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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الرابعةالدورة 

    ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
   مشروع التقرير  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -ثانياًً 

مــن جــدول   ٤، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد    ٧١/٩٠وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة     -١
 املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية". ،األعمال

ــد   -٢ ــار البن ــال    ٤ويف إط ــن جــدول األعم ــات  م ــى كلم ــي  ألق ــاد الروس ــو االحت ــا  ممثِّل وأملاني
البوليفاريــة) وكوســتاريكا -زويال (مجهوريــةـوإندونيســيا وإيطاليــا وباكســتان وشــيلي والصــني وفنــ 

واملكسيك ونيجرييا واليابان. وتكلم يف إطار هذا البند أيضاً ممثل األرجنتني نيابةً عن جمموعة دول 
أمريكا الالتينيـة والكاريبــي. كمـا أدىل ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى بكلمـات تتعلـق ـذا البنـد أثنـاء            

 لآلراء. التبادل العام

 ية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرع -٣

"تقرير عـن االجتمـاع األول للجنـة االستشـارية للمركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم          (أ) 
 دئ (الصني)"، قدمه ممثل الصني؛وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلا

 الربازيل؛"تشغيل املركز الربازيلي للبيانات العلمية"، قدمه ممثل  (ب) 

 إيطاليا؛ يف ترنتو (إيطاليا)"، قدمه ممثل ٢٠١٦"منتدى الفضاء الدويل األول لعام  (ج) 

زا" برومـا، يف إطـار االتفــاق   ـجامعـة "ال سابيينـ   لـدى  "مشـاريع البحـوث الفضـائية    (د) 
 املربم مع وكالة الفضاء اإليطالية"، قدمه ممثل إيطاليا.
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، ٧١/٩٠اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا الــذي أبدتــه  طلــبال، وبنــاًء علــى ٨٥٥ويف اجللســة  -٤
أطلعت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي اللجنة الفرعية على حالـة األنشـطة الـيت يضـطلع ـا      

كمـا أبلَغـت   املكتب يف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلـك حالـة تنفيـذ برنـامج التطبيقـات الفضـائية.       
ــأنَّ  ــة ب ــذ عــدد مــن اخلطــط واألنشــط    ضــمن مــن اللجنــة الفرعي ة مســؤوليات املكتــب املتعلقــة بتنفي

ــة إىل تطــوير   ــدة اهلامــة الرامي ــادرات املعق ــذكرى الســنوية ملــؤمتر  واملب ، اضــطلع ٥٠اليونيســبيس+ ال
املكتب بعدد من التدابري االنتقالية اهلامة اليت مشلت إعادة انتداب وظيفة خـبري التطبيقـات الفضـائية    

د التقارير عن األنشـطة  إىل وظيفة مدير املكتب وإعادة النظر من الناحية املفاهيمية يف ختطيط وإعدا
املضــطلع ــا يف إطــار برنــامج التطبيقــات الفضــائية وبرنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات    
ــك         ــا يف ذل ــبايدر)، مب ــامج س ــوارئ (برن ــاالت الط ــوارث واالســتجابة يف ح الفضــائية يف إدارة الك

 الـذكرى السـنوية ملـؤمتر    األنشطة العامة لبناء القدرات، من أجل إدراج خمتلف مواضـيع وأولويـات  
ــائم مــن حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية     بشــكل أفضــل يف إطــار مــا   ٥٠اليونيســبيس+ هــو ق

وشـددت علـى أنَّ تـدابري الكفـاءة      املكتـب ذات الصـلة.   والبعثات االستشارية التقنية وسائر أنشطة
ف ضـمان التقـدم حنـو    االنتقالية هذه ترمي إىل تعزيـز التعـاون القـائم وفـتح شـراكات جديـدة ،ـد       

يف إطـار عمليـة خاليـة مـن العيـوب والسـعي، يف الوقـت         ٥٠اليونيسـبيس+  الذكرى السـنوية ملـؤمتر  
 نفسه، إىل حتقيق برنامجٍ أكثر مرونة لبناء القدرات بالنسبة للمكتب.

والحظت اللجنة الفرعية مع التقـدير أنـه، منـذ دورـا السـابقة، قُـدمت مسـامهات نقديـة          -٥
يــة ألنشــطة املكتــب، مبــا يف ذلــك برنــامج التطبيقــات الفضــائية، مــن جانــب منظمــة التعــاون     وعين

؛ واملركز اآلسيوي للتأهـب للكـوارث؛ ومعهـد أوغسـطني     (آبسكو) الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ
كــودازي اجلغــرايف يف كولومبيــا؛ والوكالــة النمســاوية لتعزيــز البحــوث؛ وجامعــة بيهــانغ، الصــني؛   

انييوس الدولية"؛ ومركز استشـعار سـطح األرض عـن بعـد التـابع جلامعـة بـون، أملانيـا؛         ومنظمة "ك
والوكالة الصينية للفضاء املـأهول؛ وإدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية؛ واملفوضـية األوروبيـة؛ ووكالـة        

شـؤون  الفضاء األوروبية؛ ومركز مراقبة النظام األورويب للمالحة السـاتلية التـابع للمركـز األملـاين ل    
؛ ووزارة النقــل واالبتكــار والتكنولوجيــا بالنمســا؛ وحكومــة الصــني؛ وجلنــة  (دلــر) الفضــاء اجلــوي

؛ والوزارة االحتادية للشـؤون االقتصـادية والطاقـة، أملانيـا؛     يةمهورية الدومينيكاجلالطوارئ الوطنية، 
ــا؛ وإدارة املســوح، وزارة إصــالح األراضــي وإدارــ       ــة كيني ــان؛ وحكوم ــة الياب ــال؛ وحكوم ا، نيب

واالحتاد الدويل للمالحة اجلوية؛ واملركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال؛ واملعهـد الـدويل إلدارة        
؛ واملركز ؛ ووكالة الفضاء املكسيكية(جاكسا) املياه؛ والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

من الكوارث؛ واملعهـد الـوطين اإلندونيسـي للمالحـة اجلويـة والفضـاء؛ وجلنـة         دالوطين الصيين للح
باكستان؛ ومؤسسة العامل اآلمن؛ ومؤسسة سيريا نيفادا؛ يف حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي 

ــة        ــن راشــد للفضــاء؛ وإدارة املعلوماتي ــة املتحــدة للفضــاء ومركــز حممــد ب ــارات العربي ــة اإلم ووكال
 عة جلامعة سالزبورغ، النمسا.اجلغرافية التاب
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أنَّ اليابـان والوكالـة اليابانيـة الستكشـاف      أيضـاً  كما الحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير   -٦
الفضاء اجلوي واصال جهودمها الطويلة األمد لتوفري موظفني على أساس عـدم اسـترداد التكـاليف،    

 نسان للفضاء.إليف دعم مبادرة تكنولوجيا ارتياد ا

ــت -٧ ــا       وأعرب ــة ووزارة الصــناعة يف إيطالي ــة اإليطالي ــديرها للحكوم ــن تق ــة ع ــة الفرعي اللجن
يف جمال املالحة والتطبيقـات ذات   التخصصي ملواصلتهما تنفيذ املستوى الثاين من برنامج املاجستري

الصلة، وهو مبـادرةٌ مشـتركةٌ  بـني معهـد البوليتكنيـك يف تورينـو ومعهـد مـاريو بـويال للدراسـات           
، بالتعــاون مــع املعهــد الــوطين لبحــوث األرصــاد اجلويــة ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي؛   العليــا

شهراً، مبا يف  ١٢وسيستمر ملدة  ٢٠١٦والحظت أنَّ هذا الربنامج انطلق يف تشرين األول/أكتوبر 
 ذلك ثالثة أشهر تخصص للمشاريع الرائدة.

