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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيًا  

من جدول األعمال،  ٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١
  املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية".

يا ومجهور ٥وتكلَّم يف إطار البند   -٢ ــــــ يا وإندونيس ملان ية كوريا من جدول األعمال ممثلو أ
وشيلي والصني واهلند اليابان. وتكلَّم أيضًا املراقب عن منظمة كانيوس الدولية. وأثناء التبادل العام 

  لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣

ُسبل الوصول يف : مسامهة ٢٠٢٠عام  ةاء، إصدار"العمل يف الفض  (أ)   مبادرة إتاحة 
  إىل الفضاء للجميع"، قدَّمه ممثِّل فرنسا؛

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

  جليل الفضاء؛االستشاري 
على ألنشـــطة جتميع ودمج واختبار الســـواتل "الربنامج الصـــيين للتقاســـم املفتوح   (د)  

  "، قدَّمه ممثل الصني؛الصعيد الدويل
: تطبيقات من أجل حياة BEYOND"جتارب وكالة الفضاء اإليطالية املتعلقة ببعثة   )(ه  

  أفضل يف الفضاء"، قدَّمه ممثل إيطاليا.
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  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ألف  
ــــــتذكرت  -٤ ، بأنشــــــطة بناء ٧٤/٨٢ اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة أقرت، يف قرارها اس

فريدة  عوفرت منافالقدرات املنجزة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــــــائية، واليت 
  لدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، املشاِركة يف تلك األنشطة.ل
وأقرَّت اللجنة الفرعية باإلسهام الفريد واملستمر لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -٥

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

  شؤون الفضاء اخلارجي يف تنفيذ الربنامج.
مكتب شـــؤون الفضـــاء  ت مديرُةلَعْطشـــباط/فرباير، َأ ٣، املعقودة يف ٩١٥ويف اجللســـة   -٦

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

تالية والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير   -٧ من منذ دورهتا الســـــــابقة ما قدمته اجلهات ال
قابل ألنشــــطة املكتب، مبا يف ذلك أنشــــطة مســــامهات نقدية وعينية، مشلت إعارة موظفني دون م

ــــبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية: معهد أغوســــتني كودا ي اجلغرايف الوطين؛ ومنظمة ش
التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ؛ واجلامعة املســــتقلة لوالية مكســــيكو؛ وجامعة بيهانغ، 

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

ــانتا مارّيا االحتادية، الربازيل؛ وشــركة  ــا)؛ وجامعة س  GeoSAR Mexicoالفضــاء األوروبية (اإليس

(GEOSARMEX)ألملانية للشـــــؤون االقتصـــــادية والطاقة؛ وحكومة النمســـــا ؛ والوزارة االحتادية ا
البحوث)؛ وحكومة شجيع (الوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا، والوكالة النمساوية لت

الربازيل؛ وحكومة شيلي؛ وحكومة الصني؛ وحكومة اهلند (مبادرة املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء 
لتدريب)؛ وحكومة لكســــمربغ؛ وحكومة الواليات املتحدة (اإلدارة لتجميع الســــواتل النانونية وا

لدراســـــــة املحيطات والغالف اجلوي)؛ واملعهد اهلندي للتكنولوجيا، روركي؛ واالحتاد  ية  الوطن
؛ واملركز الدويل للفيزياء النظرية؛ والوكالة اليابانية الســـتكشـــاف الفضـــاء الفلكيةالدويل للمالحة 

لبحوث، النمســـا؛ ووكالة الفضـــاء املكســـيكية؛ واللجنة الوطنية لألنشـــطة اجلوي؛ وهيئة يوانيوم ل
الفضائية، األرجنتني؛ واملركز الوطين الصيين للحدِّ من خماطر الكوارث؛ وجائزة األمري سلطان عبد 
العزيز العاملية للمياه؛ ووكالة الفضــــــاء الرومانية؛ وجملس البحوث التكنولوجية والعلمية يف تركيا؛ 

العامل اآلمن؛ ومؤســســة ســيريا نيفادا؛ ومركز إدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آســيا ومؤســســة 
للتعاون اإلقليمي؛ وبرنامج األمم املتحدة للمســــــتوطنات البشــــــرية؛ وجامعة بون، أملانيا؛ وجامعة 

  جنوب املحيط اهلادئ، فيجي. 
، أبرم املكتب ٢٠١٩ام والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أنَّه، منذ دورهتا األخرية، يف ع  -٨

أنشـــــطته املتعلقة ببناء القدرات، اليت  يف ســـــياقمذكرات تفاهم واتفاقات متويل واتفاقات إطارية 
اتفاقات مع القوات  أيضــــًامشلت تنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية. ومدَّد املكتب 
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صينية؛ ووزارة الت شيلية؛ وإدارة الفضاء الوطنية ال صناعة الفضائية اجلوية ال نمية الرقمية والدفاع وال
اجلوية يف كازاخستان؛ وحكومة لكسمربغ؛ واإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف اجلوي، 
الواليات املتحدة؛ ومركز حممد بن راشد للفضاء، اإلمارات العربية املتحدة؛ واملفوضية األوروبية؛ 

