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 الفصل األول 
  

مة     مقد ِّ
عقدت لجنة استتتتخدام الفضتتتاء الخارجي في األغراض الستتتلمية دورتها الرابعة والستتتتين في فيينا، من  -1

، في شتتتتكل هجين رحضتتتتوريا وعبر اإلنترنتأ. وكان أعضتتتتاء 2021أيلول/ستتتتبتمبر  3آب/أغستتتتطس إلى  25
 مكتبها على النحو التالي:

 بيسو ررومانياأ-ماريوس إيوان الرئيس 
 انسيس تشيزيا رنيجيرياأفر  النائب األول للرئيس 
ر   نيكوالس بوتيرو فارون ركولومبياأ النائب الثاني للرئيس/المقر ِّ

  
 اجتماعات الهيئتين الفرعيتين -ألف 

عقتدت اللجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة، التتابعتة للجنتة استتتتتتتتتتتتتتتختدام الفضتتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي في األغراض   -2
، في شتتتتتكل هجين، تحت 2021نيستتتتتان/أبريل   30إلى  19الستتتتتلمية، دورتها الثامنة والخمستتتتتين في فيينا، من 

 أ.A/AC.105/1240رئاسة ناتاليا أرشينار رسويسراأ. وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضًا على اللجنة ر

وعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استتتتتتتخدام الفضتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتلمية،   -3
في شتتكل هجين أيضتتا، تحت رئاستتة  2021حزيران/يونيه    11أيار/مايو إلى  31دورتها الستتتين في فيينا، من  

 أ.A/AC.105/1243سيتسوكو راليابانأ. وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضًا على اللجنة رأوكي 

  
 إقرار جدول األعمال -باء 

 أقرَّت اللجنة في جلستها االفتتاحية جدول األعمال التالي: -4

 افتتاح الدورة. -1 

 األعمال.إقرار جدول  -2 

 كلمة الرئيس. -3 

 تباُدل عام لآلراء. -4 

 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. -5 

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين. -6 

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين. -7 

 الفضاء والتنمية المستدامة. -8 

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة. -9 

 الفضاء والمياه. -10 

 الفضاء وتغير المناخ. -11 

 استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة. -12 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل. -13 

 بتكار في مجال الفضاء.االستكشاف واال -14 

 ".2030خطة "الفضاء  -15 

 مسائل أخرى. -16 

م إلى الجمعية العامة. -17   تقرير اللجنة المقدَّ
  

 العضوية -جيم 
العتتتتتتامتتتتتتة   - 5 الجمعيتتتتتتة  لقرارات  رد   1472وفقتتتتتتًا  رد   1721و   ، أ 14- ألف    ، أ 28- رد   3182و   ، أ 16- هتتتتتتاء 
 ، 71/ 66و   ، 97/ 65و   ، 217/ 62و   ، 116/ 59و   ، 116/ 57و   ، 51/ 56و   ، 33/ 49و   ، 16/ 35و   بتتتتتاء،   196/ 32و 
راتهتتتتا    82/ 74و   77/ 72و   ، 90/ 71و   ، 85/ 69و   ، 75/ 68و   518/ 70و   ، 528/ 67و   ، 412/ 67و   ، 315/ 45ومقرَّ
التالية: االتحاد    95، كانت لجنة استتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتلمية مؤلَّفًة من الدول ال 517/ 73و 

األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات  الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتين،  
اإلستالميةأ، إيطاليا، باراغواي، باكستتان، البحرين،  - العربية المتحدة، إندونيستيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران رجمهورية 
المتعددة القومياتأ، بيرو، بيالروس،  - بوليفيا ردولة   البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاستتتتتتتتتو، بولندا، 

تايلند، تركيا، تشتتتتتاد، تشتتتتتيكيا، تونس، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية الستتتتتورية، جمهورية كوريا،  
ان، الستتويد،  جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، ستتري النكا، الستتلفادور، ستتلوفاكيا، ستتنغافورة، الستتنغال، الستتود 

البوليفاريةأ، فنلندا،    – ستتويستترا، ستتيراليون، شتتيلي، الصتتين، العراا، عمان، غانا، فرنستتا، الفلبين، فنزويال رجمهورية  
فييت نام، قبرص، قطر، كازاخستتتتتتان، الكاميرون، كندا، كوبا، كوستتتتتتاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكستتتتتمبر ، ليبيا،  

المملكة العربية الستتعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتمالية،    ماليزيا، مصتتر، المغرب، المكستتيك، 
منغوليا، موريشيوس، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة 

 األمريكية، اليابان، اليونان. 
  

 الحضور -دال 
التالية األعضاء في اللجنة: االتحاد الروسي، أذربيجان، األرجنتين،  76لو الدول الحضر الدورة ممث  -6

األردن، أرمينيا، إستبانيا، أستتراليا، إسترائيل، إكوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيستيا، أوروغواي،  
برازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا،  اإلسالميةأ، إيطاليا، باراغواي، باكستان، ال-أوكرانيا، إيران رجمهورية

بيرو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشتتيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية الستتورية، جمهورية 
كوريا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، ستتتتتري النكا، الستتتتتلفادور، ستتتتتلوفاكيا، ستتتتتنغافورة، الستتتتتودان، الستتتتتويد،  

البوليفاريةأ، فنلندا، قبرص، –يلي، الصتين، العراا، عمان، غانا، فرنستا، الفلبين، فنزويال رجمهوريةستويسترا، شت 
قطر، كندا، كوبا، كوستتتاريكا، كولومبيا، كينيا، لكستتمبر ، ماليزيا، مصتتر، المغرب، المكستتيك، المملكة العربية  

النرويج، النمستا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا،  الستعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتمالية، 
 الهند، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

وحضتتتتتتر الدورة ممثلون عن االتحاد األوروبي بصتتتتتتفته مرالبًا دائمًا لدى اللجنة ووفقًا لقراري الجمعية   -7
 .73/91و 65/276العامة 

https://undocs.org/ar/A/RES/1472(XIV)
https://undocs.org/ar/A/RES/1472(XIV)
https://undocs.org/ar/A/RES/1721(XVI)
https://undocs.org/ar/A/RES/1721(XVI)
https://undocs.org/ar/A/RES/3182(XXVIII)
https://undocs.org/ar/A/RES/3182(XXVIII)
http://undocs.org/ar/A/RES/32/196
http://undocs.org/ar/A/RES/32/196
http://undocs.org/ar/A/RES/35/16
http://undocs.org/ar/A/RES/35/16
http://undocs.org/ar/A/RES/49/33
http://undocs.org/ar/A/RES/49/33
http://undocs.org/ar/A/RES/56/51
http://undocs.org/ar/A/RES/56/51
http://undocs.org/ar/A/RES/57/116
http://undocs.org/ar/A/RES/57/116
http://undocs.org/ar/A/RES/59/116
http://undocs.org/ar/A/RES/59/116
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/65/97
http://undocs.org/ar/A/RES/65/97
http://undocs.org/ar/A/RES/66/71
http://undocs.org/ar/A/RES/66/71
http://undocs.org/ar/A/RES/68/75
http://undocs.org/ar/A/RES/68/75
http://undocs.org/ar/A/RES/69/85
http://undocs.org/ar/A/RES/69/85
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
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وحضتتتتتر الدورة مراقبون عن اللجنة االقتصتتتتتادية واالجتماعية آلستتتتتيا والمحية الهادة التابعة لألمانة  -8
مم المتحدة للبيئة،  العامة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، واالتحاد الدولي لالتصتتتتتتتاالت، وبرنامج األ

 ومكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. 

وحضتتتتتتتتتتتتتتر الدورة مراقبون عن المنظمتات الحكوميتة الدوليتة التتاليتة التي لهتا صتتتتتتتتتتتتتتفتة مراقب دائم لدى   -9
ة لألبحاث الفلكية في نصتتف الكرة اللجنة: منظمة التعاون الفضتتائي آلستتيا والمحية الهادة، المنظمة األوروبي 

األرضتتتتتتية الجنوبي، وكالة الفضتتتتتتاء األوروبية، المنظمة األوروبية لالتصتتتتتتاالت الستتتتتتاتلية، الشتتتتتتبكة اإلستتتتتتالمية 
 المشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية رإنترسبوتنيكأ.

وحضتتتتر الدورة أيضتتتتا مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التالية التي لها صتتتتفة مراقب دائم لدى   -10
، المعهد For All Moonkindاللجنة: منظمة كانيوس الدولية، المعهد األوروبي لستتتتياستتتتات الفضتتتتاء، منظمة  

لدولي للمالحة الفضتتتتتتتتتتتائية، األمريكي لقانون المالحة الجوية والفضتتتتتتتتتتتاء والطيران التجاري، االتحاد ا-األيبيري 
االتحتاد الفلكي التدولي، رابطتة القتانون التدولي، المنظمتة التدوليتة لتوحيتد المقتاييس، جتامعتة الفضتتتتتتتتتتتتتتتاء التدوليتة، 
رابطة القرية القمرية، الجمعية الفضتتتتائية الوطنية، جائزة األمير ستتتتلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، اللجنة 

األرضية، مؤسسة العالم اآلمن، المجلس االستشاري لجيل الفضاء، االتحاد -لشمسيةالعلمية المعنية بالفيزياء ا
 الجامعي الدولي للهندسة الفضائية.

قائمة بممث ِّلي الدول األعضتتتتاء في اللجنة وهيئات األمم   A/AC.105/2021/INF/1وترد في الوثيقة   -11
 المتحدة وغيرها من المنظمات، الذين حضروا الدورة.

  
 لكلمات العامةا -هاء 

تكلم ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة خالل التبادل العام لآلراء: االتحاد الروسي، أذربيجان،   -12
-األرجنتين، إستبانيا، أستتراليا، إسترائيل، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيستيا، أوكرانيا، إيران رجمهورية

باراغواي، باكستتتتتتتتان، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشتتتتتتتيكيا،  اإلستتتتتتتالميةأ، إيطاليا،  
الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، ستتتتتتري النكا، ستتتتتتلوفاكيا، ستتتتتتنغافورة،  

يةأ، فنلندا، قطر، كندا، كوبا،  البوليفار –الستتويد، ستتويستترا، شتتيلي، والصتتين، فرنستتا، الفلبين، فنزويال رجمهورية
كوستتتاريكا، كولومبيا، كينيا، لكستتمبر ، ماليزيا، مصتتر، المكستتيك، المملكة العربية الستتعودية، المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتتتتتتتتتتتتمالية، النرويج، النمستتتتتتتتتتتتتا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الواليات 

والصتتتتتتتتتتتتتتين. وألقى ممثتل   77اليونتان. وألقى ممثتل كوستتتتتتتتتتتتتتتتاريكتا كلمتة نيتابتة عن مجموعتة الالمتحتدة، اليتابتان،  
والصتتتتتين. وتكلم ممثل االتحاد األوروبي، بصتتتتتفته مراقب، نيابة عن    77كوستتتتتتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة ال

الفضتتتتتتائي آلستتتتتتيا االتحاد األوروبي والدول األعضتتتتتتاء فيه. كما تكلم المراقبون والمرالبات عن منظمة التعاون  
، واالتحاد الدولي For All Moonkindوالمحية الهادة، والمنظمة األوروبية لالتصتتتتتاالت الستتتتتاتلية، ومنظمة  

للمالحة الفضتتتائية، والشتتتبكة اإلستتتالمية المشتتتتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضتتتاء، وجامعة الفضتتتاء الدولية، ورابطة  
المجلس االستتتتتتشتتتتتاري لجيل الفضتتتتتاء، ومؤستتتتتستتتتتة العالم اآلمن،  القرية القمرية، والجمعية الفضتتتتتائية الوطنية، و 
 واالتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائية.

آب/أغستتتتتتتتطس، ألقى الرئيس كلمة أكد فيها على أهمية تدعيم  25المعقودة في  770وفي الجلستتتتتتتتة   -13
مرض فيروس كورونا  وتوستتتتتتتيع دور اللجنة باعتبارها محفال لتعزيز التحاور والتعاون. وشتتتتتتتدد على أن جائحة  

أ أثرت على جميع األنشتتتتطة البشتتتترية الرئيستتتتية وكانت لها آثار على المستتتتائل المتصتتتتلة بالفضتتتتاء 19-ركوفيد
على الصتتتتتتتتتتعيدين المحلي والعالمي. وأضتتتتتتتتتتاف أنه على الرغم من هذه الحالة االستتتتتتتتتتتثنائية، تواصتتتتتتتتتتل تطوير 
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رة بهذا الشتتتأن. وفي هذا الصتتتدد، تمكنت اللجنة األنشتتتطة الفضتتتائية، وأتاح الفضتتتاء أدوات فعالة لدغاثة واإلدا
 ولجنتاها الفرعيتان من إحراز تقدم في عملها الجماعي.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه الحار بالجمهورية الدومينيكية ورواندا وستنغافورة باعتبارها أحدث أعضتاء   -14
  باعتبارهاابطة القرية القمرية دولة. كما رحب الرئيس بر  95اللجنة، التي أصتتتتتتتتتبح عدد الدول األعضتتتتتتتتتاء فيها 

 أحدث المنظمات غير الحكومية الدولية التي لديها مركز المراقب لدى اللجنة.

وفي الجلستتة نفستتها، ألقت مديرة مكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي كلمة استتتعرضتتت فيها العمل الذي  -15
دفع المكتب   2021و 2020في عامي  19-أنجزه المكتب. وشتتتتتددت على أن الوضتتتتتع المرتبة بجائحة كوفيد

إلى زيادة قدرته إلى أقصى حد في مجال استخدام المنصات االفتراضية وآليات التواصل البديلة. وأشارت إلى 
استتتتتتتمرار تنامي الطلب على الخدمات التي يقدمها المكتب إلى الدول األعضتتتتتتاء، من الخدمات االستتتتتتتشتتتتتتارية 

جستتام الفضتتائية وبناء القدرات العملية، من خالل عدة أنشتتطة برنامجية  القانونية إلى التوجيه بشتتأن تستتجيل األ
شتتتتتتتاملة تنفذ في ةل شتتتتتتتراكة وثيقة مع الدول األعضتتتتتتتاء وجهات فاعلة أخرى. وشتتتتتتتددت على األنشتتتتتتتطة التي  
يضتتتتتتتتطلع بها المكتب حاليا وتلك التي ستتتتتتتتيضتتتتتتتتطلع بها مستتتتتتتتتقبال في إطار شتتتتتتتتراكة مع مجموعة متنوعة من  

 سيما لفائدة البلدان النامية. أصحاب المصلحة، وال

يوافق الذكرى الستتتتين ألول رحلة فضتتتائية مأهولة    2021نيستتتان/أبريل    12وأشتتتارت اللجنة إلى أن يوم  - 16
على اإلطالا، قام بها رائد الفضتتاء الستتوفياتي يوري غاغارين، مما مهد الستتبيل أمام استتتكشتتاف الفضتتاء لما فيه  

، 271/ 65، أشارت اللجنة أيضا إلى أن الجمعية العامة أعلنت، في قرارها  خير البشرية جمعاء. وفي هذا السياا 
نيستتتان/أبريل يوما دوليا للرحلة البشتتترية إلى الفضتتتاء لالحتفال ببداية عصتتتر الفضتتتاء للبشتتترية، معيدة من ثم   12

فضتتتتتاء في تحقيق أهداف التنمية المستتتتتتدامة وزيادة رفاه الدول والشتتتتتعوب تأكيد اإلستتتتتهام الهام لعلوم وتكنولوجيا ال 
 وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية. 

والحظت اللجنة مع األستتتتف وفاة رايموندو غونزاليس أنينات من شتتتتيلي، الذي شتتتتغل منصتتتتب رئيس  -17
للجنتتة، والنتتائتتب الثتتاني لرئيس/مقرر اللجنتتة، ورئيس اللجنتتة الفرعيتتة القتتانونيتتة،  اللجنتتة، والنتتائتتب األول لرئيس ا

 وكان مساهما نشطا لسنوات عديدة في عمل اللجنة ككل. 

 واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية: -18

كيف يؤثر الضتتوء االصتتطناعي والشتتبكات الستتاتلية على ستتمائنا الليلية   –"تلوث الفضتتاء  رأأ 
مه ممثل النمسا؛وأ  بحاثنا"، قدَّ

مه ممثل شيلي؛ ربأ   "برنامج الفضاء الشيلي، فرص التعاون والتنمية"، قدَّ

مته ممثلة الصين؛ رجأ   "التشويش على النظام العالمي لسواتل المالحة والحلول المشتركة"، قدَّ

مه  ردأ   ممثل الصين؛"التقدم والتعاون الدولي: البرنامج الصيني للفضاء المأهول"، قدَّ

"لمحة عامة عن أنشتطة لجنة التنستيق المشتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي   رهأ 
مه ممثل ألمانيا؛  وآخر المستجدات فيما يخص وثائقها"، قدَّ

مه ممث ِّل الهند؛ روأ   "البعثات الفضائية الهندية األخيرة"، قدَّ

للهندستتتتتة الفضتتتتتائية بشتتتتتأن الستتتتتياستتتتتات الحكومية الداعمة "مبادرة االتحاد الجامعي الدولي  رزأ 
مه المراقب عن االتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائية؛  للتعليم في مجال الفضاء"، قدَّ

http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
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مه ممثل  Gateway"برنامج أرتميس، علم وأدوات الفيزياء الشتتتتتتتتتمستتتتتتتتتية على منصتتتتتتتتتة   رحأ  "، قدَّ
 وروبية؛الواليات المتحدة والمراقب عن وكالة الفضاء األ

"وجهات نظر من الواليات المتحدة بشتتتتأن تعايش رواستتتتتدامةأ التشتتتتكيالت الستتتتاتلية الكبيرة   رطأ 
مته ممثلتا الواليات المتحدة.  وعلم الفلك راألرضيأ"، قدَّ

واتفقت اللجنة على أنها ال تزال توفر، مع لجنتيها الفرعيتين، وبدعم من مكتب شتتتتتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتتتتتاء  -19
ليًّا فريدًا مناطًا به تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه  الخارجي، محفاًل دو 

في األغراض الستتتتلمية، وبأنها توفر بيئة مناستتتتبة لمناقشتتتتة المستتتتائل التي تؤثر تأثيرا كبيرا على مستتتتيرة التنمية  
 لدى الدول من أجل تحسين أحوال البشرية.

الفضائية على نحو كبير في السنوات األخيرة، مع دخول المزيد من والحظت اللجنة تكثف األنشطة   -20
 الجهات الفاعلة في مضمار الفضاء ووضع المزيد من األجسام في الفضاء الخارجي.

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود ويستتتتتتكشتتتتتف جميع الستتتتتبل   -21
تام من الفوائد التي توفرها اللجنة ولجنتاها الفرعيتان من أجل تحقيق والوستتتتتتتائل الممكنة لالستتتتتتتتفادة على نحو 

 األهداف المشتركة لجميع البلدان بشأن المسائل ذات الصلة بالفضاء.

ورأت بعض الوفود أن التعتاون بشتتتتتتتتتتتتتتتأن بنتاء محطتة األبحتاث القمريتة التدوليتة التي يجري التخطية   -22
فرصتا جديدة لجميع الدول المهتمة بمواصتلة   يهيئين من شتأنه أن إلنشتائها بمبادرة من االتحاد الروستي والصت 

  .استكشاف الفضاء الخارجي واألجرام السماوية

ورأت بعض الوفود أن تعاون الدول والقطاع الخاص له أهمية حاستتتتتتتتتتمة بالنستتتتتتتتتتبة لبرنامج أرتميس،  -23
 .على سطح القمر شخص ملون وأول الذي يعتزم إنزال أول امرأة 

ض الوفود أن التحديات الناجمة عن وضتتتتتتتتتتع تشتتتتتتتتتتكيالت مؤلفة من أعداد ضتتتتتتتتتتخمة وبالغة ورأت بع -24
 الذي االزدحام الشتتتتديد للمدار األرضتتتتي المنخفض  بما في ذلكالضتتتتخامة من الستتتتواتل في الفضتتتتاء الخارجي،  

يحول دون وصتتتتتتتتتتتتتتول البلتتدان النتتاميتتة إلى ذلتتك المتتدار على نحو عتتادل، واإلشتتتتتتتتتتتتتتغتتال المفرط للترددات التي  
يخصتتتصتتتها االتحاد الدولي لالتصتتتاالت، وخطر المستتتاس بالستتتيادة الوطنية والتناقضتتتات التنظيمية، ينبغي أن 

 .ُتتناَول على سبيل األولوية في عمل اللجنة

الحوار في محفل متعدد األطراف، مثل اللجنة، يوفر الفرص األفضل  ورأت بعض الوفود أنَّ تواصل   -25
لتعزيز التعاون والتنستتتتتتيق وتبادل المعلومات على الصتتتتتتعيد الدولي بصتتتتتتورة فعالة ومثمرة، وهو أمر ضتتتتتتروري 

 لضمان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

انخراطا متزايدا في األنشتتتتتتطة الفضتتتتتتائية وأنها تشتتتتتتارك  ورأت بعض الوفود أن البلدان النامية تنخرط -26
مشتتتتتتتتاركة فعالة في مناقشتتتتتتتتات اللجنة، وأن بعض هذه البلدان قد قطعت أشتتتتتتتتواطا هامة في تطوير األنشتتتتتتتتطة  
الفضتتتتتائية، لكن بلدانا أخرى ال تزال في المراحل األولى لصتتتتتو  برامجها وستتتتتياستتتتتاتها الفضتتتتتائية. وتماشتتتتتيًا مع  

ولي في أنشتطة الفضتاء الخارجي، ال بد من العمل على توستيع نطاا مشتاركة البلدان  هدف تعزيز التعاون الد
النامية من خالل المساعدة النشطة من جانب البلدان المتقد ِّمة في مجال ارتياد الفضاء ومكتب شؤون الفضاء 

ات العاملين في الخارجي. ومن ثم، فإن بناء القدرات والمستتتتتاعدة التقنية هما عامالن رئيستتتتتيان في توستتتتتيع قدر 
 هذا الميدان، حيث يتيحان لهم اكتساب الخبرة والمعرفة من البلدان األكثر تقدما في مجال ارتياد الفضاء.

ورأت بعض الوفود أن التعاون الدولي في مجال استتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتاف الفضتتتتتتتتتاء الخارجي واستتتتتتتتتتخدامه في   -27
رتبتها على ستتتلم التنمية، دون تمييز  األغراض الستتتلمية ال يزال يصتتتب في مصتتتلحة جميع البلدان، أيا كانت م

 من أي نوع ومع إيالء االعتبار الواجب لمبدأ المساواة. 
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ورأت بعض الوفود أن استتتتتتتتتتمرار التعاون والتنستتتتتتتتتيق الدوليين من أجل إرستتتتتتتتتاء ممارستتتتتتتتتات ومعايير   -28
فاعلة في مشتتتتركة ستتتتكون له أهمية خاصتتتة، وستتتيستتتهم أيضتتتا في الشتتتفافية وبناء الثقة بين مختلف الجهات ال

 الفضاء، مما يحد من مخاطر الحوادث والتضارب المحتمل.

ورئي أن عمل الفريق العامل الجديد المعني باستتتتتتتتتدامة أنشتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد  -29
يمكن تنظيمه في شتتقين، أحدهما تشتتغيلي وتقني، واآلخر ستتياستتاتي وتنظيمي، مما يمك ِّن من تناوله على نحو 

ة التوجيهية للجنة بشتتتتتتتتتأن الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أيضتتتتتتتتتًا أن تنفيذ المباد  ىغير تزامني. ورأو تتابعي  
استتتتدامة أنشتتتطة الفضتتتاء الخارجي في األمد البعيد ستتتيستتتتلزم تعزيز التنستتتيق الدولي، على ستتتبيل المثال، في 

 .مجاالت تبادل المعلومات، وتوحيد المعايير، واآلليات الدولية الجديدة المحتملة

، الذي يتضتتتتتمن 2020لعام لتقريره الستتتتتنوي ورحبت اللجنة بنشتتتتتر مكتب شتتتتتؤون الفضتتتتتاء الخارجي  -30
 وخططه للمستقبل. 2020وصفا شامال ألنشطة المكتب وبرامجه التعاونية وبرامج شراكاته وإنجازاته في عام 

والحظت اللجنة مع التقدير المعرضتتتتتتتتتتتين اللذين أليما في بهو مركز فيينا الدولي بالتزامن مع دورتها   -31
معرض نظمه االتحاد الروستتي لالحتفال بالذكرى الستتنوية الستتتين لرحلة يوري غاغارين    وهماالرابعة والستتتين،  

؛ ومعرض عن  2021آب/أغستتتتطس   26الفضتتتتائية وزاره وزير خارجية االتحاد الروستتتتي ستتتتيرجي الفروف في 
 .اتفاقات أرتميس، نظمته الواليات المتحدة

 أثناء الدورة:وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم الفعاليات التالية  -32

"مناقشتتتتتتة مواضتتتتتتيعية بين المالحين الفضتتتتتتائيين ورواد الفضتتتتتتاء بشتتتتتتأن الجوانب التاريخية   رأأ 
تطويرها"،  وآفاا  ‘روسكوسموس’للبرامج المأهولة التي تنظمها المؤسسة الحكومية الروسية لألنشطة الفضائية 

 نظمها االتحاد الروسي؛

الحتتتتتالتتتتتة/المنظورات"، نظمتهتتتتتا  طة القمرية المستدامة:"فريق الخبراء العالمي المعني باألنش ربأ 
 رابطة القرية القمرية؛

"تعزيز استتتتتدامة الفضتتتتاء: التوعية وبناء القدرات المتصتتتتلة بتنفيذ المبادة التوجيهية بشتتتتأن   رجأ 
استتتتتتدامة أنشتتتتتطة الفضتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد"، تشتتتتتاركت في تنظيمها المملكة المتحدة ومكتب شتتتتتؤون  

 الخارجي؛ الفضاء

"اإلعالن عن فرصتتتتتتة للجولة الثانية من برنامج الزمالة الدراستتتتتتية بشتتتتتتأن ستتتتتتلستتتتتتلة تجارب  ردأ 
أ"، تشتتتتاركت في تنظيمها وكالة HyperGESالجاذبية المفرطة باستتتتتخدام جهاز الطرد المركزي الكبيرِّ الُقطر ر

 الفضاء األوروبية ومكتب شؤون الفضاء الخارجي؛

 مل المناخي"، نظمتها النمسا؛"الفضاء في خدمة الع رهأ 

"استتتتتتدامة الفضتتتتتاء: دراستتتتتة بشتتتتتأن مشتتتتتاركة أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة"، تشتتتتتاركت في تنظيمها   روأ 
 اإلمارات العربية المتحدة ومكتب شؤون الفضاء الخارجي؛

 "بناء النظم اإليكولوجية الفضائية في البلدان الناشئة في مجال الفضاء"، نظمتها سلوفاكيا.  رزأ  
  

 ماد تقرير اللجنةاعت -واو 
، بعد النظر في مختلف  2021أيلول/ستتتتتتتتبتمبر   3، المعقودة في  785اعتمدت اللجنة، في جلستتتتتتتتتها   -33

م إلى الجمعية العامة، الذي يتضمَّن التوصيات والقرارات الواردة أدناه.  البنود المعروضة عليها، تقريرها المقدَّ
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 الفصل الثاني 
 

 التوصيات والقرارات  
 

 سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -ألف 
، واصتتتتتتتتتتتتتتلت اللجنة  74/82من قرار الجمعية العامة   15، والفقرة  75/92وفقًا لقرار الجمعية العامة   -34
نظر، على ستبيل األولوية، في ستبل ووستائل مواصتلة استتخدام الفضتاء الخارجي في األغراض الستلمية، كما  ال

واصتتلت بحث المنظور األوستتع نطاقًا ألمن الفضتتاء وما يرتبة بذلك من أمور يمكن أن تفيد في ضتتمان تنفيذ  
لى الصتتتعيد الدولي واإلقليمي األنشتتتطة الفضتتتائية بأمان وبروح المستتتؤولية، بما في ذلك ستتتبل تعزيز التعاون ع

 واألقاليمي تحقيقًا لذلك الهدف.

اإلستتتتتتالميةأ -وتكلَّم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروستتتتتتي وإندونيستتتتتتيا وإيران رجمهورية -35
البوليفاريةأ وكندا والمكستتتتتتتيك والهند والواليات المتحدة واليابان.  –وتايلند وشتتتتتتتيلي والصتتتتتتتين وفنزويال رجمهورية

 أثناء التبادل العام لآلراء، أدلى ممث ِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند.و 

 واتفقت اللجنة على أن لها دورًا أستتتتتتتتاستتتتتتتتيًا تؤديه في ضتتتتتتتتمان الحفاظ على استتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتاء الخارجي  - 36
والقانونية ومن خالل تشتتجيع الحوار وتبادل  في األغراض الستتلمية، من خالل أعمالها في المجاالت العلمية والتقنية  

 المعلومات على الصعيد الدولي بشأن مختلف المواضيع المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه. 

ورأت بعض الوفود أن المستتتتتتتتتتتتتتؤولية تقع على جميع الدول المرتادة للفضتتتتتتتتتتتتتتاء بالمحافظة على فوائد  -37
 بها، من خالل التقدم المحرز في تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.الفضاء الخارجي وتعزيز انتفاع الجميع 

ورأت بعض الوفود أن من المهم أن تنفَّذ األنشتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتائية وفقًا للقانون الدولي والقواعد واللوائح   -38
 والمعايير الدولية لضمان استخدام الفضاء على نحو مستدام في األغراض السلمية.

ابير الشتتتفافية وبناء الثقة أستتتاستتتيةس لضتتتمان استتتتخدام الفضتتتاء الخارجي في  ورأت بعض الوفود أن تد -39
األغراض الستتتتلمية. وأشتتتتارت الوفود نفستتتتها إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشتتتتفافية 

وشتتتتجعت الدول على تنفيذ ما ورد به من    2013أ لعام A/68/189وبناء الثقة في أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي ر
 توصيات وتدابير مالئمة.

ورحبت بعض الوفود بتقرير األمين العام بشتتتتتتتتتأن "الحد من التهديدات الفضتتتتتتتتتائية عن طريق معايير   -40
، فأكدت على أهمية إجراء حوار 2021لعام أ A/76/77وقواعد ومبادة تضتتتتتتتتبة أنماط الستتتتتتتتلوك المستتتتتتتتؤول" ر

 دولي بشأن تعزيز اتخاذ التدابير الطوعية لضبة العمليات المسؤولة في الفضاء الخارجي.

ورأت بعض الوفود أن المبادة التوجيهية للجنة استتتتتتتخدام الفضتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتلمية   -41
د مبادة أستتتتتتاستتتتتتية يرتكز عليها االستتتتتتتخدام اآلمن بشتتتتتتأن استتتتتتتدامة أنشتتتتتتطة الفضتتتتتتاء الخارجي في األمد البعي 

 والمسؤول للفضاء الخارجي.

ورأت بعض الوفود أن اللجنة ليستتتت محفال مخصتتتصتتتا لمستتتائل نزع الستتتالح في الفضتتتاء الخارجي،   -42
أنها ما زالت تؤدي دورا فريدا وأستتتتتتتاستتتتتتتيا في الحوكمة العالمية والتعاون الدولي بشتتتتتتتأن الفضتتتتتتتاء الخارجي،   إال

لها أن تعزز هذا الدور. ورأت تلك الوفود أيضتتًا أن عمل اللجنة في طائفة واستتعة من المجاالت يكفل   وينبغي
استتتخدام الفضتتاء الخارجي في األغراض الستتلمية، كما أنه يشتتكل حاجزا قويا يثبة خطر حدوث ستتباا التستتلح 

ها من أجل منع حدوث ستباا  وتستليح الفضتاء الخارجي، ولذلك فإن عمل اللجنة يكم ِّل المحافل األخرى ويدعم
 .تسلح في الفضاء الخارجي

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/68/189
http://undocs.org/ar/A/76/77
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المستائل المتصتلة تحديدًا بمنع ستباا التستلح  المحافل األمثل لمناقشتةأن  وأكدت بعض الوفود مجددًا   -43
في الفضاء الخارجي واستخدام الفضاء الخارجي في أنشطة األمن القومي والمسائل ذات الصلة، هي المحافل  
ذات الواليات التي تركز على تلك المستائل، مثل مؤتمر نزع الستالح وهيئة نزع الستالح واللجنة األولى التابعة 

 للجمعية العامة.

ورئي أن جميع المناقشتتتتتتات المتعلقة باستتتتتتتخدام الفضتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتلمية ينبغي أن  -44
وغيرها من مبادة القانون الدولي للفضاء، في سياا   1967ُتجرى ضمن إطار معاهدة الفضاء الخارجي لعام 

رحات المتعلقة باستتتتتكشتتتتاف من التعاون الدولي. وأعرب الوفد نفستتتته أيضتتتتًا عن ترحيبه بجميع المبادرات والمقت 
 الفضاء الخارجي واستخدامه لصالح البشرية جمعاء.