ملواصـلتها تنفيـذ برنـامج الزمـاالت     وأعربت اللجنة الفرعيـة عـن تقـديرها حلكومـة اليابـان       -٨
الطويلة األمد املشترك بني األمـم املتحـدة واليابـان بشـأن تكنولوجيـات السـواتل النانويـة،        الدراسية 

بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا. والحظت أنَّ الزمالء الستة الذين وقع علـيهم االختيـار يف   
 .٢٠١٦ألول/أكتوبر يف تشرين ا دراسامقد بدأوا  ٢٠١٦دورة عام 

أعربت اللجنـة الفرعيـة عـن تقـديرها للحكومـة األملانيـة الـيت واصـلت، بالتعـاون مـع           كما  -٩
مركز تكنولوجيا الفضاء التطبيقية واجلاذبية الصغرى التابع جلامعـة بـرميني واملركـز األملـاين لشـؤون      

اإلسقاط"، وأجنـزت بنجـاح   "سلسلة جتارب برج الدراسية بشأن الزماالت  الفضاء اجلوي، برنامج
 الدورة الثانية من الربنامج.

وواصلت اللجنة الفرعية اإلعراب عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار حمدوديـة املـوارد املاليـة املتاحـة         -١٠
قدرات اليت يضطلع ا املكتب، مبـا يف ذلـك برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات       اللتنفيذ أنشطة بناء 

 األعضاء أن تقدم الدعم عن طريق التربعات.الفضائية، وناشدت الدول 

اللجنــة الفرعيــة أنَّ جمــاالت الربنــامج ذات األولويــة هــي: الرصــد البيئــي، وإدارة  ذكــرتو -١١
عـن   يـب طبتوال عـد عـن ب املوارد الطبيعية، واالستفادة مـن االتصـاالت السـاتلية يف تطبيقـات التعلـيم      

لنظم العاملية لسـواتل املالحـة، ومبـادرة علـوم الفضـاء      الكوارث، واستخدام ا خماطر، واحلد من عدب
األساسية، وتغري املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية، ومبادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنسـان    

 والنظم اإليكولوجية. )البيولوجي( األحيائي للفضاء، والتنوع

الفضـاء اخلـارجي وحكومـة     والحظت اللجنة الفرعية استمرار التعاون بني مكتب شـؤون  -١٢
اليابان، بالتعاون مـع الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي، يف تنفيـذ برنـامج التعـاون بـني           
األمم املتحدة واليابان بشأن إطالق سواتل كيوبسات من وحدة االختبارات اليابانية كيبو يف حمطة 

والبـاب   ٢٠١٥ربنـامج يف أيلول/سـبتمرب   الفضاء الدولية املعروفة باسم "كيبوكيوب". وقد أُطلق ال
. ويهدف هذا الربنامج ٢٠١٨و ٢٠١٧مفتوح اآلن ملقدمي الطلبات يف إطار الدورة الثانية لعامي 

إىل تعزيـز التعــاون الـدويل وبنــاء القـدرات يف جمــال تكنولوجيـا الفضــاء وتطبيقاـا يف إطــار مبــادرة      
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فــرص ملؤسســات تعليميــة أو حبثيــة يف البلــدان  بإتاحــةنســان للفضــاء، وذلــك إلتكنولوجيــا ارتيــاد ا
 النامية إلطالق سواتل صغرية مكعبة من وحدة االختبارات اليابانية "كيبو".

 :٢٠١٦وأحاطت اللجنة الفرعية علماً باألنشطة التالية اليت اضطلع ا املكتب يف عام  -١٣

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وكوســتاريكا حــول تكنولوجيــا ارتيــاد  (أ)  
ــيح ٢٠١٦آذار/مــارس  ١١إىل  ٧اإلنســان للفضــاء، الــيت عقــدت يف ســان خوســيه مــن    . وقــد أُت

 ؛A/AC.105/1124التقرير يف الوثيقة 

رصـد  حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واهلنـد بعنـوان "اسـتخدام بيانـات          (ب) 
األرض يف إدارة الكوارث واحلد من املخاطر: التعريف بالتجربة اآلسيوية"، الـيت عقـدت يف حيـدر    

 ؛A/AC.105/1125. وقد أُتيح التقرير يف الوثيقة ٢٠١٦آذار/مارس  ١١إىل  ٨أباد، اهلند، من 

يــوم االكتشــاف حــول فوائــد الصــور العاليــة االســتبانة جــدا (بالتعــاون مــع شــركة  (ج) 
 ؛٢٠١٦أيار/مايو  ١١)، الذي عقد يف جنيف، يف DigitalGlobeدجييتال غلوب 

اجتمـــاع اخلـــرباء املعـــين بفوائـــد التطبيقـــات الفضـــائية ألغـــراض البيئـــة والشـــؤون   (د) 
 ؛٢٠١٦أيار/مايو  ١٣و ١٢اإلنسانية، الذي عقد يف جنيف، يومي 

املؤمتر املشترك بني األمم املتحدة وكينيا بشأن تسخري تطبيقات تكنولوجيا الفضاء  (ه) 
 ٣٠إىل  ٢٧إلدارة احليــاة الربيــة ومحايــة التنــوع البيولــوجي، الــذي عقــد يف نــريويب، يف الفتــرة مــن 

 ؛A/AC.105/1126. وقد أُتيح التقرير يف الوثيقة ٢٠١٦حزيران/يونيه 
ــات       و)(  ــا املعلومـ ــخري تكنولوجيـ ــأن تسـ ــطى بشـ ــا الوسـ ــة أوروبـ ــل جامعـ ــة عمـ حلقـ

واالتصــاالت ألغــراض رصــد مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة، الــيت عقــدت يف بودابســت، يف  
 ؛٢٠١٦متوز/يوليه  ٩إىل  ٤الفترة من 

النــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا بشــأن تســخري التطبيقــات املتكاملــة    (ز) 
 ١٤إىل  ١٢لتكنولوجيا الفضاء يف جمال تغير املناخ، اليت عقدت يف غراتس، النمسا، يف الفترة مـن  

 ؛A/AC.105/1127. وقد أُتيح التقرير يف الوثيقة ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة بعنـوان         (ح) 
"استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجـل حتقيـق منـافع اجتماعيـة واقتصـادية: تسـخري التكنولوجيـات        
والتطبيقات الفضائية املتكاملة من أجل جمتمعٍ أفضل"، اليت عقـدت يف غواداالخـارا، املكسـيك، يف    

 ؛A/AC.105/1128. وقد أُتيح التقرير يف الوثيقة ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٥إىل  ٢٣من  الفترة

يــوم االكتشــاف حــول فوائــد الصــور العاليــة االســتبانة جــدا (بالتعــاون مــع شــركة  (ط) 
 ؛٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١١)، الذي عقد يف نيويورك، يف DigitalGlobeدجييتال غلوب 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1124
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1125
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1127
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1128
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ركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيـران اإلسـالمية حـول تسـخري     حلقة العمل املشت (ي) 
تكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض رصــد العواصــف الرمليــة واجلفــاف يف منطقــة الشــرق األوســط، الــيت 

ــرة مــن    ــاين/نوفمرب   ٩إىل  ٥عقــدت يف طهــران، يف الفت ــر يف  ٢٠١٦تشــرين الث ــيح التقري ــد أُت . وق
 ؛A/AC.105/C.1/2017/CRP.22الوثيقة 

املنتدى الرفيع املستوى املشترك بني األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة حـول   (ك) 
الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، الذي عقـد يف ديب، يف الفتـرة مـن    