ــــــة العامل اآلمن؛ واملجلس ومنظمة الطريان املدين الدويل؛ ووكالة الف ــــــس ضــــــاء األوروبية؛ ومؤس
للرياضـــيات التطبيقية التابع  ؛ ومعهد كيلديشAsteroidاالســـتشـــاري جليل الفضـــاء؛ ومؤســـســـة 

ألكادميية العلوم الروسية؛ وجامعة بون، أملانيا؛ وشركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء؛ وشركة 
Avio S.p.A .؛ ومؤسسة سيريا نيفادا  

حكومة اليابان، من خالل معهد كيوشــو للتكنولوجيا،  بأنوأحاطت اللجنة الفرعية علمًا   -٩
معهد البوليتكنيك يف تورين ومعهد ماريو بويال العايل، بالتعاون مع وحكومة إيطاليا، من خالل 

توفري منح دراســـــية طويلة األمد لطالب من وقد واصـــــلتا املعهد الوطين لبحوث القياس واملعايرة، 
إطار الربنامج املشـــترك بني األمم املتحدة واليابان بشـــأن الزماالت الدراســـية  ضـــمنالبلدان النامية 
يف جمال تكنولوجيات السواتل النانوية، والربنامج املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا  الطويلة األمد

  للزماالت الطويلة األمد يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتَّصلة هبا، على التوايل.
ماالت دراســية علمًا بســلســلة جتارب برج اإلســقاط، وهي برنامج ز الفرعية وأحاطت اللجنة  -١٠

ُينفَّذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــائية التطبيقية واجلاذبية ، تابع ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي
ــوا لطالبلالصــغرى واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، حيث ميكن  اجلاذبية الصــغرى  أن يدرس
فريق دويل يتألف ت الزمالة لالت، ُمنحبإجراء جتارب يف برج إسقاط. ويف الدورة احلالية لربنامج الزما

من أعضــــــاء من جامعة البوليتكنيك يف ميالنو وجامعة إشــــــبيلية وجامعة كولورادو بولدر، من خالل 
الدورة الســـــابعة ة املتاحة يف اإلعالن عن الفرصـــــميكن االطالع حاليا على عملية اختيار تنافســـــية. و

  .٢٠٢٠شباط/فرباير  ٢٨هو دمي الطلبات لتقاألقصى املوعد ولسلسلة جتارب برج اإلسقاط، 
ــتمرار التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة  الفرعية والحظت اللجنة  -١١ اس

التجارب منيطة اليابان يف تنفيذ برناجمهما التعاوين املشـــترك بشـــأن إطالق ســـواتل كيوبســـات من 
ــــــم "كيبوكيوب" ،اليابانية "كيبو" اء الدولية، بالتعاون مع الوكالة يف حمطة الفضــــــ ،املعروفة باس

. ٢٠١٥الســـتكشـــاف الفضـــاء اجلوي. وكان هذا الربنامج قد اســـُتهل يف أيلول/ســـبتمرب   اليابانية
 ،كيوبســاتمن طراز  األول هاأول البلدان الفائزة يف إطار الربنامج، ســاتلبصــفتها  كينيا،  وأطلقت
. وســـتلي بعثة الســـاتل الكيين ســـواتل ٢٠١٨يف أيار/مايو  كيبومنيطة من ، 1KUNS-PF املســـمى

كانت قد كيوبســــات طورهتا فرق من إندونيســــيا ومجهورية مولدوفا وغواتيماال وموريشــــيوس، 
اختريت للجوالت الثانية والثالثة والرابعة لربنامج "كيبوكيوب". وُأعلنت نتيجة االختيار النهائي 

، مبناســــبة انعقاد الدورة الســــابعة واخلمســــني للجنة ٢٠٢٠شــــباط/فرباير  ٧للجولة اخلامســــة يف 
ــــــطى. ويهدف أل يتكاملالنظام الالفرعية، وفاز هبا  إىل تعزيز  ربنامج التعاوينهذا المريكا الوس

إطار مبادرة تكنولوجيا  ضـمنالتعاون الدويل وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضـاء وتطبيقاهتا 
ســواتل  لنشــرالفرص ملؤســســات تعليمية وحبثية يف البلدان النامية  بتوفريارتياد اإلنســان للفضــاء، 

  كيبو.منيطة كيوبسات من 
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ــتمرار التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة  الفرعية اللجنةوالحظت   -١٢ اس
مبادرة التعاون بني األمم  يف تنفيذمن خالل الوكالة الصــينية للرحالت الفضــائية املأهولة، ، الصــني

ستخدام حمطة الفضاء الصينية امل إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  ضمنتحدة والصني بشأن ا
بل الوصــول إىل  ضــمنومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســان للفضــاء  ،الفضــائية إطار مبادرة إتاحة ســُ

