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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 الدورة الستون
    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦-٧فيينا، 

   مشروع التقرير  
  إضافة  
   الفصل الثاين  
  التوصيات والقرارات  
  سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -ألف 

، واصــلت اللجنــة النظــر علــى ســبيل  ٧١/٩٠مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   ١٤وفقــاً للفقــرة  -١
األولويــة يف ســبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ويف     
املنظور األوسع نطاقا لألمن الفضائي وما يرتبط بذلك من مسـائل ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ      

ة على حنو آمن ومسـؤول، مبـا يف ذلـك سـبل تعزيـز التعـاون علـى الصـعيد الـدويل          األنشطة الفضائي
 واإلقليمي واألقاليمي حتقيقاً لذلك اهلدف.  

، دعـت  ٢٠١٦ووفقاً ملا اتفقت عليـه اللجنـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني املعقـودة عـام         -٢
 آراءهـا  ٢٠١٧ عـام  يف للجنـة تني األمانة الدول األعضاء يف اللجنة إىل أن تقدم خالل الـدورة السـ  

بشأن تدابري كفالة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، وبشـأن تقريـر فريـق اخلـرباء           
ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي (       ــاء الثق ــة الشــفافية وبن ــدابري كفال ــين بت ) A/68/189احلكــوميني املع

ي تنــاول تلــك املســائل يف إطــار البنــد  ، كمــا اتفــق علــى أن جيــر A/AC.105/1116وبشــأن الوثيقــة 
، A/71/20املتعلق بسـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية (         

 ). وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة بشأن هذه املسائل:٢٧٢الفقرة 

شــطة الفضــاء تقريــر األمــني العــام بشــأن تــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أن   (أ) 
 )؛A/72/65اخلارجي (

http://undocs.org/ar/A/68/189
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1116
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/72/65
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مـــذكِّرة مـــن األمانـــة تتضـــمن آراء الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  ب)( 
اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     

)A/AC.105/1145 وAdd.1.( 

األعضـــاء يف جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  مـــذكِّرة مـــن األمانـــة تتضـــمن آراء الـــدول (ج) 
ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي        ــاء الثق ــدابري الشــفافية وبن اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن ت

)A/AC.105/2017/CRP.19؛( 

مـــذكِّرة مـــن األمانـــة تتضـــمن آراء الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  (د) 
ــدابري   اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  ــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي    بشــأن ت الشــفافية وبن

)A/AC.105/2017/CRP.10؛( 

معلومات عن الزيارة الرمسية اليت قامـت ـا مـديرة مكتـب     ورقة اجتماع تتضمن  (ه) 
 ).A/AC.105/2017/CRP.11) (٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٤-١٠شؤون الفضاء اخلارجي إىل الصني (

-جنــوب أفريقيــا وفنـــزويال (مجهوريــةاالحتــاد الروســي وو وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثلــ -٣
واليابان. وأثناء التبـادل العـام لـآلراء، أدىل    واملكسيك والواليات املتحدة ومصر  البوليفارية) وكندا

 البند. ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق ذا

ثقـة وشـفافية   : ٢٠١٧واستمعت اللجنة إىل عرض إيضاحي بعنـوان "مؤشـر أمـن الفضـاء      -٤
 ومساءلة"، قدمه ممثِّل كندا.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري     -٥
ــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي (   ــة العامــة  A/68/189الشــفافية وبن ، ٦٩/٣٨)، وقــرار اجلمعي
اصل، إىل أقصى حد ممكن عمليـا، اسـتعراض   الذي شجعت فيه اجلمعية الدول األعضاء على أن تو

وتنفيذ التدابري املقترحة لكفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة الـواردة يف ذلـك التقريـر، ميـثالن أساسـا متينـا           
للدول لتبادل املعلومات وحتسني التفاهم بشأن أنشطتها يف الفضاء اخلارجي، مـن شـأنه أن يسـاعد    

