
(ســويســرا) رئيســة هلا للفترة  أرشــينار ناتاليا، ٩١٥انتخبت اللجنة الفرعية، يف جلســتها   -١٣

  .٧٣/٩١، عمًال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٢١-٢٠٢٠
    

  الكلمات العامة  -دال  
  ]A/AC.105/C.1/L.385/Add.1[أدرج هذا القسم الفرعي يف الوثيقة 

    
  التقارير الوطنية  -هاء  

لدول األعضـــــــاء (انظر   -١٤ قارير املقدَّمة من ا قدير بالت أحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع الت
A/AC.105/1211 ،A/AC.105/1211/Add.1 ،A/AC.105/1211/Add.2 وبـــورقـــة االجـــتـــمـــاع ،(

)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 

  األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.تواصل 
    

  ملخَّص أعمال الفريق العامل املعين خبطة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي   -واو  
  "٢٠٣٠يف األغراض السلمية بشأن "الفضاء 

دورهتا احلادية والستني وفقًا ملا قرَّرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف   -١٥
" يف إطار بند جديد يف جدول أعمال ٢٠٣٠، 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 

وعقد الفريق العامل جلساته أثناء الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية   -١٦
  وفقًا للوالية اليت أسندهتا إليه اللجنة. ويتضمن املرفق [...] هبذا التقرير ملخصًا لتلك اجللسات.

    
  الندوة   -زاي  

 ٢٠٠٧وفقًا لالتفاق الذي توصــــلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام   -١٧
)A/AC.105/890 عام ٢٤، املرفق األول، الفقرة ية والســــــتني،  ثان  ٢٠١٩)، واللجنة يف دورهتا ال
)A/74/20 عقدت ندوة نظمتها جلنة أحباث الفضـــاء حول موضـــوع "إتاحة ســـبل ١٨٥، الفقرة ،(

  .٢٠٢٠شباط/فرباير  ١١الوصول إىل الفضاء للجميع" يف 
وتضمنت الندوة حول موضوع "إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء للجميع" جزأين. وترأس   -١٨

الفضاء من أجل املرأة"، ماركوس فولتران من مكتب شؤون الفضاء اجلزء األول، حول موضوع "
اخلارجي. وأدلت سيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مبالحظات استهاللية 
ـــة برلني احلرة  ـــاكي من جـــامع ـــات ـــارا ب ـــة النقـــاش األوىل مت ـــة األجواء. وحتـــدث يف حلق  لتهيئ

)Freie Universität Berlin يل؛ )؛ ــــــرائ جامعة بن غوريون يف النقب، إس مان من  ما ــــــيمرت  وش
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فودو من وكالة الفضــــــاء األوروبية؛ وبونوا ديلبالنك، وفيوريال كوليولو من شــــــركة  وإرســــــيليا
TIMKATفولتران. ، وماركوس  

وترأس اجلزء الثاين من الندوة، حول موضوع "إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء"، يورجيه   -١٩
مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي. وأدىل لوك ســــان بيري، من قســــم التطبيقات  ديل ريو فريا من

الفضـــائية التابع ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، مبالحظات اســـتهاللية. وحتدث يف حلقة النقاش 
الثانية وانغ كيان من إدارة الفضاء الوطنية الصينية؛ وستيفان دو ماي من وكالة الفضاء األوروبية؛ 

ان من املؤســــســــة اهلندية ألحباث الفضــــاء؛ وأكريا كوزاكا من الوكالة اليابانية وبيه كوهنيكريشــــن
سا)  ضاء (نا ستيفن كالرك من اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف ضاء اجلوي؛ و الستكشاف الف

  التابعة للواليات املتحدة األمريكية.
للجنة الفرعية ويف التوعية والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ الندوة قد سامهت يف عمل ا  -٢٠

  باملسائل املتعلقة بشمولية أنشطة الفضاء.
    

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -حاء  
بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضــــــة عليها، اعتمدت، يف جلســــــتها [...]   -٢١

جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف  ، تقريرها املوجَّه إىل٢٠٢٠املعقودة يف [...] شــــباط/فرباير 
  األغراض السلمية، والذي يتضمن آراءها وتوصياهتا املبيَّنة يف الفقرات الواردة أدناه.