  ؛٢٠١٦ين الثاين/نوفمرب تشر ٢٤إىل  ٢٠

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ونيبــال حــول تطبيقــات النظــام العــاملي   (ل) 
 .٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٩إىل  ٥لسواتل املالحة؛ اليت عقدت يف كامتانـدو، يف الفتـرة مـن    

 .A/AC.105/C.1/2017/CRP.19وقد أُتيح التقرير يف الوثيقة 
أحاطت اللجنة الفرعية علمـاً باألنشـطة التاليـة الـيت يزمـع املكتـب االضـطالع ـا يف         كما  -١٤
 : ٢٠١٧عام 

املزمـع عقـدها   حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومبـادرة اجلامعـة املفتوحـة،     (أ) 
 ؛٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٢إىل  ١٠يف روما، من 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني بشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة     (ب) 
 ؛٢٠١٧أيار/مايو  ١٢إىل  ٨لسواتل املالحة، كوردوبا، األرجنتني، املزمع عقدها من 

سويسـرا بشـأن تعزيـز التعـاون يف جمـال      حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة و   (ج) 
 )؛الحقاً واملكان املواعيد تقَررالفضاء من أجل الصحة العاملية (

كيــة بعنــوان يحلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة األمر   (د) 
قـدها يف  املزمـع ع  ،"٢٠٠٧"طقس الفضاء: العقود الالحقة للسنة الدوليـة للفيزيـاء الشمسـية لعـام     

 ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٤متوز/يوليه إىل  ٣١بوسطن، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 

حلقة العمل حول بناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشـرين، املزمـع عقـدها     (هـ) 
 ؛٢٠١٧يف غراتس، النمسا يف أيلول/سبتمرب 

واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية بشـأن      حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة  (و) 
استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية، املزمـع عقـدها يف أدياليـد،    

 ؛٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٤إىل  ٢٢أستراليا، يف الفترة من 

يف اجتماع اخلرباء بشأن تسخري الفضاء من أجل املرأة، املزمع عقده يف نيويـورك،   (ز) 
 ؛٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦من إىل  ٤الفترة من 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.22
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.19
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األمم املتحدة واالحتاد الروسي بشأن "بناء القدرات مـن   حلقة العمل املشتركة بني (ح) 
أجل القرن احلادي والعشرين: تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية   

أكتـوبر إىل   تشـرين األول/  ٣٠االحتاد الروسي، يف الفتـرة مـن   املستدامة"، املزمع عقدها يف مسارة، 
 ؛٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢
املنتدى الرفيع املستوى املشترك بني األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة حـول   (ط) 

 ديب، موضوع "الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية املسـتدامة"، املزمـع عقـده يف   
  ؛٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦يف الفترة من 

ــا       (ي)  ــادرة تكنولوجي ــا بشــأن مب ــوب أفريقي ــني األمــم املتحــدة وجن ــدوة املشــتركة ب الن
الفضاء األساسية بعنوان "تسخري بعثات السواتل الصغرية ألغراض التقـدم العلمـي والتكنولـوجي"،    

 الحقاً). يقَرر املوعد( املزمع عقدها يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا

، يف ٢٠١٦والحظت اللجنة الفرعيـة أنـه، منـذ الـدورة األخـرية للجنـة، املعقـودة يف عـام          -١٥
  إطار تنفيذ برنامج التطبيقات الفضـائية، أبـرم  املكتـب       مـذكرات تفـاهم واتفاقـات متويـل واتفاقـات

للميـاه ووكالـة الفضـاء املكسـيكية      جائزة األمري سلطان بن عبـد العزيـز الدوليـة   مؤسسة مع  طاريةًإ
 ومنظمة "كانييوس الدولية" وحكومة السلفادور.

يهدف، من خالل التعـاون الـدويل، إىل   املذكور الربنامج  الحظت اللجنة الفرعية أنَّكما  -١٦
تعزيــز اســتخدام التكنولوجيـــات والبيانــات الفضــائية ألغـــراض التنميــة االقتصــادية واالجتماعيـــة       

اع القـرارات بشـأن جناعـة التكلفـة واملنـافع      البلدان النامية، عن طريق إذكاء وعـي صـن   املستدامة يف
اإلضافية اليت ميكن احلصول عليها؛ وإنشاء أو تعزيز قدرات استخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلدان 

 النامية؛ وتعزيز أنشطة الوصول اخلارجي من أجل نشر الوعي بالفوائد املتحققة.

ظت اللجنة الفرعية أنه، باإلضافة إىل املؤمترات والدورات التدريبيـة وحلقـات   الحكذلك  -١٧
وتلـك الـيت ختطـط     ٢٠١٦العمل واحللقات الدراسية والندوات اليت عقـدا األمـم املتحـدة يف عـام     

، فــإنَّ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي نفَّــذ ويعتــزم تنفيــذ أنشــطة أخــرى ٢٠١٧لعقــدها يف عــام 
 الربنامج، مع التركيز على ما يلي:تدخل يف إطار هذا 

توفري الدعم لبناء القدرات يف البلدان النامية مـن خـالل املراكـز اإلقليميـة لتـدريس       (أ) 
 علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة؛

تعزيز برناجمه اخلاص بالزماالت الدراسية الطويلة األمد حبيث يشـمل تـوفري الـدعم     (ب) 
 مشاريع رائدة؛لتنفيذ 

 ضمان تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطته؛ (ج) 

 تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛ (د) 
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دعم املشاريع الرائدة أو اسـتهالهلا علـى سـبيل متابعـة أنشـطة الربنـامج يف جمـاالت         (هـ) 
 األولوية اليت م الدول األعضاء؛ 

، عنـــد الطلـــب، إىل الـــدول األعضـــاء واهليئـــات تقـــدمي خـــدمات املشـــورة التقنيـــة (و) 
 والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛ 

 حتسني سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء. (ز) 
أبرز أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء،   باللجنة الفرعية  نوهتو -١٨

ــا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ؛      املنتســبة إىل األمــم املتحــدة: مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجي
باللغة الفرنسية؛ واملركـز اإلقليمـي    -واملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

قليمـي لتـدريس علـوم    واملركـز اإل  ؛باللغة اإلنكليزيـة  -وم وتكنولوجيا الفضاء األفريقي لتدريس عل
قليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا     الالتينيـة والكـارييب؛ واملركـز اإل   وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكـا  

الفضـــاء يف غــــرب آســــيا؛ واملركــــز اإلقليمــــي لتــــدريس علــــوم وتكنولوجيــــا الفضــــاء يف آســــيا  
 اهلادئ. واحمليط

  
 تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية  -لثاًثا 

  واالقتصادية املستدامة
مــن جــدول   ٥، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد    ٧١/٩٠وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة     -١٩

 ."التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامةاألعمال، املعنون "تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض 

ممثِّلو أملانيا وباكستان وجنوب أفريقيا  ألقى كلمات من جدول األعمال ٥البند  ويف إطار -٢٠
 البوليفارية) ومصر واليابان. وألقى كلمةً يف إطار هذا البند أيضاً ممثـلُ -زويال (مجهورية وفرنسا وفن

عـن الرابطـة    وألقـى كلمـةً أيضـاً املراقـب     كا الالتينية والكاريبـي.جمموعة دول أمري األرجنتني باسم
أدىل ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى بكلمـات      أثنـاء تبـادل اآلراء العـام    األوروبية للسـنة الدوليـة للفضـاء   

 تتعلق ذا البند.