 خمتلف لعلماء مناألسلوب التعاوين املبتكر واالستشرايف إىل تزويد اهذا ويهدف الفضاء للجميع. 
شاركة بفرصة أحناء العامل  صينية، مما يفتح باب امل ضاء ال صة على منت حمطة الف إلجراء جتارهبم اخلا

يف أنشطة استكشاف الفضاء أمام مجيع البلدان ويستحدث منوذجًا جديدًا لبناء القدرات يف جمال 
حمطة الفضـــاء  علوم وتكنولوجيا الفضـــاء. وكانت الفرصـــة األوىل إلجراء جتارب علمية على منت

تقدمي الطلبات لبلدان النامية. وكنتيجة لعملية وخصــوصــا االصــينية متاحة جلميع الدول األعضــاء، 
تنفيذها على منت املحطة الفضـــائية الصـــينية يف لتســـعة مشـــاريع بينها، وقع االختيار على  واملخايرة

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

ــــــلة جتارب اجلاذبية املفرطة (الفرعية وأحاطت اللجنة   -١٣ ــــــلس )، وهي HyperGESعلمًا بس
ضاء اخلارجي وُينفَّذ بالتعاون مع اإل شؤون الف سية تابع ملكتب  سا. ويف إطار برنامج زماالت درا ي

 ووصف ذلك التأثريهذا الربنامج، ميكن للطالب التوصل إىل فهم أفضل لتأثري اجلاذبية على النظم 
املركز األورويب مقر يف  ، الكائنبإجراء جتارب يف مرفق أجهزة الطرد املركزي ذات القطر الكبري

كن االطالع حاليًا ميونوردفايك، هولندا. يف الذي يقع لبحوث وتكنولوجيا الفضاء التابع لإليسا، 
لتقدمي الطلبات  األقصـــىاملوعد و، ة املتاحة يف إطار هذه الســـلســـلةاإلعالن األول عن الفرصـــعلى 
النظر فيهــا من أجــل  جيريمت تلقي الطلبــات املتوقعــة، وو. ٢٠٢٠  ينــاير كــانون الثــاين/ ٣١ هو

  النهائي.  االختيار
عراب عن قلقها إزاء اســـــتمرار حمدودية املوارد املالية املتاحة وواصـــــلت اللجنة الفرعية اإل  -١٤

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

واصل تنفيذ مبادرة "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء ُية أنَّ الربنامج والحظت اللجنة الفرعي  -١٥
للجميع"، اليت تركز على تطوير قدرات الدول األعضــاء على االســتفادة من منافع الفضــاء، وتتيح 
للشركاء فرصا حبثية لتطوير التكنولوجيات الالزمة إلرسال معدات إىل الفضاء، وإمكانية الوصول 

ومدارية فريدة من نوعها بغية إجراء جتارب يف جمال اجلاذبية الصــغرية، وإمكانية إىل مرافق أرضــية 
  الوصول إىل البيانات الفضائية وتلقي التدريب على استخدامها، مبا يف ذلك البيانات الفلكية. 

أنَّ الربنامج املذكور يهدف، من خالل التعاون الدويل، إىل  أيضًاوالحظت اللجنة الفرعية   -١٦
ــــتخدام التكنولوجيات والبيانات الفضــــائية ألغراض التنمية االقتصــــادية واالجتماعية الترو يج الس

ستدامة يف البلدان النامية، عن طريق  شاء أو تدعيمامل ضاء  إن ستخدام تكنولوجيا الف القدرات على ا
احلصول  القرارات بشأن جناعة التكلفة واملنافع اإلضافية اليت ميكنتوعية متخذي يف تلك البلدان؛ و

طة التواصـــــــل  نات؛ وتعزيز أنشــــــ يا لك التكنولوجيات والب ها من ت جل علي كاء الوعي من أ إذ
  املنافع. بتلك
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 ٢٠١٩اللجنة الفرعية كذلك إىل األنشــطة التالية اليت اضــطلع هبا املكتب يف عام  ونوَّهت  -١٧
  ومنظمات دولية: إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، بالتعاون مع دول أعضاء ضمن

 يف جمالحلقة العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة واألردن حول الشـــراكة العاملية   (أ)  
ــــــاف  ــــــتكش ــــــاء اس  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥واالبتكار، اليت ُعقدت يف عمان، من الفض

)A/AC.105/1208؛(  
رك بني األمم املتحدة والصني بشأن احللول الفضائية، حول موضوع املنتدى املشت  (ب)  

 نيســــان/ ٢٧إىل  ٢٤"حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة"، الذي ُعقد يف تشــــانغشــــا، الصــــني، من 
  ؛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 مايو
لعمل حول املبادرة الدولية بشــــأن طقس الفضــــاء، اليت نظَّمها مركز عبد حلقة ا  (د)  

