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*2001230*  

  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -عاشرًا  

من جــدول  ١٣، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١
  األعمال املعنون "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وأســـتراليا وإســـرائيل  ١٣وتكلم يف إطار البند   -٢
ستاريكا وكولومبيا واململكة املتحدة وأملانيا وإندون سا وكندا وكو سرا وفرن سوي سيا وباكستان و ي

والنمســــا ونيوزيلندا والواليات املتحدة واهلند واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول 
  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

  لعلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية ا  -٣
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)  

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

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

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

"بناء القدرات والتعاون الدويل من خالل املشاريع الفضائية لدى اإلمارات العربية   (و)  
  تحدة.املتحدة"، قدَّمه ممثل اإلمارات العربية امل

  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٤
من سويسرا بشأن الفريق العامل املنشأ حديثًا م مقدَّورقة اجتماع بعنوان "اقتراح   (أ)  

 )؛ A/AC.105/C.1/2020/CRP.4املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (

كندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان م من ن "اقتراح مقدَّاورقة اجتماع بعنو  (ب)  
ــــــتدامة  ــــــاء فريق عامل يف إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلق باس بإنش

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

)A/AC.105/C.1/2020/CRP.6؛(  
شأن مكتب الفريق العامل اجلديد من ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم   (د)   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  
اإلطار ورقة اجتماع بعنوان "اقتراح مقدَّم من وفد مجهورية الصني الشعبية بشأن   (و)  
لفريق العامل املنشــــأ حديثًا املعين باســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد ل املرجعي

  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.9( "(LTSWG 2.0) وخطة عمله هوأساليب عمل
ملتحـــدة" و  (ز)   عربيـــة ا ل تراح مقـــدَّم من اإلمـــارات ا ق عنوان "ا رقـــة اجتمـــاع ب

)A/AC.105/C.1/2020/CRP.10؛(  
بعنوان "اقتراح بشــــــأن إجراء مقدَّمة من اإلمارات العربية املتحدة ورقة اجتماع   (ح)  

التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء  التنفيذ الطوعي للمبادئدراســة اســتقصــائية لإلبالغ عن 
  )؛A/AC.105/C.1/2020/CRP.12اخلارجي يف األمد البعيد" (

ــتدامة أنشــطة الطوعي لالتنفيذ ورقة اجتماع بعنوان "  (ط)   لمبادئ التوجيهية بشــأن اس
لبـعـيـــد  جي يف األمـــد ا لفضـــــــــاء اخلـــار ملتـحـــدةا ملمـلـكـــة ا من ا ملقـتـرح  بالغ ا هنج اإل " و

)A/AC.105/C.1/2020/CRP. 15.(  
الثانية والســـتني املبادئ التوجيهية بشـــأن رحبت اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة يف دورهتا و  -٥

، املرفق الثاين)، وكذلك بقرار اللجنة يف A/74/20استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
ــــية، فريقًا عامًال يف إطار بند جدول أعما ــــها بأن تنشــــئ، مبوجب خطة عمل مخس ل الدورة نفس

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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وأشـــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ اللجنة كانت قد اتَّفقت على انتخاب أعضـــاء مكتب الفريق   -٦
بداية  يف د البعيديف إطار بند جدول األعمال املتعلق باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمالعامل 
ة وتعمم من م إىل األمانقدَّاليت ســُت ،للجنة الفرعية على أســاس الترشــيحات الســابعة واخلمســنيالدورة 
املكتب ســــوف يقود  فقت أيضــــًا على أنَّاللجنة كانت قد اتَّ خالل فترة ما بني الدورات، وأنَّخالهلا 

؛ اإلطار املرجعي(أ) : خالهلاما يلي  حتديد، بغية الســـــابعة واخلمســـــنيأعمال الفريق العامل يف الدورة 
بل إدراج املســامهات املقدمة من املنظمات غري احلكومية وقطاع ، مبا يشــمل ســالعملو(ب) أســاليب 

  . العملو(ج) خطة  ؛الصناعة والقطاع اخلاص عن طريق الدول األعضاء يف اللجنة
من وفود اليت ُقدِّمت  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير الترشـــــيحات لعضـــــوية املكتب  -٧

  .بني الدوراتان خالل فترة ما اإلمارات العربية املتحدة وسويسرا واهلند والياب
ضًا   -٨ شاورات أنوالحظت أي مع ُعقدت  انتخاب أعضاء املكتب حول مكثفةغري رمسية  م

ـــابعة واخلمســـني على هامش الدورةالوفود املهتمة  ويف هذا الصـــدد، أحاطت اللجنة الفرعية . الس
  املشاورات غري الرمسية.علمًا، مع التقدير، جبهود وفد جنوب أفريقيا يف رئاسة تلك 

وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أهنا مل تســتطع انتخاب أعضــاء مكتب الفريق العامل يف إطار   -٩
شطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدببند جدول األعمال املتعلق  ستدامة أن وأن الفريق العامل مل  ا