    
  طقس الفضاء  -ثامنًا  

من  ١١يف البند العلمية والتقنية ، نظرت اللجنة الفرعية ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٢٢
  جدول األعمال املعنون "طقس الفضاء".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـــي وأملانيا وإندونيســـــيا  ١١وتكلَّم يف إطار البند   -٢٣
اإلســالمية) وباكســتان وبريو وتايلند ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والصــني -(مجهوريةوإيران 

واملكســيك وكندا وكولومبيا والنمســا واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلم يف إطار هذا البند 
ثلو دول أعضاء أيضا املراقب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى مم

  أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٤

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

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

  ممثل فنلندا؛قدَّمه طقس الفضاء"، 
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  مه ممثل مجهورية كوريا؛دارة خماطر طقس الفضاء يف كوريا"، قدَّ"نظام وخدمة إ  (د)  
  "، قدَّمه ممثل أوكرانيا؛٢٠١٩"أنشطة أوكرانيا يف جمال طقس الفضاء يف عام   )ه(  
  "رصد طقس الفضاء يف باكستان"، قدَّمه ممثِّل باكستان؛  (و)  
  "أنشطة النمسا يف جمال طقس الفضاء"، قدَّمه ممثل النمسا.  (ز)  

وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ طقس الفضاء، الناشئ عن التغيُّرات الشمسية، ميثل شاغًال   -٢٥
دوليًّا، بسبب ما ميكن أن يشكله من خطر على النظم الفضائية والرحالت الفضائية املأهولة والبىن 

لزم معاجلته من التحتية األرضـية والفضـائية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصـورة متزايدة. ومن مثَّ، ي
منظور عاملي، من خالل التعاون والتنســيق على الصــعيد الدويل، لكي يتســىن التنبؤ بأحداث طقس 
الفضـــاء اليت ميكن أن تكون شـــديدة الوطأة، وختفيف آثارها ضـــمانًا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء 

  اخلارجي يف األمد البعيد.
لبلدان ذات القدرات املتقدمة يف جمال طقس الفضـــاء مع من الضـــروري أن تتعاون ا نَّأوُرئي   -٢٦

الدول احلديثة العهد بارتياد الفضــاء، من خالل تبادل الدروس املســتفادة بشــأن اخلطط الوطنية املتعلقة 
بطقس الفضــــاء، وتقييم خماطر طقس الفضــــاء وآثاره، والتحليالت األخرى الالزمة لتطوير التحقيقات 

  لفضائية والرحالت الفضائية املأهولة وغريها من البعثات الفضائية.اليت تضمن سالمة النظم ا
وأحاطت اللجنة الفرعية علما بعدد من األنشــــــطة الوطنية والدولية اليت اضــــــطلع هبا يف   -٢٧

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

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء املعين بطقس الفضـــاء   -٢٨
  لتعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات الوطنية والدولية املعنية بطقس الفضاء.

شطة املتعلقة بطقس الفضاء أن تؤثر على الطريان، وميكن ورأت بعض الوفود أنه ميكن لألن  -٢٩
  على وجه اخلصوص أن تشوش على إشارات االتصاالت ذات التردد العايل واملالحة الساتلية.

ـــــتعمال   -٣٠ ـــــاء احتاد عموم أوروبا خلدمات اس ويف ذلك الصـــــدد، نوهت اللجنة الفرعية بإنش
رته منظمة الطريان املدين الدويل كواحد من معلومات طقس الفضــــــاء ألغراض الطريان، الذي اختا

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

  يني لإلنذار بطقس الفضاء يف جنوب أفريقيا واالحتاد الروسي.الفرعية أيضا بإنشاء مركزين إقليم
العمل على وضع معايري دولية لتبادل البيانات املتعلقة بطقس الفضاء يتسم بأمهية  نَّأوُرئي   -٣١

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

أنه ينبغي للجنة وسـائر املنظمات الدولية أن تضـطلع بأنشـطة تقوي دورها يف تعزيز وُرئي   -٣٢
ذلك حتديث  يف  تآزر األنشـــــطة املنفذة يف جمال طقس الفضـــــاء. ويتوقع تنفيذ تلك األنشـــــطة، مبا

  لدانا خمتلفة. املعلومات يف الوقت املناسب، بصورة مستمرة وأن تشمل ب
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  ورئي أن الذكاء االصطناعي قد حيسن عملية التنبؤ واستقرار ودقة تنبؤات طقس الفضاء.  -٣٣
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير تنظيم حلقة العمل املعنية باملبادرة الدولية بشـــــــأن   -٣٤