 ز االستقرار على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.  ويعزعلى احليلولة دون وقوع مواجهة عسكرية 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مسألة التصديق علـى معاهـدات الفضـاء الرئيسـية      -٦
واالنضمام إليها وتنفيذ هذه املعاهدات وسائر الصكوك الدولية على الصعيد الـوطين، مثـل املبـادئ    

تـزال متثـل أولويـة. ورئـي أنَّ تبـادل املعلومـات، وال سـيما        التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي، ال  
فيما يتعلق بنشر السياسات الوطنية املتعلقـة باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، وتسـجيل السـواتل لـدى        
األمني العام لألمم املتحدة، واإلخطار املسبق بإطالق السواتل وفقاً ملدونة الهـاي لقواعـد السـلوك    

االلتزام اجلمـاعي للـدول بتنفيـذ تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني وكـذلك         هي أساليب فعالة لتأكيد 
ضـاء اخلـارجي يف   باتسام أنشطتها الفضائية باالنفتاح والشفافية من أجل احلفاظ علـى اسـتخدام الف  

 األغراض السلمية.

مبـادئ   ٢٠١٨وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن املهـم أن توضـع حبلـول عـام         -٧
ضحة وعملية ومثبتـة بشـأن اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد، مـن شـأا أن          توجيهية وا

 قائم على قواعد للفضاء اخلارجي. متثل منطلقاً حنو توطيد إطار

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1145
http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.19
http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.10
http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.11
http://undocs.org/ar/A/68/189
http://undocs.org/ar/A/RES/69/38
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ احلفــاظ علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      -٨
األغــراض الســلمية يتطلــب اعتمــاد اتمــع الــدويل معــايري ســلوك جديــدة يف الفضــاء، مثــل معــايري   
الشفافية والثقة، األمر الذي من شأنه أن يوطد املعايري الدولية القائمة اليت حتكم الفضـاء اخلـارجي،   

اية املطاف يف صون ويعز البيئة الفضائية وأمنها أمان ز التفاهم وخيفِّف حدة التوترات، ويسهم يف
واستدامتها. ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي أيضاً أنَّ تلك التدابري ستشكل وسـيلة عمليـة   

توصـل إىل  اليف املدى القريب، مـن شـأا حتسـني تبـادل املعلومـات بـني الـدول، واحلـد مـن خمـاطر           
على أساس تصورات خاطئة لإلجراءات اليت تتخذها جهات أخرى يف الفضاء،  استنتاجات خاطئة

 ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.وزيادة مستوى الثقة بني الدول يف جمال استخدام الف

جبـدوى إجـراء اسـتعراض متعمـق      ٢٠١٤وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة أقرت يف عام  -٩
ئ ومعايري القانون الدويل املتعلقة باحلفاظ علـى الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية، ومـن مثَّ       ملباد

 احلـاالت الـيت تنطـوي علـى    فإنَّ على اللجنـة أن تقـوم مبهمـة عمليـة للغايـة تتمثـل يف حتليـل خمتلـف         
ية كبرية النفس يف الفضاء اخلارجي، مما له أمه عن الدفاع مبسألة تتعلق أفعال وردودسلوك أشكال 

واألمن يف الفضاء. ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي أيضـاً أنَّ  األمان فيما خيص كامل جمال 
واالستبيان الوارد فيهـا يشـكالن أساسـاً متينـاً ملناقشـة هـذه املسـألة، وأنَّ         A/AC.105/L.294الوثيقة 

 ا للجنـة أن تعكـف علـى    من املستحسن دعوة الدول إىل أن تعرب عن رأيها يف السبل اليت ميكن
استعراض مبادئ ومعايري القانون الدويل املتعلقة باحلفاظ على الفضاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية    

 وعلى النظر يف املنظور األوسع املتمثل يف أمن الفضاء واملسائل ذات الصلة.