 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية: -٢١

الــدورة احلاديــة والعشــرين إىل الــدورة الثانيــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف يف   "مــن  (أ) 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيـر املنـاخ، التحـديات اجلديـدة املاثلـة أمـام وكـاالت الفضـاء         

واملوارد املائية انطالقـاً مـن الفضـاء"، قدمـه      )الدفيئة( االحتباس احلراري بشأن املناخ: قياس غازات
 ممثل فرنسا؛

ر مسارات احليوانات الربية حسب تغري البيئة واملنـاخ"،  ع تغي"استخدام الفضاء لتتب (ب) 
 قدمه ممثل فرنسا؛

 "حملة عامة عن بعثة اإلمارات إىل املريخ"، قدمه ممثلو اإلمارات العربية املتحدة؛ (ج) 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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للــذكرى الســنوية مــع أصــحاب املصــلحة يف إطــار التحضــري  املشــاركة يف العمــل" (د) 
 "، قدمه املراقب عن املعهد األورويب لسياسات الفضاء.٥٠ليونيسبيس +ا ،للمؤمتراخلمسني 

 وكانت الوثائق التالية معروضةً على اللجنة الفرعية: -٢٢

سـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين      مذكِّرة من األمانة عنواا "الذكرى السنوية اخلم (أ) 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        

 ؛)A/AC.105/1137( يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي

نتدى األمم املتحدة/اإلمارات العربية املتحـدة الرفيـع املسـتوى: الفضـاء     تقرير عن م (ب) 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة (كمحر كA/AC.105/1129؛( 

تقرير عن حلقة عمل األمم املتحدة حـول موضـوع "قـانون الفضـاء بشـأن إسـهام        (ج) 
قانون الفضاء والسياسة الفضـائية يف حوكمـة الفضـاء وأمـن الفضـاء يف القـرن احلـادي والعشـرين"         

)A/AC.105/1131؛( 

" يةعمـــــال التحضـــــرياأل: حالـــــة ٥٠اليونيســـــبيس+ورقـــــة اجتمـــــاع بعنـــــوان " (د) 
)A/AC.105/C.1/2017/CRP.5(؛ 

ورقة اجتماع تتضمن تقريراً مرحليـا مقـدماً مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         (ه) 
ض االنبعاثات وتعزيـز قـدرة   املواضيعية: التعاون الدويل من أجل خف ٥٠اليونيسبيس+بشأن أولوية 

 ؛)A/AC.105/C.1/2017/CRP.6اتمعات على التأقلم (

ورقة اجتماع تتضمن تقريراً مرحليـا مقـدماً مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         (و) 
 "القــدرات مــن أجــل القــرن احلــادي والعشــرين  بنــاء "املواضــيعية:  ٥٠اليونيســبيس+بشــأن أولويــة 

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.7(؛ 

ورقـــــة اجتمـــــاع بعنـــــوان "فريـــــق العمـــــل املعـــــين باالستكشـــــاف واالبتكـــــار"  (ز) 
)A/AC.105/C.1/2017/CRP.15(؛ 

" كمبـادرة حتـت رعايـة جلنـة     ‘مسـاء مظلمـة وهادئـة   ‘ ورقة اجتماع بعنوان "مقترح (ح) 
الفلكية  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دف محاية شروط الرصد البيئي للمراصد

 ؛)A/AC.105/C.1/2017/CRP.17، قدمها االحتاد الفلكي الدويل (الكبرية ومواطين العامل

ورقــة اجتمــاع بعنــوان "تعزيــز الوســائل املتاحــة ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    (ط) 
ــة"          ــدان الناميـــ ــاحل البلـــ ــاء لصـــ ــدان الفضـــ ــة يف ميـــ ــري احلكوميـــ ــات غـــ ــع الكيانـــ ــاون مـــ للتعـــ

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.20(؛ 

مـن االحتـاد الروسـي بعنـوان "االعتبـارات       مقدمةً لٍعم ورقة اجتماع تتضمن ورقةَ (ي) 
الرامية إىل تيسري فهمٍ منهجي أوسع لكل من األبعاد املوضوعية للمسائل واألبعاد الوظيفية للحلول 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1129
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1131
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.5
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.6
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.7
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.15
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.17
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.20
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ملعلومات بشـأن احلالـة يف الفضـاء اخلـارجي يف سـياق اختـاذ قـرارٍ بشـأن إنشـاء          بتبادل ا ذات الصلة
ــائية"         ــداث الفضـــ ــام واألحـــ ــن األجســـ ــات عـــ ــادل املعلومـــ ــز تبـــ ــىن بتعزيـــ ــلٍ يعـــ ــقٍ عامـــ فريـــ

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.27(؛ 

"تقريــر فريــق اخلــرباء االستشــاري املعــين بالفضــاء والصــحة ورقــة اجتمــاع عنواــا  (ك) 
 .)A/AC.105/C.1/2017/CRP.28العاملية" (

اجلهود املستمرة اليت يبذهلا اتمع الدويل من أجـل تنفيـذ خطـة    باللجنة الفرعية  نوهتو -٢٣
 مــــن خمــــاطر الكــــوارث يف الفتــــرة   نداي للحــــد، وإطــــار ســــ٢٠٣٠ة لعــــام التنميــــة املســــتدام

 .ر املناختغي بشأن، واتفاق باريس ٢٠٣٠-٢٠١٥

يف هـذا السـياق    هت، ونو٧١/٩٠ واستذكرت اللجنة الفرعية ديباجة قرار اجلمعية العامة -٢٤
وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق منافع للبلدان املتقدمة أنَّ علوم ب

ر ف مـع تغيـ  يف جماالت مثل الزراعة واألمـن الغـذائي، والتكيـ    ،النمو والبلدان النامية على حد سواء
يم، والبيئـة  املناخ والتخفيف من آثـاره، وإدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، والتعلـ      

واألرصـاد اجلويـة،    ،واملوارد الطبيعية، واملالحة، وتنمية املستوطنات البشـرية، واملسـاعدة اإلنسـانية   
ــاه، والنقــل؛ و   ــة، واالتصــاالت، واملي ــة االقتصــادية   تعــدأــا بوالصــحة العاملي ــة للتنمي وســائل متكيني

 ر.مسهِمة يف القضاء على الفق واالجتماعية والثقافية وعواملَ

، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٤استذكرت اللجنة الفرعية بدء نفاذ اتفاق باريس يف كما  -٢٥
رات املناخية األساسية اليت تستخدمها اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة     والحظت أنَّ العديد من املتغي

 الفضاء.  منإالَّ مل تكن قابلة للرصد بتغري املناخ 

يف  للفضـاء  السياسـة واالسـتراتيجية األفـريقيتني    ة الفرعيـة اعتمـاد  استذكرت اللجنـ كذلك  -٢٦
، والحظـت أنَّ االحتـاد األفريقـي قـد مـدد اإلطـار الـزمين لفريقـه العامـل          ٢٠١٦يناير كانون الثاين/

 صـياغة  املتبعـة يف  مارسـة  املبغيـة االسـتمرار يف   وذلـك  أفريقيـا،   املعين بالفضاء، الذي ترأسه جنـوب
 والتنفيذ. طر احلوكمةأ

٢٧- بـاجلهود الـيت يبـذهلا كـلٌّ مـن مكتـب        مـع اإلعـراب عـن االرتيـاح    بت اللجنة الفرعية ورح
لعملية  باألعمال التحضرييةشؤون الفضاء اخلارجي واللجنة التوجيهية والدول األعضاء فيما يتعلق 

 للوثيقـــة ، الـــيت جتـــري وفقـــا٥٠ًاليونيســـبيس+االحتفـــال بالـــذكرى الســـنوية اخلمســـني للمـــؤمتر،  
A/AC.105/L.297.  