ورئي أن خطر تستتليح الفضتتاء الخارجي يؤكد أهمية الحوار والتفاوض الدوليين، بهدف وضتتع قواعد  -45
لخطر   ملزمة قانونًا بشتتتتتتتأن الشتتتتتتتفافية وبناء الثقة، ألن التدابير غير الملزمة قانونًا ال تتصتتتتتتتدى بما فيه الكفاية

حدوث ستتباا تستتلح في الفضتتاء الخارجي. ورأى الوفد نفستته أيضتتًا أن التدابير الملزمة قانونًا ينبغي أن تركز،  
على ستتتتتبيل الضتتتتترورة األستتتتتاستتتتتية، على التأكيد مجددًا على المصتتتتتلحة المشتتتتتتركة في االستتتتتتفادة من الفضتتتتتاء 

 الدولي القائمة. الخارجي في االستخدامات واألغراض السلمية، وفقًا لمبادة القانون 

وأكدت بعض الوفود مجددًا أن منع حدوث ستباا تستلح في الفضتاء الخارجي ووضتع أستلحة من أي  -46
نوع في الفضتاء الخارجي أمرس بال  األهمية، وطلبت إلى جميع الدول، وال ستيما تلك التي لديها قدرات فضتائية 

راض الستتتتلمية من أجل منع تستتتتليحه، وأن  كبرى، أن تستتتتاهم بنشتتتتاط في استتتتتخدام الفضتتتتاء الخارجي في األغ
تمتنع عن وضتتتتتتتتتع أستتتتتتتتتلحة من أي نوع في الفضتتتتتتتتتاء الخارجي أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعارض مع هذا 
الهتدف. كمتا رأت تلتك الوفود أن الحفتاظ على بيئتة الفضتتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي في األمتد البعيتد يتطلتب التزام المجتمع  

 لخارجي أبدًا.الدولي بضمان عدم وضع أسلحة في الفضاء ا

بمنع وضتتتتتتتتتع األستتتتتتتتتلحة في الفضتتتتتتتتتاء  أن مشتتتتتتتتتروع المعاهدة المتعلقةوأكدت بعض الوفود من جديد  -47
ه  الخارجي والتهديد باستتتتتتتعمال القوة أو استتتتتتتعمالها ضتتتتتتد األجستتتتتتام الموجودة في الفضتتتتتتاء الخارجي، الذي أعدَّ

هد الطريق إلى ضتتتمان استتتتخدام الفضتتتاء االتحاد الروستتتي والصتتتين، ينبغي أن ُيتناَول بمزيد من النظر ألنه يم
 الخارجي في األغراض السلمية.

أن تهيئ منتاخ الثقتة الالزم لوضتتتتتتتتتتتتتتع تتدابير ملزمتة قتانونتا في    هتاورأت بعض الوفود أن المعتايير يمكن  -48
المستتتتقبل لتنظيم الفضتتتاء، ورحبت في هذا الستتتياا بتقرير األمين العام عن الحد من التهديدات الفضتتتائية عن  

ألنه يعم ِّق المناقشتتتة بشتتتأن القواعد   (A/76/77) معايير وقواعد ومبادة تضتتتبة أنماط الستتتلوك المستتتؤول  طريق
 المنظمة للفضاء.

ورأت بعض الوفود أنه يمكن تعزيز الستتتتتالمة واألمن في الفضتتتتتاء الخارجي من خالل تنفيذ المبادة  -49
فيف الحطام الفضتتتتتائي الصتتتتتادرة عن لجنة استتتتتتخدام الفضتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتلمية، التوجيهية لتخ

والمبادة التوجيهية بشتتتتتتأن استتتتتتتدامة أنشتتتتتتطة الفضتتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد، ورحبت بعمل الفريق العامل 
العلمية والتقنية،  المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي في األمد البعيد المنشتتتتأ في إطار اللجنة الفرعية  

 ليتكفل بمواصلة النقاش المتعلق باالستخدام المستدام للفضاء الخارجي.

ورئي أن األطر القتتانونيتتة، والتكنولوجيتتا، والبحوث، وتنميتتة القتتدرات الوطنيتتة، جميعهتتا ركتتائز هتتامتتة   -50
لحياة اليومية للناس لمعالجة مستتتتألة الحطام الفضتتتتائي بكفاءة، بالنظر إلى الخطر الحقيقي الذي يشتتتتكله على ا

 وعلى استخدام الفضاء الخارجي على نحو مأمون.

http://undocs.org/ar/A/76/77
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ورئي أن المشتتتتتاركة في أنشتتتتتطة لجنة التنستتتتتيق المشتتتتتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتتتتتائي  -51
يتعلق بتخفيف الحطام الفضتتتتائي، التي تنطوي على إجراء دراستتتتات تحليلية لمدى القدرة على إدراك قرب  فيما

الفضتتتتتتائية وتجنب االرتطام بها، من شتتتتتتأنها أن تعزز التعاون الدولي في مجال استتتتتتتخدام الفضتتتتتتاء   األجستتتتتتام
 الخارجي في األغراض السلمية.

والحظت اللجنة أن اللجنة االقتصتتتتتادية ألفريقيا استتتتتتضتتتتتافت مؤتمر القيادات األفريقية الثامن بشتتتتتأن  -52
امة، حول موضتتوع "آفاا وتحديات التنمية الفضتتائية تستتخير علوم وتكنولوجيا الفضتتاء ألغراض التنمية المستتتد

. وستتُيعقد المؤتمر في المستتتقبل مرة كل 2019كانون األول/ديستتمبر  4إلى  2األفريقية"، في أديس أبابا، من 
ستتتنتين؛ وستتتوف تستتتتضتتتيف وكالة الفضتتتاء الوطنية لجنوب أفريقيا المؤتمر المقبل في ديربان، جنوب أفريقيا،  

 .2021األول/أكتوبر  بحلول نهاية تشرين  

لوكاالت الفضتتتتتتتتتتتتاء في آستتتتتتتتتتتتيا والمحية الهادة  اإلقليميوأشتتتتتتتتتتتتارت اللجنة أيضتتتتتتتتتتتتًا إلى أن الملتقى  -53
حول موضتتتتتتتتتتتتتوع "تخطي   2020ُعقتد عبر اإلنترنتت في تشتتتتتتتتتتتتترين الثتاني/نوفمبر  أ  APRSAF Online 2020ر

المستتافات لتشتتارك الرشى بشتتأن الفضتتاء"، حيث تبادل رشستتاء وكاالت الفضتتاء رشاهم بشتتأن مبادرات الفضتتاء في  
أ الصتتتتعب، كما الحظت أن فييت نام واليابان ستتتتتستتتتتضتتتتيفان هذا 19- زمن جائحة مرض فيروس كورونا ركوفيد 

 كانون األول/   3تشرين الثاني/نوفمبر إلى   30الفترة من العام الدورة السابعة والعشرين للملتقى عبر اإلنترنت في  
 حول موضوع "توسيع نطاا االبتكار الفضائي من خالل الشراكات المتنوعة".   2021ديسمبر  

والحظت اللجنة أن مجلس منظمة التعاون الفضتتتتتتتتتتتائي آلستتتتتتتتتتتيا والمحية الهادة وافق، في االجتماع  -54
، على خطة تنمية األنشتتتتتطة التعاونية  2020نون األول/ديستتتتتمبر الرابع عشتتتتتر لمجلس المنظمة المعقود في كا

. وركزت األهداف االستتتتتتراتيجية للخطة على تعزيز قدرات الدول األعضتتتتتاء في 2030-2021للمنظمة للفترة 
المنظمة، وكذلك البلدان في منطقة آستتتتتتتتيا والمحية الهادة، على استتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتاء الخارجي في األغراض  

 من بينها علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. السلمية، في مجاالت

وأوصتتت اللجنة بمواصتتلة النظر، على ستتبيل األولوية، في البند المتعلق بستتبل ووستتائل الحفاظ على  -55
 .2022استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية، أثناء دورتها الخامسة والستين في عام 

  
 العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين  تقرير اللجنة الفرعية -باء 

أحتتاطتتت اللجنتتة علمتتًا مع التقتتدير بتقرير اللجنتتة الفرعيتتة العلميتتة والتقنيتتة عن أعمتتال دورتهتتا الثتتامنتتة  -56
اللجنة الفرعية بشتتتتتتأن البنود التي نظرت فيها أ، الذي تضتتتتتتمن نتائج مداوالت  A/AC.105/1240والخمستتتتتتين ر

 .75/92 وفقًا لقرار الجمعية العامة

وأعربت اللجنة عن تقديرها للستتيدة ناتاليا آرشتتينار رستتويستتراأ لما أبدته من ليادة مقتدرة أثناء رئاستتتها   -57
 منة والخمسين.للجنة الفرعية خالل دورتها الثا

وتكلم في إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروستتتتتتتتتتتتي وألمانيا وإندونيستتتتتتتتتتتتيا وإيطاليا  -58
البوليفاريةأ والمكستتتتتتيك والنمستتتتتتا والواليات المتحدة -والجزائر وستتتتتتويستتتتتترا وشتتتتتتيلي والصتتتتتتين وفنزويال رجمهورية

والصتتتتتتتتتتتتين. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدلى  77مجموعة الواليابان. وألقى ممثل كوستتتتتتتتتتتتتاريكا كلمة نيابة عن  
 ممث ِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند.

 واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية: -59

 مه ممثل النمسا؛"، قدَّ OPS-SATنتائج بعثة الساتل النانوي  " رأأ 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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 مته ممثلة الصين؛ جيوفيزيائية: اإلنجازات واآلفاا"، قدَّ "البرنامج الصيني للسواتل الميدانية ال  ربأ  

مه ، قدَّ "اآلثار التي تتركها البيئة الفضتتتتائية على المركبات الفضتتتتائية وكيفية التصتتتتدي لها" رجأ 
 ممثل الصين؛

لمحة عامة عن أنشتطة لجنة التنستيق المشتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي  " ردأ 
مه ممثل ألمانيا؛"المستجدات فيما يخص وثائقهاوآخر   ، قدَّ

مبادرة الوكالة اليابانية الستتتتكشتتتاف الفضتتتاء الجوي بشتتتأن التخفيف من الحطام الفضتتتائي " رهأ 
رأداة المستاعدة على تجنب المخاطر استتنادًا إلى احتماالت   RABBITمن أجل ستالمة عمليات الستواتل: أداة 

 لو اليابان؛مه ممث قدَّ  "االصطدام بحطامأ

: ختدمتات في المتدار لتمكين صتتتتتتتتتتتتتتنتاعتة فضتتتتتتتتتتتتتتتائيتة مزدهرة ومرنتة  ClearSpace-1"بعثتة   روأ 
 مه ممثل سويسرا.ومستدامة"، قدَّ 

  
 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية  - 1 

 أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية  )أ(  

رعية في إطار البند المتعلق بأنشتتتطة برنامج األمم المتحدة أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتات اللجنة الف -60
 أ.61-40، الفقرات A/AC.105/1240للتطبيقات الفضائية، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

واحتفت اللجنة بالذكرى الستتتتنوية الخمستتتتين لبرنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضتتتتائية، الذي أنشتتتتئ  -61
، وأقرت في هذا الصتتتتتتتتدد باإلستتتتتتتتهام الفريد والمستتتتتتتتتمر للبرنامج في تعزيز ودعم أنشتتتتتتتتطة بناء  1971في عام 

الفضتاء. ونوهت اللجنة أيضتا القدرات التي تضتطلع بها الدول األعضتاء، وال ستيما الدول الحديثة العهد بارتياد  
 مع التقدير بالفيديو الذي يحيي الذكرى السنوية الخمسين للبرنامج.

واألنشتطة المزمع تنفيذها في   2021و  2020وأحاطت اللجنة علمًا بأنشتطة البرنامج المنفذة في عامي  - 62
 أ. 59– 57، الفقرات  A/AC.105/1240، حسبما ورد في تقرير اللجنة الفرعية ر 2021الفترة المتبقية من عام 

والحظت اللجنة أن حكومة اليابان قد واصتتتتتتتتلت، من خالل معهد كيوشتتتتتتتتو للتكنولوجيا، توفير فرص   -63
ليابان  زماالت دراستية طويلة األمد لطالب من البلدان النامية في إطار البرنامج المشتترك بين األمم المتحدة وا

 بشأن الزماالت الدراسية الطويلة األمد في مجال تكنولوجيات السواتل النانوية.

والحظت اللجنة أيضًا أن البرنامج قد واصل تنفيذ مبادرة "إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجميع"،  -64
ركاء فرصتًا بحثية التي تركز على تطوير قدرات الدول األعضتاء على االستتفادة من منافع الفضتاء، وتتيح للشت 

لتطوير التكنولوجيات الالزمة إلرستال معدات إلى الفضتاء، وإمكانية الوصتول إلى مرافق أرضتية ومدارية فريدة 
من نوعها بغية إجراء تجارب في مجال الجاذبية الصتتتتغرية والجاذبية المفرطة واستتتتتكشتتتتاف الفضتتتتاء، وإمكانية  

 ى استخدامها، بما في ذلك البيانات الفلكية.الوصول إلى البيانات الفضائية وتلقي التدريب عل

وأحاطت اللجنة علمًا بستلستلة تجارب برج اإلستقاط، وهي برنامج زماالت دراستية تابع لمكتب شتؤون  -65
الفضتاء الخارجي وُينفَّذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضتائية التطبيقية والجاذبية الضتئيلة والمركز األلماني  

وي، ويتيح هذا البرنامج للطلبة دراستتتتة الجاذبية الصتتتتغرية بإجراء تجارب في برج إستتتتقاط.  لشتتتتؤون الفضتتتتاء الج
وفي الدورة الستتتتتتابعة لبرنامج الزماالت، فاز بمنحة الزمالة فريق من الجامعة البوليفية الكاثوليكية بدولة بوليفيا  

 المتعددة القوميات، من خالل عملية اختيار تنافسية.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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تمرار التعاون بين مكتب شتتتتتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتتتتتاء الخارجي وحكومة اليابان في تنفيذ  والحظت اللجنة استتتتتتتتتتتتت  - 66
برنامجهما التعاوني المشتتتتترك بشتتتتأن إطالا ستتتتواتل كيوبستتتتات من وحدة التجارب اليابانية ركيبوأ المعروفة باستتتتم 

ي. وأطلق  "كيبوكيوب" في محطة الفضتتتتاء الدولية، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية الستتتتتكشتتتتاف الفضتتتتاء الجو 
" في  Quetzal-1الفائز الثاني في البرنامج، وهو فريق من غواتيماال، أول ستتتتاتل له من ستتتتواتل كيوبستتتتات باستتتتم " 

. وستتتتتتتتتتطَلق ستتتتتتتتتواتل كيوبستتتتتتتتتات طورتها أفرقة من إندونيستتتتتتتتتيا وجمهورية مولدوفا 2020نيستتتتتتتتتان/أبريل من عام 
لبرنامج، بعد الجولتين األوليين. وأُعلن االختيار وموريشتتتتتتتتتتتيوس، وهي أفرقة اختيرت للجولتين الثالثة والرابعة من ا 

 ، وفاز بها النظام التكاملي ألمريكا الوسطى. 2020كانون األول/ديسمبر    10النهائي للجولة الخامسة في  

والحظت اللجنة أيضتتتتتتتتًا استتتتتتتتتمرار التعاون بين مكتب شتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتاء الخارجي وحكومة الصتتتتتتتتين  -67
خالل الوكالة الصتتتتتتتتتينية للرحالت الفضتتتتتتتتتائية المأهولةأ، في إطار تنفيذ مبادرة التعاون بين األمم المتحدة  رمن

والصتتين بشتتأن استتتخدام محطة الفضتتاء الصتتينية في إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضتتائية ومبادرة 
ب علمية على متن محطة الفضتتتتتتاء تكنولوجيا ارتياد اإلنستتتتتتان للفضتتتتتتاء. وكانت الفرصتتتتتتة األولى إلجراء تجار 

الصتتينية متاحة لجميع الدول األعضتتاء، وخصتتوصتتا البلدان النامية. وفي ختام عملية تقديم الطلبات وانتقائها،  
وقع االختيار على تستعة مشتاريع لتنفيذها على متن المحطة الفضتائية الصتينية في الدورة األولى. وتشتارك في 

دولة من الدول األعضتتتاء في منطقة آستتتيا والمحية الهادة ومن    17  مؤستتتستتتة من 23هذه المشتتتاريع التستتتعة  
 أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

الذي أنشئ بالتعاون  أ  HyperGESرونوهت اللجنة ببرنامج زماالت سلسلة تجارب الجاذبية المفرطة   -68
ة إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجميع. ويسهل بين األمم المتحدة ووكالة الفضاء األوروبية في إطار مبادر 

هذا البرنامج الوصول إلى الهياكل األساسية المميزة للمركز األوروبي لألبحاث والتكنولوجيا الفضائية، وتحديدًا  
إلى مرفق أجهزة الطرد المركزي ذات القطر الكبير. وفي الدورة األولى للبرنامج، ستيدرس فريق من تايلند آثار 

ية على اللمناوات في الفضتتتتتتتتتتتاء. واللمناوات هي أصتتتتتتتتتتتغر وأستتتتتتتتتتترع النباتات نموا على وجه األرض وقد الجاذب 
 تستخدم كمصدر للغذاء واألوكسجين في بعثات استكشاف الفضاء في المستقبل.

وأعربت بعض الوفود عن تقديرها لمكتب شتتتؤون الفضتتتاء الخارجي لألستتتلوب الذي ُنف ِّذت به أنشتتتطة   -69
برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضتتتتتتتتتتتتتائية على وجه الخصتتتتتتتتتتتتتوص بالنظر إلى محدودية المبال  التي كانت 

ال تزال محدودة، وناشتتتتدت . ورأت تلك الوفود أيضتتتتًا أنَّ الموارد المالية المتاحة للبرنامج  2020متاحة في عام 
 الجهات المانحة أن تدعم البرنامج بتقديم التبرُّعات.

وطلبت اللجنة إلى مكتب شتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتاء الخارجي أن يواصتتتتتتتتل العمل مع اللجنة الفرعية العلمية  -70
 والتقنية بشأن تحديد أولويات البرنامج.

اون بشتكل وثيق مع المراكز اإلقليمية  والحظت اللجنة أنَّ مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي واصتل التع -71
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتاء، المنتستتتتتبة إلى األمم المتحدة، وهي المركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم  

باللغة  - باللغة اإلنكليزية؛ والمركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتتتاء-وتكنولوجيا الفضتتتتتتتاء
يس علوم وتكنولوجيا الفضتتتاء في آستتتيا والمحية الهادة؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم  الفرنستتتية؛ ومركز تدر 

وتكنولوجيا الفضتتتتتتتتتتتتاء في أمريكا الالتينية والكاريبي؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتتتتتتتتاء في 
ة رالصتينأ. وفي هذا غرب آستيا؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتاء في آستيا والمحية الهاد

الصتتتتدد، الحظت اللجنة مع التقدير أنَّ البلدان المضتتتتيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتتتتاء، 
م دعمًا ماليًّا وعينيًّا هامًّا إلى تلك المراكز.  المنتسبة إلى األمم المتحدة، تقد ِّ
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 النظام الساتلي الدولي للبحث واإلنقاذ  )ب(  

دولة عضتتتتتتتتتتتوًا   43اللجنة بارتياح أنَّ النظام الستتتتتتتتتتتاتلي الدولي للبحث واإلنقاذ يضتتتتتتتتتتتمُّ حاليًّا الحظت   -72
ومنظمتين مشاركتين، وأنَّ هناك كيانات أخرى مهتمة أيضًا باالنتساب إلى هذا النظام في المستقبل. والحظت  

طوارة، المحمولتتة على اللجنتتة مع التقتتدير أنتته أمكن تحقيق تغطيتتة عتتالميتتة ألجهزة اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتاد في حتتاالت ال
مركبات وطائرات ولدى مستتتخدمين أفراد في جميع أنحاء العالم، بفضتتل العنصتتر الفضتتائي الذي وفَّره االتحاد 
الروسي وفرنسا وكندا والهند والواليات المتحدة إلى جانب المنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد الجوية 

مها    واالتحاد األوروبي، وكذلك بفضتتتتتل مستتتتتاهمات بلدًا آخر. والحظت اللجنة  30العنصتتتتتر األرضتتتتتي التي قدَّ
شتتخصتتًا في  2  774على إنقاذ حياة   2019أيضتتًا أنَّ بيانات التنبيه الصتتادرة عن النظام قد ستتاعدت في عام  

 عملية بحث وإنقاذ في مختلف أنحاء العالم. 1 032
  

 االجتماعية واالقتصادية المستدامة تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية   - 2 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بتستخير تكنولوجيا الفضتاء ألغراض  - 73
،  A/AC.105/1240التنمية االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتادية المستتتتتتتتتتتتدامة، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر 

 أ. 76– 67الفقرات 

أحتاطتت اللجنتة علمتًا بتقرير الفريق العتامتل الجتامع التتابع للجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة، التذي انعقتد و  -74
دا تحت رئاسة ر. أوماماهسواران رالهندأ بالنيابة ر  ، المرفق األولأ.A/AC.105/1240مجدَّ

ورأت بعض الوفود أن علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتتتتاء وتطبيقاتها ضتتتتتتتترورية للتصتتتتتتتتدي بفعالية للتحديات   -75
الحالية والمستتقبلية التي تواجه التنمية االجتماعية واالقتصتادية واستتدامتها، كالكوارث الطبيعية واألمن الغذائي  

الطبيعية، والحظت أن األنشتطة الفضتائية لها دور حاستم في تحقيق أهداف التنمية  وتغير المناخ وأمن الموارد 
المستتتتتتدامة، وال ستتتتتيما كجزء من الجهود الرامية إلى دعم النمو االقتصتتتتتادي المستتتتتتدام وتحستتتتتين نوعية الحياة 

زمة لمستتتتتتاعدة وإدارة البيئة العالمية. ورأت تلك الوفود أيضتتتتتتا أن من المهم ضتتتتتتمان تزويد المكتب بالموارد الال
 عدد أكبر من البلدان في الحصول على فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

  
المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان  -3 

 النامية وفي رصد بيئة األرض

الفرعية في إطار البند المتعلق بالمستتائل المتصتتلة باستتتشتتعار  أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتات اللجنة  -76
األرض عن ُبْعد بواستتطة الستتواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصتتالح البلدان النامية وفي رصتتد بيئة األرض، التي  

 أ.85–77الفقرات  ،A/AC.105/1240يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

والحظت اللجنة أن بيانات االستتشتعار عن بعد تستتخدم على الصتعيدين الدولي واإلقليمي من خالل   -77
 مبادرات تنفذها دول لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة، وال سيما لصالح البلدان النامية.

على الصتتتتعيدين الوطني والدولي وستتتتلطت الضتتتتوء وأثناء المناقشتتتتات، استتتتتعرضتتتتت الوفود برامج التعاون   - 78
على المجاالت الرئيستتتتتية التي تؤدي فيها برامج التعاون بشتتتتتأن بيانات االستتتتتتشتتتتتعار عن بعد دورا حاستتتتتما في اتخاذ 
القرارات على نحو مستتنير. وشتملت األمثلة المقدمة رستم الخرائة ومرالبة أمن الحدود، وتخطية استتخدام األراضتي،  

لملكيتة ومتا يتصتتتتتتتتتتتتتتل بهتا من إدارة للموارد الطبيعيتة، وإدارة الغتابتات، وأدوات رستتتتتتتتتتتتتم خرائة المعتادن  وتحتديتد حقوا ا 
والنباتات ذات النطاا الطيفي الفائق، واألرصتتتتتتتتتتتتاد الجوية والتنبؤ بأحوال الطقس القاستتتتتتتتتتتتية، والتعليم عن بعد وتقديم  

يطات، وتغير المناخ، ورصتتتتد نوعية الهواء الخدمات الصتتتتحية عن بعد، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، ورصتتتتد المح 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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فيما يتعلق بالحالالت الهوائية والملوثات، بما في ذلك رصتتد المتغيرات المناخية األستتاستتية وفقدان األوزون، وتعزيز  
التنمية المستتدامة، وإدارة النظم اإليكولوجية، والهيدرولوجيا، ورصتد درجات حرارة ستطح البحر ومستتواه، ورستم خرائة  

هار الجليدية وإعداد الدراستتات بشتتأنها، ورصتتد المحاصتتيل والتربة ألغراض الري وكشتتف المياه الجوفية، والزراعة  األن 
 الدليقة، ونظم رصد طقس الفضاء واإلنذار المبكر، ورصد حركة الحيوانات. 

ق ونوهتتت اللجنتتة بتتااللتزام القوي لكثير من التتدول األعضتتتتتتتتتتتتتتتاء بتتدعم المبتتادرات الهتتامتتة، مثتتل الفري  -79
المختص برصتتد األرض واللجنة المعنية بستتواتل رصتتد األرض، التي تضتتطلع بدور مهم في تحستتين التشتتارك  

 في بيانات االستشعار عن ُبْعد وتيسير الوصول إليها في جميع أنحاء العالم.
  

 الحطام الفضائي  - 4 

طام الفضتتتتتتائي، التي يرد أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالح -80
 أ.109–86، الفقرات A/AC.105/1240عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

،  A/AC.105/1240وأقرَّت اللجنة ما صتتتتدر عن اللجنة الفرعية من قرارات وتوصتتتتيات بشتتتتأن هذا البند ر  - 81
 أ. 109و   108الفقرتان  

، للمبتادة التوجيهيتة لتخفيف  62/217والحظتت اللجنتة بتارتيتاح أنَّ إقرار الجمعيتة العتامتة، في قرارهتا   -82
ا لجنة استتتتخدام الفضتتتاء الخارجي في األغراض الستتتلمية، قد أستتتهم على نحو الحطام الفضتتتائي التي وضتتتعته

حاستتتتتتتتتتتتتتم في التخفيف من الحطام، وحثَّت البلدان على أن تنظر في التطبيق الطوعي لهذه المبادة التوجيهية 
 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

ة التدوليتة تنفت ِّذ بتالفعتل تتدابير لتخفيف والحظتت اللجنتة مع التقتدير أنَّ العتديتد من التدول والمنظمتات الحكوميت  - 83
المبادة التوجيهية   الحطام الفضائي تتَّسق مع المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي الصادرة عن اللجنة و/أو 

لتخفيف الحطام الفضتتائي الصتتادرة عن لجنة التنستتيق المشتتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتتائي، وأنَّ دواًل  
ة بها لتخفيف الحطام الفضائي تستند إلى تلك المبادة التوجيهية. أخرى و   ضعت معاييَر خاصَّ

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أنَّ بعض الدول تستتتتخدم المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضتتتائي   - 84
الصتتتتادرة عن اللجنة و/أو المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضتتتتائي الصتتتتادرة عن لجنة التنستتتتيق المشتتتتتركة بين 

وك الخاصتة بتخفيف الحطام الفضتائي، ومعيار الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي، والمدونة األوروبية لقواعد الستل 
رالنُُّظم الفضتتائية: متطلبات تخفيف الحطام الفضتتائيأ، والتوصتتية   24113:2011المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  

ITU-R S.1003  ربشتتتتتتتتتتتأن حماية بيئة المدار الستتتتتتتتتتتاتلي الثابت بالنستتتتتتتتتتتبة لألرضأ الصتتتتتتتتتتتادرة عن االتحاد الدولي
ُأطرها الخاصتتتتتة بالتنظيم الرقابي لألنشتتتتتطة الفضتتتتتائية الوطنية. والحظت اللجنة أيضتتتتتًا أنَّ  لالتصتتتتتاالت كمراجع في  

ل من االتحاد األوروبي، وفي إطار   بعض الدول تعاونت ضتتمن إطار دعم أنشتتطة الرصتتد والتعقُّب الفضتتائية المموَّ
 األوروبية.  برنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء 

لجنتة كتذلتك ازديتاد عتدد التدول التي َتتَّختذ تتدابير ملموستتتتتتتتتتتتتتة لتخفيف الحطتام الفضتتتتتتتتتتتتتتائي، والحظتت ال -85
تحستتتتين تصتتتتميم مركبات اإلطالا والمركبات الفضتتتتائية، وإخراج الستتتتواتل من المدار، وتخميلها، وتمديد   ومنها

خاصتتة لتخفيف   عمرها التشتتغيلي، والعمليات المرتبطة بانتهاء عمرها التشتتغيلي، واستتتحداث برامجيات ونماذج
 الحطام الفضائي.

والحظت اللجنة أن لجنة التنستتتتتتتيق المشتتتتتتتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتتتتتتتائي، التي كان  -86
عملها األولي هو األستتتتتتتاس الذي استتتتتتتتندت إليه المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضتتتتتتتائي التي وضتتتتتتتعتها 

 .التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي، قامت بتحديث مبادئها اللجنة

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
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وأحاطت اللجنة علما مع القلق بمستتتتتتألة الحطام الفضتتتتتتائي والتحديات التي يطرحها انتشتتتتتتار الحطام   -87
 .الفضاء الخارجي في المستقبلواستخدام الفضائي في سبيل استكشاف 

حِّق ضتتتتتتتتررًا بتنمية ورأت بعض الوفود أنه ينبغي معالجة مستتتتتتتتألة الحطام الفضتتتتتتتتائي على نحو ال ُيل -88
 القدرات الفضائية للبلدان النامية.

ورأت بعض الوفود أيضتتتتتًا أن من المهم أال تتحمل الجهات الفاعلة الفضتتتتتائية الجديدة أعباء بستتتتتبب  -89
 األنشطة التاريخية للجهات الفاعلة الراسخة في مجال الفضاء.

كيالت الستتتواتل البالغة الضتتتخامة  ورأت بعض الوفود أن التصتتتدي للتحديات التي يطرحها وضتتتع تشتتت  -90
في مدار أرضتتي منخفض، بما في ذلك التحديات المتصتتلة باالستتتخدام المستتتدام للمدار والترددات، ينبغي أن 

 يحظى باألولوية في عمل اللجنة.

ن نتيجة للعمليات الستتتابقة والمستتتتمرة التي تقوم بها الدول الكبرى المر  - 91 تادة  ورئي أن الحطام المداري قد تكوَّ
للفضتتتتتتتاء، ومن ثم ينبغي لتلك الدول أن تقر بمستتتتتتتؤوليتها الرئيستتتتتتتية عن تخفيف ذلك الحطام وكذلك عن مستتتتتتتاعدة 

 البلدان الحديثة العهد بارتياد الفضاء تقنيًا وماليًا في الوفاء بالمبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي. 

الحطام الفضتتتائي، مثل تقديم الخدمات في المدار ورئي أن الشتتتفافية في الترخيص ألنشتتتطة معالجة   -92
 وإزالة الحطام المداري، ستسهم في ضمان شفافية األنشطة الفضائية وبناء الثقة بشأنها.

وُرئي أن من الضتتتتتتتروري إنشتتتتتتتاء شتتتتتتتبكة عالمية لقياس نطاقات الحطام الفضتتتتتتتائي بالليزر لتحستتتتتتتين  -93
مناورات تفادي االصتتطدام وخدمات اإلنذار في حاالت تقارب  التنبؤات المدارية، ألن إنشتتاءها ستتيفيد في تنفيذ  

 األجسام وبعثات اإلزالة.
  

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - 5 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدعم إدارة الكوارث بواستتتتتتتطة   -94
 أ.125–110، الفقرات A/AC.105/1240رير اللجنة الفرعية رالنظم الفضائية، التي يرد عرض لها في تق

والحظتتت اللجنتتة أهميتتة المعلومتتات الفضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة في إدارة الكوارث واالستتتتتتتتتتتتتتتجتتابتتة لحتتاالت الطوارة،  -95
ذار مبكر باألخطار المتعددة  باستتتتخدام بيانات االستتتتشتتتعار عن بعد وستتتواتل رصتتتد األرض في تطوير نظم إن 

 .19-وتحليل آثار الكوارث فيما يتعلق بجميع أنواع الكوارث الطبيعية، بما فيها رصد جائحة كوفيد

ورحبتتت اللجنتتة بمتتا نظمتته برنتتامج األمم المتحتتدة الستتتتتتتتتتتتتتختتدام المعلومتتات الفضتتتتتتتتتتتتتتائيتتة في إدارة الكوارث   - 96
أنشتتتتطة تستتتتاعد على تنمية القدرة على استتتتتخدام جميع أنواع واالستتتتتجابة في حاالت الطوارة ربرنامج ستتتتبايدرأ من  

المعلومات الفضتتتتتتائية لدعم دورة إدارة الكوارث في جميع مراحلها. وفي هذا الصتتتتتتدد، أحاطت اللجنة علمًا بأنشتتتتتتطة 
بدعم متواصتتتتتتل من شتتتتتتبكة شتتتتتتركاء البرنامج، والحظت الفوائد التي   2020برنامج "ستتتتتتبايدر" التي نفذت خالل عام 

ة شتتتبكية لدعم المعلومات واالتصتتتاالت www.un-spider.orgبوابة المعارف التابعة للبرنامج ر قدمتها   أ، وهي منصتتتَّ
 والعمليات تساعد على تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتقديم الدعم االستشاري التقني وخدماته. 

ع شتتتتتتتتتتتتبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له بإدماج والحظت   -97 اللجنة أن برنامج "ستتتتتتتتتتتتبايدر" قد وستتتتتتتتتتتتَّ
منظمتين إضتافيتين في الشتبكة، هما: جامعة ستانتا ماريا االتحادية في البرازيل وجامعة بن غوريون في النقب 

التابعة لبرنامج ستتتتبايدر في إستتتترائيل. وفي هذا الصتتتتدد، الحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مكاتب الدعم اإلقليمي 
 تسهم كثيرًا في أنشطة البرنامج في مجاالت بناء القدرات وتدعيم المؤسسات وإدارة المعارف.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://www.un-spider.org/
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ورأت بعض الوفود أن تحستتتتتتين القدرة على التأهب للكوارث واالستتتتتتتجابة لحاالت الطوارة على الصتتتتتتعيد   - 98
ناء القدرات المنظمة في إطار برنامج  الوطني يقتضتتتتتتتتتي من مكتب شتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتاء الخارجي أن يعزز أنشتتتتتتتتتطة ب 

 "سبايدر" من خالل توفير المزيد من البعثات االستشارية التقنية والبرامج التدريبية، خاصة من أجل البلدان النامية. 