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ لدى اللجنة، مع مراعاة الواليـات املسـندة إليهـا مبوجـب قـرار       -١٠
، ســلطة تعزيــز ١٩٥٩كــانون األول/ديســمرب  ١٢خ ر) املــؤ١٤-ألــف (د ١٤٧٢العامــة اجلمعيــة 

التعاون الدويل يف جمال الفضاء من اجلوانب العلمية والتقنيـة والقانونيـة. ورأى الوفـد الـذي أعـرب      
ذا الــرأي أيضــاً أنَّ وضــع اللجنــة باعتبارهــا هيئــة فرعيــة أو استشــارية تابعــة للجمعيــة العامــة  عــن هــ

لـيس مـن  ومن مثَّ فإنَّ على اللجنة أن تعـاجل مسـألة التعـاون الفضـائي الـدويل      ا، مينحها طابعاً سياسي 
 ،ضـوعية يف الوقـت نفسـه املشـاكل الراهنـة بصـورة مو      بل على حنو يشـمل ، فحسب الناحية التقنية

 ن تتحمل مسؤوليتها جتاه البشرية.وأ

حتقيق هدفها األساسـي املتمثـل يف صـون     ، يف سعيها إىلوأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة -١١
ينبغــي أن تســتخدم اإلمكانــات الكاملــة ملركزهــا باعتبارهــا  الســالم واألمــن يف الفضــاء اخلــارجي،  

جزءا من منظومة األمم املتحدة، وأن تشارك يف التفاعل والتواصل مع مجيع أعضاء هـذه املنظومـة.   
ورأى الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا الــرأي أيضــاً أنــه ينبغــي أن تتــوافر لــدى اللجنــة قواعــد عمــل    

 ظروف العمل الصحيحة.يئ هلا وواضحة، تتيح هلا العمل بطريقة مرنة 

وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ النظـام القـانوين القـائم بشـأن الفضـاء اخلـارجي            -١٢
يكفي ملنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال ملعاجلة املسائل املتعلقة ببيئة الفضـاء، وأنـه يلـزم     ال

ــاظ علــ      ــن أجــل احلف ــدويل م ــانون الفضــاء ال ى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  املضــي يف تطــوير ق
األغراض السلمية. وأعربت تلك الوفود عن رأي مفاده أنَّ مـن الضـروري إعـداد صـكوك قانونيـة      

 يف األغراض السلمية ومنع عسكرته.دولية ملزِمة لضمان استخدام الفضاء اخلارجي 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.294
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يف األغــراض وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي   -١٣
بعض االستخدامات غري السـلمية لتكنولوجيـا الفضـاء، مثـل تطـوير       بسببالسلمية يواجه حتديات 

ســواتل التجســس واســتخدام الســواتل العتــراض االتصــاالت، وأنَّ هــذه األنشــطة تشــكل انتــهاكاً  
للخصوصية، وأنَّ هـذه التكنولوجيـات ميكـن أن تسـخر علـى حنـو أفضـل مـن أجـل منـع اإلرهـاب            

األغــراض اإلنســانية. ورأى الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا الــرأي أيضــاً أنــه ينبغــي زيــادة تشــجيع   و
األنشــطة املتعلقــة بالتعــاون الــدويل، مثــل املشــاركة يف احلمــالت العلميــة الدوليــة، وتبــادل البيانــات 

ة، مــن الســاتلية، وتقــدمي املســاعدة التعليميــة والتدريبيــة للبلــدان األخــرى، وبنــاء القــدرات املؤسســي 
 ي واستخدامه يف األغراض السلمية.أجل التمكني من استكشاف الفضاء اخلارج

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ بعض األنشطة اليت تقوم ا الدول قد تتسبب يف سـباق تسـلح    -١٤
يف الفضـاء اخلـارجي    انفراديـة  جديد على األرض ويف الفضاء اخلـارجي، مبـا يشـمل القيـام بأنشـطة     