تقرير حلقة عمل األمم املتحـدة العاشـرة حـول قـانون     بت اللجنة الفرعية مع التقدير نوهو -٢٨
، بشـأن  ٢٠١٦ أيلول/سـبتمرب  ٨إىل  ٥ يف الفتـرة مـن   املعقودة يف فيينا ،)A/AC.105/1131الفضاء (
"إســهام قــانون الفضــاء والسياســة الفضــائية يف حوكمــة الفضــاء وأمــن الفضــاء يف القــرن   موضــوع

ــت أنَّ    ــرين"، والحظـ ــادي والعشـ ــكاحلـ ــات      ذلـ ــن املالحظـ ــاملةً مـ ــةً شـ ــمن جمموعـ ــر يتضـ التقريـ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.27
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.28
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.297
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.297
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1131
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، ٥٠+اليونيســـبيس للمـــؤمتر، اخلاصـــة بالـــذكرى الســـنوية اخلمســـني واالســـتنتاجات والتوصـــيات 
 بالفضــاء اخلــارجي املعنيــةوبأعمــال اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني، مبــا يف ذلــك مــا يتصــل باألنشــطة   

 وأمنه واستدامته.  وسالمته

ــامورحبــت بعــض الوفــود   -٢٩ ــة العامــة  بقي ــتني األوىل والرابعــة للجمعي أحــداث  بتنظــيم اللجن
جنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ، وأوصت بأنه سيكون من املناسب للمشتركة

احلفاظ على هذه االجتماعـات باعتبارهـا ممارسـةً     بأنَّ من املستحسنأن تقترح على اجلمعية العامة 
 املستقبل. مرعيةً يف

ومسـتدامٍ بـني    راسـخ املعارف على حنوٍ  من الالزم التشارك يفوأُعرب عن رأيٍ مفاده أنَّ  -٣٠
ــن أجــل االســتخدام الفعــال للتكنولوجيــات الفضــائية           ــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة م البل

 بعة لتحقيق التنمية املستدامة.ج التقليدية املتوإضافةً إىل النه املستجدة،

أنَّ من الضـروري تعزيـز التبـادل والتعـاون يف البحـث العلمـي        كما أُعرب عن رأي مفاده -٣١
والــتقين وبنــاء القــدرات يف األنشــطة الفضــائية، مبشــاركة قطــاع الفضــاء واألوســاط األكادمييــة          

 أجل التنمية.من التوعية مبا تتيحه تكنولوجيا الفضاء من إمكانات كذلك زيادة والصناعية، و

ر احلاسم الذي تؤديه البيانات الفضـائية وتكنولوجيـا الفضـاء    الدوباللجنة الفرعية  نوهتو -٣٢
يف صنع القرار وتدابري اإلنذار املبكر يف جمال الصحة العامة، وأكدت جمددا أمهية عمل فريق اخلرباء 

 الصحة العاملية والفضاء. بشأنالتابع هلا 

 ٨(اهلنـد)، وفقـاً للفقـرة     ورايأناد العامل اجلامع برئاسة ميلسوامي الفريق داًقد عقد جمدو -٣٣
 . وأقــرت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها [...] املعقــودة يف [...]٧١/٩٠مــن قــرار اجلمعيــة العامــة 

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

  األجسام القريبة من األرض -تاسعاً 
 ١١، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٧١/٩٠وفقاً لقرار اجلمعية العامـة   -٣٤

 من جدول األعمال املعنون "األجسام القريبة من األرض".

ممثلـو كـلٍّ مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا        ،عمـال مـن جـدول األ   ١١يف إطـار البنـد    ،وتكلَّم -٣٥
وكـذلك   ،واليابـان وإندونيسيا وباكستان ومجهورية كوريا والصني واملكسيك والواليـات املتحـدة   

املراقبون عن رابطـة   م أيضاًوتكلَّ نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب. ،ممثل األرجنتني
والفريـق   حتاد الفلكي الـدويل والشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات       مستكشفي الفضاء واال

االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية. كما أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمـات تتعلـق   
 ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣٦

ــن   )أ(  ــد (افتراضــي) م ــه     "تطــور دي ــدفاع الكــوكيب"، قدم ــداد لل ــات: اإلع الكويكب
 املراقب عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛

(الشـبكة الدوليـة)   عن عمل الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات  "تقرير حالة (ب) 
والفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية (الفريـق االستشـاري)" قدمـه ممـثال الشـبكة      

 الدولية والفريق االستشاري؛

يف إندونيســيا:  املضــطلع ــا "األنشــطة ذات الصــلة باألجســام القريبــة مــن األرض  (ج) 
 ل إندونيسيا؛ة"، قدمه ممثيقبلستتقييم التوقعات احلالية وامل

"دور املرصد األورويب اجلنويب يف عمليـات الرصـد األرضـية لألجسـام القريبـة مـن        (د) 
 األرض"، قدمه ممثل املرصد األورويب اجلنويب.

وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع عنواا "تقرير حالة من الشـبكة الدوليـة    -٣٧
تشاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية"، قـدمها رئيسـا       لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االس

 .)A/AC.105/C.1/2017/CRP.25( الشبكة الدولية والفريق االستشاري

االستشـاري،  واستمعت اللجنة الفرعية إىل تقارير حالـة قدمتـها الشـبكة الدوليـة والفريـق       -٣٨
والحظت مع التقدير اجلهـود الـيت يبـذهلا كـلٌّ مـن الشـبكة الدوليـة والفريـق االستشـاري مـن أجـل            

اليت قـد تنطـوي علـى خمـاطر ورصـد       ،تبادل املعلومات بشأن اكتشاف األجسام القريبة من األرض
 ل مجيـع  ضـمان الـوعي بأخطارهـا احملتملـة مـن قبـ       تلك األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائية قصـد

البلدان الناميـة ذات القـدرة احملـدودة علـى التنبـؤ بارتطـام األجسـام القريبـة مـن           وخصوصاًالبلدان، 
هودمهـا الراميـة إىل   جحظـت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير      األرض وعلى التخفيف من وقعه. كما ال

يف اآلراء بشـأا،   تطوير أنشطة ختفيف األخطار احملتملة لألجسام القريبة من األرض وحتقيق توافـق 
 .يف هذا الشأن تعاونيةيتطلب من اتمع العاملي اختاذ تدابري من مثَّ مما خيدم السالمة العامة و

كتـب شـؤون   مل نبغـي ، ي٧١/٩٠اللجنة الفرعية أنه، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      ذكرتو -٣٩
للفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثـات الفضـائية.    أمانة دائمة أن يقوم مبهام الفضاء اخلارجي

وقد أبلغها الفريق االستشاري بشأن وضـع الصـيغة النهائيـة لترتيبـات التمويـل مـع املكتـب يف هـذا         
 الصدد.

فريـق  أُبلغت اللجنة الفرعية باالتفاقات األولية اليت توصلت إليهـا الشـبكة الدوليـة وال   كما  -٤٠
باعتبارهـا  اخلاصة بتدابري التصدي ملخاطر االرتطام، الـيت تـرد    املنطلقاتاالستشاري بشأن املعايري و
 .A/AC.105/C.1/2017/CRP.25 توصيات يف ورقة االجتماع

شـباط/فرباير   ١والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق االستشـاري عقـد اجتماعـه الثـامن يف      -٤١
على هامش الدورات احلالية للجنة الفرعية، بـدعمٍِ مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وأُبلغـت        

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.25
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.25
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يف تقريـره عـن    ةالوارد بصيغتهاعن التقدم احملرز يف العمل يف إطار خطة عمل الفريق االستشاري، 
ــة اجل ــاح ،لســة الثامن ــروين   املت ــع اإللكت ــة   http://smpag.netيف املوق . ويف هــذا الصــدد، أُبلغــت اللجن

بأنَّ الفريق العامل املختص باملسائل القانونية التابع للفريق االستشاري، والذي أنشـأه   الفرعية أيضاً
مش الـدورة  اشـباط/فرباير علـى هـ    ٢، عقد أول اجتمـاعٍ لـه يف   ٢٠١٦الفريق االستشاري يف عام 