والحظت اللجنة مع التقدير ما قدمته الدول األعضاء إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي، وإلى برنامج   - 99
، من مستتتتاهمات طوعية، شتتتتملت تبرعات نقدية من ألمانيا والصتتتتين، وعاودت تشتتتتجيع ستتتتائر "ستتتتبايدر" التابع له 

الدول األعضتتتتتاء والمراقبين الدائمين على تزويد أنشتتتتتطة المكتب وبرامجه، بما فيها برنامج "ستتتتتبايدر"، بكل الدعم 
لى نحو أفضتل لطلبات  الالزم على أستاس طوعي، بما في ذلك زيادة الدعم المالي، بغية تمكينه من االستتجابة ع 

 المساعدة الواردة من الدول األعضاء، ومن تنفيذ خطة عمله في السنوات المقبلة تنفيذا كامال. 
  

 التطورات األخيرة في مجال النُُّظم العالمية لسواتل المالحة  - 6 

بالتطورات األخيرة في مجال  أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق  -100
  ، الفقراتA/AC.105/1240النظم العالمية لستتتتتتتتتتتتتواتل المالحة، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

 أ.146–126

المعنيتة بتالنُُّظم العتالميتة لستتتتتتتتتتتتتتواتتل والحظتت اللجنتة مع التقتدير العمتل التذي تقوم بته اللجنتة التدوليتة   -101
رات األخيرة في مجال تكنولوجيات النُُّظم العالمية لستتتتتتواتل المالحة والتطبيقات  المالحة راللجنة الدوليةأ والتطوُّ

 الجديدة لهذه النُُّظم.

ددة وأحاطت اللجنة علمًا بأعمال اللجنة الدولية الرامية إلى إنشتتتتتتتتتتتاء حيز للخدمات الفضتتتتتتتتتتتائية المتع -102
النظم العالمية لستتتتتواتل المالحة القابلة للتشتتتتتغيل البيني، مما ستتتتتيمكن من تحستتتتتين مالحة العمليات الفضتتتتتائية 

 المقبلة خارج المدار األرضي التزامني في البعثات القمرية.

والحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي يبذلها مكتب شتتتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتتتاء الخارجي في مجال تعزيز  -103
ُظم العتالميتة لستتتتتتتتتتتتتتواتتل المالحتة من خالل مبتادراتته في مجتال بنتاء القتدرات وتعميم المعلومتات، استتتتتتتتتتتتتتتختدام النُّ 

خصتتتتتتوصتتتتتتًا في البلدان النامية، فضتتتتتتال عن الدور الذي يضتتتتتتطلع به المكتب، باعتباره األمانة التنفيذية للجنة 
التتابع لهتا، بحيتث ُتعقتد  التدوليتة، في تنستتتتتتتتتتتتتتيق التخطية الجتمتاعتات اللجنتة التدوليتة ومنتتدى مقتد ِّمي الختدمتات 

وشتتتجعت المكتب على تعزيز المناقشتتتات وجهود التعاون بشتتتأن    بالتوازي مع دورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتين،
 .حماية طيف ترددات النظم العالمية لسواتل المالحة

والحظت اللجنة أن مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي ستوف يستتضتيف االجتماع الخامس عشتر للجنة   -104
أيلول/ستتتتتتتتتتبتمبر إلى   27لية واالجتماع الرابع والعشتتتتتتتتتترين لمنتدى مقدمي الخدمات في فيينا، في الفترة من  الدو 

 .2021تشرين األول/أكتوبر  1
  

 طقس الفضاء  - 7 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بطقس الفضتتتتتتتتتتتتاء، التي يرد  -105
 أ.165–147، الفقرات A/AC.105/1240فرعية رعرض لها في تقرير اللجنة ال

وأشتتتتارت اللجنة إلى أنَّ طقس الفضتتتتاء، الناجم عن التغيرات الشتتتتمستتتتية، يمثل شتتتتاغاًل دوليًّا بستتتتبب  -106
يمكن أن يشتتتكله من خطر على النظم الفضتتتائية، والرحالت البشتتترية إلى الفضتتتاء، والبنى التحتية األرضتتتية  ما

والفضتائية التي تعتمد عليها المجتمعات بصتورة متزايدة. ومن ثمَّ، يلزم معالجته من منظور عالمي، من خالل  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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الفضتاء التي يمكن أن تكون قاستية،  التعاون والتنستيق على الصتعيد الدولي، لكي يتستنى التنبؤ بأحداث طقس  
 وتخفيف آثارها ضمانًا الستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

والحظتت اللجنتة وجود عتدد من األنشتتتتتتتتتتتتتتطتة الوطنيتة والتدوليتة المضتتتتتتتتتتتتتتطلع بهتا في مجتاالت البحتث   -107
الفضتتتتاء، ومن ثمَّ تدعيم القدرة والتدريب والتعليم من أجل تحستتتتين الفهم العلمي والتقني لآلثار الستتتتلبية لطقس  

 على الصمود أمامها على الصعيد العالمي.

والحظتت اللجنتة مع التقتدير أنَّ فريق الخبراء المعني بطقس الفضتتتتتتتتتتتتتتاء التتابع للجنتة الفرعيتة العلميتة  -108
في ، وكذلك 2021والتقنية قد عقد اجتماعات على هامش الدورة الثامنة والخمستتتتتتتتتتتتتتين للجنة الفرعية، في عام 

فترة متا بين التدورات. ورحبتت اللجنتة بتذلتك وأعربتت عن تطلعهتا لتقتديم فريق الخبراء مشتتتتتتتتتتتتتتروع تقريره النهتائي  
 .2022للنظر فيه في الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية المزمع عقدها في عام 

  
 األجسام القريبة من األرض  - 8 

الفرعية في إطار البند المتعلق باألجستتام القريبة من األرض، أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتات اللجنة   -109
 أ.184–166، الفقرات A/AC.105/1240التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

طر الكويكبات رالشتتتتتتتتبكة والحظت اللجنة مع التقدير العمل الذي أنجزته الشتتتتتتتتبكة الدولية لدنذار بخ -110
الدوليةأ والفريق االستتشتاري المعني بالتخطية للبعثات الفضتائية رالفريق االستتشتاريأ، بهدف ضتمان أن تكون  
جميع الدول، وال ستتتيما البلدان النامية ذات القدرة المحدودة على التنبؤ بأثر جستتتم قريب من األرض وتخفيفه، 

 على علم بالتهديدات المحتملة.

حظت اللجنة أهمية الجهود واألنشتتتتتتتتتتتتطة الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات في مجال اكتشتتتتتتتتتتتتاف  وال -111
األجستتتتتتتتتام القريبة من األرض التي يحتمل أن تكون خطرة ورصتتتتتتتتتدها واإلنذار المبكر بخطرها وتخفيف أثرها،  

لمستتتتتاهمة في مما يستتتتتهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وشتتتتتددت في هذا الصتتتتتدد على أهمية ا
 عمل الشبكة الدولية والفريق االستشاري.

الذي   Apophis 99942والحظت اللجنة أن الشتتتتتتتبكة الدولية قد قامت بحملة منستتتتتتتقة لرصتتتتتتتد الكويكب   - 112
يحتمل أن يكون خطرا، بهدف اختبار قدرات الرصد والنمذجة العالمية، بمساهمات من الجهات الموقعة على إعالن 

بكة الدولية وجهات أخرى، وأن الفريق االستتتتشتتتاري قد اقترح فكرة إجراء تمرين يهدف إلى اختبار النوايا الخاص بالشتتت 
قدراته في عالم الواقع لدعم الدفاع الكوكبي في حالة وجود تهديد فعلي، وأن وكالة الفضاء اإليطالية ستنظم اجتماعا  

 ن وتحديد الوكاالت المساهمة فيه. منقسما لتقييم ذلك االقتراح وتحديد الجداول الزمنية لذلك التمري 

وأشتتتتتتتارت اللجنة إلى أنه في حال َتبي ن للشتتتتتتتبكة العالمية للمراصتتتتتتتد الفلكية وجود احتماالت يعتد بها  -113
لحدوث ارتطام باألرض، فإن الشتتتتتتتتبكة الدولية هي التي ستتتتتتتتتوفر أفضتتتتتتتتل المعلومات المتاحة عن ذلك الخطر  

 األعضاء من خالل مكتب شؤون الفضاء الخارجي.وتعم ِّمها على جميع الدول 

والحظت اللجنة أنَّ المزيد من المعلومات عن اجتماعات الشتتتتبكة الدولية والفريق االستتتتتشتتتتاري، التي  -114
يضطلع مكتب شؤون الفضاء الخارجي بدور األمانة الدائمة لها، قد أتيحت على صفحات موقعيهما الشبكيين  

http://iawn.net وhttp://smpag.net.على التوالي ، 

والحظت اللجنة أن األكاديمية الدولية للمالحة الفضتتتتتتتتتائية قد استتتتتتتتتتطاعت أن تعقد عن بعد مؤتمرها  -115
الفضتتتتاء الخارجي   ، وأن مكتب شتتتتؤون 2021نيستتتتان/أبريل   30إلى  26الستتتتابع للدفاع الكوكبي في الفترة من 

استتتتتضتتتتافه بالتعاون مع وكالة الفضتتتتاء األوروبية، وأن مكتب شتتتتؤون الفضتتتتاء الخارجي يخطة الستتتتتضتتتتافة   قد

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://iawn.net/
http://smpag.net/
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، بالتعاون مع شتتتتتتتتتتتتتركائه والبلد  2023مؤتمر األكاديمية الثامن للدفاع الكوكبي في مركز فيينا الدولي في عام  
 المضيف، النمسا.

   قرر عقتتد االجتمتتاع المقبتتل للجنتتة التوجيهيتتة للشتتتتتتتتتتتتتبكتتة التتدوليتتة في من الم   وأحتتاطتتت اللجنتتة علمتتا بتتأن  - 116
  14و   13  عن بعد، وأن من المقرر عقد االجتماع التالي للفريق االستتتتتتتتتشتتتتتتتتاري يومي  2021تشتتتتتتتترين األول/أكتوبر  
 عن بعد أيضًا.   2021تشرين األول/أكتوبر  

  
 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  - 9 

اللجنة علمًا بمناقشتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق باستتتتدامة أنشتتتطة الفضتتتاء الخارجي   أحاطت  - 117
 أ. 211– 185، الفقرات  A/AC.105/1240في األمد البعيد، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر 

استتتتتمرار التعاون بين مكتب شتتتتؤون الفضتتتتاء الخارجي وحكومة المملكة المتحدة في   والحظت اللجنة -118
"تعزيز استتدامة الفضتاء: التوعية وبناء القدرات المتصتلة بتنفيذ المبادة التوجيهية بشتأن استتدامة تنفيذ مشتروع  

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد".

 على اللجنة: الوثائق التالية معروضةكانت و  -119

ورقة اجتماع مقدمة من أستتتتتتتتتتتتتراليا وإيطاليا وبلجيكا وفرنستتتتتتتتتتتتا وكندا ولكستتتتتتتتتتتتمبر  ونيجيريا   رأأ 
ونيوزيلندا وهولندا والواليات المتحدة واليابان تتضتتمن اقتراحًا بشتتأن اإلطار المرجعي إلنشتتاء فريق عامل جديد 

باستتتدامة أنشتتطة الفضتتاء الخارجي في األمد البعيد، وأستتاليب عمله تابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية ومعني  
 أ؛A/AC.105/2021/CRP.10وخطة عمله" ر

ورقة اجتماع مقدمة من الصتتتتتتتين تتضتتتتتتتمن اقتراحًا بشتتتتتتتأن اإلطار المرجعي للفريق العامل  ربأ 
وخطة عمله   المنشتتتتتتتتتأ حديثًا والمعني باستتتتتتتتتتدامة أنشتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد وأستتتتتتتتتاليب عمله

 أ؛A/AC.105/C.1/2021/CRP.17ر

ورقة اجتماع أعدها رئيس الفريق العامل المعني باستتتتتتتدامة أنشتتتتتتطة الفضتتتتتتاء الخارجي في  رجأ 
األمد البعيد وتتضتتتتتمن اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باستتتتتتدامة أنشتتتتتطة الفضتتتتتاء الخارجي في األمد 

 أ؛A/AC.105/2021/CRP.18قنية رالبعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والت 

ورقة غير رستتتتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي  ردأ 
في األمد البعيد بعنوان "عناصتتتتر اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي  

 في األمد البعيد وأساليب عمله وخطة عمله"؛

ة غير رستتتتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي ورق رهأ 
في األمد البعيد بعنوان "اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي في األمد 

اح يوم  البعيتتتد التتتتابع للجنتتتة الفرعيتتتة العلميتتتة والتقنيتتتة وأستتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتب عملتتته وخطتتتة عملتتته، اعتبتتتارًا من صتتتتتتتتتتتتتتبتتت 
 "؛2021آب/أغسطس  30

ورقة غير رستتتتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باستتتتتدامة أنشتتتتطة الفضتتتتاء الخارجي  روأ 
 في األمد البعيد بعنوان "مشروع نص لضمان استمرارية سير األعمال".

أوماماهستتتتتتتتواران رالهندأ  ورحبت اللجنة، أثناء انعقاد الدورة الثامنة والخمستتتتتتتتين للجنة الفرعية، بانتخاب ر.   - 120
 أ. 195، الفقرة A/AC.105/1240رئيسا للفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد ر 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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جمة الشفوية، والحظت اللجنة أن الفريق العامل اجتمع بصورة رسمية، مع االستفادة من خدمات التر  -121
 وبصورة غير رسمية خالل الدورة الحالية.

وأشتتتتتتتتتتتتتتارت اللجنة إلى أن الفريق العامل قد اتفق على إعداد قائمة بجهات االتصتتتتتتتتتتتتتتال الوطنية لدى   -122
الفريق العامل لتيستتير تعميم المعلومات بشتتكل أستترع وأكثر فعالية، من أجل استتتخدامها باإلضتتافة إلى وستتائل 

طلبت إلى األمانة أن ترستتتل طلبا رستتتميا، عقب الدورة الحالية، إلى الدول األعضتتتاء في االتصتتتال الرستتتمية، و 
 .2021اللجنة لتسمية جهات االتصال، ويفضل أن يكون ذلك قبل نهاية أيلول/سبتمبر 

وأشتتارت اللجنة أيضتتا إلى أن الفريق العامل قد اتفق على إجراء مشتتاورات غير رستتمية عبر اإلنترنت في   - 123
للمضتتتتتي قدما في المناقشتتتتتات بشتتتتتأن إطاره المرجعي وأستتتتتاليب    2021تشتتتتترين الثاني/نوفمبر    24إلى   22من  الفترة 

 الرسمية.  عمله وخطة عمله، وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ التدابير الالزمة لعقد هذه المشاورات غير 

ي فترة ما بين الدورات يومي وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الفريق العامل قد اتفق على عقد اجتماع ف -124
ستتتعيا إلى التوصتتتل إلى اتفاا بشتتتأن إطاره المرجعي وأستتتاليب عمله وخطة عمله،  2022شتتتباط/فبراير    4و 3

 وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد هذا االجتماع.

تعليقات على المقترح الوارد وأشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل قد اتفق على أن يجري تجميع أي  -125
 تشتتتتتتتتتتتتتترين األول/   18التي تقتدم إلى الرئيس واألمتانتة بحلول    A/AC.105/2021/CRP.18في ورقتة االجتمتاع  

في مشتتتروع وثيقة تشتتتكل أستتتاستتتا للمناقشتتتة في إطار المشتتتاورات غير الرستتتمية التي ستتتتعقد في   2021أكتوبر  
. وستتتتتتتكون تلك الوثيقة متاحة باللغة اإلنكليزية فقة، وستتتتتتتتاح ألعضتتتتتتاء الفريق 2021تشتتتتتترين الثاني/نوفمبر  

ة، أن يضتتتتتمن  . وُطلب إلى الرئيس، بدعم من األمان 2021تشتتتتترين الثاني/نوفمبر   1العامل في موعد أقصتتتتتاه  
إلى جميع    2021ترجمة الوثيقة الناتجة عن المشتتتتاورات غير الرستتتتمية التي ستتتتتعقد في تشتتتترين الثاني/نوفمبر  

اللغات الرسمية لألمم المتحدة من أجل مواصلة النظر فيها في االجتماع الذي سيعقد في فترة ما بين الدورتين  
 .2022في شباط/فبراير 

  
 ها في المستقبل دور اللجنة وأسلوب عمل  - 10 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدور اللجنة وأستتتتتتتلوب عملها  -126
 أ.233–212، الفقرات A/AC.105/1240في المستقبل، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

شتتتتتتتتتارت اللجنة الفرعية إلى القرار الذي كانت قد اتخذته في دورتها الثانية والستتتتتتتتتتين بأن ُيدَرج في  وأ -127
جدولي أعمال اللجنتين الفرعيتين بند منتظم عنوانه "دور اللجنة وأستتلوب عملها في المستتتقبل"، إلتاحة المجال  

 رحأأ. 321، الفقرة A/74/20لمناقشة المسائل الشاملة لمجاالت متعددة ر

،  A/AC.105/1240وأقرَّت اللجنة ما صتتتتدر عن اللجنة الفرعية من قرارات وتوصتتتتيات بشتتتتأن هذا البند ر  - 128
 ، والمرفق األولأ. 233الفقرة 

  
 النووية في الفضاء الخارجي استخدام مصادر القدرة   - 11 

 أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق باستتتتتتتتخدام مصتتتتتتتادر القدرة النووية   - 129
 أ. 246– 234فقرات ، ال A/AC.105/1240في الفضاء الخارجي، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر 

وأقرت اللجنة تقرير وتوصتتتتتتتتتتتيات اللجنة الفرعية والفريق العامل المعني باستتتتتتتتتتتتخدام مصتتتتتتتتتتتادر القدرة   -130
النووية في الفضتتتاء الخارجي، الذي عاود االنعقاد برئاستتتة ستتتام أ. هاربيستتتون رالمملكة المتحدةأ، بما في ذلك 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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، 246، الفقرة  A/AC.105/1240رستتتتنة واحدة  لفترة   التي ُمددت  خطة عمل الفريق العامل المتعددة الستتتتنوات،
 والمرفق الثانيأ.

وأقرَّت اللجنة بأنَّ بعض الدول وإحدى المنظمات الحكومية الدولية تعكف حاليًّا على إعداد صتتتتكوك  -131
قانونية وتنظيمية رقابية بشتتأن أمان استتتخدام مصتتادر القدرة النووية في الفضتتاء الخارجي، أو تنظر في إعداد 

متصتتلة باستتتخدام مصتتادر القدرة صتتكوك من هذا القبيل، آخذة بعين االعتبار محتويات ومقتضتتيات المبادة ال
 النووية في الفضاء الخارجي وإطار األمان الخاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي. 

دت اللجنة على ليمة وأهمية   -132 ألمان الخاص بتطبيقات مصتتتتتتتتادر القدرة  اإلطار  الطوعي تنفيذ  الوشتتتتتتتتدَّ
ته ا  للجنة الفرعية باالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.النووية في الفضاء الخارجي، الذي أعدَّ

ورئي أن االهتمام المتجدد باستتتتتتتخدام مصتتتتتتادر القدرة النووية في الفضتتتتتتاء الخارجي يحتم وجود آلية   -133
مستتتتتتتتمرة لتبادل منظم للمعلومات عن هذا الموضتتتتتتتوع على مستتتتتتتتوى متعدد األطراف، وأنه ينبغي اإلبقاء على 

محفال هاما للمعلومات  باعتبارهالمعني باستتتتتخدام مصتتتتادر القدرة النووية في الفضتتتتاء الخارجي   الفريق العامل
 وتبادلها على الصعيد الدولي بشأن استخدام هذه التكنولوجيا. 

ورئي أن استتتتتخدام مصتتتتادر القدرة النووية في مدارات األرض غير مقبول في ضتتتتوء حاالت الفشتتتتل   -134
امات المحتملة التي تشتتتتكل تهديدا للبشتتتترية ولبيئة األرض؛ وأن إطار األمان غير كاف المبل  عنها واالصتتتتطد

 لتحديد المسؤوليات بوضوح وتدارك أي حالة حرجة تنشأ عن ممارسات غير مسؤولة. 

والحظت اللجنة أن اجتماعا غير رستتتتتتتتتتتمي للفريق العامل قد عقد برئاستتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتيد هاربيستتتتتتتتتتتون في   -135
لى هامش الدورة الرابعة والستتتتتتتتتتتين للجنة بهدف النهوض بعمل الفريق العامل في ع  2021أيلول/ستتتتتتتتتتبتمبر   1

 إطار خطة العمل المتعددة السنوات الموسعة.

 الحظت اللجنة أيضتتتتتتتتتتتتا أن الفريق العامل ستتتتتتتتتتتتيعقد اجتماعا افتراضتتتتتتتتتتتتيا فيما بين الدورتين في منتصتتتتتتتتتتتتف  و  - 136

 الدورتين.  بين  وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد هذا االجتماع فيما   2021تشرين األول/أكتوبر  

اليات المتحدة ووكالة الفضتتتاء األوروبية ستتتوف  والحظت اللجنة كذلك أن الوثيقتين اللتين ستتتيعدهما وفد الو  - 137
،  2021تتاحان لينظر فيهما الفريق العامل في اجتماعه الذي ستتتتتتتتتيعقد فيما بين الدورتين في تشتتتتتتتتترين األول/أكتوبر  

وستتتتتتتضتتتتتمنان اعتبارات تتعلق بتعزيز أمان تطبيقات مصتتتتتادر القدرة النووية، بما في ذلك مشتتتتتروع اإلطار المرجعي 
لي ُيقترح أن ينشئه ويشك ِّله ممثلو الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة.  لفريق خبراء دو 

ويمكن لفريق الخبراء هتذا، بعتد إنشتتتتتتتتتتتتتائته، أن يجتمع على هتامش دورات اللجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة وأن يزودهتا  
 ية على ميزانية األمم المتحدة. بمعلومات محدثة عن أعماله، على أال تترتب على ذلك أي آثار مال 

والحظت اللجنة كذلك أنه من المقرر إجراء مزيد من المناقشتات بشتأن اجتماع الفريق العامل الذي ستيعقد   - 138
المعنونة "تحليل    A/AC.105/C.1/L.390، بخصتتتتوص الوثيقة  2021فيما بين الدورتين، في تشتتتترين األول/أكتوبر  

أولي محدث لكيفية إستتتتتتتهام المبادة المتصتتتتتتتلة باستتتتتتتتخدام مصتتتتتتتادر الطاقة النووية في الفضتتتتتتتاء الخارجي في أمان 
 الحالية.  تطبيقات مصادر القدرة النووية في الفضاء"، ذات الصلة بالهدف الثاني من خطة عمله 

  
 الفضاء والصحة العالمية  - 12 

اللجنة علمًا بمناقشتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالفضتتتتتاء والصتتتتتحة العالمية، أحاطت   -139
 أ.256–247، الفقرات A/AC.105/1240التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

شتتتتتتتأن هذا البند عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل  وأقرَّت اللجنة ما صتتتتتتتدر من توصتتتتتتتيات وقرارات ب  -140
المعني بالفضتتاء والصتتحة العالمية، الذي انعقد برئاستتة أنطوان غايستتبولر رستتويستتراأ، بما في ذلك التوصتتيات 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.390
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240


 A/76/20 
 

 
20  

 

المتعلقة بالستتتتتياستتتتتات والتجارب والممارستتتتتات في مجال تستتتتتخير علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتاء ألغراض الصتتتتتحة  
 والمرفق الثالثأ.  256، الفقرة A/AC.105/1240العامة ر

والحظت اللجنة المجموعة الواستعة من األنشتطة المتصتلة بالفضتاء والصتحة العالمية وستلمت بإستهام  -141
اإلنستتتتتان   علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتاء والتطبيقات الفضتتتتتائية في الوقاية من األمراض ومكافحتها وتعزيز صتتتتتحة

ورفاهه ومعالجة مشتتتتاكل الصتتتتحة العالمية، والنهوض بالبحوث الطبية وبالممارستتتتات الصتتتتحية وتوفير خدمات  
الرعاية الصتتحية لألفراد والمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية التي تقلُّ فيها فرص الحصتتول  

 على الرعاية الصحية.

جيا الفضتتتتتتتتتتاء والتطبيقات الفضتتتتتتتتتتائية من دور حيوي في التصتتتتتتتتتتدي ونوهت اللجنة بما لعلوم وتكنولو  -142
ودور حاستم في المستاعدة على تتبع المخالطين، وتحديد المناطق المتأثرة، ونمذجة انتشتار  19-لجائحة كوفيد

المرض ورصتتد انتقاله، وممارستتة العمل عن بعد، وتوفير الخدمات الصتتحية عن بعد، واالتصتتال، فضتتال عن  
 غلب على مشاكل العزلة االجتماعية. المساعدة على الت 

  
دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته،  -13 

ذلك استخدامه في ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر المسائل المتَّصلة بتطور  في  بما 
الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص  

 االتحاد الدولي لالتصاالت بدور

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدراستتتتتتتتتتتتة الطبيعة الفيزيائية  -143
في ميدان  والخواص التقنية للمدار الثابت بالنستتتتتتتتتتبة لألرض واستتتتتتتتتتتخدامه وتطبيقاته، بما في ذلك استتتتتتتتتتتخدامه 

االتصتتاالت الفضتتائية، ودراستتة ستتائر المستتائل المتَّصتتلة بتطور االتصتتاالت الفضتتائية، مع إيالء اعتبار خاص 
الحتياجات البلدان النامية ومصتالحها، دون مستاس بدور االتحاد الدولي لالتصتاالت، التي يرد عرض لها في 

 أ.269–257، الفقرات A/AC.105/1202تقرير اللجنة الفرعية ر

ورأت بعض الوفود أن المتتدار الثتتابتتت بتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتة لألرض هو مورد طبيعي محتتدود معرَّض لخطر   -144
د، وأنَّه ينبغي توخ ِّي  د استدامة األنشطة الفضائية في تلك البيئة، وأنَّ استخدامه ينبغي أْن ُيرشَّ التشبع، ممَّا يهد ِّ

في إتاحته لجميع الدول، بصتترف النظر عن قدراتها التقنية الحالية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات  العدل 
 البلدان النامية وللموقع الجغرافي لبعض البلدان. 

  
 مشروع جدول األعمال المؤقَّت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - 14 

نتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بمشتتتتتتتتتتتتتتروع جتدول األعمتال  أحتاطتت اللجنتة علمتًا بم -145
،  A/AC.105/1240المؤقتت لتدورتهتا التتاستتتتتتتتتتتتتتعتة والخمستتتتتتتتتتتتتتين، التي يرد عرض لهتا في تقرير اللجنتة الفرعيتة ر

 أ.274–270الفقرات 

،  A/AC.105/1240اللجنة الفرعية من توصتتتتيات وقرارات بشتتتتأن هذا البند ر وأقرَّت اللجنة ما صتتتتدر عن  - 146
 أ. 274و   273الفقرتان  

واستتتتتتتتتتتتتنادًا إلى مداوالت اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمستتتتتتتتتتتتين، اتَّفقت اللجنة على أن تنظر  -147
 البنود التالية في دورتها التاسعة والخمسين:اللجنة الفرعية في 

 إقرار جدول األعمال. -1 

 انتخاب الرئيس. -2 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240


A/76/20  

 

 21 
 

 كلمة الرئيس. -3 

مة عن األنشطة الوطنية. -4   تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدَّ

 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية. -5 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض  -6 

المستتتتتائل المتصتتتتتلة باستتتتتتشتتتتتعار األرض عن ُبعد بواستتتتتطة الستتتتتواتل، بما في ذلك تطبيقاته   -7 
 لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض.

 الحطام الفضائي. -8 

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية. -9 

 ل النُُّظم العالمية لسواتل المالحة.التطورات األخيرة في مجا -10 

 طقس الفضاء. -11 

 األجسام القريبة من األرض. -12 

 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد. -13 

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل. -14 

 استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي. -15 

حستتتتبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الستتتتنوات الموستتتتعة   2022رالعمل المقرر لعام    
للفريق العتتامتتل المعني بتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتدام مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر القتتدرة النوويتتة في الفضتتتتتتتتتتتتتتتتاء الختتارجي  

 من المرفق الثانيأأ 5؛ والفقرة 246، الفقرة A/AC.105/1240ر

 الفضاء والصحة العالمية -16 

حستتتتتتتتتتبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الستتتتتتتتتتنوات للفريق    2022رالعمل المقرر لعام    
؛  5، المرفق الثالث، الفقرة  A/AC.105/1202العامل المعني بالفضتتتاء والصتتتحة العالمية ر

 والتذييل األولأأ

الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنستتتتتتتتتتبة لألرض واستتتتتتتتتتتخدامه دراستتتتتتتتتتة الطبيعة   -17 
وتطبيقاته، بما في ذلك استتخدامه في ميدان االتصتاالت الفضتائية، ودراستة ستائر المستائل 
المتَّصتتلة بتطور االتصتتاالت الفضتتائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية  

 اد الدولي لالتصاالت.ومصالحها، دون مساس بدور االتح

 رموضوع/بند منفرد للنقاشأ  

 مشروع جدول األعمال المؤقَّت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية. -18 

م إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. -19   التقرير المقدَّ

الدورة الرابعة واألربعين للجنة الفرعية العلمية  واتفقت اللجنة، وفقا لالتفاا الذي تم التوصتتتتل إليه في -148
نتتتتدوة 24، المرفق األول، الفقرة  A/AC.105/890ر  2007والتقنيتتتتة التي عقتتتتدت في عتتتتام   أ، على أن تكون 

ستتتتتين للجنة الفرعية عن  الصتتتتتناعة التي ستتتتتينظمها مكتب شتتتتتؤون الفضتتتتتاء الخارجي في الدورة التاستتتتتعة والخم
 موضوع السماوات الحالكة والهادئة.

 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/890


 A/76/20 
 

 
22  

 

 
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين -جيم 

الستتتتتتتتتتتتتتين   - 149 الفرعيتتتتة القتتتتانونيتتتتة عن أعمتتتتال دورتهتتتتا  اللجنتتتتة  بتقرير  أحتتتتاطتتتتت اللجنتتتتة علمتتتتًا مع التقتتتتدير 
 أ، التذي يتضتتتتتتتتتتتتتمن نتتائج متداوالتهتا بشتتتتتتتتتتتتتأن البنود التي نظرت فيهتا وفقتًا لقرار الجمعيتة العتامتة A/AC.105/1243ر 

75 /92 . 

االتحتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي وألمتانيتا وإنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا وإيطتاليتا والجزائر  وتكلَّم في إطتار هتذا البنتد ممثلو كتل من   -150
البوليفاريةأ وفنلندا ولكستتتتتتتتمبر  والمكستتتتتتتتيك والنمستتتتتتتتا والواليات المتحدة واليابان  –والصتتتتتتتتين وفنزويال رجمهورية

والصتتتتين. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدلى   77واليونان. وألقى كلمة أيضتتتتًا ممثل كوستتتتتاريكا باستتتتم مجموعة ال
 ث ِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند من جدول األعمال. مم

وأعربت اللجنة عن تقديرها للستتيدة أوكي ستتتستتوكو راليابانأ لما أبدته من ليادة مقتدرة أثناء رئاستتتها   -151
 للجنة الفرعية خالل دورتها الستين. 

  
 مية فيما يتعلق بقانون الفضاء  معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكو  - 1 

أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المعنون "معلومتات عن أنشتتتتتتتتتتتتتتطتة   -152
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضتتاء"، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة 

 أ. 45–35، الفقرات A/AC.105/1243الفرعية ر

وأشتتتتتارت اللجنة إلى الدور الهام الذي تضتتتتتطلع به المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وإلى  -153
 إسهاماتها في مساعي اللجنة الرامية إلى تطوير القانون الدولي للفضاء وتدعيمه وزيادة فهمه. 

يضتتتتتًا إلى أهمية مواصتتتتتلة تبادل المعلومات عن التطورات األخيرة في مجال قانون وأشتتتتتارت اللجنة أ -154
الفضتتاء بين اللجنة الفرعية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وأقرت توصتتية اللجنة الفرعية بدعوة  

م تقارير عن أنشتتطتها المتعلقة بقانون الفضتتاء إلى اللج نة الفرعية في دورتها  تلك المنظمات مجددًا إلى أن تقد ِّ
 الحادية والستين.

  
 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها  - 2 

أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بحتالتة معتاهتدات األمم المتحتدة   - 155
،  A/AC.105/1243وتطبيقها، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر الخمس المتعلقة بالفضتتتتتتتتتتتتتاء الخارجي 

 أ. 58– 46الفقرات 

وأقرت اللجنة قرارات وتوصتيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة  -156
تيتد رألمتانيتاأ  -لختارجي وتطبيقهتا، التذي عتاود االنعقتاد برئتاستتتتتتتتتتتتتتة برنتارد شتتتتتتتتتتتتتتميتتالخمس المتعلقتة بتالفضتتتتتتتتتتتتتتاء ا

 أ.14–10، المرفق األول، الفقرات A/AC.105/1243ر

ن ورئي أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضتتتتتتتتتتاء الخارجي هي حجر الزاوية في القانو  -157
التدولي للفضتتتتتتتتتتتتتتاء، إال أنهتا تحتتاج إلى تنتاولهتا بمزيتد من التطوير واالستتتتتتتتتتتتتتتكمتال لكي تتمكن من التجتاوب مع  

 يستجد من تطورات. ما

وعنوانها    50لليونيستتبيس  2ورحبت اللجنة بإنجاز الوثيقة اإلرشتتادية في إطار األولوية المواضتتيعية  -158
المية للفضتتتتاء: اآلفاا الحالية والمستتتتتقبلية" التي أعدها الفريق "النظام القانوني للفضتتتتاء الخارجي والحوكمة الع

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضتتتتتتتتتاء الخارجي وتطبيقها، وشتتتتتتتتتكرت رئيس  
 الفريق على جهوده في هذا الصدد. 