، االســـالم الدويل للفيزياء النظرية بدعم من مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، وُعقدت يف ترييســـت
  )؛A/AC.105/1215( ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إىل  ٢٠إيطاليا، من 

نظَّمتها جامعة اليت حلقة العمل بشـــــأن تطبيقات النظم العاملية لســـــواتل املالحة،   )ه(  
جنوب املحيط اهلادئ وشـــارك يف رعايتها مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي واللجنة الدولية املعنية 

ــــــوفا، من   ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٨إىل  ٢٤بالنظم العاملية لســــــواتل املالحة، واليت ُعقدت يف س
)A/AC.105/1216؛(  

الندوة املشــتركة بني األمم املتحدة والنمســا حول موضــوع "الفضــاء: أداة لتيســري   (و)  
عاون"، اليت ُعقدت يف غراتس، النمســـــــا، من  ية والت ــــــ لدبلوماس  أيلول/ ٤إىل  ٢الوصــــــول ول

  )؛A/AC.105/1220( ٢٠١٩  سبتمرب
تســخري تكنولوجيا الفضــاء لتحقيق منافع املتعلقة بن يحلقة العمل الســابعة والعشــر  (ز)  

من خالل التطبيقات الفضائية  اجلميع واملساواة اجتماعية واقتصادية، حول موضوع "ضمان مشول
بدعم من مكتب شؤون الفضاء  الفلكيةة واستكشاف الفضاء"، اليت نظَّمها االحتاد الدويل للمالح

 تشــرين األول/ ٢٠إىل  ١٨ُعقدت يف واشــنطن العاصــمة، الواليات املتحدة، من اليت اخلارجي، و
  ).A/AC.105/1218( ٢٠١٩  أكتوبر
 أحداثًا ،ينظِّمنظَّم، وما يزال  وُأبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي  -١٨

إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية، مع حكومات  ضــــمنلبناء القدرات، مبا يف ذلك 
. الفلكيةكل من إســــبانيا والربازيل ومنغوليا والنمســــا واهلند، وكذلك مع االحتاد الدويل للمالحة 

إلجراءات  فضــائيةتشــمل املواضــيع التالية: حلول بأنَّ تلك األنشــطة  أيضــًاوُأبلغت اللجنة الفرعية 
املناخ؛ وعلم الفلك ومحاية مرافق الرصـــد الفلكي؛ والنظم العاملية لســـواتل املالحة؛ وطقس تتعلق ب

اللجنة الفرعية حاطت الفضاء؛ وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية. وأ
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ــــــيقدم إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمســــــني، عام علمًا ب ، تقارير ٢٠٢١أنَّ املكتب س
  .تلك األحداثومعلومات إضافية عن 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّه، إىل جانب ما عقدته األمم املتحدة من مؤمترات ودورات   -١٩
عام  ندوات يف  ية و ــــــ قات دراس قات عمل وحل ية وحل ما تزم ٢٠١٩تدريب ها يف و قده من ع ع

، 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
  سبة إىل األمم املتحدة؛لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنت

برناجمه اخلاص بالزماالت الدراسية الطويلة األمد حبيث يشمل توفري الدعم  تدعيم  (ب)  
  لتنفيذ مشاريع رائدة؛

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

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

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

اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا  بأبرز أنشطة املراكز علمًاكما أحاطت اللجنة الفرعية   -٢٠
األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا  الفضـــــاء، املنتســـــبة إىل األمم املتحدة، وهي: املركز اإلقليمي

باللغة -باللغة اإلنكليزية؛ واملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء-الفضـــــاء
ـــيا واملحيط اهلادئ؛ واملركز اإلقليمي  ـــية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف آس الفرنس

ي؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم ة والكاريبلتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــاء يف أمريكا الالتيني
وتكنولوجيا الفضــاء يف غرب آســيا؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســيا 

  واملحيط اهلادئ (الصني).
على األمم املتحدة أن تواصــــــل العمل بنشــــــاط على تعزيز  أنه يتعنيبعض الوفود  ورأت  -٢١

 البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، وكذلك فيما بني البلدان النامية، دورها يف جمال التعاون بني
من خالل بناء  خصـــوصـــًامن أجل تدعيم البنية التحتية والتكنولوجيا اخلاصـــتني بقطاع الفضـــاء، و

يسرِّع وترية التنمية يف خمتلف جوانب ميكن أن املعلومات ونقل التكنولوجيا، مما تقاسم القدرات و
أنَّ من املهم تعزيز التعاون بني البلدان النامية والبلدان املتقدِّمة  أيضـــــــًاة. ورأت تلك الوفود احليا

  النمو من أجل ضمان الوصول العادل إىل علوم وتكنولوجيا الفضاء.
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  التعاون اإلقليمي واألقاليمي  -باء  
ـــــتذكرت  -٢٢ ـــــدَّدت، يف قرارها اس ، على أنَّ ٧٤/٨٢ اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة قد ش