من شأا أن تسبب توترات، وأنَّ هذه التطورات ميكن أن تؤدي إىل وضـع تشـعر فيـه البلـدان أـا      
ــدين          ــق بالتع ــا يتعل ــك فيم ــا يف ذل ــا املتصــورة، مب ــا الفضــائية أو حقوقه ــة موجودا مضــطرة حلماي

 فضائية. املأذون ا لألجسام الاالنفرادي يف األجرام السماوية أو اإلزالة غري

ــابع الســلمي لألنشــطة          -١٥ ــى الط ــاظ عل ــاده أنَّ احلف ــن رأي مف ــود ع ــض الوف ــرب بع وأع
الفضائية ومنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي يقتضيان من اللجنة أن تشجع على املزيـد مـن   
التعاون وإقامة الروابط على نطاق منظومة األمم املتحدة، ومن ذلك التعاون مـع اللجنـة األوىل   

ية العامة ومؤمتر نزع السالح. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ من واجب اللجنـة أن تقتـرح   للجمع
أوجــه تــآزر مــع تلــك اهليئــات وتوصــي ــا وتولــدها، بغيــة وضــع ــج بشــأن الســبل والوســائل 

 الكفيلة باحلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  

لتعزيز التعاون الدويل علـى اسـتخدام   حصراً ة إمنا أنشئت عن رأي مفاده أنَّ اللجنوأُعرِب  -١٦
مسـائل نــزع السـالح يف حمافـل     تعالَج الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأنَّ من األنسب أن 

أخرى، كاللجنة األوىل ومؤمتر نزع السالح. ورأى الوفد الذي أعرب عـن ذلـك الـرأي أيضـاً أنـه      
جـراءات فيمـا يتعلـق بتسـليح الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ هنـاك العديـد         ال داعي ألن تتخذ اللجنة أي إ

 يف إطارها موضوع نزع السالح.يناقَش من اآلليات املتعددة األطراف املناسبة اليت ميكن أن 

ــع حــدوث    -١٧ ــاده أنَّ النظــر يف من ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي    وأُعــرِب عــن رأي مف
جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي   لســالح ينبغــي أال مينــع إطــار اللجنــة األوىل ومــؤمترات نــزع ا  يف
األغراض السلمية من النظر أيضاً يف املسائل ذات الصلة، حيث إا تتحمـل مسـؤوليات متعلقـة     يف

بتدعيم األساس الـدويل ألنشـطة استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية،         
ــة أمــور، مواصــلة تطــوي    ــك، حســب    ميكــن أن تشــمل، يف مجل ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون الفضــاء ال ر ق

 السلمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.  العملية االقتضاء، إعداد اتفاقات دولية تنظم خمتلف التطبيقات 

ــة بتنظــيم أحــداث        -١٨ ــة العام ــة للجمعي ــتني األوىل والرابع ــام اللجن ــود بقي ــب بعــض الوف ورح
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    مشــتركة، ورأت هــذه الوفــود أنَّ مــن املستنســب أن   تعــرب جلن

األغراض السلمية للجمعية العامة عن استحسان عقد اجتماعات أخرى من هذا القبيـل، باعتبارهـا   
 ممارسةً مرعيةً يف املستقبل.  
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والحظــت اللجنــة بارتيــاح حــدوث تطــورات متواصــلة يف عــدد مــن املســاعي التعاونيــة الــيت   -١٩
تضطلع ا خمتلف اجلهات الفاعلة على الصعيد الدويل واإلقليمي واألقاليمي، ومنـها دول ومنظمـات   
حكومية دولية ومنظمات دولية غري حكومية، وشددت على األمهيـة الكـبرية هلـذا التعـاون يف تـدعيم      

ستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي ويف مساعدة الدول على تطـوير قـدراا الفضـائية. ويف هـذا     اال
ــة واملتعــددة األطــراف يف تعزيــز      ــة بالــدور املهــم الــذي تؤديــه االتفاقــات الثنائي الصــدد، نوهــت اللجن