بادة والصتتتتتتتتتتتتتتكوك ذات  ورئي أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضتتتتتتتتتتتتتتاء الخارجي والم -159
 الصلة الصادرة عن الجمعية العامة تشكل حجر الزاوية للقانون الدولي للفضاء. 

ورأت بعض الوفود أن التصتتتتتتتتتدي للتحديات القانونية الجديدة التي نشتتتتتتتتتأت عن التطوير المستتتتتتتتتتمر لعلوم   - 160
وتكنولوجيا الفضتتتتاء، مثل التحديات المتعلقة باستتتتتغالل الموارد الفضتتتتائية والتشتتتتكيالت الكبيرة من الستتتتواتل ومعالجة 

 ، أمر يتطلب جهودًا متعددة األطراف.  مشكلة الحطام الفضائي، وكذلك ةهور قوى فعالة جديدة في مجال الفضاء 

ورأت بعض الوفود أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضتتتتتتتتتتتتاء الخارجي، إلى جانب المبادة   - 161
 للفضاء.  ذات الصلة التي أقرتها الجمعية العامة، ينبغي أن ُتعدَّ األساس المتعدد األطراف للقانون الدولي 

مم المتحتدة الخمس المتعلقتة بتالفضتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي ينبغي تتدعيمهتا وتعزيزهتا بقوة من ورئي أن معتاهتدات األ  - 162
أجل تطبيقها عالميًا، وأن المعاهدات توفر إطارًا متينًا ألنشطة الفضاء الخارجي. ورأى ذلك الوفد أيضًا أن الصكوك 

لها على الدول في تستتتتتتتيير    الجديدة الملزمة قانونًا التي ستتتتتتتوف تضتتتتتتتعها اللجنة ينبغي أال تفرض أعباء ال ضتتتتتتترورة 
 أنشطتها الفضائية.  

  .ورأت بعض الوفود أن اتفاقات أرتميس ستتتتتتتتتتتتوجه أنشتتتتتتتتتتتطة استتتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتتاف القمر والمري  وما وراءهما  - 163
عين  تلك الوفود أيضًا أن اتفاقات أرتميس ترتكز بالكامل على معاهدة الفضاء الخارجي وأنها تثبت أن الموق ِّ  ورأت 

   . األرض  لمسؤولية والشفافية في سياا توسيعهم للوجود البشري خارج كوكب ملتزمون بالتصرف بروح ا 

  
المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض   - 3 

بل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل  للمدار واستخدامه، بما في ذلك النظر في السُّ
 الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت 

أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار بنتد جتدول األعمتال المتعلق بتالمستتتتتتتتتتتتتتائتل  -164
المتصتلة بتعريف الفضتاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنستبة لألرض واستتخدامه، بما في 

بل والوستائل الكفيلة بتحقيق االستتخدام الرشتيد والعادل للمدار الثابت بالنستبة لألرض، دون  ذ لك النظر في الستُّ
،  A/AC.105/1243مستتتاس بدور االتحاد الدولي لالتصتتتاالت، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

 أ.89–59الفقرات 

وأقرَّت اللجنة توصتتتتتتتتتتتيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعني بتعريف الفضتتتتتتتتتتتاء الخارجي وتعيين   -165
حدوده، الذي عاود االنعقاد برئاستتتتتة أندريه جواو ريبل رالبرازيلأ بالنيابة، في اياب الرئيس جوزيه مونستتتتتيرات 

 أ.9، والمرفق الثاني، الفقرة 62و 61، الفقرتان  A/AC.105/1243فيليو رالبرازيلأ ر

ورأت بعض الوفود أن من شتتتتتتتتأن عدم تعريف الفضتتتتتتتتاء الخارجي وعدم تعيين حدوده تقويض اليقين   -166
ائل المتعلقة بستتتيادة الدول والحدود في إمكانية تطبيق قوانين الفضتتتاء والجو وأن من الضتتتروري توضتتتيح المستتت 

 الفاصلة بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي من أجل الحد من احتماالت النزاع بين الدول.

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنستبة لألرض، وهو مورد طبيعي محدود ومعرَّض بوضتوح لخطر   - 167
وأن يكون متاحًا لجميع الدول، بصرف النظر عن قدراتها التقنية الحالية.  التشبُّع، يتعيَّن أن ُيستخَدم استخدامًا رشيداً 

ورأت أن هذا ستتتتتتتتوف يتيح للدول إمكانية الوصتتتتتتتتول إلى المدار الثابت بالنستتتتتتتتبة لألرض بشتتتتتتتتروط عادلة، مع إيالء 
ومع إيالء   االعتبار على وجه الخصتتتتتتتتوص الحتياجات البلدان النامية ومصتتتتتتتتالحها والموقع الجغرافي لبلدان معيَّنة، 

 الصلة.  االعتبار لعمليات االتحاد الدولي لالتصاالت وقواعد األمم المتحدة وقراراتها ذات 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنستتتبة لألرض ال يخضتتتع للتملُّك الوطني بواستتتطة استتتتخدامه   -168
 أو تكرار استخدامه أو احتالله أو بأي وسيلة أخرى، وأن استخدامه يخضع للقانون الدولي المنطبق. 

 من الفضتتتتتتتتتاء  ورئي أن المدار الثابت بالنستتتتتتتتتبة لألرض ينبغي اعتباره منطقة محددة وجزءًا خاصتتتتتتتتتاً  -169
 الخارجي يحتاج إلى حوكمة تقنية وقانونية محددة، ومن ثم ينبغي أن يخضع لنظام فريد من نوعه.

  
 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية  - 4 

لتشتتريعات الوطنية المتصتتلة  أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق با -170
باستتتكشتتاف الفضتتاء الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية  

 أ. 102–90، الفقرات A/AC.105/1243ر

تواصتتتتتتتتل تنفيذ التوصتتتتتتتتيات الواردة بشتتتتتتتتأن  والحظت اللجنة مع االرتياح أن بعض دولها األعضتتتتتتتتاء -171
تشتتتتتريعاتها الوطنية ذات الصتتتتتلة باستتتتتتكشتتتتتاف الفضتتتتتاء الخارجي واستتتتتتخدامه في األغراض الستتتتتلمية في قرار  

اء المعنون "توصتتتتتتيات بشتتتتتتأن التشتتتتتتريعات الوطنية ذات الصتتتتتتلة باستتتتتتتكشتتتتتتاف الفضتتتتتت  74/68الجمعية العامة 
 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية"، أو تنظر في الشروع في تنفيذ تلك التوصيات. 

وأحاطت اللجنة علمًا بما تضتتتطلع به الدول األعضتتتاء من أنشتتتطة مختلفة من أجل مراجعة قوانينها   -172
إصتتالح حوكمة وستتياستتاتها الفضتتائية الوطنية أو تدعيمها أو تطويرها أو صتتوغها، وكذلك من أجل ترستتي  أو 

 أنشطتها الفضائية الوطنية.

واتفقت اللجنة على أن التبادل العام للمعلومات عن التشتتتتتتريعات الوطنية ذات الصتتتتتتلة باستتتتتتتكشتتتتتتاف   -173
الفضتتتتتاء الخارجي واستتتتتتخدامه في األغراض الستتتتتلمية يتيح للدول فهم األطر التنظيمية الوطنية القائمة وتبادل  

، وأن النتائج التي تحققت في إطار هذا البند من جدول األعمال كانت الخبرات بشتتتتتتتتتتتأن الممارستتتتتتتتتتتات الوطنية
 مفيدة للغاية للدول النامية والمتقدمة على السواء عند وضعها أو تحسينها ألطرها التنظيمية الوطنية. 

  وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علمًا بورقة العمل المتعلقة بحالة التشريعات الفضائية الوطنية لدى -174
ضتتائية الوطنية التابعة للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضتتاء في آستتيا والمحية الهادة بلدان مبادرة التشتتريعات الف

نتام أستتتتتتتتتتتتتتتراليتا وإنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا وتتايلنتد وجمهوريتة كوريتا والفلبين وفييتت   مقتدمتة منالأ، A/AC.105/C.2/L.318ر
 جهود التي يبذلها فريق الدراسة. وماليزيا والهند واليابان، وأعربت عن تقديرها لل

  
 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  - 5 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق ببناء القدرات في مجال قانون  -175
 أ. 118–103، الفقرات A/AC.105/1243تقرير اللجنة الفرعية رالفضاء، التي يرد عرض لها في 

،  A/AC.105/1243وأقرَّت اللجنة توصتتتتتتتتتتتتتتية اللجنة الفرعية بشتتتتتتتتتتتتتتأن هذا البند من جدول األعمال ر -176
 أ. 118 الفقرة

واتفقت اللجنة على أن التعاون الدولي في أنشتتطة البحث والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضتتاء   -177
أمرس بتال  األهميتة لبنتاء القتدرات الوطنيتة الالزمتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتان امتثتال العتدد المتزايتد من الجهتات المشتتتتتتتتتتتتتتاركتة في 

 األنشطة الفضائية لقانون الفضاء الدولي. 

مع التقتتدير أن هنتتاك كيتتانتتات حكوميتتة وغير حكوميتتة تبتتذل حتتاليتتًا جهودًا وطنيتتة  والحظتتت اللجنتتة   -178
 وإقليمية ودولية لبناء القدرات في مجال قانون الفضاء.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/RES/74/68
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والحظت اللجنة مع االرتياح أن مشتتتتتتتتتتتروع "الجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضتتتتتتتتتتتاء" يهدف إلى  -179
القوانين والستتتياستتتات الفضتتتائية الوطنية. وفي هذا الستتتياا،  تقديم الدعم الالزم لتعزيز القدرات في مجال وضتتتع

إلى  13أُعرب عن الترحيب بالبعثة االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتارية التقنية الشتتتتتتتتتتيلية التي أجريت عبر اإلنترنت في الفترة من 
، والبعثة االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارية التقنية التمهيدية المركزة على أفريقيا والفضتتتتتتتتتتتاء،  2020تشتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر   16
 .2020كانون األول/ديسمبر  7أجريت عبر اإلنترنت في  التي

وأشتتتتارت اللجنة مع التقدير إلى المؤتمر المشتتتتترك بين األمم المتحدة وتركيا ومنظمة التعاون الفضتتتتائي  - 180
آلستتيا والمحية الهادة بشتتأن قانون الفضتتاء والستتياستتات الفضتتائية، الذي عقد في إستتطنبول، تركيا، في الفترة من 

والمؤتمر المشتترك بين األمم المتحدة واللجنة االقتصتادية ألفريقيا بشتأن قانون   2019أيلول/ستبتمبر    26إلى   23
. 2020كانون األول/ديستتتمبر   10إلى   8الفضتتتاء والستتتياستتتات الفضتتتائية، الذي عقد عبر اإلنترنت في الفترة من 

ن خالل الجمع بين الخبراء والحظتت أن هتذين الحتدثين ستتتتتتتتتتتتتتاهمتا في بنتاء القتدرات في مجتال قتانون الفضتتتتتتتتتتتتتتاء م 
 والممارسين المعنيين بقانون الفضاء وممثلي الحكومات والصناعات والمجتمع المدني. 

والحظت اللجنة أن حلقة العمل المشتتركة بين منظمة التعاون آلستيا والمحية الهادي ووكالة الفضتاء   -181
اون اإلقليمي في مجال قانون الفضتتتتتتتتتتتتاء األوروبية والمعهد الصتتتتتتتتتتتتيني لقانون الفضتتتتتتتتتتتتاء، والمتعلقة بخطة التع

  .في مقاطعة هاينان، الصين 2021أيلول/سبتمبر  8إلى  6والسياسات الفضائية، ستعقد في الفترة من 

  
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل  - 6 

عملها أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدور اللجنة وأستتتتتتتلوب  -182
 أ.141–119، الفقرات A/AC.105/1243في المستقبل، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

وأشتتتتارت اللجنة إلى أن البند المنتظم المعنون "دور اللجنة وأستتتتلوب عملها في المستتتتتقبل" تنظر فيه   -183
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.أيضًا 

  
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي  -7 

 العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان والتدابير 

اللجنتتة الفرعيتتة القتتانونيتتة في إطتتار البنتتد المتعلق بتتالتبتتادل العتتام أحتتاطتتت اللجنتتة علمتتًا بمنتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتات   -184
للمعلومات واآلراء بشتتتتأن اآلليات القانونية المتصتتتتلة بتدابير تخفيف الحطام الفضتتتتائي والتدابير العالجية ذات 
ة الصتتتتتتتتتتتتتتلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحستتتتتتتتتتتتتتبان، التي يرد عرض لها في تقرير اللجن 

 أ.174–142، الفقرات A/AC.105/1243الفرعية القانونية ر

 أ.174، الفقرة A/AC.105/1243وأقرَّت اللجنة قرارات اللجنة الفرعية الواردة في تقريرها ر -185

، لمبتادئهتا التوجيهيتة لتخفيف 217/ 62ت اللجنتة مع االرتيتاح أن إقرار الجمعيتة العتامتة، في قرارهتا والحظت  - 186
رشتتتتتادات حول كيفية تخفيف مشتتتتتكلة الحطام الفضتتتتتائي، وحثَّت  اإل توفير الحطام الفضتتتتتائي كان خطوة حاستتتتتمة في  

 األعضاء في األمم المتحدة على النظر في تنفيذ هذه المبادة التوجيهية طواعيًة. جميع الدول 

تطبيق المبتادة التوجيهيتة والمعتايير لوالحظتت اللجنتة مع االرتيتاح أن بعض التدول قتد اتختذت تتدابير   -187
 الشأن.  هذا المعترف بها دوليًا بشأن الحطام الفضائي من خالل تضمين تشريعاتها الوطنية أحكامًا في

ورئي أن من الضتروري تعزيز تدابير تخفيف الحطام الفضتائي من خالل وضتع إجراءات لألخذ بها  -188
عند االضتتتتطالع باألنشتتتتطة الفضتتتتائية، مثل اإلطالا واإلزالة من المدار والمرالبة، ومن خالل إدماج المبادة  

 فضائي.التوجيهية في التشريعات الوطنية الملزِّمة لمعالجة مشكلة الحطام ال

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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ورئي أن إجراء مناقشتتتتة مفصتتتتلة في إطار اللجنة الفرعية القانونية ضتتتتروري لوضتتتتع مبادة توجيهية   -189
أكثر تفصتتتتتياًل ولتناول التطورات الجديدة، مثل عالج مشتتتتتكلة الحطام الفضتتتتتائي من خالل تقديم الخدمات في 

 المدار، وخطر توليد الحطام الفضائي من التشكيالت الكبيرة للسواتل.

ورحبتت اللجنتة بتالتحتديثتات واإلضتتتتتتتتتتتتتتافتات األخيرة المتدخلتة على الخالصتتتتتتتتتتتتتتة الوافيتة لمعتايير تخفيف   -190
الحطام الفضتتائي التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية، وشتتجعت الدول والمنظمات المعنية على المستتاهمة 

 في الخالصة الوافية. 
  

 غير الملزِّمة قانونًا المعنية بالفضاء الخارجي   تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة  - 8 

أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بتالتبتادل العتام للمعلومتات  -191
بشتتتتتتتأن صتتتتتتتكوك األمم المتحدة غير الملزِّمة قانونًا المعنية بالفضتتتتتتتاء الخارجي، التي يرد عرض لها في تقرير  

 أ. 191–175، الفقرات A/AC.105/1243اللجنة الفرعية ر

وأحاطت اللجنة علمًا بالخالصتتتتتتتتتتتتتتة الوافية لآلليات التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية بشتتتتتتتتتتتتتتأن  -192
مكتب صتتتتتفحة شتتتتتبكية  صتتتتتكوك األمم المتحدة غير الملزِّمة قانونًا المعنية بالفضتتتتتاء الخارجي، التي أفرد لها ال

إلتتاحتة االطالع عليهتا، ودعتت التدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء في اللجنتة والمنظمتات الحكوميتة التدوليتة التي تتمتع بمركز  
 مراقب دائم لدى اللجنة إلى مواصلة تقديم ردودها إلى األمانة إلدراجها في الخالصة الوافية. 

الملزمة قانونًا التي تكمل معاهدات األمم والحظت اللجنة أهمية وضتتتتتع صتتتتتكوك األمم المتحدة غير  -193
المتحتدة القتائمتة المعنيتة بتالفضتتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي وتتدعمهتا، والتي تتجتاوب مع التطورات الجتديتدة في األنشتتتتتتتتتتتتتتطتة 
الفضتتتائية وتستتتهم في ضتتتمان الستتتالمة واألمن في الفضتتتاء الخارجي. وفي هذا الصتتتدد، الحظت اللجنة أهمية  

نشتتتتتتطة الفضتتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد التي أصتتتتتتدرتها اللجنة، وعمل المبادة التوجيهية بشتتتتتتأن استتتتتتتدامة أ
 الفريق العامل الجديد المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

وأشتتتتتتتارت بعض الوفود إلى اإلعالن الخاص بالتعاون الدولي في مجال استتتتتتتتكشتتتتتتتاف الفضتتتتتتتاء الخارجي  - 194
الدول ومصتلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية، فذكرت أنه صتك هام واستتخدامه لفائدة جميع 

لتعزيز التعاون الدولي بهدف زيادة الفوائد الناجمة عن استتتتخدام التطبيقات الفضتتتائية إلى أقصتتتى حد لصتتتالح جميع 
 ي وتعزيزه على أساس عادل. الدول، ودعت جميع الدول المرتادة للفضاء إلى المساهمة في تشجيع التعاون الدول 

  
 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء  - 9 

أحاطت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطار البنتد المعنون "تبتادل عام لآلراء بشتتتتتتتتتتتتتتأن  -195
اللجنتتتتة الفرعيتتتة  الجوانتتتتب القتتتتانونيتتتتة إلدارة حركتتتتة المرور في الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء"، والتي يرد عرض   لهتتتتا في تقرير 

 أ.216–192، الفقرات A/AC.105/1243ر

وأقرت اللجنة توصتية اللجنة الفرعية القانونية بمواصتلة النظر في هذا البند، ال ستيما في ضتوء تزايد  -196
دد األجستتتام في الفضتتتاء الخارجي، وتنوع الجهات الفاعلة في تعقُّد البيئة الفضتتتائية واكتظاةها بستتتبب تنامي ع

 الفضاء الخارجي، وتزايد األنشطة الفضائية، وهي ةواهر تشكل تحديًا لسالمة األنشطة الفضائية واستدامتها.

وُرئي أنه يمكن النظر في إدارة حركة المرور في الفضاء بغرض وضع مجموعة من األحكام التقنية  -197
وتنفيذها لتعزيز الوصتتتتتتتتتتول اآلمن إلى الفضتتتتتتتتتتاء الخارجي والحفاظ على أمان العمليات فيه والعودة والتنظيمية  

اآلمنة منه وخلو تلك العمليات من التصتتتتتتتتتتتتتادمات الفعلية أو التداخالت الراديوية. ورأى ذلك الوفد أيضتتتتتتتتتتتتتًا أن 
وكذلك الحاجة إلى تعزيز التنستتيق تحليل الجوانب القانونية والتقنية إلدارة حركة المرور في الفضتتاء أمرس مهم،  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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بين اللجنتين الفرعيتين العلمية والتقنية والقانونية، فيما يتعلق بإدارة حركة المرور في الفضتتتتتتتتتتتتتاء والمواضتتتتتتتتتتتتتيع  
 المشتركة في هذا الصدد.

يجب أن يستتتتتتعى إلى وضتتتتتتع صتتتتتتك ملزم قانونًا إلدارة حركة   أن المجتمع الدوليورأت بعض الوفود  -198
ضتتتتتتتتاء ُيتفاوض بشتتتتتتتتأنه في إطار األمم المتحدة، وأنه ينبغي إشتتتتتتتتراك أصتتتتتتتتحاب المصتتتتتتتتلحة من  المرور في الف

 القطاعين الخاص والعام في وضع أي استراتيجيات وأطر تنظيمية ذات صلة.

ورئي أن اللجنة الفرعية القانونية هي المحفل المناستتتتتتب للمستتتتتتاهمة في تشتتتتتتكيل نظام حكومي دولي  -199
ضتتتتتتتتتتتتتتتاء، وأن إحتدى نقتاط االنطالا للمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتتات يمكن أن تكون تحليتل مختلف إلدارة حركتة المرور في الف

الصكوك القانونية الدولية من جهة فائدتها في إدارة حركة المرور في الفضاء مستقباًل، وفي هذا الصدد يمكن  
 تشجيع األخذ بنظام مختلة متعدد المستويات من القواعد الملزمة وغير الملزمة. 

المبادة التوجيهية للجنة استتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتلمية بشتتتتتتتأن   وُرئي أن تنفيذ -200
استتتتدامة أنشتتتطة الفضتتتاء الخارجي في األمد البعيد ينبغي أن ُيدَعم في ستتتياا المناقشتتتات المتعلقة بإطار إدارة  

الدولي حركة المرور في الفضتتتتاء، مع التركيز على الستتتتعي إلى تشتتتتاطر المعلومات والتنستتتتيق على الصتتتتعيد 
 لزيادة المعرفة بأحوال الفضاء على نطاا العالم.

  
 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة  - 10 

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المعنون "التبادل العام لآلراء بشتتتتتتأن تطبيق  - 201
،  A/AC.105/1243أنشتتتطة الستتتواتل الصتتتغيرة"، التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر القانون الدولي على  

 أ. 232– 217الفقرات 

والحظتت اللجنتة مع االرتيتاح أن هتذا البنتد ال يزال متدرجتًا في جتدول أعمتال اللجنتة الفرعيتة، واتفقتت  -202
اجه ستتتتتتاعد على معالجة المستتتتتتائل المتعلقة باستتتتتتتخدام الستتتتتتواتل الصتتتتتتغيرة من جانب جهات فاعلة  على أن إدر 

 مختلفة والتوعية بهذه المسائل.

والحظت اللجنة أن األنشطة المتعلقة بالسواتل الصغيرة ينبغي أن تنفذ وفقًا لدطار التنظيمي الدولي  -203
 بصرف النظر عن حجم تلك السواتل.وذلك الذي يشمل القانون الدولي للفضاء، الحالي، 

ورأت بعض الوفود أنه ال ينبغي إنشتتتتتتاء أي نظم قانونية مخصتتتتتتصتتتتتتة أو أي آليات أخرى قد تفرض  -204
 قيودًا على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو استخدامها.

رة، بما في ذلك إمكانية ورأت بعض الوفود أنه يمكن النظر في صتو  أحكام متعلقة بالستواتل الصتغي  -205
إنشتتتتتتاء نظام قانوني مخصتتتتتتص لها. ويمكن أن تتناول تلك األحكام عمليات الستتتتتتواتل الصتتتتتتغيرة، بما في ذلك 

 النظر في سبل ووسائل ضمان االستخدام الرشيد والعادل للمدار األرضي المنخفض وطيف الترددات.

التشتتتتتكيالت الضتتتتتخمة من الستتتتتواتل ورأت بعض الوفود ضتتتتترورة مواصتتتتتلة النظر في كيفية تستتتتتجيل  -206
 والسواتل الصغيرة.

  
تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية  -11 

 واستغاللها واستخدامها

راء بشتتتتتتتتتأن أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتتتتتتتتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المعنون "التبادل العام لآل -207
النماذج القانونية المحتملة لألنشتتتطة المتعلقة باستتتتكشتتتاف الموارد الفضتتتائية واستتتتغاللها واستتتتخدامها"، التي يرد  

 أ.258–233، الفقرات A/AC.105/1243عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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بتإنشتتتتتتتتتتتتتتاء فريق عتامتل في إطتار هتذا البنتد من جتدول أعمتال اللجنتة الفرعيتة، وهنتأت ورحبتت اللجنتة   -208
 الرئيس أندريه ميشتال ربولنداأ ونائب الرئيس ستيفن فريالند رأسترالياأ على انتخابهما في هذا الصدد.

إلى أن   ورئي أن المزيتتد من التفتتاعتتل مع اللجنتتة الفرعيتتة العلميتتة والتقنيتتة أمر بتتال  األهميتتة بتتالنظر -209
مواضتتيع تنظيمية ملحة، وال ستتيما في مجال استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها، لها جوانب 

 تقنية يجب أن تؤخذ في االعتبار عند وضع نهوج وصكوك مالئمة للحوكمة.

ة ورأت بعض الوفود أن تطوير أنشتتتتتتتتطة الموارد الفضتتتتتتتتائية ينبغي أن يستتتتتتتتترشتتتتتتتتد بقواعد دولية مقبول -210
عالميًا، وال ستتتتيما المبادة األستتتتاستتتتية للقانون الدولي للفضتتتتاء المنشتتتتأة بموجب معاهدة الفضتتتتاء الخارجي، وأن  
الفريق العامل الجديد المنشتتتتتتتتتتتتتأ في إطار هذا البند من جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية عليه أن يأخذ في 

المتحدة وصتتتتتتتكوكها األخرى التي تشتتتتتتتكل النظام  االعتبار اإلطار القانوني الحالي، إلى جانب معاهدات األمم
 القانوني الدولي المنطبق على الدول فيما يتعلق باألنشطة الفضائية.

ورأت بعض الوفود أن استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها يجب أن ُينستتق على الصتتعيد   - 211
رجي على نحو مستتتتتتدام في األغراض الستتتتتلمية،  الدولي المتعدد األطراف لضتتتتتمان استتتتتتمرار استتتتتتخدام الفضتتتتتاء الخا 

 مصالحها.  وضمان االضطالع بهذه األنشطة وفقًا للقانون الدولي وبما يعود بالنفع على جميع الدول ويراعي 

ورئي أن الظهور الدينامي للقطاع الخاص في أنشتتتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتتتاء الخارجي حقيقة ال يمكن إنكارها، مما  - 212
صتتتتتتتتتتتتدي لها على المستتتتتتتتتتتتتوى المتعدد األطراف. ورأى ذلك الوفد أيضتتتتتتتتتتتتًا أن تخفيف  يخلق تحديات جديدة يتعين الت 

وجود إطار   المخاطر وأوجه عدم اليقين القانونية ضتتتتتتتتروري بالنستتتتتتتتبة لهذه الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، وأن 
المشتتتاريع  قانوني دولي محدد ستتتيكون عاماًل حاستتتمًا في تشتتتجيع االستتتتثمارات الضتتتخمة الالزمة لضتتتمان استتتتمرارية  

التجارية الكبيرة التي ال ُيستتَتغنى عنها الستتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتخدامها، وفي هذا الصتتدد، ستتيشتتكل تحديد 
نطاا عمل وجدول زمني واضتحين للفريق العامل المعني بالموارد الفضتائية خطوة هامة إلى األمام في توفير اليقين  

 ة تلك األنشطة. القانوني الذي يحتاجه القطاع الخاص لمواصل 

ورئي أن مراعاة مبادة المستتتتتتتاواة في الوصتتتتتتتول والتعاون في مجال استتتتتتتتكشتتتتتتتاف الموارد الفضتتتتتتتائية  -213
واستتتتغاللها واستتتتخدامها أمر أستتتاستتتي لضتتتمان أال تتخلف البلدان النامية عن ركب الدول التي ترتاد الفضتتتاء. 

يم أنشتتتتتتتطة الموارد الفضتتتتتتتائية ينبغي أن يركز  ورأى ذلك الوفد أيضتتتتتتتًا أن اتباع النهج المتعدد األطراف في تنظ
على تجنتتب النزاعتتات بين األطراف الفتتاعلتتة، وأن يشتتتتتتتتتتتتتتمتتل جميع التتدول، وأن يكون نتتافتتذًا قبتتل القيتتام فعليتتًا 

 باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها.

تخدامها ينبغي أن تكفل ورئي أن قواعد ومعايير األنشتتتتتتطة المتعلقة باستتتتتتتكشتتتتتتاف الموارد الفضتتتتتتائية واستتتتتت  - 214
استتتتدامة بعثات استتتتكشتتتاف الفضتتتاء في المستتتتقبل التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة، بما فيها القطاع الصتتتناعي،  
وأن تكفل اتستاا هذه األنشتطة مع المعايير الدولية القائمة. ورأى ذلك الوفد أيضتًا أن ستير المناقشتة ينبغي أن يجستد  

 دي الراهن، واحتياجات القطاع الصناعي، وبرامج استكشاف الفضاء الوطنية. الواقع التكنولوجي واالقتصا 

ورئي أنه ينبغي أن تتاح لجميع الجهات الفاعلة إمكانية الوصتتتول العادل إلى الموارد الفضتتتائية دون  -215
نستتتتتتتتتتتتتتب تمييز وفي إطتار من القواعتد والمعتايير التي تتفق عليهتا األطراف، وأن اللجنتة الفرعيتة هي المحفتل األ

 لوضع إطار قانوني مالئم في هذا الصدد.

ورأت بعض الوفود أن الفريق العامل المعني بالموارد الفضتائية يمكنه، لدى وضتع إطار الستتكشتاف   -216
الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها، أن ينظر في العمل الذي ستتبق االضتتطالع به في هذا المجال مثل 

دولي بشأن األنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية التي أعدها فريق الهاي الدولي   اللبنات األساسية لوضع إطار
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العامل المعني بحوكمة الموارد الفضتتتائية، والواردة في ورقة عمل متاحة بجميع اللغات الرستتتمية لألمم المتحدة 
 أ.A/AC.105/C.2/L.315ر

ورئي أن وضتتتع إطار دولي الستتتتكشتتتاف الموارد الفضتتتائية واستتتتغاللها واستتتتخدامها ينبغي أن يشتتتمل   -217
مناقشتتتتتة بشتتتتتأن المجموعة الكاملة من المستتتتتائل المتصتتتتتلة بوضتتتتتع نظام دولي مستتتتتتقل لتنظيم هذه األنشتتتتتطة.  

الختارجي،   ذلتك الوفتد أيضتتتتتتتتتتتتتتتًا أن من الوجتاهتة بمكتان أن تؤختذ في االعتبتار مبتادة معتاهتدة الفضتتتتتتتتتتتتتتتاء ورأى
ذلك مبدأ وجوب استتتخدام القمر واألجرام الستتماوية األخرى ألغراض ستتلمية حصتترًا والحظر المفروض  في بما

على إخضاع أي جزء من القمر أو األجرام السماوية األخرى للتملك الوطني، اللذان ينبغي أن يشكال األساس  
 د الفضائية. لمناقشة المسائل المتصلة بحوكمة األنشطة المتعلقة بالموار 

ورئي أن وضتع إطار دولي الستتكشتاف الموارد الفضتائية واستتغاللها واستتخدامها ينبغي أن يأخذ في   -218
ورأى ذلك الوفد أيضتتا   .االعتبار كيفية انطباا اإلطار على جميع الجهات الفاعلة المشتتاركة في هذه األنشتتطة

د باألهداف المتمثلة في ضتتتتتتتمان إمكانية االطمئنان لهذه األنشتتتتتتتطة واليقين   أن هذا اإلطار يجب أن يستتتتتتتترشتتتتتتتِّ
القانوني من جهتها، والعمل كأداة لتعزيز االستتتتثمارات، وتهيئة بيئة مالئمة للبحوث، وأن االستتتتدامة والتشتتتارك  

 وضع أي نموذج قانوني جديد محتمل. في المنافع يجب أن يؤديا دورا محوريا في 

ورئي أن إحدى أولويات الفريق العامل المنشتتأ في إطار بند جدول األعمال هي وضتتع مجموعة من  -219
المبادة بشتتأن استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها، وأن تلك المجموعة من المبادة يمكن أن 

بشتتتتتتأن هذه المستتتتتتألة، إذا ما اتخذ قرار مناستتتتتتب بوضتتتتتتع صتتتتتتك تشتتتتتتكل األستتتتتتاس لمعاهدة أو معاهدات دولية 
 القبيل. هذا من

اللجنة الفرعية القانونية، في دورتها الستين، إلى رئيس ونائب رئيس الفريق العامل في إطار    طلبتو  -220
باستكشاف  بند جدول األعمال المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة

الموارد الفضتتتائية واستتتتغاللها واستتتتخدامها، مواصتتتلة المشتتتاورات، في فترة ما بين الدورات، بشتتتأن والية الفريق 
العامل وإطاره المرجعي وأستتلوب عمله، حتى يتستتنى للجنة مواصتتلة النظر في هذه المستتائل في دورتها الرابعة  

 أ. A/AC.105/1243من الوثيقة  257والستين رانظر الفقرة 

وفي الدورة الرابعة والستتتتين، عقد الفريق العامل أربعة اجتماعات رستتتمية وغير رستتتمية أيدت اللجنة،   -221
 ، نتائجها التي ترد في المرفق الثالث بهذا التقرير.782في جلستها 

  
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود جديدة اقتراحات مقدمة إلى   -12 

 فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين تنظر  لكي 

متة إلى  -222 أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بتاالقتراحتات المقتدَّ
فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستتتتين، التي يرد عرض اللجنة بشتتتأن بنود جديدة لكي تنظر 

 أ. 274–259، الفقرات A/AC.105/1243لها في تقرير اللجنة الفرعية ر

نة على أن تنظر اللجنة الفرعية،  واستنادًا إلى مداوالت اللجنة الفرعية في دورتها الستين، اتَّفقت اللج -223
 أثناء دورتها الحادية والستين، في البنود الموضوعية التالية: 

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.315
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها. -6 

 المسائل المتصلة بما يلي: -7 

 تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛ رأأ  

بل  ربأ   طبيعة المدار الثابت بالنستتبة لألرض واستتتخدامه، بما في ذلك النظر في الستتُّ
والوستتتتتتتتتائل الكفيلة بتحقيق االستتتتتتتتتتخدام الرشتتتتتتتتتيد والعادل للمدار الثابت بالنستتتتتتتتتبة 

 لألرض، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.