ــــي ــــاس ــــطة الفضــــائية أمر أس لتدعيم  التعاون على الصــــعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمال األنش
، ئيةســاعدة الدول األعضــاء يف تنمية قدراهتا الفضــامللفضــاء اخلارجي، ول االســتخدامات الســلمية 

. وحتقيقا هلذه الغاية، طلبت اجلمعية العامة ٢٠٣٠ة التنمية املســـتدامة لعام يف تنفيذ خطاإلســـهام و
أي مســــــاعدة الزمة لتمكني البلدان أن تقدم إىل املنظمات اإلقليمية املعنية وأفرقة اخلرباء التابعة هلا 

إىل اجلمعية العامة  نوَّهتمن تنفيذ التوصـــيات الصـــادرة عن املؤمترات اإلقليمية. ويف هذا الصـــدد، 
  أمهية مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا.

بأنَّ اللجنة االقتصـــادية ألفريقيا قد اســـتضـــافت مؤمتر القيادات  علمًاوأحاطت اللجنة الفرعية   -٢٣
ل موضـــوع األفريقية الثامن بشـــأن تســـخري علوم وتكنولوجيا الفضـــاء ألغراض التنمية املســـتدامة، حو

. ٢٠١٩  كانون األول/ديسمرب ٤إىل  ٢"آفاق وحتديات التنمية الفضائية األفريقية"، يف أديس أبابا، من 
وســُيعقد املؤمتر يف املســتقبل مرة كل ســنتني؛ وســوف تســتضــيف وكالة الفضــاء الوطنية جلنوب أفريقيا 

  .٢٠٢١كتوبر املؤمتر املقبل يف ديربان، جنوب أفريقيا، حبلول هناية تشرين األول/أ
" ٢٠٢٠أنَّ املؤمتر الدويل املعنون "الفضاء والتنمية املستدامة  أيضًاوالحظت اللجنة الفرعية   -٢٤

 ويهدف .٢٠٢٠متوز/يوليه  ٣إىل  ١ســُيعقد يف كلية العلوم الفيزيائية والرياضــيات جبامعة شــيلي من 
سة ألنشطة الفضائية ا اليت تتيحهارص : الفيأربعة مواضيع، ه مناقشة هذا املؤمتر إىل اإلسهام يف درا

؛ وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ واالبتكار والتنمية الصناعية؛ واستخدام تطرحهاوالتحديات اليت 
  مسامهته يف التنمية املستدامة.وتحد عاملي كالفضاء 

كذلك أنَّ الدورة الســــــادســــــة والعشــــــرين للملتقى اإلقليمي الفرعية  والحظت اللجنة  -٢٥
عصــر  من أجللوكاالت الفضــاء يف آســيا واملحيط اهلادئ حول موضــوع "توثيق خمتلف الصــالت 

. ٢٠١٩تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٦فضــــــائي جديد" قد ُعقدت يف ناغويا، اليابان، من 
  .٢٠٢٠فييت نام يف خريف عام وسوف ُتعقد الدورة السابعة والعشرون للملتقى يف 

ـــــيا واملحيط اهلادئ قد   -٢٦  وفرتوالحظت اللجنة الفرعية أنَّ منظمة التعاون الفضـــــائي آلس
من خالل أنشــــــطة تعاونية خمتلفة هدفت  منافعلدوهلا األعضـــــــاء على مدى العقد املاضــــــي، 

ها على تقاسم موارد منلمنظمة، ولاجلغرايف  الشمول اتساع نطاقفرادة االستفادة الكاملة من  إىل
  .فعال حنو
    

  دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية  -سادسا  
من جدول األعمال،  ٩، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢وفقا لقرار اجلمعية العامة   -٢٧

  النظم الفضائية". املعنون "دعم إدارة الكوارث القائمة على
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا وإيران  ٩وتكلَّم يف إطار البند   -٢٨

اإلســـالمية) وبريو وبيالروس ومجهورية كوريا والصـــني وكندا وكولومبيا واملكســـيك -(مجهورية
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التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضــــــاء واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان. وأثناء 
  أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٩
ــاتل جديد لكشــف  ان: بنيEO-ALERT-A"  (أ)   البالغة الشــدة ورصــدها  األحداثس

  بصورة آنية"، قدمَّه ممثال النمسا؛ 
الفضـــائي االســـتشـــعار  بواســـطة"رصـــد الفيضـــانات وتقييم أضـــرارها يف الزراعة   (ب)  

  ُبعد"، قدَّمه ممثل مجهورية إيران اإلسالمية. عن
  وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٣٠

يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام  ٢٠١٩ تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام  (أ)  
  )؛A/AC.105/1212املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (

مذكِّرة من األمانة تتضـــمَّن تقريرا عن مؤمتر بون الدويل بشـــأن موضـــوع "حلول   (ب)  
  ).A/AC.105/1223ية إلدارة الكوارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشراكات" (فضائ
األنشــــطة املضــــطلع هبا يف  من خاللوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما ُأحرز من تقدُّم   -٣١
ـــت ٢٠١٩  عام خدام املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث ضـــمن إطار برنامج األمم املتحدة الس

واالســــتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســــبايدر)، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل بشــــأن موضــــوع 
"حلول فضــــائية إلدارة الكوارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشــــراكات"، الذي ُعقد يف 

مواصلة الدعم االستشاري وسائر أشكال و، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦بون، أملانيا، من 
  الدعم املقدَّم من خالل برنامج سبايدر يف جمال جهود التصدي للطوارئ.