   ستكشاف الفضاء وبعثات استكشاف الفضاء التعاونية والتكميلية.املشتركة الهداف األ

ــز      -٢٠ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ األمــم املتحــدة تــؤدي دوراً أساســيا يف تعزي
وتطـوير التعــاون بــني البلـدان، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيـا العلميــة والفضــائية، ويف تعظــيم    

األمـد  املوارد الفضائية وتسخريها لتحقيق ازدهـار أنشـطة الفضـاء اخلـارجي وأمنـها واسـتدامتها يف       
البعيد لصاحل اجلميع. ورأت الوفود اليت أعربت عن ذلك الرأي أيضاً أنَّ التعاون الراسـخ ينبغـي أن   

دم يعــزز تبــادل املعلومــات والتعــاون الــتقين بــني البلــدان، وفقــاً ملبــادئ الصــداقة والشــراكة علــى قــ   
 املساواة واالحترام املتبادل.

اللجنـة تضـطلع بـدورٍ حيـوي يف تعزيـز التعـاون       وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ     -٢١
فيما بني الدول بشأن األنشـطة الفضـائية وأـا تتـيح إطـاراً فريـداً مـن نوعـه لتبـادل املعلومـات بـني            

. وأعربت تلك الوفود أيضاً عن رأي مفاده أنَّ هناك فرصـاً ملموسـة ملواصـلة    يف هذا الصددالدول 
 للجنة.تعزيز التعاون الدويل، وفقاً لوالية ا

ورحبت اللجنة باعتماد رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي السياسـة واالسـتراتيجية    -٢٢
األفريقيتني بشأن الفضـاء أثنـاء الـدورة العاديـة السادسـة والعشـرين جلمعيـة االحتـاد األفريقـي، الـيت           

ل يف اختـاذ أول  ، وهو إجنـاز بـارز متثَّـ   ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٣١و ٣٠عقدت يف أديس أبابا يف 
برنامج أفريقي للفضاء اخلارجي ضمن إطار خطة االحتـاد األفريقـي   وضع خطوات ملموسة صوب 

 .٢٠٦٣لعام 

ــة لألنشــطة      -٢٣ ــة البوليفاري ــة والوكال ـــزويال البوليفاري ــة فن ــة أنَّ حكومــة مجهوري والحظــت اللجن
زويلــي الثــاين بشــأن  املــؤمتر الفــنالفضــائية ســوف تستضــيفان مــؤمتر القــارة األمريكيــة الفضــائي الثــامن و 

 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥إىل  ١١تكنولوجيا الفضاء، اللذين سيعقدان على التوازي يف كراكاس من 

والحظت اللجنة أيضاً أنَّ امللتقى اإلقليمي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد        -٢٤
مـن خـالل علـوم الفضـاء والتكنولوجيـا      عقد دورته الثالثة والعشرين حول موضوع "بنـاء مسـتقبلٍ   

ــاين/ ١٨إىل  ١٥نيال مــن واالبتكــارات الفضــائية"، يف مــا  ــه ســيعقد ٢٠١٦نوفمرب تشــرين الث ، وأن
 .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧إىل  ١٤ يف بنغالور باهلند يف الفترة من دورته الرابعة والعشرين

فضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف     والحظت اللجنة كذلك ما قامـت بـه منظمـة التعـاون ال     -٢٥
 االقتصادية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ.-من أنشطة لتعزيز التنمية االجتماعية ٢٠١٦عام 

يكــون وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاون الــدويل يف جمــال األنشــطة الفضــائية ينبغــي أن  -٢٦
ــة التكنولوجيــ     ــار مســتوى التنمي ــع وأن يأخــذ يف االعتب ــدان  شــامالً للجمي ــدول، وال ســيما البل ة لل

ز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  النامية، مما يعز 
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واتفقت اللجنة علـى أنَّ هلـا، ملـا تقـوم بـه مـن عمـل يف امليـدان العلمـي والـتقين والقـانوين،             -٢٧
املتعلقـة  وكذلك لتشـجيعها احلـوار وتبـادل املعلومـات علـى الصـعيد الـدويل بشـأن خمتلـف املسـائل           

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، دوراً أساسيا يف تعزيز الشفافية وبنـاء الثقـة بـني الـدول،     
 وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  

وأوصت اللجنة بأن يتواصل على سبيل األولويـة، أثنـاء دورـا احلاديـة والسـتني يف عـام        -٢٨
ــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         ٢٠١٨ ــائل احلفــاظ عل ــق بســبل ووس ــر يف البنــد املتعل ، النظ

 األغراض السلمية.
  