 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.  - 8 

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء. -9 

 وأسلوب عملها في المستقبل. دور اللجنة -10 
  

 البنود المدرجة في خطة العمل    
تبادل عام لآلراء بشتتتتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشتتتتطة المتعلقة باستتتتتكشتتتتاف الموارد   -11 

 الفضائية واستغاللها واستخدامها.

 والمرفق الثالث بهذا التقريرأ 221رانظر الفقرة   
  

 المواضيع/البنود المنفردة للمناقشة    
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشتتتتتتتتتتتتأن اآلليات القانونية المتصتتتتتتتتتتتتلة بتدابير تخفيف الحطام   -12 

الفضتتتتتتتتتتائي والتدابير العالجية ذات الصتتتتتتتتتتلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  
 الحسبان. في

 األمم المتحدة غير الملزمة قانونًا المعنية بالفضاء الخارجي. تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك  - 13 

 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء. -14 

 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة. -15 
  

 البنود الجديدة    
ة استتتتتتخدام الفضتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتلمية بشتتتتتأن بنود  اقتراحات مقدمة إلى لجن  -16 

 جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والستين.
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واتفقت اللجنة على أنه ينبغي أن تعاود اللجنة الفرعية، أثناء دورتها الحادية والستتتتتتتتتتتتتين، عقَد الفريق  -224
مم المتحتدة الخمس المتعلقتة بتالفضتتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي وتطبيقهتا، والفريق العتامل  العتامتل المعني بحتالتة معتاهتدات األ

المنشتتتتتتتتأ في إطار بند جدول األعمال المعنون "تبادل عام لآلراء بشتتتتتتتتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشتتتتتتتتطة  
 المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها". 

توصتتتتتلت إليه اللجنة الفرعية بشتتتتتأن دعوة المعهد الدولي لقانون الفضتتتتتاء   وأقرت اللجنة االتفاا الذي -225
 والمركز األوروبي لقانون الفضاء مرة أخرى إلى تنظيم ندوة ُتعقد أثناء الدورة الحادية والستين للجنة الفرعية. 

  
 الفضاء والتنمية المستدامة -دال 

نظرت اللجنة في البند المعنون "الفضتاء والتنمية المستتدامة" من جدول أعمالها، وفقًا لقرار الجمعية العامة  - 226
75 /92 . 

العربيتتة وتكلَّم في إطتتار هتتذا البنتتد من جتتدول األعمتتال ممث ِّلو االتحتتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي وألمتتانيتتا واإلمتتارات   -227
اإلستتتالميةأ وإيطاليا وجنوب أفريقيا وستتتري النكا والصتتتين وفرنستتتا وكينيا  -المتحدة وإندونيستتتيا وإيران رجمهورية

ومصتتتتتتتتتتتتر والمكستتتتتتتتتتتتيك والمملكة المتحدة والهند والواليات المتحدة واليابان. وتكلَّم أيضتتتتتتتتتتتتًا المرالبان عن اللجنة 
ظمة كانيوس الدولية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى االقتصتتتتتتتتتتادية واالجتماعية آلستتتتتتتتتتيا والمحية الهادة ومن 
 ممث ِّلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق بهذا البند.

 وثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:كانت الو  -228

التقرير المتعلق بمنتدى الفضتتتتتاء العالمي المشتتتتتترك بين األمم المتحدة والنمستتتتتا، الذي ُعقد   رأأ 
بل الوصتتتتول إلى 2019تشتتتترين الثاني/نوفمبر   22إلى  18في الفترة من في فيينا  ، بشتتتتأن موضتتتتوع "إتاحة ستتتتُ

 أ؛A/AC.105/1219الفضاء للجميع" ر

التقرير المتعلق بمنتدى الفضتتتتتتتتتتاء العالمي المشتتتتتتتتتتترك بين األمم المتحدة واإلمارات العربية   ربأ 
، بشتتتتتتأن موضتتتتتتوع "الفضتتتتتتاء في 2020كانون األول/ديستتتتتتمبر  10و 9المتحدة الذي عقد عبر اإلنترنت يومي 

 أ.A/AC.105/1235خدمة مستقبلنا"، ر

 إلى العروض اإليضاحية التالية في إطار هذا البند:واستمعت اللجنة  -229

مه ممثل األرجنتين؛"بعثة ساتل الرصد واالتصاالت والتعاون الدولي" رأأ   ، قدَّ

مته ممثلة الصين؛"الطوارة في الصينالمعلومات الفضائية في خدمة إدارة " ربأ   ، قدَّ

أنمتاط الترحتال الرعوي  -كوبرنيكوس يتدعم منع نشتتتتتتتتتتتتتتوب النزاعتات في منطقتة الستتتتتتتتتتتتتتتاحتل" رجأ 
مه ممثلو ألمانيا؛"المتصلة بالبيئة وخطر نشوب النزاعات بين المزارعين والرعاة  ، قدَّ

 ممثل الهند؛مه ، قدَّ "معلومات محدثة بشأن النظم الهندية لرصد األرض" ردأ 

 مته المرالبة عن االتحاد األوروبي؛، قدَّ "نظرة عامة-برنامج االتحاد األوروبي للفضاء" رهأ 

مبادرة عالمية لدمج معارف الشتتتتتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتتتتتلية مع الحلول القائمة على التكنولوجيات " روأ 
 ة كانيوس الدولية؛مه المراقب عن منظمقدَّ  "،الواعدة والفضائية من أجل بناء نظام غذائي متنوع ومرن 

مه المراقب عن الجمعية "حان وقت الطاقة الشتتتتتتتتمستتتتتتتتية التجارية/المدنية في الفضتتتتتتتتاء" رزأ  ، قدَّ
 الفضائية الوطنية؛

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1219
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1235
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إطالا العنتان لقوة األحتداث االفتراضتتتتتتتتتتتتتتيتة واألدوات الرقميتة من أجتل بنتاء  -قبول التحتدي" رحأ 
مته"القدرات في أوساط جيل الفضاء العالمي  بة عن المجلس االستشاري لجيل الفضاء.المرال ، قدَّ

وستتتتتتتتتتتتتتلمتت اللجنتة مجتددا بتأهميتة دور علوم وتكنولوجيتا الفضتتتتتتتتتتتتتتاء وتطبيقتاتهتا في تنفيتذ خطتة التنميتة  -230
نداي للحد من مخاطر  2030المستدامة لعام  ، وال سيما بالنسبة ألهداف التنمية المستدامة؛ وفي تنفيذ إطار سِّ
 وفاء الدول األطراف بالتزاماتها تجاه اتفاا باريس بشأن تغيُّر المناخ.؛ وفي 2030-2015الكوارث للفترة 

ة  -231 ونوَّهت اللجنة بقيمة تكنولوجيا الفضتتاء والتطبيقات الفضتتائية، وكذلك البيانات والمعلومات المستتتمدَّ
وتطبيق  من الفضتتاء، بالنستتبة للتنمية المستتتدامة، بما يشتتمل االستتتفادة منها في المستتاعدة على تحستتين صتتو 

ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وبرامج عمل بشتتتتتتتتأن حماية البيئة، وإدارة األراضتتتتتتتتي والمياه، والتنمية الحضتتتتتتتترية والريفية، والنُُّظم 
اإليكولوجية البحرية والستتتتتتتتتتتتاحلية، والرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية، وتغيُّر المناخ، والحد من أخطار الكوارث والتصتتتتتتتتتتتتد ِّي 

ستتتتتتتتتتتتتيزمي، وإدارة الموارد الطبيعية، والثلوج واألنهار  للطوارة، والطاقة، والبنى التحتية، والمالحة، والرصتتتتتتتتتتتتتد ال
 الجليدية، والتنوُّع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي.

والحظت اللجنة بارتياح عقد ستتتتتلستتتتتلة منتديات الفضتتتتتاء العالمية التي نظمها مكتب شتتتتتؤون الفضتتتتتاء   -232
 الخارجي بالتعاون مع حكومتي النمسا واإلمارات العربية المتحدة. 

وأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات التي قدمتها الدول عن الجهود الرامية إلى تحقيق تكامل األنشتتتتطة   -233
القطاعية على المستتتتتتتتتوى الوطني واإلقليمي والدولي وإدراج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية المستتتتتتتتتمدة  

 من الفضاء في جميع عمليات وآليات التنمية المستدامة.

متهتا الدول عن إجراءاتهتا وبرامجهتا الراميتة إلى زيادة إدراك   -234 وأحاطت اللجنتة علمتًا بالمعلومات التي قدَّ
 وفهم المجتمع لفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تلبية االحتياجات اإلنمائية. 

العلمي من أجل   والحظت اللجنة الدور الذي تضتطلع به باستتمرار محطة الفضتاء الدولية في البحث -235
 خدمة التنمية المستدامة.

والحظت اللجنة مع االرتياح العدد الكبير من أنشتتتتتتتتتطة التواصتتتتتتتتتل التي تنفذها الدول على الصتتتتتتتتتعيد  -236
اإلقليمي من أجتتل بنتتاء القتتدرات من خالل التعليم والتتتدريتتب في مجتتال استتتتتتتتتتتتتتتختتدام تطبيقتتات علوم وتكنولوجيتتا  

 الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة. 

يه المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتتتتتتتتتاء،   -237 والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي تؤد ِّ
 المنتسبة إلى األمم المتحدة، في تدريس المواد ذات الصلة بالفضاء. 

ورأت بعض الوفود أن مستتتتتتتتألة الفضتتتتتتتتاء والتنمية المستتتتتتتتتدامة متعددة الجوانب وتشتتتتتتتتمل جوانب مثل  -238
 ة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد واستدامة برامج واقتصاد الفضاء. استدام

ورأت بعض الوفود أن من الضتتروري تحستتين إمكانية الحصتتول على بيانات ستتاتلية عالية االستتتبانة  -239
ت  لرصتد األرض وتيستير بناء القدرات وتعزيز المؤستستات في جميع البلدان من أجل زيادة استتخدام هذه البيانا

 ألغراض التنمية المستدامة.

ورئي أن مكتب شتتتؤون الفضتتتاء الخارجي ينبغي أن ينظر في استتتتضتتتافة المزيد من الندوات وحلقات   -240
العمل الدولية والمناستتتتتتبات الخاصتتتتتتة بإقامة الشتتتتتتبكات في البلدان النامية من أجل إثارة المزيد من المناقشتتتتتتات  

اء إليجاد حلول تستتهم في نمو االقتصتتاد وفي مواجهة التحديات بشتتأن اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الفضتت 
 االجتماعية واالقتصادية.
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والحظت اللجنة االهتمام الذي أعربت عنه حكومة كينيا باستتتتتضتتتتافة منتديات الفضتتتتاء العالمية التي  -241
 .2024إلى عام  2022ستعقد من عام 

  
 استعراض الحالة الراهنةالفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء:   -هاء 

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة   -242
 .75/92الراهنة"، وفقًا لقرار الجمعية العامة 

البوليفاريةأ والمكستتتتتتتيك والهند -اد الروستتتتتتتي وفنزويال رجمهوريةوتكلَّم في إطار هذا البند ممثلو االتح -243
 والواليات المتحدة.

فوائد تكنولوجيا الفضتتتاء"،  -واستتتتمعت اللجنة إلى عرض بعنوان "مجموعة األدوات الستتتاتلية التعليمية -244
 قدمه ممثل مصر.

متها الدول عن ممارستتتتاتها ا -245 لوطنية بشتتتتأن استتتتتخدام الفوائد وأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات التي قدَّ
 الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء بمشاركة جهاٍت فاعلٍة مختلفٍة، بما في ذلك القطاع الخاص واألوساط األكاديمية.  

متاح   Spinoffمن ستتتلستتتلة منشتتتورات وكالة ناستتتا المعنونة    2021والحظت اللجنة أن إصتتتدار عام  -246
نة عن امتنانها لوكالة ناستتتتتتا إلصتتتتتتدارها تلك الستتتتتتلستتتتتتلة ودأبها على في الموقع الشتتتتتتبكي للوكالة. وأعربت اللج

 . 2000إطالع الوفود عليها سنويا منذ الدورة الثالثة واألربعين للجنة، المعقودة في عام 

وأحتاطتت اللجنتة علمتًا بتاالبتكتارات المستتتتتتتتتتتتتتتحتدثتة في مجتاالت عتديتدة، مثتل الصتتتتتتتتتتتتتتحتة والطتب والبيئتة  -247
ونية واالتصتتتتتتتتتتتاالت والنقل والستتتتتتتتتتتالمة والبيولوجيا والستتتتتتتتتتتالمة والكيمياء وعلم البيانات  والتعليم واألجهزة اإللكتر 

الجغرافيتتة رالجيومتتاتكسأ والجيوفيزيتتاء وعلوم المواد. والحظتتت كتتذلتتك المعلومتتات التي تفيتتد بتتأن العتتديتتد من  
ُنقلت إلى التكنولوجيات التي طو ِّرت من أجل التطبيقات الفضتتتتتتتتتائية والتي رخصتتتتتتتتتت لها وكاالت الفضتتتتتتتتتاء قد 

ونقل التكنولوجيا   19-الصتتتتناعات، وأدت إلى تطبيقات عملية في المجتمع، وال ستتتتيما في ضتتتتوء جائحة كوفيد
 فيما يتعلق باألجهزة الطبية ذات الصلة. 

ورأت بعض الوفود أن برامج نقل التكنولوجيا التي تقوم بها وكاالت الفضتتتاء، والتي ُتنقل فيها الدراية   -248
التقنية إلى الصناعات ذات الصلة، تمك ِّن من إتاحة االبتكارات لرواد المشاريع والشركات واألوساط األكاديمية 

ضا أن هذه البرامج ساهمت في االعتماد على والوكاالت الحكومية. ورأت الوفود التي أعربت عن هذا الرأي أي 
 الذات من الناحية التكنولوجية وفي النمو الصناعي والتنمية الوطنية من خالل الفوائد الَعَرضية. 

ورأت بعض الوفود أن برامج االستتشتعار عن ُبعد ورصتد األرض، وال ستيما الصتور والبيانات والتحليالت،   - 249
ي، والصتتتتتتتتتتحة، والطاقة، واألمن الغذائي، وإدارة المخاطر االجتماعية والطبيعية،  مهمة للتخطية الحضتتتتتتتتتتري والزراع 

ومرالبة الحدود، ومرالبة المحاصتيل غير المشتروعة والتعدين غير المشتروع، واللوجستتيات، وقطاع البناء، والستياحة،  
للمشتاريع المستتدامة وتستاعد في  والبيئة. ورأت الوفود التي أعربت عن هذا الرأي أيضتا أن هذه البرامج مهمة بالنستبة  

 إرشاد القرارات التي تتخذها الكيانات المتأثرة بتغير المناخ.  

وُرئي أن هنتاك حتاليتا فجوة كبيرة بين البلتدان التي أحرزت تقتدمتا كبيرا في تطوير التكنولوجيتا المتعلقتة  -250
يجعل من الضتتتروري مواصتتتلة تعزيز  بالفضتتتاء والبلدان التي تستتتعى إلى إنشتتتاء هذا القطاع أو تعزيزه، وهو ما  

 التعاون الدولي وتبادل المعلومات والبحوث ونقل التكنولوجيا داخل اللجنة. 
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 الفضاء والمياه -واو 
 .75/92نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفضاء والمياه"، وفقًا لقرار الجمعية العامة  -251

-وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروستتتتتتتي واألرجنتين وإندونيستتتتتتتيا وإيران رجمهورية -252
إلستتتتتتتتتالميةأ وجنوب أفريقيا وفرنستتتتتتتتتا وكندا والمكستتتتتتتتتيك والهند والواليات المتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام ا

 بهذا البند. لآلراء، أدلى ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق

واستتتتتتمعت اللجنة إلى عرض بعنوان "استتتتتتخدام المعلومات الستتتتتاتلية في حل مشتتتتتاكل ضتتتتتمان األمن  -253
 مه ممثل االتحاد الروسي. المائي"، قدَّ 

واستتتتتتعرضتتتتتت الوفود أثناء المناقشتتتتتات أنشتتتتتطة التعاون المتصتتتتتلة بالمياه، وقدمت أمثلة على البرامج  -254
ئي واإلقليمي والدولي التي تبرز األثر المفيد للتعاون الدولي والستتياستتات الدولية الوطنية وضتتروب التعاون الثنا

 فيما يتعلق بتبادل بيانات االستشعار عن ُبعد.  

والحظت اللجنة أن المياه والمستائل المتصتلة بها أصتبحت من أهم المشتاكل البيئية في القرن الحادي   -255
والعشتتتتتتتترين. والحظت اللجنة أيضتتتتتتتتا أن من المهم، من أجل اإلستتتتتتتتهام في تحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتتتدامة، 

 ات الرصد الفضائي للمياه. االستفادة من التكنولوجيات والتطبيقات والممارسات والمبادرات الفضائية في عملي 

ات الفضتتتتائية التي ُتعنى بالمستتتتائل المتعلقة بالمياه واالستتتتتخدام الواستتتتع  - 256 والحظت اللجنة كثرة عدد المنصتتتتَّ
ة من الفضتاء في إدارة المياه. والحظت اللجنة أيضتًا أنَّ التكنولوجيات والتطبيقات الفضتائية، مقترنًة   للبيانات المستتمدَّ

رى غير فضتتتتتتتتتتتائية، تؤدي دورًا هامًّا في معالجة العديد من المستتتتتتتتتتتائل المتعلقة بالمياه، بما في ذلك  بتكنولوجيات أخ 
رصتتد ودراستتة المحيطات وتغيُّر معالم الستتواحل؛ والدورات المائية العالمية وأنماط المناخ غير العادية؛ وإعداد خرائة  

؛ وتحديد مناسيب مياه خزانات السدود؛ وتقدير ليمة  الكتل المائية السطحية ومجاري المياه واألحواض عبر الحدودية 
ورصتتد موارد المياه الجوفية؛ وتخطية وإدارة   ؛ معايير جودة المياه؛ وتقدير الجريان الستتطحي الناتج عن ذوبان الثلوج 

خزانات المياه ومشتتتتاريع الري؛ ورصتتتتد آثار الفيضتتتتانات والجفاف واألعاصتتتتير وفيضتتتتانات البحيرات، والتخفيف من  
ة هذه اآلثار؛ ورصد درجة رطوبة التربة؛ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ وتجميع مياه األمطار؛ وتحسين   حدَّ

ات الجويتة ودقتهتا؛ وتحتديتد حتاالت الطوارة، مثتل الحرائق والتلوث والتملح وانتشتتتتتتتتتتتتتتار الكتائنتات التدليقتة توقيتت التنبؤ 
 الضوئية في المياه وحوادث خطوط األنابيب واالنسكابات النفطية. 

ورأت بعض الوفود أن تغير المناخ أصتتتتتبح مستتتتتألة حاستتتتتمة بالنستتتتتبة لددارة المستتتتتتقرة للمياه، إذ إنه   -257
 وث حاالت جفاف خطيرة وكوارث متصلة بالمياه على الصعيد العالمي.تسبب في حد

وأحاطت اللجنة علمًا بانعقاد حلقة العمل المشتتتتتتتتتركة بين األمم المتحدة وجمهورية إيران اإلستتتتتتتتالمية  -258
 بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض إدارة حاالت الجفاف والفيضانات والموارد المائية، التي استضافتها 

 .2021آب/أغسطس  11إلى  9وكالة الفضاء اإليرانية في الفترة من 

ورأت بعض الوفود أن هناك حاجة إلى وضتتتتتتع الستتتتتتياستتتتتتات، وبناء القدرات، وتبادل المعارف، ونقل  -259
التكنولوجيا، والحصول على البيانات الفضائية والبيانات الموقعية، والتفكير المتعدد التخصصات بشأن أهداف 

المستتتدامة بهدف بناء قدرات أصتتحاب المصتتلحة على استتتخدام المعلومات الفضتتائية وتشتتجيع االبتكار    التنمية
 لتمكين المجتمعات المحلية من التعامل مع المخاطر الناشئة المتصلة بموارد المياه.

  
 الفضاء وتغير المناخ -زاي 

  نتاخ"، وفقتًا لقرار الجمعيتة العتامةنظرت اللجنتة في بنتد جتدول األعمتال المعنون "الفضتتتتتتتتتتتتتتاء وتغير الم -260
75/92. 
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وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من األرجنتين وإندونيستتتتتتتتتتيا وجمهورية كوريا والصتتتتتتتتتتين وفرنستتتتتتتتتتا  -261
لية والنمستتتا والهند والواليات وفنلندا وكندا ومصتتتر والمكستتتيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتتما

المتحدة األمريكية واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضتتتتتتتتتتاء أخرى أيضتتتتتتتتتتا كلمات تتعلق 
 بهذا البند. 

 واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية:  -262

 مته ممثلة الواليات المتحدة؛ "، قدَّ "دور الفضاء في فهم تغيُّر المناخ وإرشاد عملية صنع القرارات  رأأ  

 مته ممثلة الفلبين؛ "وكالة الفضاء الفلبينية: استخدام تكنولوجيا الفضاء لمواجهة تغيُّر المناخ"، قدَّ  ربأ  

مته ممثتل "جهود اإلمتارات العربيتة المتحتدة على الصتتتتتتتتتتتتتعيتد التدولي في مجتال تغيُّر المنتاخ"، قتدَّ  رجأ  
 اإلمارات العربية المتحدة؛  

 مه ممثل مصر.  "سواتل التنمية األفريقية: مبادرة من أجل الكشف عن تغيُّر المناخ في أفريقيا"، قدَّ  ردأ  

دت اللجنة على أهمية استتتمرار التزام المجتمع العالمي بالتصتتدي لتغيُّر المناخ، وهو يعتبر أحد   -263 وشتتدَّ
ى الصتتتتتتتتتتعيد العالمي. وفي هذا الصتتتتتتتتتتدد، الحظت اللجنة القيمة المتزايدة لتكنولوجيا  أكثر التحديات إلحاحا عل

الفضتتاء في توفير بيانات مناخية حاستتمة األهمية من أجل ضتتمان فهم أفضتتل لمشتتكلة تغيُّر المناخ والتخفيف 
ناخ.  منها ورصتتتتتتتتد تنفيذ اتفاا باريس، وكذلك أهمية عمليات الرصتتتتتتتتد من الفضتتتتتتتتاء في فهم مشتتتتتتتتكلة تغيُّر الم

من أهداف التنمية المستتدامة،  13والحظت اللجنة أيضتا أهمية عمليات الرصتد من الفضتاء في تحقيق الهدف 
 المتعلق بالعمل المناخي.

وأشتتتتتتتارت اللجنة إلى أهمية الشتتتتتتتراكات واإلجراءات التي يتخذها أصتتتتتتتحاب المصتتتتتتتلحة المتعددين على  - 264
ي لتغيُّر المنتاخ، وكتذلتك أهميتة عمتل المنظمتات التدوليتة الصتتتتتتتتتتتتتعيتد الوطني والتدولي والمتعتدد األطراف للتصتتتتتتتتتتتتتتد 

واإلقليمية معا لفهم ميزاتها النسبية وتجنب االزدواجية في الجهود المبذولة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة أيضا 
 التي دعتا إلى عقتدهتا األمين العتام، والتي كتان من المتوقع أن تعرض التدول  2019إلى قمتة العمتل المنتاخي لعتام 

األعضتتتتتتتتتتتتتتاء أثنتاءهتا خططتا محتددة وواقعيتة لخفض انبعتاثتات غتازات التدفيئتة خالل العقتد التتالي بهتدف وقف تلتك 
. وأشتتتارت اللجنة كذلك إلى الندوة المشتتتتركة بين األمم المتحدة والنمستتتا حول  2050االنبعاثات تماما بحلول عام 

ة المستتتتتتدامة: العمل المناخي"، التي من أهداف التنمي  13موضتتتتتوع "تستتتتتخير تطبيقات الفضتتتتتاء ألغراض الهدف  
في غراتس، النمسا، وكذلك منتدى الفضاء العالمي المشترك   2020أيلول/سبتمبر    3إلى   1عقدت في الفترة من 

في فيينا، حول    2021كانون األول/ديستتتتتتتتتمبر    9إلى   6بين األمم المتحدة والنمستتتتتتتتتا الذي ستتتتتتتتتيعقد في الفترة من 
 عمل المناخي"، وكالهما استضافهما مكتب شؤون الفضاء الخارجي. موضوع "تسخير الفضاء من أجل ال 

وأشتتتارت اللجنة أيضتتتا إلى أن الدورة الستتتادستتتة والعشتتترين لمؤتمر األطراف في اتفالية األمم المتحدة  -265
تشتترين الثاني/نوفمبر   12تشتترين األول/أكتوبر إلى  31اإلطارية بشتتأن تغيُّر المناخ ستتوف تعقد في الفترة من 

في غالستتتتكو، المملكة المتحدة، برئاستتتتة المملكة المتحدة وبالشتتتتراكة مع إيطاليا، وستتتتوف تعمل رئاستتتتة   2021
المؤتمر مع المنظمات الشتتتريكة والهيئات المتخصتتتصتتتة، مثل أمانة اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بشتتتأن تغيُّر  

ض، لكفالة التأكيد على أهمية العمل المناخ، والفريق المعني برصد األرض، واللجنة المعنية بسواتل رصد األر 
 المناخي المستند إلى الفضاء خالل الدورة.

الذي اقَترح إنشتتتتتاءه المركز الوطني الفرنستتتتتي   -  وأشتتتتتارت اللجنة كذلك إلى إنشتتتتتاء مرصتتتتتد مناخ الفضتتتتتاء  - 266
الكوكب   للدراستتتتتتات الفضتتتتتتائية وأقرته أكثر من عشتتتتتترين وكالة فضتتتتتتاء في إعالن باريس الذي اعتمد في مؤتمر قمة 

، ووق ِّع إعالن مصتتتتتتتتتتالح مشتتتتتتتتتتتركة بشتتتتتتتتتتأنه في لو بورجيه، فرنستتتتتتتتتتا،  2017كانون األول/ديستتتتتتتتتتمبر    11الواحد في  
من أجل تيستتتتتتتتير حشتتتتتتتتد األدوات الفضتتتتتتتتائية لخدمة العمل المناخي ودعم تنفيذ إعالن   2019حزيران/يونيه   17 في 
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الفضتاء هو إنتاج وتوزيع بيانات مالئمة  باريس. وفي هذا الصتدد، الحظت اللجنة أن الهدف الرئيستي لمرصتد مناخ 
وموثوقتة ومنتتاستتتتتتتتتتتتتبتتة من حيتتث التوقيتتت ومعلومتات عن اآلثتار التي يحتتدثهتتا تغيُّر المنتتاخ على المستتتتتتتتتتتتتتوى الوطني 
واإلقليمي، باستتتتخدام تكنولوجيا الفضتتتاء، وتدابير محددة األهداف ونماذج ذات صتتتلة تتضتتتمن إحاالت مرجعية إلى  

 معه.   ة من أجل وضع وتنفيذ مشاريع للتخفيف من تغيُّر المناخ والتكيف مؤشرات اجتماعية واقتصادي 

وأشارت اللجنة إلى أن الوكاالت والمنظمات الدولية الشريكة، ومنها مكتب شؤون الفضاء الخارجي،   -267
تعتزم التوليع على الميثاا الدولي لمرصتتتتد مناخ الفضتتتتاء في الدورة الستتتتادستتتتة والعشتتتترين لمؤتمر األطراف في 

 اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ. 

أيضتتتا إلى االقتراح المقدم من النمستتتا بشتتتأن مبادرة "تستتتخير الفضتتتاء من أجل العمل  وأشتتتارت اللجنة  -268
المناخي"، التي تركز على النهج الفضتتتتتتائية إزاء تغيُّر المناخ، وتهدف إلى تعزيز وتوطيد وتنفيذ أنشتتتتتتطة لبناء  

مصلحة المتعددين،  القدرات وأنشطة استشارية تقنية محددة األهداف، وتيسير التنسيق والتعاون بين أصحاب ال
وتعزيز الجهود الرامية إلى تشتجيع تستخير الفضتاء من أجل العمل المناخي من المستتوى المحلي إلى المستتوى 
الوطني والدولي. وفي هذا الصتتتتتدد، رحبت اللجنة بهذا االقتراح، وأشتتتتتارت كذلك إلى أن المبادرة ستتتتتوف تجمع  

لمتحدة والقطاع الخاص والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات األكاديمية بين الدول األعضتتتتتتتتتاء ووكاالت الفضتتتتتتتتتاء وكيانات األمم ا
لمعتالجتة التخفيف من حدة آثار تغيُّر المنتاخ والتكيف معته والقتدرة على مواجهتته. واقترح أن يضتتتتتتتتتتتتتتطلع مكتتب 

من أهداف التنمية   13شتتتتتؤون الفضتتتتتاء الخارجي بتنفيذ هذه المبادرة لدعم الدول األعضتتتتتاء في تحقيق الهدف  
 ل المناخي.المستدامة، المتعلق بالعم

وأشارت اللجنة كذلك إلى فوائد عمليات الرصد الساتلي وتطبيقات رصد األرض في رصد المتغيرات  -269
المناخية األستتتاستتتية، وأحاطت علما بفوائد استتتتخدام بيانات رصتتتد األرض في تتبُّع التغيرات في مستتتتوى ستتطح  

ز غاز ثاني أكسيد الكربون، ومدى استنفاد الج ليد البحري، وكتلة الثلج األرضية، وفي جمع البحر، ونسب تركُّ
 البيانات عن المناطق النائية مثل الصحاري والمحيطات والغطاءين الجليديين القطبيين واألنهار الجليدية.

وأشتتارت اللجنة أيضتتا إلى عدد من الشتتراكات الثنائية في إطار األنشتتطة المتصتتلة بتغيُّر المناخ في   -270
برامج الفضتتتتتتاء التي تنفذ على الصتتتتتتعيد الوطني والتي تعطي أولوية كبيرة لبناء  مجال رصتتتتتتد األرض، وكذلك  

 وإطالا وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض من أجل تتبُّع مظاهر تغيُّر المناخ وآثاره.

وأشتتتتارت اللجنة أيضتتتتا إلى أهمية دعم التعاون الدولي في مجال رصتتتتد األرض، بستتتتبل منها التعاون   -271
ثل المنظمة العالمية لألرصتتتتتتتتاد الجوية، واللجنة المعنية بستتتتتتتتواتل رصتتتتتتتتد األرض، وفريق مع منظمات عتيدة م

التنستتتتتتيق المعني بستتتتتتواتل األرصتتتتتتاد الجوية، والنظام العالمي لرصتتتتتتد المناخ، والفريق المعني برصتتتتتتد األرض، 
 ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا والمحية الهادة.

  
 ة األمم المتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء في منظوم -حاء 

نظرت اللجنتة في بنتد جتدول األعمتال المعنون "استتتتتتتتتتتتتتتختدام تكنولوجيتا الفضتتتتتتتتتتتتتتاء في منظومتة األمم  -272
 .75/92المتحدة"، وفقًا لقرار الجمعية العامة 

وألمانيا وإندونيستتيا والمكستتيك والنمستتا والهند. وأثناء  وتكلَّم في إطار هذا البند ممثلو االتحاد الروستتي  -273
 التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

 التاليتان معروضتين على اللجنة:  كانت الوثيقتانو  -274

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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  تقرير األمين العام عن تنستتتتتتتيق األنشتتتتتتتطة ذات الصتتتتتتتلة بالفضتتتتتتتاء ضتتتتتتتمن منظومة األمم رأأ 
للفترة   المرتقبتتتتة  هتتتتات والنتتتتتائج  التوجُّ التنميتتتتة  -2021-2020المتحتتتتدة:  أهتتتتداف  االتجتتتتاهتتتتات الكبرى وتحقيق 

 أ؛A/AC.105/1230المستدامة ر

ضتتتتتتتتتمن تقريرا عن بعثة التقييم إلى أكاديمية مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة روستتتتتتتتتكوستتتتتتتتتموس ورقة اجتماع تت  ربأ 
 أ.A/AC.105/2021/CRP.16ر

 في إطار هذا البند:  ينالتالي  يناإليضاحي  ضينالعر تمعت اللجنة إلى واس -275

أ" التذي نظمته االتحتاد  WRC-23ر 2023"المؤتمر العتالمي لالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت الراديويتة لعتام   رأأ 
مه ممثل ألمانيا؛"حماية ترددات الرادار-لالتصاالتالدولي   ، قدَّ

ألمم  ل  التابع لمنطقة األوروبية اآلستتتتتتتتتتتتتيويةفي ا  الفضتتتتتتتتتتتتتاءوتكنولوجيا  "مركز تدريس علوم   ربأ 
مه ممثال االتحاد الروسي."المتحدة   ، قدَّ

شتتأن أنشتتطة الفضتتاء  والحظت اللجنة أن الدورة التاستتعة والثالثين لالجتماع المشتتترك بين الوكاالت ب  -276
في مقر األمم المتحدة في  2019تشتترين األول/أكتوبر  28الخارجي رآلية األمم المتحدة للفضتتاءأ عقدت يوم  

نيويورك. والحظت اللجنة أيضتتتتتا أن الدورة المفتوحة الخامستتتتتة عشتتتتترة آللية األمم المتحدة للفضتتتتتاء عقدت يوم  
كجزء ال يتجزأ من منتدى الفضتتتتتتتتتاء العالمي المشتتتتتتتتتترك بين األمم المتحدة   2019تشتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر   20

 والنمسا: "إتاحة ُسبل الوصول إلى الفضاء للجميع".