 أســــاليب العمل وال خطة العمل.اإلطار املرجعي وال ُيوضــــع ومل  ،الدورة خالليعقد اجتماعات 
 الفريق العامل رئيس واحد ونائب واحد له. يكون ملكتبغري أن اللجنة الفرعية اتفقت على أن 

جمموعة املبادئ التوجيهية التقنية بشـــــأن أفضـــــل  علىتوافق يف اآلراء  ما حتقق من أنَّ ُرئيو -١٠
لعمل معًا من أجل احلفاظ على املمارســــــات أظهر قدرة مجيع الدول األعضــــــاء يف اللجنة على ا

العمل الذي أفضـــى إىل حتقيق هذا اإلجناز كان منوذجًا ممتازًا  الفضـــاء لصـــاحل البشـــرية قاطبة، وأنَّ
ه أسهم يف إرساء الشفافية والثقة فيما بني للممارسات املطلوبة يف جمال الدبلوماسية الفضائية، وأنَّ

  الدول األعضاء يف اللجنة. 
ستخدام  ٢١لااملبادئ التوجيهية  وُرئي أنَّ  -١١ املعتمدة متثِّل أفضل املمارسات املتبعة من أجل ا

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

حد الوفود و  -١٢ جة واملبـادئ التوجيهيـة  أنَّرأى أ لديبـا عام  ٢١لاا هتا اللجنـة يف  اليت اعتمـد
آمنة  أوضــاعهتيئة ضــمان  صــوبتشــكِّل خطوة مهمة، لكنها ليســت ســوى خطوة أوىل  ٢٠١٩

ــتخدام الفضــاء اخلارجي لألغراض الســلمية، وأنَّ ــياق  ومســتدامة الس تبادل اخلربات الوطنية يف س
حتديد املجاالت اليت تكون له فوائد متعددة، منها املســـــاعدة على ســـــتلك املبادئ التوجيهية تنفيذ 

ادئ التوجيهية ذات الصــلة. تتطلب مزيدًا من العمل، واليت قد ميكن معاجلتها عن طريق حتديث املب
، رغم اعتمادها، ال تتصــــدى جلميع ٢١لاالديباجة واملبادئ التوجيهية  الوفد أيضــــًا أنَّرأى ذلك و

  املخاطر ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 
 ورأت بعض الوفود أنَّ هناك حاجة ملواصــــــلة العمل التحليلي ووضــــــع مبادئ توجيهية  -١٣

جديدة بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وأنَّه يوجد بالفعل أســـاس جيد 
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ليســـتند إليه هذا العمل، أال وهو النصـــوص اليت مل يتمكن الفريق العامل الســـابق املعين باســـتدامة 
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا. 

ـــنوات من أن على الدول، بعد أن أنفقتورأت بعض الوفود   -١٤ ـــاق العمل ال س وضـــع يف ش
املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، أن تركِّز جهودها اآلن 

  . تنفيذهاعلى 
اللجنة ينبغي أن تكون املحفل الرئيســــي إلجراء حوار مؤســــســــي  ورأت بعض الوفود أنَّ  -١٥

  . املعتمدة ٢١لامتواصل حول املسائل املتعلقة بتنفيذ واستعراض املبادئ التوجيهية 
ضــــمان اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء  العمل علىتنســــيق بعض الوفود أن من املهم  ورأت  -١٦

ـــــتيعاب آراء  وإدارته على حنو يكفلاخلارجي يف األمد البعيد  دوائر الصـــــناعة والقطاع اخلاص اس
  واالستفادة من خرباهتا التقنية.

بادئ التوجيهية او  -١٧ لدول امل تدارس ا مدة  ٢١لُرئي أن من الضــــــروري أن ت يذها املعت وتنف
لتجنب التفتت يف نظم حوكمة أنشــــطة الفضــــاء  الطوعي على الصــــعيد الوطين تدارســــًا منســــقًا

  لك املبادئ التوجيهية.الطابع غري امللزم لت وذلك باألخص بسبباخلارجي، 
خذت بالفعل أو جيري اتِّخاذها من وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بعدد من التدابري اليت اتُّ  -١٨

ضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومشلت هذه  شطة الف ستدامة أن شأن ا أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب
ات الصلة وحتديثها؛ وتسجيل األجسام استعراض التشريعات املحلية ذ ،التدابري، من بني مجلة أمور

الفضــــائية؛ واإلشــــعارات الســــابقة لإلطالق؛ ووضــــع املعايري ألنشــــطة تقدمي اخلدمات يف املدار 
ولعمليات االلتقاء والتقارب؛ وتنفيذ التوجيهات املتعلقة بالسياسات الوطنية بشأن الفضاء؛ وإعالن 

طاع اخلاص من أجل وضــــــع جمموعة من مبادئ الســــــماح باحلموالت؛ واجلهود اليت يبذهلا الق
؛ واســـتحداث "أنواع خضـــراء من وتعهدهاأمان التحليق يف الفضـــاء  الفضـــلى بشـــأن املمارســـات