نفَّذوا، بفضـــــل ما تلقاه الربنامج من قد والحظت اللجنة الفرعية أنَّ ممثلي برنامج ســـــبايدر   -٣٢
تقنية إىل بريو؛ (ب) أنشــطة دعم متواصــل من شــبكة شــركائه، األنشــطة التالية: (أ) بعثة اســتشــارية 

متابعة يف إكوادور ومجهورية الو الدميقراطية الشــــعبية وســــري النكا والكامريون ومنغوليا وميامنار؛ 
دعم اســتشــاري يف إثيوبيا. وأثناء تنفيذ تلك األنشــطة، ُلبيَّت احتياجات معيَّنة وُقدِّمت  نشــاط (ج)

  التقنية اليت اضطلع هبا يف سنوات سابقة.خدمات متابعة لبعثات برنامج سبايدر االستشارية 
قدرات اليت   -٣٣ ناء ال ياح جهود ب بارت ية  ذلتوالحظت اللجنة الفرع يديف  ُب معلومات  تول

اهنياالت أرضـــية (غواتيماال أصـــيبت بلبلدان اليت ا لتلبية احتياجاتمســـتمدَّة من الفضـــاء مصـــمَّمة 
  (إندونيسيا وغواتيماال). ًابركانيشهدت نشاطًا والكامريون وكولومبيا) واليت 

سبايدر   -٣٤ شتركوالحظت اللجنة الفرعية أنَّ برنامج  يف تنظيم دورتني تدريبيتني ملديري  قد ا
ق للمرافق الفضــائية يف  املشــاريع بشــأن كيفية اســتخدام ميثاق التعاون على حتقيق االســتخدام املنســَّ
حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (الذي يشــــار إليه أيضــــًا باســــم "امليثاق الدويل بشــــأن 

واألخرى ، ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ١٠يف  إحدامها يف بيجنيُعقدت الفضــاء والكوارث الكربى")؛ 
  تشرين الثاين/نوفمرب.  ٥يف بون يف 
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 مكتب شؤون الفضاء اخلارجيالتواصل اليت يعتزم والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنشطة   -٣٥
ـــبايدر، االضـــطالع هبا ـــ، ممثًَّال بربنامج س مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات  متطورةراكات وش

يف املبادرات العاملية  ئيةعلومات الفضااملدوات واألعضاء ملواصلة ترويج استخدام الدولية والدول األ
نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة  مثلواإلقليمية،  املبادرات املضــــــطلع هبا ضــــــمن إطار ســــــِ

  واتفاق باريس. ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠-٢٠١٥
من  ضــــــطلع به حاليًّا الدول األعضــــــاء يف اللجنةتها ملا وأعربت بعض الوفود عن ارتياح  -٣٦

لزيادة توافر واســــتخدام احللول الفضــــائية لدعم جهود احلد من خماطر الكوارث.  أنشــــطة جارية
وتشــمل هذه األنشــطة تعزيز اســتخدام بيانات رصــد األرض ورســم اخلرائط يف حاالت الطوارئ 

يثاق الدويل بشــــــأن الفضــــــاء والكوارث تكنولوجية، ضــــــمن إطار املالطبيعية أو الكوارث الأثناء 
آســيا وخدمة إدارة الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس. ويف هذا الصــدد،  ســنتينلمبادرة والكربى، 

أنَّ برنامج ســـبايدر يعمل مع وأصـــبحت أعضـــاء يف امليثاق، قد تونس وغانا وإســـواتيين لوحظ أن 
 ا باســــــتعمالمأذون هلت تصــــــبح جهاجنوب أفريقيا وزمبابوي وفييت نام وكوســــــتاريكا لكي 

  الدويل.  مليثاقا
من خالل  وإمَّامباشـــرة  إمَّاأنَّ األنشـــطة اليت نفذهتا عدة دول أعضـــاء،  أحد الوفود ورأى  -٣٧

امليثاق الدويل بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى أو مشــروع ســنتينل آســيا، لتيســري الوصــول إىل 
جنحت يف دعم جهود التصدي للكوارث يف قد ، ءالفضا املستمدة من الصور الساتلية واملعلومات

-أعقاب اإلعصــــــار إيداي الذي ضــــــرب زمبابوي والفيضــــــانات اليت اجتاحت إيران (مجهورية
الوفد أيضــــــًا أنَّ اجلهود الرامية إىل التوعية ذلك اإلســــــالمية) وجنوب أفريقيا والكامريون. ورأى 

 تلكمة لتشـــجيع الدول على اســـتخدام هبامليثاق وخبدمة إدارة الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس ُم
  اخلدمات. 