والحظت اللجنة أن التقرير المقبل عن تنستتتتتتتيق األنشتتتتتتتطة المتصتتتتتتتلة بالفضتتتتتتتاء داخل منظومة األمم  -277
جل دعم العمل المناخي، ورستتتتتتتتتتتتم خرائة  ام تكنولوجيات الفضتتتتتتتتتتتتاء من أالمتحدة يمكن أن يركز على استتتتتتتتتتتتتخد

، واستتتتتتتتبانة أوجه  والواليات المستتتتتتتندة إلى كل هيئة من هيئاتها لألنشتتتتتتتطة القائمة داخل منظومة األمم المتحدة،
التآزر الممكنة في المستتتقبل، وتجنُّب ازدواجية الجهود، وأن مكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي ستتيوجه انتباه آلية 

 ذلك من أجل إعداد هذا التقرير. األمم المتحدة للفضاء إلى

والحظت اللجنة بارتياح أن بعثة تقييٍم قام مكتب شتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتاء الخارجي بتيستتتتتتتيرها إلى أكاديمية  -278
، وفقا القتراح  2021آب/أغستتتتطس   13إلى  10مؤستتتتستتتتة روستتتتكوستتتتموس في موستتتتكو قد نفذت في الفترة من 

 يتة في المنطقتة األوروبيتة اآلستتتتتتتتتتتتتتيو االتحتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي بتإنشتتتتتتتتتتتتتتتاء مركز لتتدريس علوم وتكنولوجيتا الفضتتتتتتتتتتتتتتتاء  
أ. والحظت اللجنة أيضتتتتا أن بعثة التقييم أستتتتفرت عن التوصتتتتية بقبول عرض 61، الفقرة A/AC.105/1240ر

ستتتتستتتتضتتتيفه أكاديمية مؤستتتستتتة روستتتكوستتتموس. ورحبت اللجنة الذي قليمي اإلمركز  الإنشتتتاء ب االتحاد الروستتتي 
 اء المركز اإلقليمي.بالتقدم المحرز في إنش

، المخصتصتة  Xورئي أن من المهم ضتمان عدم حدوث تداخل ضتار بستبب تشتارك ترددات النطاا   -279
لستتتواتل رصتتتد األرض التي تستتتتخدم رادارات استتتتشتتتعار/مرالبة. وشتتتجع الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي الدول 

وافق بهذا الصتتدد من أجل توفير أستاس  األعضتتاء في اللجنة على إجراء دراستتاتها الخاصتتة بشتتأن التشتتارك والت 
 التخاذ قرار مستنير في المؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الراديوية.

والحظت اللجنة أن المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالتطبيقات الفضتتتتائية ألغراض التنمية المستتتتتدامة   -280
 في بالي بإندونيسيا.   2022توبر في منطقة آسيا والمحية الهادة قد تقرر عقده في تشرين األول/أك

  

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1230
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 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -طاء 
نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "دور اللجنة وأستتلوب عملها في المستتتقبل"، وفقًا لقرار   -281

 .75/92الجمعية العامة 

ا  وتكلَّم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروستتتتتتتتتي وإستتتتتتتتتبانيا وإستتتتتتتتترائيل وألمانيا وإندونيستتتتتتتتتي  -282
البوليفاريةأ وكندا والمكستتيك والمملكة المتحدة –والبرازيل وستتويستترا وشتتيلي والصتتين وفرنستتا وفنزويال رجمهورية

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتمالية والواليات المتحدة األمريكية واليابان. وتكلم المراقب عن االتحاد األوروبي،  
ثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضتاء أخرى أيضتا  كما تكلم المراقب عن االتحاد الفلكي الدولي. وأ

 كلمات تتعلق بهذا البند.

وعرضتتت على اللجنة مذكرة من األمانة بشتتأن الحوكمة وأستتاليب العمل لدى لجنة استتتخدام الفضتتاء   -283
 أ. A/AC.105/C.1/L.384الخارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين ر

وأشتتتتارت اللجنة إلى المداوالت بشتتتتأن هذا البند كما ورد في تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والستتتتتين  -284
اللجنتتتتة الفرعيتتتتة العلميتتتتة والتقنيتتتتة عن دو أ،  323-312، الفقرات  A/74/20ر الثتتتتامنتتتتة والخمستتتتتتتتتتتتتين  وتقرير  رتهتتتتا 
،  A/AC.105/1243وتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن دورتها الستتتتين ر   أ، 233- 212، الفقرات  A/AC.105/1240ر 

 أ. 141– 119الفقرات 

 بعض الوفود أنه ينبغي الحفاظ على عملية صنع القرار على أساس توافق اآلراء و"روح فيينا". ورأت   - 285

ورئي أن وضتع وتنفيذ إجراءات مقبلة تتيح إجراء مناقشتات بشتأن مواضتيع هامة وعملية صتنع القرار   -286
 سيمك ِّنان من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والدينامية في عمل اللجنة. 

ال بد للجنة أن تحستن وتثري أستاليب عملها، وأن تعزز دورها القيادي وتعتمد وستائل أكثر  ورئي أنه -287
فعالية للتفاعل مع العمليات غير الحكومية في إطار النظام الداخلي والممارستتتتتتتتتتتتات المعتمدة من أجل التكيُّف  

 مع الوقائع واالحتياجات المتغيرة.

اقشتة المواضتيع الهامة المدرجة في جدول أعمال الفضتاء إلى وُرئي أن المحاوالت الرامية إلى نقل من  -288
 محافل موازية محدودة العضوية من شأنها أن تقوض الصالحيات الدولية للجنة. 

ورئي أنه ينبغي للجنة أن تزيد من تفاعلها مع اللجان الرئيستتتتتتتتتتتتتية لمنظومة األمم المتحدة إلفستتتتتتتتتتتتتاح   -289
 بشأن مسائل مثل مصادر القدرة النووية ونزع السالح والقانون.  المجال أمام المزيد من المشورة والتعاون 

ورأت بعض الوفود أن المحافل األنستتتب لمناقشتتتة المستتتائل المتصتتتلة بمنع ستتتباا تستتتلح في الفضتتتاء   -290
الخارجي واستتتتتخدام الفضتتتتاء الخارجي في أنشتتتتطة األمن القومي على الستتتتواء هي المحافل التي تركز والياتها  

لك المستتتتتتتتائل، مثل مؤتمر نزع الستتتتتتتتالح وهيئة نزع الستتتتتتتتالح ولجنة نزع الستتتتتتتتالح واألمن الدولي تحديدًا على ت 
 راللجنة األولىأ التابعة للجمعية العامة.

وُرئي أن النظر في الجوانب القانونية للتنفيذ العملي للمبادة التوجيهية للجنة بشتتأن استتتدامة أنشتتطة   -291
ينبغي أن تدرج في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية لضتتتتتتتمان   الفضتتتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد مستتتتتتتألة
 إشراك خبراء قانونيين من الدول في بحثها. 

وُرئي أنته ينبغي الحفتاظ على المركز الحكومي التدولي للجنتة، وتجنتب أي تتدختل من جتانتب الكيتانتات  -292
 غير الحكومية في أعمالها.  

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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ن خالل الندوات المنظمة والعروض التقنية أن تستهم إستهاما  ورئي أن من شتأن مستاهمات الخبراء م -293
 ليما في عمل اللجنة.

وُرئي أن من الضتتتتتتتتتتتروري دعم العمل الذي تضتتتتتتتتتتتطلع به المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا  -294
ة من أجل  الفضتتتاء، المنتستتتبة إلى األمم المتحدة، وتعزيز أنشتتتطة التبادل والتعاون بين مختلف المراكز اإلقليمي 

 بناء قدرات البلدان النامية، مع إيالء اعتبار خاص للبلدان المستجدة في مجال الفضاء والبلدان النامية. 

ورئي أنه ينبغي زيادة وتيرة انعقاد االجتماعات غير الرستتتتتتتتتتمية ألفرقة العمل عن بعد أو في شتتتتتتتتتتكل   -295
 هجين لتيسير إحراز تقدم فيما بين الدورات. 

ورأت بعض الوفود أن الشتتتتتتتتتتكل الهجين للدورة الحالية، الذي تضتتتتتتتتتتمن بثًا مباشتتتتتتتتتترًا عبر اإلنترنت  - 296
بلغات األمم المتحدة الرستتتمية الستتتت، أتاح مشتتتاركة أكبر للبلدان    لوقائع الجلستتتات العامة بالترجمة الشتتتفوية 

في أعمتال اللجنتين الفرعيتين، وأن من الممكن الحفتاظ على هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتكتل الهجين في عقتد التدورات المقبلة 
 للجنة ولجنتيها الفرعيتين. 

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إدراج موضتتتتتتتتتتوع/بند منفرد للمناقشتتتتتتتتتتة، تحت عنوان "تبادل عام لآلراء   -297
حول آثار النظم الستاتلية على األنشتطة الفلكية األرضتية"، في جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في 

 .2022دورتها التاسعة والخمسين، في عام 

رعية العلمية والتقنية أن تتدارس مستتتتتتتتألة إدراج هذا البند في جدول أعمالها ورئي أنه ينبغي للجنة الف -298
 ، لتحديد أفضل طريقة لمتابعة النظر في هذه المسألة. 2022أثناء دورتها التاسعة والخمسين، في عام 

فترة  والحظتت اللجنتة أن بتاإلمكتان االتفتاا على كيفيتة تنتاول المستتتتتتتتتتتتتتألتة المتذكورة أعاله إجرائيتًا أثنتاء   -299
 بين الدورات قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية. ما

وُرئي أنه ينبغي وضتتتتتتتع إجراء ُيتَّبع في الظروف القاهرة لضتتتتتتتمان استتتتتتتتمرار عمل اللجنة في حاالت   -300
 . 19-األزمات، مثل جائحة كوفيد

  
 االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء -ياء 

د جدول األعمال المعنون "االستتتكشتتاف واالبتكار في مجال الفضتتاء"، وفقًا لقرار  نظرت اللجنة في بن  -301
 . 75/92الجمعية العامة 

وتكلم في إطار هذا البند ممثلو االتحاد الروستتتتتي واألرجنتين وإستتتتترائيل وإندونيستتتتتيا وإيطاليا والصتتتتتين  -302
والمكستتتتتتيك والهند والواليات المتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقت دول أعضتتتتتتاء   وكندا ولكستتتتتتمبر 

 أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند من جدول األعمال. 

 اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية في إطار هذا البند:واستمعت  -303

مه ممثل الصين؛"دليل محطة األبحاث القمرية الدولية للشراكة" رأأ   ، قدَّ

م البعثات العلمية الفضائية الصينية ومستقبلها" ربأ  مه ممثل الصين؛"تقدُّ  ، قدَّ

أ على متن الوحدة النمطية Kibo-ABCتستتتتخير أنشتتتتطة وحدة االختبارات اليابانية كيبو ر" رجأ 
اضتتتتتتتيات ومستتتتتتتاهمتها في كيبو في محطة الفضتتتتتتتاء الدولية ألغراض تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندستتتتتتتة والري 

مه ممثل اليابان؛"تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحية الهادة  ، قدَّ

مه ممثل الهند؛"المالمح الرئيسية للبرنامج الهندي الستكشاف علوم الفضاء" ردأ   ، قدَّ

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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مه ممثل ا"جهود اإلمارات العربية المتحدة في مجال استتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتاف الفضتتتتتتتتتاء" رهأ  إلمارات  ، قدَّ
 المتحدة؛ العربية

مه المراقب  "مستتتتتاهمات رابطة القرية القمرية في استتتتتتدامة األنشتتتتتطة القمرية وستتتتتلميتها" روأ  ، قدَّ
 عن رابطة القرية القمرية؛

مه المراقب عن منظمة "التاري  كمحفز لالستكشاف واالبتكار" رزأ   ؛For All Moonkind، قدَّ

زياء الشتتتتتتتتتمستتتتتتتتتية األرضتتتتتتتتتية وبرنامجها المعني بإمكانية التنبؤ  اللجنة العلمية المعنية بالفي " رحأ 
مه المراقب عن اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء  "أPRESTOاألرضتتتتتتتتتتتتي المتغير ر-باالقتران الشتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتي ، قدَّ

 الشمسية األرضية.

وأشتتتتتتتارت اللجنة إلى منشتتتتتتتأ هذا البند من جدول األعمال وعمل فريق العمل المعني باالستتتتتتتتكشتتتتتتتاف   -304
بتكار، الذي أعد أول تقرير لألمم المتحدة على اإلطالا يؤكد على أهمية االستتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتافات البشتتتتتتتتتترية في واال

 أ.A/AC.105/1168الفضاء خارج نطاا المدار األرضي المنخفض رانظر الوثيقة 

ورحبت اللجنة بالزيادة الكبيرة في التطورات والنجاحات التي عرفها االستتتكشتتاف واالبتكار في مجال   -305
، وأدت إلى المضي قدما بأهداف االستكشاف  2019الفضاء، والتي حدثت منذ دورتها الثانية والستين في عام  

 واالبتكار في مجال الفضاء.

ة الحالية، آخر المستتتتتتتتتجدات بشتتتتتتتتأن االستتتتتتتتتكشتتتتتتتتاف  ، في الدور والحظت اللجنة أن الوفود عرضتتتتتتتتت -306
فضتتتتال عن أمثلة للتعاون    واالبتكار في مجال الفضتتتتاء، بما في ذلك تفاصتتتتيل عن األنشتتتتطة والبرامج الوطنية،

  .المتعدد األطراف والدوليواإلقليمي الثنائي  

جي، بما في  والحظت اللجنة أهمية التعاون بين جميع أصتتحاب المصتتلحة في أنشتتطة الفضتتاء الخار  -307
ذلك الحكومات والوكاالت الحكومية والكيانات غير الحكومية والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات األكاديمية والصتتتتتتتتتناعة والقطاع 
الخاص، من أجل النهوض باستتتتكشتتتاف الفضتتتاء الخارجي واستتتتخدامه في األغراض الستتتلمية، والتنمية اآلمنة 

 .ءوالمأمونة والمستدامة ألنشطة الفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعا

متت معلومتات تنتاولتت جملتة أمور منهتا: البحتث   -308 والحظتت اللجنتة أنته، في ستتتتتتتتتتتتتتيتاا المنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات، قتد ِّ
والتطوير؛ برامج الرحالت الفضتتتتائية المأهولة؛ األنشتتتتطة وفرص التعاون المتصتتتتلة بالمحطة الفضتتتتائية الدولية 

هرة والكويكبات؛ التجارب التي  والمري  والز ومحطة الفضتتتتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتتينية؛ البعثات المختلفة المتجهة إلى القمر 
تعتمد على الستتتواتل ومركبات اإلنزال والمتجوالت الكوكبية وطائرات الهليكوبتر الستتتتكشتتتاف النظام الشتتتمستتتي؛ 

محطتة  الالعينتات التي أعيتدت إلى األرض؛ محطتة األبحتاث القمريتة التدوليتة التي يجري التخطية إلنشتتتتتتتتتتتتتتائهتا؛  
اإلطالا الوشتتتتيك لتلستتتتكوب ستتتتيكشتتتتف   ؛المزمع إطالقها في المدار القمري أ  Gatewayر"غيتواي"  ئيةالفضتتتتا

الضتتتتتتتتوء من المجرات األولى التي تشتتتتتتتتكلت في الكون المبكر بعد االنفجار الكبير؛ مهمة لتوصتتتتتتتتيف الغالف 
الجوي لكواكب غير شتتتتمستتتتية معروفة مختارة؛ بعثة لدراستتتتة األنشتتتتطة الشتتتتمستتتتية وآثارها على طقس الفضتتتتاء؛ 

كمرصتتتد متعدد األطوال الموجية؛ هوائي للفضتتتاء الستتتحيق يوفر خدمات االتصتتتاالت والمالحة استتتتخدام ستتتاتل 
للمستتابير الكواكبية؛ مركبة مضتتغوطة مأهولة لالستتتخدام كوستتيلة للنقل؛ نظام آلي عالي االستتتقاللية ستتيستتتخدم  

اض لمعالجة  أحدث البرمجيات من أجل أداء المهام دون تدخل بشتتتتتتتري؛ منصتتتتتتتات طبية وبحثية متعددة األغر 
المخاطر المرتبطة برحالت الفضتتتتاء البشتتتترية؛ مركز لالستتتتتكشتتتتاف واالبتكار في مجال الفضتتتتاء؛ بعثة ميدانية  
متكاملة ذات ةروف مماثلة للمري  في صتتتتتتتتحراء النقب؛ مركز للتحكم في عمليات المستتتتتتتتبار وآلته الخاصتتتتتتتتة  

ية الصتتتتتتغيرة؛ التطورات في مجال  بمحاكاة تضتتتتتتاريس المري ؛ كيوبستتتتتتات تعرض تكنولوجيا المركبات الفضتتتتتتائ 
النُُّظم العالمية لسواتل المالحة؛ إنجازات المراصد على األرض، بما في ذلك الصورة األولى لثقب أسود هائل؛  
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وضتتتع استتتتراتيجيات وخطة ولجان فضتتتائية وطنية؛ االلتزامات التي قطعتها الحكومات فيما بينها بشتتتأن إطار  
كشتاف في مجال الفضتاء؛ المشتاورات العامة بشتأن أنشتطة االستتكشتاف في مشتترك لتوجيه التعاون بشتأن االستت 

مجال الفضتتتتتاء؛ إتاحة الصتتتتتور والبيانات الستتتتتاتلية على نحو منفتح؛ الجهود الرامية إلى بناء أوجه التآزر بين  
ة إلى وكاالت الفضتاء واألوستاط العلمية األوستع نطاقا، بستبل منها تشتارك المرافق والمختبرات؛ األنشتطة الرامي 

نشتتر المعلومات المتعلقة باالستتتكشتتاف واالبتكار في مجال الفضتتاء عن طريق االتصتتاالت والتعليم باستتتخدام 
وستتتتتتائة متعددة على المستتتتتتتويات االبتدائي والثانوي والعلمي، وكذلك لفائدة عامة الجمهور؛ زيادة الموارد التي  

 يجري االلتزام بتخصيصها لالستكشاف في مجال الفضاء.

والحظت اللجنة أن مستتاعي االستتتكشتتاف في مجال الفضتتاء توفر فرصتتا ستتتعود بالنفع على البشتترية  -309
من خالل اإلستتتتتتتتتتتتتهام في تطوير العلم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتادية المستتتتتتتتتتتتتتدامة 

 األرض. على

نتج عنها ابتكارات وفوائد والحظت اللجنة أيضتا أن أنشتطة االستتكشتاف في مجال الفضتاء كثيرا ما ت  -310
 عرضية تغير الحياة.

، أستتتتتتتتتتتتتتهمتت االبتكتارات في  2019والحظتت اللجنتة كتذلتك أنته منتذ أن عقتدت دورتهتا األخيرة في عتام   -311
العالمية، بستتتتتتتبل منها استتتتتتتتخدام خدمات االتصتتتتتتتاالت من أجل   19-مجال الفضتتتتتتتاء في مكافحة جائحة كوفيد
 ن في مناطق نائية. توفير التطبيب عن بعد للمرضى الموجودي 

والحظت اللجنة ما للصتتتتتتتناعة والقطاع الخاص من دور وليمة متزايدين في أنشتتتتتتتطة االستتتتتتتتكشتتتتتتتاف   -312
 واالبتكار في مجال الفضاء. 

والحظت اللجنة أيضتتتتتتتتتا أن االستتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتاف واالبتكار في مجال الفضتتتتتتتتتاء كثيرا ما يلهمان الشتتتتتتتتتباب  -313
في مهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،  ويشجعانهم على االنخراط في دراسات والعمل  

 وكذلك في المجاالت القانونية والسياسية ومجاالت االتصاالت. 

والحظت اللجنة كذلك تزايد الوعي بالدور الهام للمرأة في أنشتتتتتطة االستتتتتتكشتتتتتاف واالبتكار في مجال   -314
 الفضاء. 

ن النامية في أنشتطة استتكشتاف الفضتاء أمر مستتصتوب لضتمان وأشتارت اللجنة إلى أن إشتراك البلدا -315
 فتح أبواب تلك األنشطة أمام جميع البلدان دون إقصاء. 

  
 "2030خطة "الفضاء   -كاف 

‘"، وفقا لقرار الجمعية العامة  2030نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "خطة ’الفضتتتتتتتتاء   -316
 بندًا من بنود خطة العمل المتعددة السنوات.  باعتبارهو ، 75/92

وتكلَّم في إطار هذا البند ممثلو كل من اإلمارات العربية المتحدة وإندونيستتيا وجمهورية كوريا وستتري  -317
اريتةأ وكينيتا والمكستتتتتتتتتتتتتتيتك والواليتات المتحتدة واليتابتان.  البوليفت –النكتا وشتتتتتتتتتتتتتتيلي والصتتتتتتتتتتتتتتين وفنزويال رجمهوريتة

 التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.  وأثناء

بقرار الجمعيتتتتة العتتتتامتتتتة   -318 ب إجراء كتتتتتابي  ، وبنتتتتاء على قرار اتختتتتذتتتتته اللجنتتتتة بموجتتتت 75/92وعمال 
، عقدت اللجنة، 73/6أ واستنادا إلى الواليات المستمدة من قرار الجمعية العامة  32-30، الفقرات  A/75/20ر

" برئاستتة المكتب، الذي 2030بخطة "الفضتتاء  آب/أغستتطس، فريقها العامل المعني    25في  770في جلستتتها  
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دورين  -ضتتتتتتتتم الرئيس معمر كامل حدادين راألردنأ، ونائبي الرئيس، أليستتتتتتتتاندرو كورتيزي رإيطالياأ ودوميترو
 بروناريو ررومانياأ.

مة من مكتب الفريق العامل المعني بخطة "الفضتتتتتتتتاء   -319 "  2030وُعرضتتتتتتتتت على اللجنة ورقة عمل مقدَّ
" وخطة تنفيذها، من أجل  2030أ تضتتتتمنت صتتتتيغة مدمجة من مشتتتتروع خطة "الفضتتتتاء  A/AC.105/L.321ر

 إجراء المزيد من المفاوضات بشأنها خالل اجتماعات الفريق العامل في الدورة الرابعة والستين للجنة. 

وعقد الفريق العامل خمستتتتة اجتماعات والتقى في مشتتتتاورات غير رستتتتمية. واتفق الفريق العامل، في   -320
"  2030الصتتيغة المدمجة النهائية لخطة "الفضتتاء   ، على2021آب/أغستتطس   31اجتماعه الرابع المعقود في 

 وخطة تنفيذها، وقدمها إلى اللجنة إلقرارها.

الفضتتتتتاء  ":  2030أيلول/ستتتتتبتمبر، خطة "الفضتتتتتاء  1المعقود في  781وأقرت اللجنة، في اجتماعها  -321
التقرير. وفي نفس وخطتتة تنفيتتذهتتا، الواردتين في المرفق الثتتاني بهتتذا    بتتاعتبتتاره محركتتًا للتنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة

 االجتماع، أقرَّت اللجنة أيضًا تقرير الفريق العامل، الذي يرد في المرفق األول بهذا التقرير. 

والحظتت اللجنتة مع التقتدير العمتل التذي اضتتتتتتتتتتتتتتطلع بته مكتتب الفريق العتامتل، بمستتتتتتتتتتتتتتاعتدة األمتانتة،   -322
 أجل إنجاز عمله.  من

خطة تنفيذها، بصتتتيغتهما المعتمدتين، ستتتيقدمان ضتتتمن " و 2030والحظت اللجنة أن خطة "الفضتتتاء  -323
، لتعتمدهما الجمعية في إطار  2021مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، في عام  
 بند جدول األعمال المعنون "الفضاء باعتباره محركًا للتنمية المستدامة". 

" وخطة تنفيذها كوثيقة استتتتتشتتتترافية وشتتتتاملة إلعادة 2030وأشتتتتارت اللجنة إلى أهمية خطة "الفضتتتتاء   -324
تأكيد وتعزيز مستتاهمة األنشتتطة الفضتتائية واألدوات الفضتتائية في تحقيق التنمية المستتتدامة، مع تستتلية الضتوء  
على دور الفضتتتتتاء والفوائد المجتمعية الواستتتتتعة التي يحققها، وكأداة ملهمة للمجتمع الدولي األوستتتتتع من خالل  

ستتتتخدام تكنولوجيا الفضتتتاء والتطبيقات الفضتتتائية واستتتتخدام البيانات المستتتتمدة من الفضتتتاء في تشتتتجيعه على ا
 تعزيز النمو االقتصادي واالزدهار.  

" على تعزيز الشتتتراكات وتوطيد التعاون بين الدول 2030وأشتتتارت اللجنة أيضتتتًا إلى تأكيد خطة "الفضتتتاء   - 325
لحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الصتتناعة وكيانات  األعضتتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات ا 

القطاع الخاص، ضتتتمانًا لجلب فوائد الفضتتتاء للجميع وفي كل مكان، من خالل بذل جهود مشتتتتركة واالستتتتفادة من  
لع به  التجارب والمساهمات العملية لمختلف الجهات المعنية. ونوهت اللجنة في هذا السياا بالدور الهام الذي تضط 

" في توجيه أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين، بدعم من مكتب شتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتاء الخارجي، 2030خطة "الفضتتتتتتتتتاء  
باعتبارها منابر فريدة للتعاون الدولي في مجال استتتتتتكشتتتتتاف الفضتتتتتاء الخارجي واستتتتتتخدامه في األغراض الستتتتتلمية،  

ة العهد بارتياد الفضتتاء، وتشتتجيع توستتيع دائرة مشتتاركة وتعزيز الحوار فيما بين الدول المرتادة للفضتتاء والدول الحديث 
 جميع البلدان في األنشطة الفضائية، بما في ذلك من خالل مبادرات بناء القدرات. 

"، أن تتجنب اتخاذ أي تدابير 2030نه ينبغي للدول، لدى تنفيذ خطة "الفضتتتاء  ورأت بعض الوفود أ -326
 بالنسبة للبلدان النامية.يمكن أن تعوا تنفيذ الخطة، وال سيما 

ورأت بعض الوفود أن التدابير القستتتترية االنفرادية غير قانونية وغير أخاللية وغير عادلة وتتعارض   -327
ب   ةروف متكتافئتة للبلتدان من أجتل تحقيق أهتدافهتا،    إيجتادمع ميثتاا األمم المتحتدة والقتانون التدولي، وُتصتتتتتتتتتتتتتتعت ِّ

  ."2030"الفضاء  في ذلك األهداف التي اقترحت في خطة بما
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حَفظ  يُ وينبغي أن  ،غير مالئم في اللجنةأمرس مناقشات بشأن الجزاءات  إجراء  ورأت بعض الوفود أن  -328
  .للمناقشات التي ُتجرى داخل هيئات األمم المتحدة التي تركز على المسائل األمنية

" لستتتد الفجوة في  2030لفضتتتاء  ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إيالء اعتبار خاص أثناء تنفيذ خطة "ا -329
القدرات القائمة بين البلدان في مجال استتتتتتتتتخدام التكنولوجيات والتطبيقات الفضتتتتتتتتائية، وإلتاحة نقل التكنولوجيا  

 من أجل تمكين البلدان من تطوير حلول محلية لمشاكل عالمية.

واستتتتتراتيجية للتعاون  " وخطة تنفيذها توفران رشية شتتتتاملة2030ورأى أحد الوفود أن خطة "الفضتتتتاء  -330
المستتتتتقبلي في الفضتتتتاء الخارجي، وأن من المتوقع من جميع الجهات الفاعلة في الفضتتتتاء أن تنفذ تلك الخطة  

، التتذي برز أثنتتاء  73/6بتتأمتتانتتة. وأعرب ذلتتك الوفتتد عن قلقتته من النهج التنقيحي إزاء قرار الجمعيتتة العتتامتتة  
"، ودعا الدول األعضتتتتتتاء في اللجنة إلى االمتناع عن  2030مناقشتتتتتتات الفريق العامل بشتتتتتتأن خطة "الفضتتتتتتاء  

 " تنفيذًا تامًا.2030اتباع ذلك النهج والعمل على نحو بناء من أجل تنفيذ خطة "الفضاء 

كين البلدان النامية من تستتخير ورأى أحد الوفود أن الوصتتول إلى البيانات الفضتتائية أمر أستتاستتي لتم -331
إمكاناتها وتمكينها من تحستتتتتتتتتتين تخطية سياكلها األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية ومعالجة مستتتتتتتتتتائل مثل األمن الغذائي والموارد  
الطبيعية وإدارة الكوارث. ورأى ذلك الوفد أنه يلزم إقامة شتراكات وبذل جهود متضتافرة لستد الفجوة في استتخدام 

 وصنع القرار في البلدان النامية. البيانات الفضائية ألغراض التخطية 

ورأى أحد الوفود أن استتتخدام المدار الثابت بالنستتبة لألرض عنصتتر بال  األهمية أيضتتًا في الجهود   -332
" وخطة  2030المبذولة لتعزيز مستتتتتتاهمة الفضتتتتتتاء في التنمية المستتتتتتتدامة. ورأى ذلك الوفد أن خطة "الفضتتتتتتاء  

نحو عادل إمكانية الوصتتتتتتتتتول إلى المدار الثابت بالنستتتتتتتتتبة لألرض  تنفيذها ينبغي أن تحددا ستتتتتتتتتبال تكفل على
لجميع الدول، وال ستتتتتتتتتتيما من خالل تنشتتتتتتتتتتية الشتتتتتتتتتتراكات مع المنظمات الدولية األخرى، مع مراعاة احتياجات 

 البلدان النامية ومصالحها وكذلك الموقع الجغرافي لبلدان معينة. 

‘" على جدول  2030الفضتتتتاء ’ألعمال المعنون "خطة  واتفقت اللجنة على ضتتتترورة إبقاء بند جدول ا -333
إلتاحة المجتال أمام الدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء في اللجنتة ومراقبيهتا الدائمين   2030أعمتال اللجنتة لكتل دورة حتى عام  

 ".2030لتبادل ما لديهم من معلومات عن تجاربهم في تنفيذ خطة "الفضاء 
  

 مسائل أخرى  -الم 
 .75/92نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى"، وفقًا لقرار الجمعية العامة  -334

اإلستتتتتتتتالميةأ وجنوب أفريقيا والصتتتتتتتتين وكينيا  -وألقى كلمة في إطار هذا البند ممثلو إيران رجمهورية -335
والنمستتتتا. وتكلم أيضتتتتا المراقب عن جائزة األمير ستتتتلطان بن عبد العزيز العالمية  والمكستتتتيك والمملكة المتحدة

 للمياه. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند. 
  

  2023- 2022تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة   -1 

عمال بتالتتدابير المتعلقتة بتأستتتتتتتتتتتتتتاليتب عمتل اللجنتة وهيئتيهتا الفرعيتين، كمتا أيتدتهتا الجمعيتة العتامتة في   -336
 . 2023-2022ها الفرعيتين للفترة ، نظرت اللجنة في تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتي 52/56قرارها 

أن مجموعة دول أوروبا الشتتتتترلية   75/92والحظت اللجنة أن الجمعية العامة قد الحظت في قرارها   -337
ر اللجنة للفترة قامت بتستمية مرشتحها، أولي  فنتستكوفستكي رأوكرانياأ، لمنصتب النائب الثاني لرئيس اللجنة/مق ر ِّ

2022-2023. 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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تتتابيو رفنلنتتداأ   جيني  رشتتتتتتتتتتتتتتحتتت  ول أوروبتتا الغربيتتة ودول أخرى قتتدوالحظتتت اللجنتتة أن مجموعتتة د -338
 أ.A/AC.105/2021/CRP.20ر 2023–2022لمنصب النائبة األولى لرئيس اللجنة للفترة 

وحثت اللجنة مجموعة الدول األفريقية ومجموعة دول آستتتتتتتتيا والمحية الهادة ومجموعة دول أمريكا  -339
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تستمية مرشتحيها لمنصتب رئيس اللجنة الفرعية القانونية ومنصتب رئيس  

المناستتتتتتب لكي يتستتتتتتنى للجنة اللجنة ومنصتتتتتتب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، على التوالي، في الوقت  
 . 2022ولجنتيها الفرعيتين انتخاب أعضاء مكاتبها في دورات كل منها في عام 

  
 عضوية اللجنة -2 

رت  A/AC.105/2021/CRP.3أحاطت اللجنة علما بطلب أنغوال االنضتتتتتمام إلى عضتتتتتويتها ر -340 أ، وقرَّ
 ، بأن تصبح أنغوال عضوًا في اللجنة.2021 توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، في عام

أ، A/AC.105/2021/CRP.4وأحاطت اللجنة علما بطلب بنغالديش االنضتتتتتتتتتتمام إلى عضتتتتتتتتتتويتها ر -341
رت توصتتية الجمعية العامة في دورتها الستتادستتة والستتبعين، في عام  ، بأن تصتتبح بنغالديش عضتتوًا 2021وقرَّ

 في اللجنة.