مناقشة اختصاصاته وحتديد نطاق األسئلة وخطة العمل واالتفاق ، وذلك بغية احلالية للجنة الفرعية
ببنــود خطــة عمــل  ذات الصــلةفيمــا يتعلــق مبعاجلــة املســائل القانونيــة احملتملــة   اًوخصوصــعليهمــا، 

 االستشاري. الفريق

شـؤون الفضـاء اخلـارجي شـرعا يف      والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الشبكة الدوليـة ومكتـب   -٤٢
كذلك و ،بشأن األجسام القريبة من األرضلدى اجلمهور إنشاء واجهة بينية لتيسري التواصل العام 

مبسـار عمليـة   ربـط هـذا   أيضـاً  التصال مع الدول األعضاء يف حالة اإلنـذار باالرتطامـات. وجـرى    ا
دف إىل تـدعيم بعـض آليـات التنسـيق     ، اليت ٥٠+اليونيسبيس الذكرى السنوية اخلمسني للمؤمتر،

العاملي املوجـودة بغيـة العمـل علـى تعزيـز قـدرة اتمعـات علـى التكيـف وضـمان اسـتدامة أنشـطة             
 الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

٤٣- اليوم الـدويل   ٧١/٩٠بت اللجنة الفرعية مع التقدير بإعالن اجلمعية العامة يف قرارها ورح
حزيران/يونيه، وهـو الـذكرى السـنوية الرتطـام      ٣٠حتفل به سنويا يف يوف للكويكبات، الذي س

قصــد مــن اليــوم الــدويل  . وي، االحتــاد الروســيالكويكــب "تونغوســكا" بــاألرض يف منطقــة ســيربيا 
مـن  بشـأن األخطـار احملتملـة    للكويكبات أن يكون محلـة توعيـة عامليـة لتقـدمي معلومـات للجمهـور       

حــدوث خطــرٍ  ةاألزمــة علــى املســتوى العــاملي يف حالــ أثنــاءارتطــام الكويكبــات وجبهــود التواصــل 
ما يقوم به الفريق االستشاري والشبكة الدولية بشأن ارتطام جسم قريب من األرض؛ و منواقعي 

ـا وبشأن األعمال رها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ من أعمال ييس ـال    اليت تضطلعيف هـذا ا
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والدول األعضاء فيها. جلنةُ

ــة مجعــت مــا يقــرب مــن       -٤٤ ــة للمراصــد الفلكي ــة أنَّ الشــبكة العاملي ــة الفرعي والحظــت اللجن
ن بلداً؛ وأنَّ عدد مـا هـو معـروف مـ     ٧٦يف  ٢٠١٦للكويكبات يف عام رصد مليون مالحظة  ١٩

ويبلـغ حاليـاً    ٢٠١٦جسمٍ يف تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥ ٠٠٠األجسام القريبة من األرض جتاوز 
 كويكباً مصـنفاً  ١ ٧٨١ شمل، ت٢٠١٦جسماً اكتشفت يف عام ١ ٨٩٤ ، منهاجسماً ١٥ ٦٨٨

 ماليني كيلومتر من مدار األرض. ٨ا إىل مسافة ال تتجاوز اأخذها مدارتيف الفهارس 

مــن الشــبكات واملشــاريع الوطنيــة واإلقليميــة الــيت تســاهم   بعــددت اللجنــة الفرعيــة نوهــو -٤٥
أشــغاهلا يف جهــود الشــبكة الدوليــة مــن حيــث تعزيــز القــدرات علــى رصــد األجســام القريبــة مــن     

 غـوار ومشروع دوريـة استكشـاف أ   ،األرض. ومنها شبكة آسيا واحمليط اهلادئ لرصد الكويكبات
") الذي يضطلع بـه املعهـد الكـوري    DEEP-South" دائرة فلك الربوج يف السماء اجلنوبية (مشروع

 لعلم الفلك وعلوم الفضاء.
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مـن املشـاريع وبعثـات رصـد الكويكبـات التعاونيـة،        بعـدد ت اللجنة الفرعية كذلك نوهو -٤٦
ــة ــها الو ) Hayabusa-2( هايابوســا مثــل بعث ــيت أطلقت ــات، ال ــة الستكشــاف  للعــودة بعين ــة الياباني كال

 ٢٠١٨يف عـام   "Ryugu" ريوغـو  كـب املسـتهدف  يإىل الكو واملقرر موعد وصـوهلا الغالف اجلوي 
ركــس (استكشــاف الصــخور الســطحية الســتبانة مصــادر لتفســري نشــأة الكــون  -وبعثــة أوزيــريس

للمالحــة اجلويــة ) الــيت أطلقتــها اإلدارة الوطنيــة والتصــوير باألشــعة دون احلمــراء بالتحليــل الطيفــي
باعتبارها بعثةً دوليةً مع كـلٍّ مـن    ،جللب عينات ٢٠١٦والفضاء بالواليات املتحدة (ناسا) يف عام 

 .٢٠١٨" يف عام Bennu" بِنو كب املستهدفيع أن تصل إىل الكوفرنسا وكندا واليابان واليت يتوقَّ

اعي التعاونيـة الدوليـة ملواصـلة    وأُبلغت اللجنة الفرعية عن التقدم احملـرز يف عـدد مـن املسـ      -٤٧
 ٢-اخليــارات التكنولوجيــة املتاحــة لتخفيــف أخطــار ارتطــام الكويكبــات، مثــل مشــروع نيوشــيلد   

(NEOShield-2)الذي مي ،قه شركة إيربـاص لشـؤون الـدفاع والفضـاء     ويف له االحتاد األورويب وتنس
يهـدف إىل تطــوير مفهــوم البعثــة التجريبيـة الختبــار الفعاليــة احملتملــة   ومنظمــة شــريكة،  ١١أملانيـا و 

ــلوب  ــداث ألسـ ــتخدام املإحـ ــراف باسـ ــزدوج   رطاالحنـ ــه املـ ــادة التوجيـ ــار إعـ ــة؛ واختبـ ــة احلركيـ مـ
بعثـة تقيـيم احتمـاالت االرتطـام بالكويكبـات وإمكانيـة        باعتبار ذلك جزءاً مـن مهـام  للكويكبات، 

 والناسا معاً. وكالة الفضاء األوروبيةمسارها، اليت تضطلع ا  حرف

مــن األنشــطة وخطــط التأهــب الوطنيــة املتعلقــة باألجســام   بعــددت اللجنــة الفرعيــة نوهــو -٤٨
القريبة من األرض، مبا يف ذلك استراتيجية الواليات املتحدة الوطنية للتأهـب لألجسـام القريبـة مـن     

وأعــدها الفريــق األمريكــي العامــل   ،٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠األرض، الــيت صــدرت يف 
 وختفيف تأثري ارتطامها، املشترك بني الوكاالت املعين بكشف األجسام األرضية القريبة من األرض

 التابع للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا. 