رأن  أى أحد الوفودور  -٣٨ ، ذلكأمكن  مىت، البالغة األمهيةالوصــول املفتوح إىل البيانات  تيســُّ
مبكرة إلدارة الكوارث. تدابري  حشدن املنتجات املعلوماتية وأدوات اختاذ القرار املستخدمة يف سحي
أمهية الشراكات اإلقليمية يف التصدي لآلثار العابرة للحدود أن هذا يؤكد أيضًا رأى ذلك الوفد و

  النامجة عن الكوارث وإجياد حلول هلا. 
دعم التقين يف البلدان النامية، اخلاصـــة بالبراجمه  يدعِّمربنامج ســـبايدر أن ه ينبغي لأنَّئي ُرو  -٣٩

تيحه بوابة املعارف التابعة له مبا توعي الدول األعضاء وهيئات احلماية املدنية التابعة هلا  يذكيوأن 
  من بيانات وأدوات ذات صلة.

منظمة  ١٠٠آسيا، الذي تشارك يف أنشطته أكثر من  سنتينلأنَّ برنامج  أى أحد الوفودور  -٤٠
نشــــاط رصــــد  ٣٠٠حنو  ٢٠٠٦يف منطقة آســــيا واملحيط اهلادئ والذي نفذ منذ إطالقه يف عام 

آســيا يســهم إســهامًا  ســنتينلأيضــًا أنَّ برنامج الوفد ذلك يزال مفيدًا للغاية. ورأى   للطوارئ، ال
ــدعيمكبريًا يف  ــأهــب، ومن مثَّ،  ت ــا يتوافق مع حــاالت الطوارئ، القــدرة على التكيف مع الت مب

  ِسنداي.  إطار
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وُرئي أنَّ رســـم خرائط الطوارئ املســـتند إىل الفضـــاء ميكن تنفيذه بفعالية أكرب من خالل   -٤١
ـــــجيع على اتباع هنج متعدد األطراف يف إدارة  ـــــتعانة بآليات التعاون الدويل، وأنَّه ينبغي التش االس

  الكوارث وتغري املناخ. 
ارث، إجراء حبوث الوفود أن من الضـــروري، يف ســـياق احلد من خماطر الكو بعض تأور  -٤٢

التوصُّل  ومن أجلونظم االتصاالت،  البىن التحتيةإضافية بشأن اآلثار السلبية لطقس الفضاء على 
ــــــياق إدارة الكوارث، إىل تعزيز لتلك اإىل فهم أفضــــــل  لظواهر وآثارها، وأن هناك حاجة، يف س

  . ةالتنسيق بني املؤسسات واملنظمات الوطني
بارتياح ما تقوم به الدول األعضــــاء من أنشــــطة أخرى يف جمال والحظت اللجنة الفرعية   -٤٣

اخلاصة بإتاحة سبل الوصول ملبادرة امليثاق الدويل  إدارة الكوارث واحلد من املخاطر، مثل الترويج
وتوفري بوابات بيانات وطنية وإقليمية هبدف تعميم املعلومات بدعم من برنامج ســــبايدر، للجميع، 

  بصورة شبه آنية.
جزءًا مفيدًا من إدارة الكوارث، شأهنا  متثلالبحث واإلنقاذ بعثات رأت بعض الوفود أن و  -٤٤

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

  آالف األرواح كل سنة. تفضي إىل إنقاذ البحث واإلنقاذ نظام التعقُّب املعان بالسواتل ألغراض و
ونوَّهت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته الدول األعضــــــاء يف اللجنة ومكاتب الدعم اإلقليمية يف   -٤٥
شارية التقنية واألنش ٢٠١٩عام  صلة من مسامهات عينية، مشلت توفري خرباء للبعثات االست طة املتَّ

بذلته   هبا اليت اضــطلع هبا مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، من خالل برنامج ســبايدر، وكذلك مبا
  .األخرىالتجارب مع البلدان  لتقاسممن جهود 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما تقدِّمه الدول األعضــاء إىل مكتب شــؤون الفضــاء   -٤٦
ـــــبايدر التابع له، من مســـــامهات طوعية، مشلت تربعات نقدية من أملانيا  اخلارجي، وإىل برنامج س

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

ســـاعدة الواردة من الدول األعضـــاء، ولكي ينفذ خطة من االســـتجابة على حنو أفضـــل لطلبات امل
  عمله يف السنوات املقبلة تنفيذًا كامًال.