  الوقود الداسر" واستخدامها لدعم االستكشاف املستدام.
أيضــــًا بطائفة متنوعة من املبادرات ذات الصــــلة بتنفيذ املبادئ علمًا وأحاطت اللجنة الفرعية   -١٩

، وهي نظام للتتبع )NETRA( مثل إنشــــاء شــــبكة "نترا" لتتبُّع األجســــام الفضــــائية وحتليلهاالتوجيهية، 
ستهالل مبادرة جديدة تابعة للملتقى  والتحليل يهدف إىل ضائي؛ وا تعزيز القدرة على رصد احلطام الف

 اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ هتدف إىل حتسني فهم قانون الفضاء وزيادة القدرة
تنقيحها؛ وإطالق مشــروع والســياســات الفضــائية الوطنية وعلى صــوغ التشــريعات الفضــائية الوطنية 

مكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي املعنون "قانون الفضـــــاء للقوى الفاعلة اجلديدة يف الفضـــــاء: تعزيز 
ضاء لبناء القدرات املسؤولية يف تنفيذ األنشطة الفضائية الوطنية"؛ وبرنامج املؤسسة اهلندية ألحباث الف

  .")UNNATI(برنامج " يف جمال جتميع السواتل النانونية والتدريب يف إطار اليونيسبيس
على هامش الدورة متها الفعالية اجلانبية اليت نظَّبمع التقدير  علمًااللجنة الفرعية أحاطت و  -٢٠

"فرص وحتديات التعاون الدويل  حول موضوعمؤسسة العامل اآلمن وقت الغداء السابعة واخلمسني 
، اليت عقدت تناولت حلقة النقاشوعلى تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن االستدامة يف األمد البعيد". 

  اإلذن باألنشطة الفضائية واإلشراف عليها وتنفيذها.  حول كيفيةمتنوعة  جتارب خالهلا،
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أدوات ووســـــائل تراعي االحتياجات  الســـــتكشـــــافهناك حاجة  أنَّوفود رأى أحد الو  -٢١
، وكذلك بشـــــأن االســـــتدامة يف األمد البعيد اخلاصـــــة للبلدان النامية عند تنفيذ املبادئ التوجيهية

الوفد أيضــــــًا أنَّ اإلجراءات ذات الصــــــلة رأى ذلك احلاجة إىل بناء القدرات يف هذا الصــــــدد. و
مد البعيد ينبغي أن تأخذ يف احلســــبان احتياجات الوفود الصــــغرية وأن االســــتدامة يف األعمليات ب

  تستوعب وجهات نظر الدول اليت ختطو خطواهتا األوىل يف أنشطتها الفضائية. 
املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أال  وُرئي أنَّ  -٢٢

اســتحداث التكنولوجيات الفضــائية واســتخدامها الباع الطويل يف  ذاتتصــبح أداة تســتخدمها البلدان 
  . تنشد استحداث واستخدام تكنولوجيات فضائيةلفرض قيود على الدول األخرى اليت 

املبادئ التوجيهية الطوعية ينبغي أن تركز على هتيئة بيئة مستقرة وآمنة للعمليات  وُرئي أنَّ  -٢٣
ستخدا ضائية، مع املحافظة على ا سلمية وإبقائها مفتوحة أمام التعاون الدويل الف مها يف األغراض ال

األجيال احلالية واملقبلة لصاحل مجيع البلدان، بصرف النظر عن مستوى تقدُّمها االقتصادي أو لدى 
  العلمي ودون متييز من أيِّ نوع ومع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ املساواة. 

معاجلة اآلثار البيئية الســــــلبية اليت ميكن أن تترتب على األنشــــــطة  هناك حاجة إىل وُرئي أنَّ  -٢٤
من احلطام؛ وأنَّه ال ينبغي  خاليًا الفضاء اخلارجي إلبقاءه يتعني على الدول أن تعمل سويًّا الفضائية؛ وأنَّ

  احلماية.  البيئتني كلتيهما حتتاجان إىل إجياد انقسام مصطنع بني بيئة األرض وبيئة الفضاء اخلارجي، ألنَّ
 احلفاظ على اســـتخدام بيئة الفضـــاء اخلارجي لألغراض الســـلمية من الضـــروري وُرئي أنَّ  -٢٥

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

ـــة للحيلولة  أنَّرأى أحد الوفود و  -٢٦ ـــاحة جديدة احلاجة ماس دون أن يغدو الفضـــاء اخلارجي س
ــــباقات التســــلُّ ح، على حنو يهدِّد الســــلم واألمن على الصــــعيدين اإلقليمي والدويل، للصــــراعات وس

الوفد أيضــًا الدول املرتادة ذلك يهدِّد اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وشــجَّع   كما
 وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي.  دئة يفبأال تكون الباعلى االلتزام  ر مسؤولياهتادِّاليت تق للفضاء

 