تعقد يف طوكيـو،  وف والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األكادميية الدولية للمالحة الفضائية س -٤٩
. وجيمـع هـذا   ٢٠١٧أيار/مـايو   ١٩إىل  ١٥من  ،مؤمترها الدويل اخلامس للدفاع الكوكيب اليابان،

خرباء دوليني ينتمون موعة متنوعـة مـن    ،الذي أصبح ممارسةً راسخةً اآلن ،املؤمتر نصف السنوي
ذات الصــلة ملناقشــة الكشــف عــن املخــاطر احملتملــة الــيت متثلــها الكويكبــات     العلميــة التخصصــات

مـن جـراء   رة واإلجراءات اليت ميكن اختاذها ملنـع اآلثـار املـدم    ،ذنبات بالنسبة لألرض وتوصيفهاوامل
 كويكبٍ ما أو تقليلها إىل احلد األدىن. ارتطام

كما الحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ االجتماعات املقبلة للجنة التوجيهية للشبكة الدولية  -٥٠
ا ، إمـ ٢٠١٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٩األسبوع الذي يبـدأ يف  عقد يف توف والفريق االستشاري س

يف يف الواليات املتحدة الستعراض التقدم احملـرز واملسـائل الراهنـة واملراحـل البـارزة       اوإميف أوروبا 
 .املستقبل
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	(ط) يوم الاكتشاف حول فوائد الصور العالية الاستبانة جدًّا (بالتعاون مع شركة ديجيتال غلوب DigitalGlobe)، الذي عُقد في نيويورك، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛
	(ي) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول تسخير تكنولوجيا الفضاء لأغراض رصد العواصف الرملية والجفاف في منطقة الشرق الأوسط، التي عُقدت في طهران، في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقد أُتيح التقرير في الوثيقة A...
	(ك) المنتدى الرفيع المستوى المشترك بين الأمم المتحدة والإمارات العربية المتحدة حول الفضاء باعتباره محرِّكاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، الذي عُقد في دبي، في الفترة من 20 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛
	(ل) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ونيبال حول تطبيقات النظام العالمي لسواتل الملاحة؛ التي عُقدت في كاتماندو، في الفترة من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2016. وقد أُتيح التقرير في الوثيقة A/AC.105/C.1/2017/CRP.19.
	14- كما أحاطت اللجنة الفرعية علماً بالأنشطة التالية التي يزمع المكتب الاضطلاع بها في عام 2017:
	(أ) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومبادرة الجامعة المفتوحة، المزمع عقدها في روما، من 10 إلى 12 نيسان/أبريل 2017؛
	(ب) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والأرجنتين بشأن تطبيقات النظم العالمية لسواتل الملاحة، كوردوبا، الأرجنتين، المزمع عقدها من 8 إلى 12 أيار/مايو 2017؛
	(ج) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة وسويسرا بشأن تعزيز التعاون في مجال الفضاء من أجل الصحة العالمية (تُقَرَّر المواعيد والمكان لاحقاً)؛
	(د) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "طقس الفضاء: العقود اللاحقة للسنة الدولية للفيزياء الشمسية لعام 2007"، المزمع عقدها في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2017؛
	(هـ) حلقة العمل حول بناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشرين، المزمع عقدها في غراتس، النمسا في أيلول/سبتمبر 2017؛
	(و) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية، المزمع عقدها في أديلايد، أستراليا، في الفترة من 22 إلى 24 أيلول/سبتمبر 2017؛
	(ز) اجتماع الخبراء بشأن تسخير الفضاء من أجل المرأة، المزمع عقده في نيويورك، في الفترة من 4 من إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛
	(ح) حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الروسي بشأن "بناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشرين: تسخير تكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"، المزمع عقدها في سمارة، الاتحاد الروسي، في الفترة من 30 تشرين الأول/ أك...
	(ط) المنتدى الرفيع المستوى المشترك بين الأمم المتحدة والإمارات العربية المتحدة حول موضوع "الفضاء باعتباره محرِّكاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"، المزمع عقده في دبي، في الفترة من 6 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017؛
	(ي) الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة وجنوب أفريقيا بشأن مبادرة تكنولوجيا الفضاء الأساسية بعنوان "تسخير بعثات السواتل الصغيرة لأغراض التقدم العلمي والتكنولوجي"، المزمع عقدها في ستيلينبوش، جنوب أفريقيا (يُقَرَّر الموعد لاحقاً).
	15- ولاحظت اللجنة الفرعية أنه، منذ الدورة الأخيرة للجنة، المعقودة في عام 2016، في إطار تنفيذ برنامج التطبيقات الفضائية، أبرمَ المكتبُ مذكرات تفاهم واتفاقات تمويل واتفاقاتٍ إطاريةً مع مؤسسة جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولية للمياه ووكالة الفضاء ...
	16- كما لاحظت اللجنة الفرعية أنَّ البرنامج المذكور يهدف، من خلال التعاون الدولي، إلى تعزيز استخدام التكنولوجيات والبيانات الفضائية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان النامية، عن طريق إذكاء وعي صنَّاع القرارات بشأن نجاعة التكلفة...
	17- كذلك لاحظت اللجنة الفرعية أنه، بالإضافة إلى المؤتمرات والدورات التدريبية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والندوات التي عقدتها الأمم المتحدة في عام 2016 وتلك التي تخطط لعقدها في عام 2017، فإنَّ مكتب شؤون الفضاء الخارجي نفَّذ ويعتزم تنفيذ أنشطة أخرى ...
	(أ) توفير الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية من خلال المراكز الإقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، المنتسبة إلى الأمم المتحدة؛
	(ب) تعزيز برنامجه الخاص بالزمالات الدراسية الطويلة الأمد بحيث يشمل توفير الدعم لتنفيذ مشاريع رائدة؛
	(ج) ضمان تعميم المنظور الجنساني في جميع أنشطته؛
	(د) تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الفضائية؛
	(هـ) دعم المشاريع الرائدة أو استهلالها على سبيل متابعة أنشطة البرنامج في مجالات الأولوية التي تهم الدول الأعضاء؛
	(و) تقديم خدمات المشورة التقنية، عند الطلب، إلى الدول الأعضاء والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛
	(ز) تحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
	١٨- ونوَّهت اللجنة الفرعية بأبرز أنشطة المراكز الإقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، المنتسبة إلى الأمم المتحدة: مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ؛ والمركز الإقليمي الأفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء - باللغة الفرنسية؛ وا...