الم طقس الفضــــاء، اليت ُعقدت، بدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، يف مركز عبد الســــ
يا يف الفترة من  تا، إيطال لدويل للفيزياء النظرية، يف تريســــــ يار/مايو  ٢٤إىل  ٢٠ا (انظر  ٢٠١٩أ

)، واليت ســـاعدت على توعية الدول األعضـــاء بأمهية آثار طقس الفضـــاء. A/AC.105/1215الوثيقة 
ثاين/بت اللجنة الفرعية باقتراورحَّ قة عمل بشـــــــأن طقس الفضـــــــاء يف تشــــــرين ال  ح عقد حل
  حتت رعاية األمم املتحدة. ٢٠٢٠ نوفمرب
شباط/فرباير، قدَّم مقرِّر فريق اخلرباء املعين  ٧للجنة الفرعية، املعقودة يف  ٩٢٤ويف اجللسة   -٣٥

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

م فريق اخلرباء باحلاجة املستمرة إىل حتسني التنسيق والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة وسلَّ  -٣٦
الوطنية والدولية املعنية بطقس الفضـــاء من أجل التصـــدي للتهديدات الناشـــئة عن اآلثار الضـــارة 

  املتزايد باستمرار ألمهية طقس الفضاء وآثاره الكارثية املحتملة. لطقس الفضاء، بالنظر إىل الفهم
وأقر فريق اخلرباء بأمهية ضــمان تنســيق األنشــطة الوطنية املتعلقة بطقس الفضــاء مع املنظمات   -٣٧

ســــــيما مع   الدولية املعنية، مبا فيها املنظمة العاملية لألرصــــــاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل، وال
ثلني الدائمني لتينك املنظمتني. وأشـــــار فريق اخلرباء على وجه اخلصـــــوص إىل أمهية أعمال املنظمة املم

العاملية لألرصــاد اجلوية، مبا فيها العمل الذي تضــطلع به لوضــع إطارها التقين والتنظيمي لطقس الفضــاء 
أشــــــار الفريق إىل أمهية  والفرص اليت يتيحها نظامها املتكامل للرصــــــد العاملي والنظم املرتبطة به. كما

ضاء من أجل  شاء أفرقة عمل دولية معنية بطقس الف ضاء يف إن شاركة الدول األعضاء جلنة أحباث الف م
إجراء حبوث علمية دعما للجهود االنتقالية املتصــلة بالبحوث املتعلقة بالعمليات، وتعيني منظمة الطريان 

الصــعيد العاملي ألغراض املالحة اجلوية الدولية،  املدين الدويل مقدمي املعلومات عن طقس الفضــاء على
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٧الذين بدؤوا بتقدمي اخلدمة اعتبارا من 

ية للمبادئ   -٣٨ لدول ية ا لدول األعضـــــــاء واملنظمات احلكوم وأبرز فريق اخلرباء أمهية تنفيذ ا
 ٦-األمد البعيد، وال ســــيما املبدأين باءالتوجيهية املتعلقة باســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف 

بشـأن التعاون الدويل  ٤-إىل جيم ١-بشـأن الفضـاء، واملبادئ التوجيهية ذات الصـلة جيم ٧-وباء
وتبادل املعلومات وبناء القدرات والتوعية، على التوايل. وأوصـــى الفريق الدول األعضـــاء باملواظبة 

  تقدم املحرز يف تنفيذ تلك املبادئ.على تقدمي معلومات مستكملة إىل اللجنة عن ال
واتفق فريق اخلرباء على أن يعد تقريرا يتضمن توصيات تربز فرص التنسيق الفعال ألنشطة   -٣٩

طقس الفضـــاء املضـــطلع هبا على الصـــعيد الدويل تنفيذًا للمبادئ التوجيهية ذات الصـــلة باســـتدامة 
ك التقرير إىل اللجنة الفرعية لكي تنظر فيه م ذلأنشـــطة 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 

  لة املعنية بطقس الفضاء لتحسني عملية التنسيق.يف اللجنة وغريها من اجلهات الفاع
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نات   -٤٠ لذي مجع بني الكيا بالتقرير عن عمل فريق اخلرباء ا مًا  وأحاطت اللجنة الفرعية عل
ذات الصـــــلة. ويف ذلك الصـــــدد، أوصـــــت اللجنة الفرعية بأن يواصـــــل فريق اخلرباء عمله وفقًا 

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