    
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل -حادي عشر

من جــدول  ١٤، نظرت اللجنــة الفرعيــة ي البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٤٧
  عملها يف املستقبل".األعمال، املعنون "دور اللجنة وأسلوب 

وألقى ممثلو االحتاد الروســــي وإندونيســــيا والربازيل وبلجيكا وســــويســــرا وكوســــتاريكا   -٤٨
من جدول األعمال. وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم بشــــأن هذا  ١٤كلمات ضــــمن إطار البند 

  البند ممثلو دول أعضاء أخرى.
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مانة بشـــأن "احلوكمة وأســـلوب العمل لدى وُعرضـــت على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األ  -٤٩
  ).A/AC.105/C.1/L.384جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني (

ســـــتني، أن واســـــتذكرت اللجنة الفرعية أن اللجنة كانت قد قرَّرت، يف دورهتا الثانية وال  -٥٠
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 (
) بصــفتها أســاســًا مهمًّا ملواصــلة A/AC.105/C.1/L.384ة بالوثيقة (ورحَّبت اللجنة الفرعي  -٥١

النظر يف خطة العمل املتعددة الســـــنوات بشـــــأن احلوكمة وأســـــاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها 
). والحظت اللجنة الفرعية املقترحات اليت قدمتها الوفود بشــأن ٣٨٢، الفقرة A/73/20الفرعيتني (

التدابري املقبلة، قد ُعرضـــــــت يف املذكرة اليت أعدَّهتا األمانة من أجل مســـــــاعدة اللجنة وجلنتيها 
  الفرعيتني يف مداوالهتا.

قد أيضًا يف هذه الدورة والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أن الفريق العامل اجلامع كان قد ع  -٥٢
مناقشــات بشــأن املســائل التنظيمية وطريقة العمل، وأن الفريق العامل قدم توصــيات بشــأن املســألة 

  العامة املتعلقة بإدارة الوقت.
وإىل جانب التدابري اليت أوصـــى هبا الفريق العامل اجلامع، الحظت اللجنة الفرعية أنه يلزم   -٥٣

فرعيتان النظر يف احلوكمة العامة وطريقة العمل ضــــــمن إطار خطة أن تواصــــــل اللجنة وجلنتاها ال
  أعاله. ٥١العمل املتعددة السنوات ذات الصلة، املشار إليها يف الفقرة 

ورحَّبت اللجنة الفرعية بالتدابري اإلضــافية اليت ســبق أن اســتحدثتها األمانة بشــأن الدورة   -٥٤
الصــــفحة الشــــبكية للدورة يف املوقع الشــــبكي ملكتب احلالية، مبا فيها توفري معلومات إدارية على 

شـــؤون الفضـــاء اخلارجي من أجل مســـاعدة الوفود يف حتضـــرياهتا الســـابقة للدورة، وإدراج قائمة 
اجتماعات األفرقة العاملة يف اجلدول الزمين االســـترشـــادي لألعمال ضـــمن إطار جدول األعمال 

حتميل الكلمات اليت القيت أثناء الدورة على  املؤقت املشــــــروح للدورة احلالية، وإتاحة إمكانية
  الصفحة الشبكية للدورة على أساس طوعي.

صلةو  -٥٥ سائل إلكترونية يف فترة ما  رئي أنَّه ينبغي موا النظر يف إمكانية إجراء تبادل لآلراء بو
 بني الدورات بشــأن مســائل مناســبة مدرجة يف جداول أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، من أجل
تنشـــــيط املشـــــاورات غري الرمسية مبا يعود بالفائدة على جممل املداوالت اليت ُتجرى أثناء الدورات 

  وعلى حتضريات الوفود لتلك الدورات.
ــــــتعاضــــــة عن توافق اآلراء  بعض ورأت  -٥٦ الوفود أنه، فيما يتعلق باملقترحات املقدمة لالس

يف اللجنة، ألنه حىت إذا كان ميكن أن  بإجراءات تصــــــويت، ينبغي االحتفاظ بقاعدة توافق اآلراء
ـــــتكون هناك دائمًا منطقة رمادية معقدة  ميثل التصـــــويت حالًّ للبت يف املســـــائل اإلجرائية فإنه س

  يصعب فيها متييز املسائل املوضوعية عن املسائل اإلجرائية.
ــد النظر إمجــاًال يف دور اللج  -٥٧ ــاده أن من املهم، عن ــة وأعرب أحــد الوفود عن رأي مف ن

وأســلوب عملها يف املســتقبل، احلفاظ على صــورة وأمهية هذه اهليئة احلكومية الدولية، ضــمانًا ألن 
شؤون الفضاء اخلارجي، منصات فريدة للتعاون  تظل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب 
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ـــلمية للفضـــاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد أيضـــًا أن من ا ـــتخدامات الس ملهم الدويل يف جمال االس
  متثل املحافل احلكومية الدولية األخرى داخل منظومة األمم املتحدة ازدواجًا مع والية اللجنة. أالَّ
 ١٠وعاود الفريق العامل اجلامع انعقاده برئاســة ب. كوهنيكريشــنان (اهلند)، وفقًا للفقرة   -٥٨

] …[، املعقودة يف ]…[. وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلســــــتها ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة 
  شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هلذا التقرير.

 