رت  A/AC.105/2021/CRP.5بطلب بنما االنضتتتتتتمام إلى عضتتتتتتويتها روأحاطت اللجنة علما  -342 أ، وقرَّ
 ، بأن تصبح بنما عضوًا في اللجنة.2021توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، في عام 

 أ،  A/AC.105/2021/CRP.6وأحتتاطتتت اللجنتتة علمتتا بطلتتب ستتتتتتتتتتتتتلوفينيتتا االنضتتتتتتتتتتتتتمتتام إلى عضتتتتتتتتتتتتتويتهتتا ر  - 343
رت توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، في عام   ، بأن تصبح سلوفينيا عضوًا في اللجنة. 2021وقرَّ

 أ،  A/AC.105/2021/CRP.19وأحتتتاطتتتت اللجنتتتة علمتتتا بطلتتتب الكويتتتت االنضتتتتتتتتتتتتتمتتتام إلى عضتتتتتتتتتتتتتويتهتتتا ر  - 344
رت توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، في عام    بأن تصبح الكويت عضوًا في اللجنة.   ، 2021وقرَّ

  
 صفة المراقب  -3 

أحاطت اللجنة علما بطلب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص راليونيدرواأ الحصتتتتول على صتتتتفة   -345
مراقتتتب دائم لتتتدى اللجنتتتة. وُعرِّض الطلتتتب والمراستتتتتتتتتتتتتتالت ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة على اللجنتتتة في ورقتتتة االجتمتتتاع 

A/AC.105/2021/CRP.7. 

 وقررت اللجنة منح اليونيدروا صفة المراقب الدائم لدى اللجنة. -346

أ الحصتتتتتتتول على صتتتتتتتفة  SKAOوأحاطت اللجنة علما بطلب مرصتتتتتتتد مصتتتتتتتفوفة الكيلومتر المربع ر -347
مراقتتتب دائم لتتتدى اللجنتتتة. وُعرِّض الطلتتتب والمراستتتتتتتتتتتتتتالت ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة على اللجنتتتة في ورقتتتة االجتمتتتاع 

A/AC.105/2021/CRP.8 . 

 اللجنة منح مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع صفة المراقب الدائم لدى اللجنة. وقررت -348

مة من المنظمات غير الحكومية من أجل الحصتتتول على صتتتفة المراقب   -349 وفيما يتعلق بالطلبات المقدَّ
  311قرة رالف 2010الدائم لدى اللجنة، أشتتتتتتتارت اللجنة إلى أنها اتَّفقت في دورتها الثالثة والخمستتتتتتتين، في عام 

أ، على أن ُتمنح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية على أساس مؤقَّت، لفترة ثالث A/65/20من الوثيقة 
م للحصتتتتتتتتتتول على المركز االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتاري لدى المجلس   ستتتتتتتتتتنوات، إلى أن ترد معلومات عن حالة طلبها المقدَّ

د ستتتتتتنة إضتتتتتتافية إذا اقتضتتتتتتى األمر ذلك، االقتصتتتتتتادي واالجتماع ي، وأنَّ صتتتتتتفة المراقب المؤقَّتة يمكن أن تمدَّ

http://undocs.org/ar/A/65/20
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تمنح صفة المراقب الدائم لهذه المنظمات غير الحكومية لدى التأكد من حصولها على المركز االستشاري  وأن
 لدى المجلس.

مراقب دائم لدى  وأحاطت اللجنة علما بطلب المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة القمرية المفتوحة الحصتتتتتتتتول على صتتتتتتتتفة   -350
 . A/AC.105/2021/CRP.9اللجنة. وُعرِّض الطلب والمراسالت ذات الصلة على اللجنة في ورقة االجتماع 

وقررت اللجنة أن تمنح المؤستتتتتتستتتتتتة القمرية المفتوحة صتتتتتتفة المراقب مؤقتا لفترة ثالث ستتتتتتنوات إلى   -351
م للحصتتتتتتتتول على ال مركز االستتتتتتتتتشتتتتتتتتاري لدى المجلس  حين الحصتتتتتتتتول على معلومات عن حالة طلبها المقدَّ

 االقتصادي واالجتماعي.
  

 مسائل أخرى  -4 

ر  - 352 للقمر  التتتتتتدولي  اليوم  عن  اإلعالن  بتتتتتتاقتراح  علمتتتتتتا  اللجنتتتتتتة   أ  A/AC.105/2021/CRP.14أحتتتتتتاطتتتتتتت 
،  2021ووافقتتت على أن توصتتتتتتتتتتتتتي الجمعيتتة العتتامتتة بتتأن تعلن، في دورتهتتا الستتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتتتتتبعين، في عتتام  

 تموز/يوليه يوما دوليا للقمر ُيحتفل به سنويا.  20 يوم 

وأحاطت اللجنة علما باالقتراح الداعي إلى إدراج نص بشتتتتتتتأن العمل الهام الذي يضتتتتتتتطلع به مكتب  -353
ن الوزاري للمنتدى الستتتياستتتي الرفيع المستتتتوى المعني بالتنمية المستتتتدامة، شتتتؤون الفضتتتاء الخارجي في اإلعال

 . 2022المقرر عقده في تموز/يوليه 

وأحاطت اللجنة علما بالمقترحات المتعلقة بمستتتتتألة استتتتتتفادة البلدان النامية بشتتتتتكل منصتتتتتف من المدار   - 354
ة والخمستتتتين للجنة الفرعية العلمية والتقنية  الثابت بالنستتتتبة لألرض على النحو الذي عرضتتتتت به في الدورة الثامن 

 أ.A/AC.105/C.2/2021/CRP.21أ والدورة الستين للجنة الفرعية القانونية ر A/AC.105/C.1/2021/CRP.26ر 
  

 2022"استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية": الخطة البرنامجية المقترحة لعام    5البرنامج  -5 
 2020وأداء البرامج لعام  

 ت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:كان  -355

"استتتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتتتلمية":  5البرنامج    عنوانهاورقة اجتماع   رأأ 
 ؛(A/AC.105/2021/CRP.15) 2022لمقترحة لعام الخطة البرنامجية ا

 أ.A/76/6 (Sect.6)رالوثيقة  2022الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  ربأ 

والحظت اللجنة أن الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة المعنية بالتخطية والبرمجة والتنستتتتتتتتتتتتيق قد   -356
، في دورتها الحادية والستتتتتتين المعقودة في حزيران/يونيه  2022استتتتتتعرضتتتتتت الخطة البرنامجية المقترحة لعام 

  111-104ترد في الفقرات   5مج  ، وأن استتتنتاجات لجنة البرنامج والتنستتيق وتوصتتياتها في إطار البرنا2021
 .A/76/16من الوثيقة  

مته ممثلورحبت اللجنة بالعرض اإليضتتتتتتتتتتت  -357 مديرة مكتب شتتتتتتتتتتتؤون  عن األمانة نيابة عن  ةاحي الذي قدَّ
والمعلومات التي قدمها المكتب بشأن مجاالت    2022الفضاء الخارجي بشأن الخطة البرنامجية المقترحة لعام  

 العمل الرئيسية.

والحظت اللجنة أنه، بالنظر إلى أن لجنة البرنامج والتنستتيق قد انتهت بالفعل من عملها، فإن أي  - 358
مدخالت تتفق عليها اللجنة في دورتها الحالية ستتتتوف تفيد في إثراء مشتتتتاريع الخطة البرنامجية التي ستتتتُتعد 

 قبل.  في المست

http://undocs.org/ar/A/76/16
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، إلى جتانتب  A/76/6 (Sect.6)والحظتت اللجنتة أن الخطتة البرنتامجيتة بصتتتتتتتتتتتتتيغتهتا الواردة في الوثيقتة   - 359
 . 2023 استنتاجات لجنة البرنامج والتنسيق وتوصياتها، ستشكل أساسا إلعداد الخطة البرنامجية المقترحة لعام 

ورئي أن المكتب يمكنه أن ينظر في إدراج نص بشتتتتتتتتتتتتأن تعزيز البحث والتعاون في مجال وضتتتتتتتتتتتتع  -360
: 3أ في إطار النتيجة 35-6المعايير واألنظمة في الفقرة المتعلقة بالدروس المستتتتتفادة والتغيير المقرر رالفقرة 

 . A/76/6 (Sect.6)تأمين الطيف في النظم العالمية لسواتل المالحة، في الوثيقة 

ورئي أن إدراج هذا النص يتطلب مناقشتتتتته من جانب اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لستتتتواتل  -361
 المالحة وأنه ال ينبغي تعديل وصف الدعم الذي سيقدمه المكتب إلى اللجنة الدولية. 

الستتتتتتتادستتتتتتتة والستتتتتتتبعين ورئي أن هناك حاجة إلى أن تعمل الدول األعضتتتتتتتاء في اللجنة خالل الدورة   -362
 للجمعية العامة من أجل ضمان أن تكون لدى المكتب الموارد الكافية لتنفيذ برنامج عمله.

  
 مشروع جدول األعمال المؤقَّت لدورة اللجنة الخامسة والستين -6 

 :2022أوصت اللجنة بالنظر في البنود التالية أثناء دورتها الخامسة والستين، في عام  -363

 ح الدورة.افتتا -1 

 إقرار جدول األعمال. -2 

 انتخاب أعضاء المكتب. -3 

 كلمة الرئيس. -4 

 تباُدل عام لآلراء. -5 

 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. -6 

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين. -7 

 للجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين.تقرير ا -8 

 الفضاء والتنمية المستدامة. -9 

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة. -10 

 الفضاء والمياه. -11 

 الفضاء وتغير المناخ. -12 

 المتحدة.استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم  -13 

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل. -14 

 االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء. -15 

 ".2030خطة "الفضاء  -16 

 مسائل أخرى. -17 

م إلى الجمعية العامة. -18   تقرير اللجنة المقدَّ
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 الجدول الزمني ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين -ميم 
 :2022وافقت اللجنة على الجدول الزمني المؤقَّت التالي لدورتها ودورتي لجنتيها الفرعيتين في عام  -364
 المكان التاري  

 فيينا  2022شباط/فبراير  18-7 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   
 فيينا  2022نيسان/أبريل  8 - آذار/مارس 28 اللجنة الفرعية القانونية

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 فيينا  2022حزيران/يونيه  10-1 في األغراض السلمية 
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 المرفق األول
 

" التابع للجنة استخدام 2030تقرير الفريق العامل المعني بخطة "الفضاء    
 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

 
، عقتد فريقهتا العتامتل 2021آب/أغستتتتتتتتتتتتتتطس   25، المعقودة في 770عتاودت اللجنتة، في جلستتتتتتتتتتتتتتتهتا  -1

" برئاستتتتتتتتتتة المكتب المؤلف من الرئيس معمر كامل حدادين راألردنأ، ونائبي  2030المعني بخطة "الفضتتتتتتتتتتاء 
 الرئيس، أليساندرو كورتيزي رإيطالياأ، ودوميترو دورين بروناريو ررومانياأ.

أ  32- 30، الفقرات  A/75/20ته اللجنة بموجب إجراء كتابي ر وأشتتتتتتتار الفريق العامل إلى القرار الذي اتخذ  - 2
بتمديد خطة عمل الفريق العامل لمدة ستتتتتتتنة واحدة لكي يقدم إلى اللجنة في دورتها الرابعة والستتتتتتتتين صتتتتتتتيغة مدمجة  

وتقتديمهتا إلى الجمعيتة العتامتة في دورتهتا    " وخطتة تنفيتذهتا للنظر فيهتا 2030نهتائيتة من مشتتتتتتتتتتتتتروع خطتة "الفضتتتتتتتتتتتتتاء 
 . 2021السادسة والسبعين، في عام  

وأشتتتتتتتتتتتتتتار الفريق العتامتل إلى أنته عقتد جلستتتتتتتتتتتتتتات خالل التدورة الستتتتتتتتتتتتتتتين للجنتة الفرعيتة القتانونيتة، في   -3
، حقق خاللها الفريق العامل تقدما في عمله، على نحو ما يجستتتتتتتتتده التقرير الموجز للفريق العامل 2021 عام
" المرفق بالتقرير النهائي للجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستتتتتتتتتتتتتتين  2030معني بخطة "الفضتتتتتتتتتتتتتاء ال
 ، المرفق الثالثأ. A/AC.105/1243ر

"  2030 بخطة "الفضتتاء وعرضتتت على الفريق العامل ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل المعني   - 4
" وخطة تنفيذها، من أجل إجراء  2030أ تتضتتتمن صتتتيغة مدمجة من مشتتتروع خطة "الفضتتتاء A/AC.105/L.321ر 

 المزيد من المفاوضات بشأنها خالل اجتماعات الفريق العامل في الدورة الرابعة والستين للجنة. 

الفريق العامل، من أجل إتمام عمله، خمس جلستتتتات رستتتتمية، وأجرى مشتتتتاورات غير رستتتتمية،   وعقد -5
 خالل الدورة الرابعة والستين للجنة. 

، على الصتتتتتتيغة المدمجة 2021آب/أغستتتتتتطس    31واتفق الفريق العامل، في اجتماعه الرابع المعقود في   - 6
 مرفقة بهذا التقرير، وقدمها إلى اللجنة إلقرارها. " وخطة تنفيذها ال 2030النهائية لمشروع خطة "الفضاء 

" وخطة تنفيذها ستتتكون متاحة  2030وأشتتار الفريق العامل إلى أن الصتتيغة النهائية لخطة "الفضتتاء   -7
إلى جانب التقرير النهائي للجنة عن أعمال دورتها الرابعة والستتتتتين، وستتتتوف تقدمان الحقا كمشتتتتروع قرار إلى 

، لكي تعتمده الجمعية في إطار بند جدول  2021ورتها الستتتتتتتتادستتتتتتتتة والستتتتتتتتبعين، في عام الجمعية العامة في د
 األعمال المعنون "الفضاء باعتباره محركًا للتنمية المستدامة". 

ع التقدير بجهود مكتبه، بمستاعدة من األمانة، للمضتي قدما في العمل المتعلق ونوَّه الفريق العامل م -8
" وخطة تنفيذها، وأثنى على المكتب لدوره القيادي في إدارة اجتماعات الفريق من أجل  2030بخطة "الفضتتتاء  

 مواصلة إنجاز عمله. 

 . 2021أيلول/سبتمبر  1واعتمد الفريق العامل هذا التقرير في جلسته الخامسة المعقودة في  -9

  

http://undocs.org/ar/A/75/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.321
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 ني المرفق الثا 
 

 تنمية المستدامةمحركًا لل   باعتباره فضاء  ": ال 2030خطة "الفضاء    
 

 الخطة  - الجزء ألف  
 

مة  - أوالً    مقد ِّ
لقد كان لألمم المتحدة دور مركزي في التعاون الدولي في األنشتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتائية منذ بداية عصتتتتتتتتتر  -1

الفضتتتتتتتتاء. وقد ةهرت لجنة استتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتتلمية إلى الوجود نتيجة العتراف  
ستخدام الفضاء ، بأهمية ا1958كانون األول/ديسمبر   13أ المؤرَّخ 13-رد  1348الجمعية العامة، في قرارها  

الخارجي في األغراض الستتلمية وبضتترورة تعزيز التعاون الدولي في االضتتطالع باألنشتتطة الفضتتائية؛ وأنشتتأت 
 ، اللجنَة بصفة دائمة.1959أ لعام 14-ألف رد 1472الجمعية، في قرارها 

لب التعاون الدولي في استتتتتتتتتتتخداوقد أدت اللجنة، نظرًا لواليتها الفريدة وموقعها في   -2 م الفضتتتتتتتتتتاء  صتتتتتتتتتتُ
يتوافق مع القانون   بما أ 1ر الخارجي،الخارجي في األغراض الستتتتتتتتتتتلمية والحوكمة العالمية ألنشتتتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتتتاء 

دورًا محوريًّا في تنظيم مؤتمرات األمم المتحدة الثالثة األولى المعنية باستتتتتتتكشتتتتتتاف الفضتتتتتتاء الخارجي   ،الدولي
 . 1999و 1982و 1968واستخدامه في األغراض السلمية، التي ُعقدت في األعوام 

وبعد مرور خمستتتتتين عامًا على مؤتمر األمم المتحدة األول المعني باستتتتتتكشتتتتتاف الفضتتتتتاء الخارجي   -3
واستتخدامه في األغراض الستلمية راليونيستبيسأ، اجتمعت الدول األعضتاء في األمم المتحدة وممثلو األوستاط 

في إطار الجزء الرفيع المستتتتوى من االحتفال   2018حزيران/يونيه    21و 20الفضتتتائية الدولية في فيينا يومي  
بالذكرى الستتتنوية الخمستتتين لمؤتمر األمم المتحدة األول المعني باستتتتكشتتتاف الفضتتتاء الخارجي واستتتتخدامه في 

ستتنة من اإلنجازات في مجال استتتكشتاف   50أ للتفكُّر بشتتأن ما يزيد على 50األغراض الستتلمية راليونيستتبيس 
التعاون العالمي في الفضتتتتتاء الخارجي واستتتتتتخدام الفضتتتتتاء الخارجي في تحقيق الفضتتتتتاء واستتتتتتخدامه ولتوطيد 

 التنمية المستدامة.

، مع التقدير، 2018تشتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر  26المؤرَّخ  73/6 والحظت الجمعية العامة، في قرارها -4
قد أنتجا وثائق تهدف إلى بلورة رشية شتتتتاملة    50لرفيع المستتتتتوى لليونيستتتتبيس أنَّ العملية التحضتتتتيرية والجزء ا

ه استتراتيجي بشتأن توطيد التعاون الدولي في مجال استتكشتاف الفضتاء الخارجي واستتخدامه   وجامعة وذات توجُّ
ئدة جميع البلدان  في األغراض الستلمية، ُيعتبر فيها الفضتاء محر ِّكًا رئيستيًّا لتحقيق أهداف التنمية المستتدامة لفا

 ومساهمًا رئيسيًّا في هذا المسعى.

"  2030وفي هذا الصتتتتتدد، دعت الجمعية العامة اللجنَة إلى مواصتتتتتلة تطوير خطة بشتتتتتأن "الفضتتتتتاء   -5
، وإلى تزويد الجمعية العامة بنواتج عملها لكي 50وخطة تنفيذها، باالستتتتتتتتتتناد إلى نتائج عملية اليونيستتتتتتتتتبيس 

 .2020رتها الخامسة والسبعين، عام تنظر فيها الجمعية في دو 

م اللجنة إلى الجمعية العامة خطة "الفضتتتتتتتاء   -6 " وخطة تنفيذها كاستتتتتتتتراتيجية استتتتتتتتشتتتتتتترافية  2030وتقد ِّ
  ومعالجة  أ 2ر العالمية،إلعادة تأكيد وتدعيم مستتتتتاهمة األنشتتتتتطة الفضتتتتتائية واألدوات الفضتتتتتائية في تنفيذ الخطة  

 __________ 

 .A/AC.105/1137انظر  أ1ر 

نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030خطة التنمية المستدامة لعام  أ2ر   ، واتفاا باريس.2030-2015، وإطار سِّ

https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
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بالتنمية المستتتتتتدامة الطويلة األمد. وهي تستتتتتهم أيضتتتتتًا في صتتتتتو  مستتتتتاهمة اللجنة شتتتتتواغل اإلنستتتتتانية المتعلقة 
 الدولي.  مستقباًل في اإلطار الخاص بالحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي، بما يتوافق مع القانون 

  
 الرؤية االستراتيجية -ثانياً  

الفضتتتاء الخارجي واستتتتخدامه في  نعترف، نحن الدول األعضتتتاء في األمم المتحدة، بأن استتتتكشتتتاف   -7
األغراض الستتتتتتتلمية قد أثريا معارفنا الجماعية وأحدثا ثورًة في الحياة على كوكب األرض. لقد أصتتتتتتتبحت علوم  
وتكنولوجيا الفضتتتتاء في الوقت الحاضتتتتر عنصتتتترًا مالزمًا لحياتنا اليومية، وهي تجلب لكوكب األرض وفرًة من  

ألوستتتتاط المعنية بالفضتتتتاء ُقدمًا في مستتتتاعيها الستتتتتكشتتتتاف الفضتتتتاء، المنافع الفريدة واألستتتتاستتتتية. ومع مضتتتتي ا
 سيظل الفضاء مصدرًا لدلهام واالبتكار ويواصل توفير تطبيقات لمنفعة البشرية.

نؤكتد أن األدوات الفضتتتتتتتتتتتتتتائيتة ذات أهميتة كبيرة في تحقيق خطة التنميتة العتالميتة، وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا خطة   -8
عوامل تمكينية وقوى دافعة للتنمية    باعتبارهاوغاياتها، إما مباشتتتتتتتتتترة،  وأهدافها  2030التنمية المستتتتتتتتتتتدامة لعام  

المستتتدامة، وإما على نحو غير مباشتتر، بتوفيرها البيانات األستتاستتية الالزمة للمؤشتترات المستتتخدمة في رصتتد 
نتداي للحتد من مختاطر الكوارث للفترة   2030التقتدم المحرز في تحقيق خطتة عتام    2030-2015وإطتار ستتتتتتتتتتتتتتِّ

وفي تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاا باريس. ويستتتتتتتتتتتتتتتلزم تنفيذ هذه الخطة العالمية  
تحستتتتتين ستتتتتبل الوصتتتتتول إلى البيانات والتطبيقات الفضتتتتتائية والبنى التحتية الفضتتتتتائية، مع مراعاة االحتياجات  

 الخاصة للبلدان النامية.

نة استتتتتخدام الفضتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتلمية ولجنتها نعترف بالستتتتجل التاريخي المتميز للج -9
الفرعية القانونية ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية، في إرساء النظام القانوني الدولي الذي يحكم أنشطة الفضاء 
الخارجي ومواصتتتتتتتتتتلة تطويره. وفي إطار هذا النظام، تزدهر أنشتتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتتاء الخارجي التي تقوم بها الدول 

نظمات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية، ونتيجة لذلك، أصتتتتتتتتتتتتتتبحت علوم وتكنولوجيا الفضتتتتتتتتتتتتتتاء والم
 وتطبيقاتها تسهم إسهامًا ال حدود له في النمو االقتصادي وفي تحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم.

مكتب شتتتتتتتتتتتتؤون الفضتتتتتتتتتتتتاء   نعاود التأكيد على ما تضتتتتتتتتتتتتطلع به اللجنة ولجنتاها الفرعيتان، بدعم من -10
الخارجي، من دور فريد بصتتتتتتتتفتها منصتتتتتتتتات فريدة للتعاون الدولي في مجال استتتتتتتتتكشتتتتتتتتاف الفضتتتتتتتتاء الخارجي  
واستتتتتتتتتخدامه في األغراض الستتتتتتتتلمية، وللحوكمة العالمية ألنشتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتاء الخارجي، بما يتوافق مع القانون  

لدول المرتادة للفضتتتتتتتتتاء والدول الحديثة العهد الدولي، ولتطوير القانون الدولي للفضتتتتتتتتتاء، ولتعزيز الحوار بين ا
بارتياد الفضتتتتتاء، وللتشتتتتتجيع على زيادة انخراط جميع البلدان في األنشتتتتتطة الفضتتتتتائية، بما في ذلك من خالل  

 أنشطة بناء القدرات.

الدولي الذي حجر الزاوية في النظام القانوني    باعتبارهانشتتتتدد على أهمية معاهدة الفضتتتتاء الخارجي   -11
يحكم أنشتتطة الفضتتاء الخارجي. فهي تتضتتمن المبادة األستتاستتية لقانون الفضتتاء الدولي، وستتتظل توفر إطارًا  

غنى عنه لالضتتتتتتطالع بأنشتتتتتتطة الفضتتتتتتاء الخارجي. وينبغي تشتتتتتتجيع إضتتتتتتفاء الطابع العالمي على معاهدة   ال
 الفضاء الخارجي وتنفيذها فعليًّا.

تنستتتتتيق الجهود من أجل تدعيم تنفيذ معاهدات األمم المتحدة ومبادئها نشتتتتتج ِّع اللجنة على مواصتتتتتلة  -12
المتعلقة بالفضتاء الخارجي واستتكمال قانون الفضتاء الدولي القائم، عند االقتضتاء، من أجل التصتدي للمستائل 

الية المستتتتتتتجدة. وينبغي أن تواصتتتتتتل اللجنة ولجنتاها الفرعيتان إثبات أهميتها وأن تعالج التحديات والفرص الح
 والمستجدة، مثل استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
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نلتزم بالتصتتتتتتتتتتتدي لما يطرأ من تغيرات في االضتتتتتتتتتتتطالع بأنشتتتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتتتاء الخارجي، مع ةهور   -13
تكنولوجيات جديدة ومع تزايد عدد المشاركين الذين يمثلون أجهزة حكومية وكيانات غير حكومية على السواء، 

ذلك الصتتناعة والقطاع الخاص، في مشتتاريع الستتتكشتتاف الفضتتاء واستتتخدامه ولتنفيذ أنشتتطة فضتتائية. بما في  
وفي هذا الصتدد، نلتزم بضتمان استتمرار اللجنة ولجنتيها الفرعيتين، بدعم من مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي،  

ون الدولي في مجال  حستتتتتتتب االقتضتتتتتتتاء، في التجاوب مع تلك التغيرات، إعمااًل لدورها كمنصتتتتتتتات فريدة للتعا
 استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

نلتزم بتوطيد التعاون الدولي، الذي ال تزال اللجنة تشتتتكل منبرًا فريدًا له، في مجال استتتتكشتتتاف الفضتتتاء  - 14
نون  الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية والحوكمة العالمية ألنشتتطة الفضتتاء الخارجي، بما يتوافق مع القا 

 الدولي، مع مراعاة االحتياجات الخاصتتتتتتة للبلدان النامية. ونستتتتتتلم أيضتتتتتتا بالمصتتتتتتلحة المشتتتتتتتركة للبشتتتتتترية جمعاء 
في التقدم المحرز في مجال استتتكشتتاف الفضتتاء الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية ونحية علما بقراري 

 تشتتتتتتتتتتتتترين األول/   26المؤرخ    6/ 73و   ، 1996كتتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتمبر    13المؤرخ    122/ 51  الجمعيتتة العتتامتتة 
 ".  2030، وما سيسهم به تنفيذهما في تنفيذ خطة "الفضاء  2018أكتوبر  

الشتتتتتتتتتباب والنستتتتتتتتتاء، على وجه  نهدف إلى تعزيز التكافؤ في الفرص في قطاع الفضتتتتتتتتتاء، بتشتتتتتتتتتجيع   -15
 الخصوص، على النظر في احتراف مهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نهتدف أيضتتتتتتتتتتتتتتتًا إلى االستتتتتتتتتتتتتتتفتادة بقتدر أكبر من التكنولوجيتات الجتديتدة المبتكرة، مثتل التكنولوجيتات  -16
 األمم المتحدة ككل.الفضائية وتطبيقاتها، من أجل المساهمة في تحسين تنفيذ واليات 

تشتتكل   50نؤك ِّد على أنَّ األولويات المواضتتيعية الستتبع التي وضتتعتها اللجنة في ستتياا اليونيستتبيس  -17
نهجًا شتتاماًل لتناول المجاالت الرئيستتية، وتعمل معًا كأداة لتحديد األهداف األستتاستتية لألعمال التي ستتتضتتطلع  

ضتاء الخارجي مستتقباًل في مجاالت الشتراكة العالمية من أجل  بها اللجنة ولجنتاها الفرعيتان ومكتب شتؤون الف
أ، والمنظورات الحالية والمستتتتتقبلية للنظام 1االستتتتتكشتتتتاف واالبتكار في مجال الفضتتتتاء راألولوية المواضتتتتيعية  
أ، وتعزيز تبادل المعلومات عن األجسام  2القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية راألولوية المواضيعية 

أ، ووضتتتتتتتتتتتتع إطار دولي لخدمات طقس الفضتتتتتتتتتتتتاء راألولوية 3ألحداث الفضتتتتتتتتتتتتائية راألولوية المواضتتتتتتتتتتتتيعية وا
أ، والتعاون  5أ، وتعزيز التعاون الفضتتتتتتتائي من أجل الصتتتتتتتحة العالمية راألولوية المواضتتتتتتتيعية  4المواضتتتتتتتيعية 

أ، وبناء القدرات  6ة الدولي من أجل مجتمعات منخفضتتتتتتة االنبعاثات وقادرة على التأقلم راألولوية المواضتتتتتتيعي 
   أ 3ر أ.7من أجل القرن الحادي والعشرين راألولوية المواضيعية 

" وخطة تنفيذها، للشتتتتتراكات  2030نؤك ِّد أيضتتتتتًا على إيالء أهمية، في ستتتتتياا تحقيق خطة "الفضتتتتتاء   -18
العالمية ولتوطيد التعاون بين الدول األعضتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات 
غير الحكومية وقطاع الصتناعة وكيانات القطاع الخاص، ضتمانًا لجلب فوائد الفضتاء للجميع وفي كل مكان،  

 التجارب والمساهمات العملية لمختلف الجهات المعنية. من خالل جهود مشتركة وباالستفادة من 
  

 األهداف  -ثالثاً  
نحن، الدول األعضتتتتاء في األمم المتحدة، نلتزم بالستتتتعي إلى تحقيق األهداف التالية، باالستتتتتناد إلى  -19

دف من  الرشية االستتتتتتتتتتتتراتيجية المذكورة أعاله. ويمكن للدول األعضتتتتتتتتتتتاء اتخاذ التدابير المبينة في إطار كل ه
األهتتداف العتتامتتة لتحقيق تلتتك األهتتداف. وتتمحور األهتتداف العتتامتتة األربعتتة حول الركتتائز األربع المتمثلتتة في 

 __________ 

 ، الفقرة الرابعة والعشرون من الديباجة.73/6قرار الجمعية العامة  أ3ر 

http://undocs.org/ar/A/RES/51/122
http://undocs.org/ar/A/RES/51/122
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
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اقتصتتاد الفضتتاء، ومجتمع الفضتتاء، وإمكانية الوصتتول إلى الفضتتاء، ودبلوماستتية الفضتتاء. وهذه الركائز األربع  
ز إحداها األخرى.   متكاملة وتعز ِّ

  
الفوائد االقتصادية المستمدة من الفضاء وتدعيم دور قطاع   : تعزيز1الهدف العام   

 الفضاء كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة 
 الوعي بأهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذكاء -1-1

الطاقة والصتتتتتحة العمومية يستتتتتير وتعزيز التكامل بين قطاع الفضتتتتتاء والقطاعات األخرى، بما فيها ت  -1-2
والبيئة وتغير المناخ وإدارة الموارد وتكنولوجيا المعلومات واالتصتتتتتتتتتتاالت، وكذلك إقامة شتتتتتتتتتتراكات بين الجهات  
المعنية المتعددة تفضتتتتتتتتتي إلى إيجاد حلول فضتتتتتتتتتائية مبتكرة لمستتتتتتتتتائل التنمية االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتادية يمكن  

 مستدامة.إدماجها في آليات لتنفيذ أهداف التنمية ال

ناول المستتائل الناشتتئة عن األنشتتطة التجارية المضتتطلع بها في الفضتتاء الخارجي، بما في ذلك من ت  -1-3
أجل تمكين األنشتتتتتتطة الفضتتتتتتائية من دعم تحقيق خطة التنمية العالمية على نحو أفضتتتتتتل وضتتتتتتمان استتتتتتتدامة 

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

شتتجيع تطوير الصتتناعة الفضتتائية، مع التركيز بشتتكل خاص على المنشتتآت الصتتغيرة والمتوستتطة،  ت  -1-4
من أجتل زيتادة االستتتتتتتتتتتتتتتثمتار في قطتاع الفضتتتتتتتتتتتتتتاء وإيجتاد فرص عمتل عتاليتة الجودة، وتعزيز متا للتكنولوجيتات 

 الفضائية من منافع عرضية تعود على القطاع غير الفضائي. 

يع، استتنادا إلى القانون الدولي، من خالل الترويج إلطار دولي ييستر يستير األنشتطة الفضتائية للجمت  -1-5
 إمكانية وصول الجميع إلى الفضاء، بما يشمل الدول غير المرتادة للفضاء، ويشجع األمان واالبتكار.

شتتتتتتجيع استتتتتتتخدام الحلول الفضتتتتتتائية في الجهود العالمية الرامية إلى ضتتتتتتمان استتتتتتتدامة اقتصتتتتتتادات  ت  -1-6
 حيطات. األحراج والم

دعيم إستتتهام التكنولوجيات الفضتتتائية وتطبيقاتها في مجاالت اإلدارة المستتتتدامة لمصتتتائد األستتتماك،  ت  -1-7
 والزراعة، وسالمة األغذية واألمن الغذائي، والتغذية.

شتتتتتتجيع وتيستتتتتتير التعاون والتشتتتتتتارك بين القطاعين العام والخاص والمؤستتتتتتستتتتتتات األكاديمية ومراكز  ت  -1-8
في مجال استتتتتتتخدام الفضتتتتتتاء لتحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتدامة، وكذلك في مجال استتتتتتتدامة   البحث والتطوير

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
  

: تسخير إمكانات الفضاء لحل التحديات اليومية واالستفادة من االبتكارات  2الهدف العام   
 ذات الصلة بالفضاء في تحسين نوعية الحياة 

علوم وأبحاث الفضتتتتاء، نظرًا ألن الفضتتتتاء الخارجي يوفر للعلماء منظورًا فريدًا لرصتتتتد ودراستتتتة  عم د -2-1
 األرض والكون.