	ثالثاً- تسخير تكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية  والاقتصادية المستدامة
	19- وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/90، نظرت اللجنة الفرعية في البند 5 من جدول الأعمال، المعنون "تسخير تكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".
	20- وفي إطار البند 5 من جدول الأعمال ألقى كلمات ممثِّلو ألمانيا وباكستان وجنوب أفريقيا وفرنسا وفنزويلا (جمهورية-البوليفارية) ومصر واليابان. وألقى كلمةً في إطار هذا البند أيضاً ممثلُ الأرجنتين باسم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبـي. وألقى كلمةً أ...
	21- واستمعت اللجنة الفرعية إلى العروض الإيضاحية العلمية والتقنية التالية:
	(أ) "من الدورة الحادية والعشرين إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، التحديات الجديدة الماثلة أمام وكالات الفضاء بشأن المناخ: قياس غازات الاحتباس الحراري (الدفيئة) والموارد المائية انطلاقاً ...
	(ب) "استخدام الفضاء لتتبُّع تغيُّر مسارات الحيوانات البرية حسب تغير البيئة والمناخ"، قدَّمه ممثل فرنسا؛
	(ج) "لمحة عامة عن بعثة الإمارات إلى المريخ"، قدَّمه ممثلو الإمارات العربية المتحدة؛
	(د) "المشاركة في العمل مع أصحاب المصلحة في إطار التحضير للذكرى السنوية الخمسين للمؤتمر، اليونيسبيس +50"، قدَّمه المراقب عن المعهد الأوروبي لسياسات الفضاء.
	22- وكانت الوثائق التالية معروضةً على اللجنة الفرعية:
	(أ) مذكِّرة من الأمانة عنوانها "الذكرى السنوية الخمسون لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية: لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والحوكمة العالمية لأنشطة الفضاء الخارجي (A/AC.105/1137)؛
	(ب) تقرير عن منتدى الأمم المتحدة/الإمارات العربية المتحدة الرفيع المستوى: الفضاء كمحرِّكٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة (A/AC.105/1129)؛
	(ج) تقرير عن حلقة عمل الأمم المتحدة حول موضوع "قانون الفضاء بشأن إسهام قانون الفضاء والسياسة الفضائية في حوكمة الفضاء وأمن الفضاء في القرن الحادي والعشرين" (A/AC.105/1131)؛
	(د) ورقة اجتماع بعنوان "اليونيسبيس+50: حالة الأعمال التحضيرية" (A/AC.105/C.1/2017/CRP.5)؛
	(ﻫ) ورقة اجتماع تتضمن تقريراً مرحليًّا مقدَّماً من مكتب شؤون الفضاء الخارجي بشأن أولوية اليونيسبيس+50 المواضيعية: التعاون الدولي من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات على التأقلم (A/AC.105/C.1/2017/CRP.6)؛
	(و) ورقة اجتماع تتضمن تقريراً مرحليًّا مقدَّماً من مكتب شؤون الفضاء الخارجي بشأن أولوية اليونيسبيس+50 المواضيعية: "بناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشرين" (A/AC.105/C.1/2017/CRP.7)؛
	(ز) ورقة اجتماع بعنوان "فريق العمل المعني بالاستكشاف والابتكار" (A/AC.105/C.1/2017/CRP.15)؛
	(ح) ورقة اجتماع بعنوان "مقترح ‘سماء مظلمة وهادئة‘" كمبادرةٍ تحت رعاية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بهدف حماية شروط الرصد البيئي للمراصد الفلكية الكبيرة ومواطني العالم، قدَّمها الاتحاد الفلكي الدولي (A/AC.105/C.1/2017/CRP.17)؛
	(ط) ورقة اجتماع بعنوان "تعزيز الوسائل المتاحة لمكتب شؤون الفضاء الخارجي للتعاون مع الكيانات غير الحكومية في ميدان الفضاء لصالح البلدان النامية" (A/AC.105/C.1/2017/CRP.20)؛
	(ي) ورقة اجتماع تتضمن ورقةَ عملٍ مقدَّمةً من الاتحاد الروسي بعنوان "الاعتبارات الرامية إلى تيسير فهمٍ منهجي أوسع لكل من الأبعاد الموضوعية للمسائل والأبعاد الوظيفية للحلول ذات الصلة بتبادل المعلومات بشأن الحالة في الفضاء الخارجي في سياق اتخاذ قرارٍ بش...
	(ك) ورقة اجتماع عنوانها "تقرير فريق الخبراء الاستشاري المعني بالفضاء والصحة العالمية" (A/AC.105/C.1/2017/CRP.28).
	23- ونوَّهت اللجنة الفرعية بالجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سِنداي للحدِّ من مخاطر الكوارث في الفترة  2015-2030، واتفاق باريس بشأن تغيُّر المناخ.
	24- واستذكرت اللجنة الفرعية ديباجة قرار الجمعية العامة 71/90، ونوَّهت في هذا السياق بأنَّ علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها تنطوي على إمكاناتٍ هائلةٍ لتحقيق منافع للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، في مجالاتٍ مثل الزراعة والأمن الغذا...
	25- كما استذكرت اللجنة الفرعية بدء نفاذ اتفاق باريس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ولاحظت أنَّ العديد من المتغيِّرات المناخية الأساسية التي تستخدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لم تكن قابلة للرصد إلاَّ من الفضاء.
	26- كذلك استذكرت اللجنة الفرعية اعتمادَ السياسة والاستراتيجية الأفريقيتين للفضاء في كانون الثاني/يناير 2016، ولاحظت أنَّ الاتحاد الأفريقي قد مدَّد الإطار الزمني لفريقه العامل المعني بالفضاء، الذي ترأسه جنوبُ أفريقيا، وذلك بغية الاستمرار في الممارسة ال...
	27- ورحَّبت اللجنة الفرعية مع الإعراب عن الارتياح بالجهود التي يبذلها كلٌّ من مكتب شؤون الفضاء الخارجي واللجنة التوجيهية والدول الأعضاء فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية لعملية الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للمؤتمر، اليونيسبيس+50، التي تجري وفقاً للوثي...
	28- ونوَّهت اللجنة الفرعية مع التقدير بتقرير حلقة عمل الأمم المتحدة العاشرة حول قانون الفضاء (A/AC.105/1131)، المعقودة في فيينا في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2016، بشأن موضوع "إسهام قانون الفضاء والسياسة الفضائية في حوكمة الفضاء وأمن الفضاء في الق...
	29- ورحبت بعض الوفود بقيام اللجنتين الأولى والرابعة للجمعية العامة بتنظيم أحداث مشتركة، وأوصت بأنه سيكون من المناسب للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن تقترح على الجمعية العامة بأنَّ من المستحسن الحفاظ على هذه الاجتماعات باعتبارها ممارس...
	30- وأُعرب عن رأيٍ مفاده أنَّ من اللازم التشارك في المعارف على نحوٍ راسخ ومستدامٍ بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل الاستخدام الفعَّال للتكنولوجيات الفضائية المستجدة، إضافةً إلى النهوج التقليدية المتَّبعة لتحقيق التنمية المستدامة.
	31- كما أُعرب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري تعزيز التبادل والتعاون في البحث العلمي والتقني وبناء القدرات في الأنشطة الفضائية، بمشاركة قطاع الفضاء والأوساط الأكاديمية والصناعية، وكذلك زيادة التوعية بما تتيحه تكنولوجيا الفضاء من إمكانات من أجل التنمية.
	32- ونوَّهت اللجنة الفرعية بالدور الحاسم الذي تؤديه البيانات الفضائية وتكنولوجيا الفضاء في صنع القرار وتدابير الإنذار المبكر في مجال الصحة العامة، وأكدت مجدَّدا أهمية عمل فريق الخبراء التابع لها بشأن الصحة العالمية والفضاء.
	33- وقد عُقد مجدَّداً الفريقُ العامل الجامع برئاسة ميلسوامي أنادوراي (الهند)، وفقاً للفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 71/90. وأقرَّت اللجنة الفرعية، في جلستها [...] المعقودة في [...] شباط/فبراير، تقرير الفريق العامل الجامع، الذي يرد في المرفق الأول بهذا...

	تاسعاً- الأجسام القريبة من الأرض
	34- وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/90، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في البند 11 من جدول الأعمال المعنون "الأجسام القريبة من الأرض".
	35- وتكلَّم، في إطار البند 11 من جدول الأعمال، ممثلو كلٍّ من الاتحاد الروسي وألمانيا وإندونيسيا وباكستان وجمهورية كوريا والصين والمكسيك والولايات المتحدة واليابان، وكذلك ممثل الأرجنتين، نيابةً عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وتكلَّم أيضاً ال...
	36- واستمعت اللجنة الفرعية إلى العروض الإيضاحية العلمية والتقنية التالية:
	(أ) "تطور تهديد (افتراضي) من الكويكبات: الإعداد للدفاع الكوكبي"، قدَّمه المراقب عن الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية؛
	(ب) "تقرير حالة عن عمل الشبكة الدولية للإنذار بخطر الكويكبات (الشبكة الدولية) والفريق الاستشاري المعني بالتخطيط للبعثات الفضائية (الفريق الاستشاري)" قدمه ممثلا الشبكة الدولية والفريق الاستشاري؛
	(ج) "الأنشطة ذات الصلة بالأجسام القريبة من الأرض المضطلع بها في إندونيسيا: تقييم التوقعات الحالية والمستقبلية"، قدَّمه ممثل إندونيسيا؛
	(د) "دور المرصد الأوروبي الجنوبي في عمليات الرصد الأرضية للأجسام القريبة من الأرض"، قدَّمه ممثل المرصد الأوروبي الجنوبي.
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