شتتتتتتتتتجيع استتتتتتتتتتخدام التكنولوجيات الفضتتتتتتتتتائية وتطبيقاتها في تعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالبيئة  ت  -2-2
والموارد المتتتائيتتتة، والحراجتتتة والتنوع  الطبيعيتتتة، بمتتتا فيهتتتا المحيطتتتات والبحتتتار والمنتتتاطق الجبليتتتة، والتتتدورات  

البيولوجي والتصتتتتتتتحر وتدهور األراضتتتتتتتي، وكذلك التوستتتتتتتع الحضتتتتتتتري، بغية اإلستتتتتتتهام في الحفاظ على البيئة  
 الطبيعية واإلدارة المستدامة للموارد وحماية النظم اإليكولوجية.
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تقييم مخاطر الكوارث، دعيم استتتتتتتتتتتتتتخدام التطبيقات الفضتتتتتتتتتتتتتائية المتكاملة لتيستتتتتتتتتتتتتير مرالبة المناخ و ت  -2-3
وتحستتتتتين نظم اإلنذار المبكر بالكوارث وتوفير البيانات الالزمة للمؤشتتتتترات المستتتتتتعملة في تتبُّع التقدم المحرز 

نداي والتزامات الدول األطراف في اتفاا باريس. 2030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   وإطار سِّ

في إبراز تغير المناخ وتحليله والتصتتتتتتتتتدي له، وفي تيستتتتتتتتتير لنهوض بدور التكنولوجيات الفضتتتتتتتتتائية  ا -2-4
االنتقال إلى مجتمعات منخفضتتتتتتة االنبعاثات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصتتتتتتدد، بما يتوافق مع اآلليات 

 والمنظومات الدولية الموجودة والمعترف بها.

الكوارث، القابلة لالستتتخدام في    شتتجيع استتتعمال التكنولوجيات الفضتتائية في جميع مراحل دورة إدارةت  -2-5
ستتتتتتياا الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صتتتتتتنع اإلنستتتتتتان على الستتتتتتواء، بما يشتتتتتتمل الوقاية والتخفيف 
والتأهب والتصتتدي والتعافي وإعادة البناء وإعادة التأهيل؛ ورصتتد وتقييم عناصتتر مثل درجة التعرض للكوارث، 

 ي مختلف مناطق العالم؛ وتشجيع تبادل بيانات رصد الكوارث.واألخطار، ومخاطر الكوارث وأضرارها ف

عزيز التعاون الفضتتتتتتتتتائي دعمًا للصتتتتتتتتتحة العالمية؛ وتحستتتتتتتتتين استتتتتتتتتتخدام وتطبيق الطب الفضتتتتتتتتتائي ت  -2-6
واالبتكارات العلمية والتكنولوجية في ميدان الصتتتتتتتتتحة العالمية، والتعاون وتبادل المعلومات واألدوات لتحستتتتتتتتتين  

ي مجال الصتتتتتتتتحة العمومية والرعاية الصتتتتتتتتحية وتنفيذها في الوقت المناستتتتتتتتب؛ وتعزيز بناء  فعالية التدخالت ف
 القدرات في مجاالت الطب والعلوم والتكنولوجيا. 

دعيم استتتتتخدام التكنولوجيات الفضتتتتائية وتطبيقاتها لدعم استتتتتحداث مستتتتتوطنات بشتتتترية وبنى تحتية ت  -2-7
حضتترية والريفية على الستتواء؛ وتحستتين ستتبل كستتب الرزا؛ ودراستتة  مستتتدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا، في المناطق ال

ع الحضري والهجرة؛ ورصد مواقع التراث الثقافي واإلسهام في الحفاظ عليها.  أنماط التوسُّ

 شجيع سياسات البيانات الفضائية المفتوحة وتبادل البيانات.ت  -2-8
  

الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان  : تحسين سبل وصول الجميع إلى 3الهدف العام   
اجتماعيًّا واقتصاديًّا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات والمعلومات  

 والمنتجات الفضائية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ودعم  الستتتتفادة من إمكانات الفضتتتاء في إلهام الشتتتباب، وزيادة انخراط الشتتتباب في قطاع الفضتتتاء،ا -3-1

المبادرات الوطنية والدولية التي تثير اهتمام الشتتتتتتتباب باألنشتتتتتتتطة الفضتتتتتتتائية، بدءًا من مرحلة التعلم االبتدائي،  
 وتدعيم إلبالهم على دراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

 ن الدولي في هذا الصدد. تعزيز استكشاف الفضاء بصفته محركًا طويل األمد لالبتكار، وتوطيد التعاو  - 2- 3

شتتتتتتتتتتجيع االستتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتاف خارج نطاا المدار األرضتتتتتتتتتتي المنخفض، نظرًا لما لدستتتتتتتتتتهامات العلمية ت  -3-3
 والتكنولوجية واالقتصادية واإللهامية لتلك البعثات من فوائد على البشرية جمعاء.

والتطبيقات الفضتتتتتتائية، وخصتتتتتتوصتتتتتتًا لصتتتتتتالح عزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب في مجال العلوم ت  -3-4
 البلدان النامية.

يادة المعرفة بالفضتتتتتتتاء الخارجي، بما في ذلك من خالل تعزيز ستتتتتتتبل الوصتتتتتتتول إلى بيانات العلوم ز  -3-5
 الفلكية والفضائية من أجل منفعة البشرية.

البيانات وتكنولوجيات شتتتجيع ودعم استتتتخدام التكنولوجيات الفضتتتائية في تعزيز ستتتبل الوصتتتول إلى ت  -3-6
النطتاا الترددي العريض في جميع أنحتاء العتالم، مع إيالء اهتمتام ختاص للبلتدان النتاميتة والمنتاطق التي تمتلتك  

 مرافق أقل تطورًا.
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عزيز الشتتمول وتحقيق المستتاواة بين الجنستتين في األنشتتطة الفضتتائية، بوستتائل منها تعزيز مشتتاركة ت  -3-7
 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.  المرأة في التعليم في مجال

يادة الوعي بمخاطر رداءة طقس الفضتتتتتتتتاء، والعمل على تخفيف تلك المخاطر، من أجل ضتتتتتتتتمان ز  -3-8
زيادة القدرة العالمية على الصتمود أمام آثار طقس الفضتاء، وتحستين التنستيق الدولي لألنشتطة المتعلقة بطقس  

ل وبناء القدرات، وكذلك إنشتاء آلية تنستيق دولية لتعزيز التنستيق الفضتاء، بما في ذلك أنشتطة التوع ية والتواصتُ
 الرفيع المستوى بشأن طقس الفضاء وتعزيز القدرة العالمية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء.

 شجيع التعاون الدولي والتأهب للتصدي للخطر الذي ُتشك ِّله األجسام القريبة من األرض. ت  -3-9

يع الدول بقوة على تعزيز التعاون الدولي والمتعدد األطراف والثنائي في مجال استتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتاف  تشتتتتتتتتتتج -3-10
الفضتتتتتاء الخارجي واستتتتتتخدامه في األغراض الستتتتتلمية، بما في ذلك عن طريق التصتتتتتدي للتحديات والعقبات، 

هذه التحديات سيما تلك التي تعوا هذا التعاون، وحث الدول، في هذا الصدد، على التصدي بفعالية لمثل  وال
 ".2030يذ خطة "الفضاء والعقبات التي تعوا تنف

  
: بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في  4الهدف العام   

 األغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي 
األغراض الستلمية ولجنتيها الفرعيتين، بدعم دعيم دور وأنشتطة لجنة استتخدام الفضتاء الخارجي في ت  -4-1

من مكتب شتتتتتؤون الفضتتتتتاء الخارجي، بصتتتتتفتها منصتتتتتة فريدة للتعاون الدولي في مجال استتتتتتكشتتتتتاف الفضتتتتتاء  
 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

يتذ لترويج لتنفيتذ التدول األطراف معتاهتدات األمم المتحتدة المتعلقتة بتالفضتتتتتتتتتتتتتتاء الختارجي، وكتذلتك لتنفا -4-2
المبادة التوجيهية وقرارات الجمعية العامة ذات الصتتتتتلة، وتشتتتتتجيع اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، بدعم من مكتب 
شتتتتؤون الفضتتتتاء الخارجي، على مواصتتتتلة تنستتتتيق الجهود المبذولة في هذا الصتتتتدد واستتتتتكمال وتطوير القانون  

 للمسائل المستجدة. الدولي فيما يتعلق بالفضاء الخارجي، حسب االقتضاء، من أجل التصدي 

دعيم بناء القدرات والمستتتتتتتتتتاعدة التقنية المقدمة إلى الدول األعضتتتتتتتتتتاء، وال ستتتتتتتتتتيما في مجال قانون ت  -4-3
 الفضاء الدولي والسياسة الفضائية الدولية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي. 

وتبادل المعلومات، واالعتراف بدور مكتب شتتتتتتتتتؤون عزيز الممارستتتتتتتتتات الحالية المتعلقة بالتستتتتتتتتتجيل ت  -4-4
الفضتتتتتتاء الخارجي في صتتتتتتون ستتتتتتجل األمم المتحدة لألجستتتتتتام المطلقة في الفضتتتتتتاء الخارجي لزيادة الشتتتتتتفافية 
وتحستين كفاءة آلية التستجيل وتستجيل األجستام على نحو موقوت ومتستق، بما في ذلك تقديم المستاعدة التقنية  

 صدد.إلى الدول األعضاء في هذا ال

مان استتتتدامة أنشتتتطة الفضتتتاء الخارجي في األمد البعيد والحفاظ على بيئة الفضتتتاء الخارجي من ضتتت  -4-5
أجل االستتخدامات الستلمية، بوستائل منها التنفيذ الطوعي للديباجة والمبادة التوجيهية المعتمدة بشتأن استتدامة  

تجارب في تنفيذ تلك المبادة، والتصتتتتتدي  أنشتتتتتطة الفضتتتتتاء الخارجي في األمد البعيد وتبادل المعلومات عن ال
د استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.  للتحديات والمخاطر واألخطار الجديدة التي تتهدَّ

عزيز أمان عمليات الفضتتتتتتتتتاء الخارجي كمستتتتتتتتتاهمة في استتتتتتتتتتدامة أنشتتتتتتتتتطة الفضتتتتتتتتتاء الخارجي في  ت  -4-6
 البعيد. األمد



A/76/20  

 

 55 
 

ل المعلومات والممارستات الفضتلى، ضتمن إطار اللجنة، بشتأن اإلشتراف  شتجيع التعاون الدولي وتبادت  -4-7
على األنشتتتتتطة الفضتتتتتائية للكيانات غير الحكومية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بغية تعزيز أمان واستتتتتتدامة 

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد مع تيسير تطوير صناعة الفضاء.

األجسام واألحداث الفضائية، ضمن إطار اللجنة، وكذلك مناقشة التنبؤ عزيز تبادل المعلومات عن  ت  -4-8
 باالصطدامات المحتملة ودرئها.

عزيز التنستتتتتتتتتتيق والترابة بين لجنة استتتتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتتتتلمية ولجنتيها ت  -4-9
 الفرعيتين، بمساعدة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي بصفته األمانة.

التشتتتتتتتتتتتتجيع على توطيد التعاون بين كيانات األمم المتحدة المعنية بالفضتتتتتتتتتتتتاء، تماشتتتتتتتتتتتتيًا مع الجهود   -4-10
المبذولة على نطاا منظومة األمم المتحدة لزيادة االتستتتتاا وتوحيد األداء، بشتتتتأن المستتتتائل الفضتتتتائية المتعددة  

اف الفضتتتتاء الخارجي  لعدة قطاعات، بغية تشتتتتجيع التعاون الدولي في مجال استتتتتكشتتتت  التخصتتتتصتتتتات والشتتتتاملة
 واستخدامه في األغراض السلمية وفي مجال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية المستدامة.

  
 خطة التنفيذ - الجزء باء   

 
 " على أساس طوعي.2030سوف تنفذ كل دولة من الدول األعضاء خطة "الفضاء  -20
  

 الشراكات   - أوالً  
" وخطة تنفيذها، ُتعلَّق أهمية على تعزيز الشتتتتراكات والتعاون بين 2030  لدى تطبيق خطة "الفضتتتتاء -21

الدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأوستتتتتتتتتتتتتتاط 
 الصناعة وكيانات القطاع الخاص.

لول الفضائية، بما في ذلك ويعمل مكتب شؤون الفضاء الخارجي كقناة لتشجيع وتيسير استخدام الح -22
"، وينبغي له أن يواصتتتتتتل، ضتتتتتتمن إطار واليته ومهامه والموارد المتوفرة لديه، 2030في تنفيذ خطة "الفضتتتتتتاء  

إقامة الشتتتتراكات، بما في ذلك مع المؤستتتتستتتتات البحثية واألكاديمية وأوستتتتاط الصتتتتناعة والقطاع الخاص لتوفير 
االبتكتار والبحتث والتطوير والتعليم وبنتاء القتدرات.  فرص أوستتتتتتتتتتتتتتع للوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى الفضتتتتتتتتتتتتتتاء ألغراض العلم و 

للمكتب، في هذا الصدد، أن ينف ِّذ أنشطة لتشجيع استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية في دعم  وينبغي
 جهود الدول األعضاء الرامية إلى تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية.

للجنة استتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتاء الخارجي في األغراض    "، ينبغي2030وفي ضتتتتتتتوء تنفيذ خطة "الفضتتتتتتتاء  -23
الستتتلمية ومكتب شتتتؤون الفضتتتاء الخارجي أن يواصتتتال الوفاء بواليتهما، وأن يتعاونا وينستتتقا مع ستتتائر الكيانات  
المعنية داخل منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك من خالل االجتماع المشتتتتترك بين الوكاالت بشتتتتأن أنشتتتتطة  

 ألمم المتحدة للفضاءأ.الفضاء الخارجي رآلية ا
  

 األدوات  - ثانياً  
"، يمكن للدول األعضاء اإلسهام في عدد من اآلليات والبرامج والمشاريع  2030لدى تنفيذ خطة "الفضاء  - 24

 يلي: ما  والمنصات الدولية واإلقليمية الموجودة بالفعل أو التي يجري استحداثها واالستفادة منها، ومنها 

المضتتتتتتطلع بها في جداول أعمال اللجنة   50األولويات المواضتتتتتتيعية الستتتتتتبع لليونيستتتتتتبيس  رأأ 
ولجنتيها الفرعيتين ومكتب شتؤون الفضتاء الخارجي في مجاالت الشتراكة العالمية بشتأن االستتكشتاف واالبتكار  
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العالمية، وتعزيز  في مجال الفضتتتتاء، واآلفاا الحالية والمستتتتتقبلية للنظام القانوني للفضتتتتاء الخارجي والحوكمة 
تبادل المعلومات عن األجستتتام واألحداث الفضتتتائية، واإلطار الدولي لخدمات طقس الفضتتتاء، وتعزيز التعاون  
الفضتائي من أجل الصتحة العالمية، والتعاون الدولي من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات على 

 أ 4ر ين؛الحادي والعشر التأقلم، وبناء القدرات من أجل القرن 

برنامج األمم المتحدة الستتتتتتتتخدام المعلومات الفضتتتتتتتائية في إدارة الكوارث واالستتتتتتتتجابة في  ربأ 
وهو برنامج تابع لمكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي يتيح للدول األعضتتاء   أ 5ر حاالت الطوارة ربرنامج ستتبايدرأ،

واالستتتتجابة لحاالت الطوارة، الوصتتتول إلى البيانات والخدمات الفضتتتائية ألغراض الحد من مخاطر الكوارث 
كما يتيح، من خالل بوابة معارف برنامج ستتتتتتتتتبايدر، الوصتتتتتتتتتول إلى الموارد الفضتتتتتتتتتائية في جميع مراحل دورة 

 الكوارث؛  إدارة

بما في ذلك    أ 6ر المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتاء، المنتستبة إلى األمم المتحدة،  رجأ  
التحتتتالف بين المراكز اإلقليميتتتة. وتهتتتدف المراكز اإلقليميتتتة إلى بنتتتاء القتتتدرات والتعليم والتتتتدريتتتب في مجتتتال العلوم 

 والتطبيقات الفضائية، إلى جانب قانون الفضاء والسياسة الفضائية، وخصوصًا لصالح البلدان النامية؛ 

للمرافق الفضتتتتتتتائية في حال وقوع كوارث  ميثاا التعاون على تحقيق االستتتتتتتتخدام المنستتتتتتتق  ردأ 
ته منصتة للتعاون  طبيعية أو تكنولوجية رالمستمى أيضتًا الميثاا الدولي بشتأن الفضتاء والكوارث الكبرىأ، بصتف

العالمي بين وكاالت الفضتتتتتتتتتتتتاء ومشتتتتتتتتتتتتغلي النظم الفضتتتتتتتتتتتتائية، يجري من خاللها إتاحة المعلومات والمنتجات 
 صدي للكوارث؛المستمدة من السواتل لدعم جهود الت 

اإلنعاش التابع للجنة المعنية بستتتواتل رصتتتد األرض، بصتتتفته وستتتيلة لزيادة إستتتهام  مرصتتتد رهأ 
 البيانات الساتلية في التعافي من آثار الكوارث الطبيعية؛

مرصتتتتتتد مناخ الفضتتتتتتاء الدولي، الذي يتمثل هدفه الرئيستتتتتتي في دراستتتتتتة ورصتتتتتتد آثار تغير   روأ 
لمحلية، باستخدام أدوات ساتلية لرصد األرض باالقتران مع البيانات والنماذج المناخ، وخاصة على النطاقات ا

الميدانية، مما يوفر أداة التخاذ القرارات بشتتتتأن التأهب والتكيف والتأقلم مع تغير المناخ وآثاره، وال ستتتتيما على 
 المستوى المحلي؛

صتتتتتتتتتتتتتاد الجوية، الذي يوفر نظام الرصتتتتتتتتتتتتتد العالمي المتكامل، التابع للمنظمة العالمية لألر  رزأ 
بيانات رصتتتد مفيدة في التحليالت والتنبؤات والتنبيهات واإلنذارات الخاصتتتة بالطقس، وكذلك في رصتتتد المناخ 

 واألنشطة البيئية؛ 

التي تشتتتتتتتتتتتتتتجع على التعتاون    أ 7ر ة لستتتتتتتتتتتتتتواتتل المالحتة،اللجنتة التدوليتة المعنيتة بتالنظم العتالميت  رحأ 
هتمام مشتتتتتترك وتتعلق بالخدمات الستتتتتاتلية المدنية في مجاالت تحديد الطوعي بشتتتتتأن المستتتتتائل التي تحظى با

ر التوافق وقابلية التشتغيل التبادلي والشتفافية بين   المواقع والمالحة والتوقيت والقيمة المضتافة، كما تشتجع وتيست ِّ
 جميع نظم المالحة الساتلية؛

 __________ 

،  A/AC.105/1168 ،A/AC.105/1169 ،A/AC.105/1170 ،A/AC.105/1171تشمل الوثائق ذات الصلة ما يلي:  أ4ر 
A/AC.105/1172،A/AC.105/1173   ،A/AC.105/1174أعاله 18انظر أيضًا الفقرة   ؛ . 

 .61/110انظر قرار الجمعية العامة  أ5ر 

 .24، الفقرة 73/91انظر قرار الجمعية العامة  أ6ر 

 .11، الفقرة 59/2انظر قرار الجمعية العامة  أ7ر 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1169
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1170
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1171
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1172
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1173
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/59/2
http://undocs.org/ar/A/RES/59/2
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المعني بالتخطية للبعثات  الشتتتتتتبكة الدولية لدنذار بخطر الكويكبات والفريق االستتتتتتتشتتتتتتاري   رطأ 
والهدف منهما تعزيز التأهب لخطر االصتتتتتتتطدامات المحتملة لألجستتتتتتتام القريبة من األرض من   أ 8ر الفضتتتتتتتائية،

 خالل التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

وإضتتتتتافة إلى ذلك، استتتتتتحدث مكتب شتتتتتؤون الفضتتتتتاء الخارجي عدة أدوات ومبادرات، ويعكف حاليًّا  -25
ات ومبتادرات جتديتدة، في إطتار جهود بنتاء القتدرات من أجتل القرن الحتادي والعشتتتتتتتتتتتتتترين،  على استتتتتتتتتتتتتتتحتداث أدو 

 وبالتعاون مع شركائه، تشمل ما يلي:  

بل الوصتتتول إلى الفضتتتاء للجميع"، رأأ  مبادرة "تيستتتير ستتتُ
الرامية إلى توستتتيع نطاا الوصتتول    أ 9ر 

إلى الفضتتتتتتاء دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتدامة من خالل التعاون الثالثي بين الدول المرتادة للفضتتتتتتاء، 
 واألمم المتحدة والدول غير المرتادة للفضاء أو الحديثة العهد بارتياد الفضاء، وبمشاركة القطاع الخاص؛ 

   أ 10ر من أجل تعزيز ُسبل الوصول إلى بيانات العلوم الفلكية والفضائية؛ مبادرة الكون المفتوح،   ربأ  

خالصتتتة الحلول الفضتتتائية، كأداة لدعم الدول األعضتتتاء في تنفيذ خطة التنمية المستتتتدامة  رجأ 
   أ 11ر داف وغايات التنمية المستدامة؛، وربة الحلول الفضائية بأه2030لعام 

إلى توستتتتيع الفرص المتاحة للمرأة لدراستتتتة  هدف  ي ي ذال"الفضتتتتاء من أجل المرأة"، مشتتتتروع  ردأ 
 علوم الفضاء واحتراف العمل في مجال الفضاء؛

مشتتروع "قانون الفضتتاء المعني بالجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضتتاء"، ضتتمن إطار بناء   رهأ  
الستتتتياستتتتات والمشتتتترعين في الستتتتلطات  القدرات وتقديم الخدمات االستتتتتشتتتتارية استتتتتجابًة الحتياجات ومتطلبات مقرري 

 الحكومية والرقابية للبلدان التي تدخل قطاع الفضاء ألول مرة أو التي تستهل مراحل جديدة من األنشطة الفضائية؛ 

بوابة "الفضتتتتتاء من أجل المياه"، كمنصتتتتتة لتبادل المعارف المتعددة التخصتتتتتصتتتتتات بشتتتتتأن   روأ 
 المياه؛التكنولوجيات الفضائية والمواضيع المتعلقة ب 

مبادرة الفضتتتتتتتاء من أجل الشتتتتتتتباب، التي تهدف إلى المضتتتتتتتي ُقدمًا باستتتتتتتتراتيجية الشتتتتتتتباب  رزأ 
: استتتتتتتتتراتيجية األمم المتحدة بشتتتتتتتتأن الشتتتتتتتتباب، وهي مبادرة على نطاا منظومة األمم المتحدة في 2030 لعام

 مجال األنشطة والمشاريع المتعلقة بالفضاء؛

قة المحية الهادة"، الذي يهدف إلى توفير طائفة مشتتتتتتتتروع "حلول فضتتتتتتتتائية من أجل منط رحأ 
من الختتدمتتات البرنتتامجيتتة لتتدول المحية الهتتادة الُجزريتتة من أجتتل تعزيز قتتدرتهتتا على تحقيق أهتتداف التنميتتة  
المستتدامة، في مجاالت منها تغير المناخ وصتيد األستماك غير المشتروع واالتصتاالت والصتحة العالمية والحد 

 من مخاطر الكوارث؛ 

المنتديات الفضتتتتتتتائية العالمية المعنية بالفضتتتتتتتاء كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصتتتتتتتادية   طأر 
المستتتتتتتدامة التي تهدف إلى تدعيم الشتتتتتتراكات والحوار المتواصتتتتتتل بين أوستتتتتتاط المجتمع العالمي بشتتتتتتأن طائفة  

المشتاركة الواستعة " ودعم تنفيذها من خالل  2030واستعة من المستائل الفضتائية وإذكاء الوعي بخطة "الفضتاء  
 لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالفضاء. 

 __________ 

 .9، الفقرة 70/82انظر قرار الجمعية العامة  أ8ر 

 .326، الفقرة A/72/20انظر  أ9ر 

 .A/AC.105/1175انظر  أ10ر 

 .A/AC.105/1174انظر  أ11ر 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/82
http://undocs.org/ar/A/RES/70/82
https://undocs.org/ar/A/72/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1175
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
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والقوائم الواردة أعاله ليستتتتتت حصتتتتترية، إذ يمكن استتتتتتحداث مبادرات جديدة، ألغراض منها مستتتتتاعدة   -26
 ".2030الدول األعضاء في تنفيذ خطة "الفضاء 

  
 الموارد  - ثالثاً  

ُتدعى الدول األعضتتتتتتتتتاء إلى االنخراط النشتتتتتتتتتة في تعاون فضتتتتتتتتتائي ثنائي ومتعدد األطراف وإقليمي  -27
ودولي أوستتتتتتع نطاقًا وبأشتتتتتتكال مختلفة، تشتتتتتتمل بناء القدرات وتبادل المعلومات والبنى التحتية وإقامة مشتتتتتتاريع  

قتضتتتتاء، من أجل  مشتتتتتركة وإدماج التعاون الفضتتتتائي ضتتتتمن إطار التعاون االقتصتتتتادي واإلنمائي، حستتتتب اال
 " وخطة تنفيذها. 2030تعزيز تحقيق خطة "الفضاء 

وُتدعى الدول األعضتتتتاء وستتتتائر الجهات المانحة إلى التبرع بموارد من خارج الميزانية إلى مكتب شتتتتؤون  - 28
 "، وفقًا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها. 2030الفضاء الخارجي من أجل المضي ُقدمًا بتنفيذ خطة "الفضاء 

وُيَحث األمين العام على النظر في مدى كفاية الموارد التي توفَّر لمكتب شتتتتتتؤون الفضتتتتتتاء الخارجي   -29
في إطار دوره كأمانة للجنة استتتتتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتتتتاء الخارجي في األغراض الستتتتتتتتتتلمية ولجنتيها الفرعيتين، وعلى  

ة بناء القدرات لصتتتالح الدول ضتتتمان قدرة المكتب على تنفيذ واليته على نحو كامل وفعَّال، بما في ذلك أنشتتتط
األعضاء في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وكذلك في مجال قانون الفضاء والسياسة الفضائية،  

 " وخطة تنفيذها.2030آخذًا في اعتباره خطة "الفضاء 
  

 استعراض التقدم المحَرز  - رابعاً  
الستتتتتلمية أن تدرِّج في جدول أعمال كل دورة    ينبغي للجنة استتتتتتخدام الفضتتتتتاء الخارجي في األغراض -30

بنتدًا يتيح للتدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء في اللجنتة ومراقبيهتا الدائمين تبتادل ما لديهم من معلومات عن تجتاربهم في تنفيتذ  
، ينبغي للجنة أن تجري استتتعراض منتصتتف المدة للتقدم المحرز في 2025". وفي عام 2030خطة "الفضتتاء  

، ينبغي للجنة أن تجري استتتعراضتتًا نهائيًّا لتنفيذ خطة "الفضتتاء  2030". وفي عام  2030تنفيذ خطة "الفضتتاء  
 "، وأن تقدم تقريرًا إلى الجمعية العامة عن نتائج ذلك االستعراض.2030
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 المرفق الثالث
 

والية الفريق العامل المنشأ في إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية    
اء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة  "تبادل عام لآلر المعنون  

باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها"، واختصاصاته وخطة 
 عمله وأساليب عمله

 
 مقدمة ومعلومات أساسية -أوالً  

يق العامل المنشتتتتتأ في  طلبت اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الستتتتتتين إلى رئيس ونائب رئيس الفر  -1
إطار بند جدول األعمال المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشتتتتتتتتتتتتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشتتتتتتتتتتتتطة المتعلقة 
باستتكشتاف الموارد الفضتائية واستتغاللها واستتخدامها، مواصتلة عقد المشتاورات، في فترة ما بين الدورات، بشتأن  

عمله وأستتتتلوب عمله، وأوصتتتتت بأن تواصتتتتل اللجنة النظر في هذه   والية الفريق العامل واختصتتتتاصتتتتاته وخطة
 أ.257، الفقرة A/AC.105/1243ر المسألة في دورتها الرابعة والستين

ئجها في  وفي الدورة الرابعة والستتتتين، عقد الفريق العامل أربع جلستتتات رستتتمية وغير رستتتمية، ترد نتا -2
 القسم ثانيًا أدناه.

  
 والية الفريق العامل واختصاصاته وأساليب عمله بموجب خطة عمل خمسية -ثانياً  

 
 الوالية -ألف 

 يضطلع الفريق العامل بما يلي: -3

جمع المعلومات ذات الصتتتتتتتلة بشتتتتتتتأن األنشتتتتتتتطة المتعلقة باستتتتتتتتكشتتتتتتتاف الموارد الفضتتتتتتتائية   رأأ 
واستتخدامها، بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات العلمية والتكنولوجية والممارستات الحالية، مع مراعاة واستتغاللها  

 طبيعتها المبتكرة والمتطورة؛

دراستتتتتتتتتة اإلطار القانوني الحالي لهذه األنشتتتتتتتتتطة، وخصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتًا معاهدة المبادة المنظمة  ربأ 
ما في ذلك القمر واألجرام الستتتتتتتماوية ألنشتتتتتتتطة الدول في ميدان استتتتتتتتكشتتتتتتتاف واستتتتتتتتخدام الفضتتتتتتتاء الخارجي، ب 

األخرى، وستتتتتائر معاهدات األمم المتحدة المنطبقة، مع إيالء االعتبار الواجب أيضتتتتتًا للصتتتتتكوك األخرى ذات 
 الصلة، حسب االقتضاء؛ 

تقييم فوائد مواصلة تطوير إطار لمثل هذه األنشطة، بما في ذلك من خالل صكوك دولية  رجأ 
 إضافية بشأن الحوكمة؛

إعداد مجموعة من المبادة األولية الموصتتتى بها لهذه األنشتتتطة، مع مراعاة ضتتترورة كفالة  ردأ 
تنفيذها وفقًا للقانون الدولي وبطريقة آمنة ومستتتتتتتتتتدامة ورشتتتتتتتتتيدة وستتتتتتتتتلمية، لكي تنظر فيها اللجنة وتتفق عليها  

 قرار مخصص أو إجراء آخر؛بتوافق اآلراء، واستعدادًا الحتمال أن تعتمدها الجمعية العامة الحقًا في شكل 

تحديد المجاالت التي تحتاج إلى أن تواصتتتتتتل اللجنة العمل بشتتتتتتأنها والتوصتتتتتتية بالخطوات   رهأ 
التالية، التي قد تشتتتتتتمل وضتتتتتتع قواعد و/أو معايير محتملة لألنشتتتتتتطة المتعلقة باستتتتتتتكشتتتتتتاف الموارد الفضتتتتتتائية 

 الصلة والتشارك في المنافع.واستغاللها واستخدامها، بما في ذلك ما يتعلق باألنشطة ذات 
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 االختصاصات -باء 
 يكون للفريق العامل االختصاصات التالية: -4

 يقدم الفريق العامل تقاريره إلى اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة؛ رأأ 

يستتتتتتترشتتتتتتد الفريق العامل واجتماعاته بالقواعد اإلجرائية للجنة وطرائق عملها والممارستتتتتتات   ربأ 
ة لديها، بما في ذلك ما يتعلق بمستتتتتتتتتتتتتاهمات المراقبين الدائمين والجهات المعنية غير الحكومية. ويجوز المتبع

 للفريق العامل أن يقرر عقد اجتماعات فيما بين الدورات في ةروف استثنائية، حسب االقتضاء؛ 

 يرأس الفريق العامل رئيس ونائب للرئيس وتدعمه األمانة؛ رجأ 

ع مشتتتتتاركة البلدان  يكون الفريق ال ردأ  عامل مفتوحًا لجميع الدول األعضتتتتتاء في اللجنة، وُتشتتتتتجَّ
 النامية والحديثة العهد بارتياد الفضاء؛ 

ينظر الفريق العامل في ما تقدمه الدول األعضتتتتتتاء في اللجنة بشتتتتتتأن المستتتتتتائل المتصتتتتتتلة  رهأ 
الجهتات المعنيتة األخرى أيضتتتتتتتتتتتتتتتًا من    بواليتته والمنبثقتة عنهتا، مع مراعتاة متا يقتدمته المراقبون التدائمون وجميع

مدخالت إلى الفريق العامل وفقًا للممارستتتتتتتة المتبعة في اللجنة، حستتتتتتتب االقتضتتتتتتتاء، والتي يرى الرئيس ونائب  
 الرئيس، بالتشاور مع الفريق العامل، أنها ذات صلة بعمل الفريق العامل؛

مستتتألة األنشتتتطة المتعلقة   يجوز للفريق العامل أن يستتتتفيد مما اضتتتطُّلع به من عمل بشتتتأن روأ 
باستتتتتكشتتتتاف الموارد الفضتتتتائية واستتتتتغاللها واستتتتتخدامها، بما في ذلك على ستتتتبيل المثال ال الحصتتتتر، التقارير  
الدراستتتتتتتتية والبحوث األكاديمية واألوراا المقدمة بأي وستتتتتتتتيلة يحددها الفريق العامل، والتي قد تكون من خالل  

صتتتتتتتتصتتتتتتتتة التي ُتعَقد تحت رعاية األمم المتحدة والمفتوحة للحكومات واحد أو أكثر من المؤتمرات الدولية المخ
 واألوساط األكاديمية المدعوة والجهات المعنية األخرى، رهنًا بتوافر موارد الميزانية.

  
 خطة العمل وأساليب العمل -جيم 

 تراعي خطة العمل وأساليب العمل جملة أمور من بينها ما يلي: -5

، على 2022استتتتنادًا إلى الوالية واالختصتتتاصتتتات المتفق عليها، يتفق الفريق العامل، في عام  رأأ  
 خطة عمله المفصلة وأساليب عمله. ويشمل ذلك الوسيلة المناسبة للتنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ 

المتعلقة بالشتتتؤون اإلدارية ال يحول ما ستتتبق دون اضتتتطالع الفريق العامل بالمهام األولية  ربأ 
 وجمع المعلومات والحصر على النحو المنصوص عليه في واليته؛

يستتتتتتتتتفيد الفريق العامل في عمله من وستتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتال اإللكترونية كلما كان ذلك ممكنًا   رجأ 
 ضروريًا. و/أو

 