  الرابعة واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا  -باء 
دورـا  أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة عـن أعمـال     -٢٩

)، الذي يتضمن نتائج مـداوالت اللجنـة الفرعيـة بشـأن البنـود      A/AC.105/1138الرابعة واخلمسني (
 .٧١/٩٠اليت نظرت فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيدة تشياكي موكاي (اليابان) ملا أبدته من اقتدار يف قيادة  -٣٠
 اء دورا الرابعة واخلمسني.أعمال اللجنة الفرعية أثن

وإيطاليا وبلجيكا وجنـوب  وإندونيسيا أملانيا االحتاد الروسي ووتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو  -٣١
وكنــدا واملكســيك البوليفاريــة) -وسويســرا وشــيلي والصــني وفنـــزويال (مجهوريــة والســودان أفريقيــا 

م يف إطار هذا البنـد أيضـاً ممثـل األرجنـتني نيابـة عـن       والنمسا واهلند واليابان والواليات املتحدة. وتكلَّ
والصـني. وتكلَّـم    ٧٧ي، وممثل كوستاريكا نيابة عن جمموعة الــ  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

يف إطار هذا البند أيضاً املراقـب عـن االحتـاد الفلكـي الـدويل. وأثنـاء التبـادل العـام لـآلراء، أدىل ممثِّلـو           
 أخرى بكلمات تتعلق ذا البند.دول أعضاء 

 واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية: -٣٢

"أنشــطة رصــد االصــطدامات الضــخمة: دراســة مــدى إحلــاح التصــدي للحطــام     (أ) 
 واخليارات ذات الصلة"، قدمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛

 "إيطاليا يف الفضاء: من قاعدة ماليندي إىل اقتصاد الفضاء"، قدمه ممثل إيطاليا؛  (ب) 

 "الفضاء والكوارث الكربى"، قدمه ممثِّل اململكة املتحدة. (ج) 
  

  ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج ا -١ 
  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية (أ) 

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بأنشـطة برنـامج األمـم     -٣٣
، A/AC.105/1138املتحدة للتطبيقات الفضائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقـة  

 ).٦٤-٤٦الفقرات 

 وكان معروضاً على اللجنة ما يلي: -٣٤

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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ملشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية        تقرير عن حلقـة العمـل ا   (أ) 
، بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد العواصف الغبارية واجلفـاف يف منطقـة الشـرق األوسـط    

 )؛A/AC.105/1132( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٥ من طهراناليت عقدت يف 

املتحــدة ونيبــال حــول تطبيقــات تقريــر عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم  (ب) 
كـانون األول/ديسـمرب    ١٦إىل  ١٢ مـن  كامتنـدو يف اليت عقـدت   ،النظم العاملية لسواتل املالحة

٢٠١٦ )A/AC.105/1149(. 

والحظــت اللجنــة أنَّ جمــاالت الربنــامج ذات األولويــة هــي الرصــد البيئــي، وإدارة املــوارد    -٣٥
اتلية يف تطبيقـات التعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد،        الطبيعيـة، واالسـتفادة مـن االتصـاالت السـ     

ــنظُم العامليــة لســواتل املالحــة، ومبــادرة علــوم الفضــاء      واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، واســتخدام ال
األساسية، وتغري املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية، ومبادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنسـان    

 (البيولوجي) والنظم اإليكولوجية. للفضاء، والتنوع األحيائي

وأنشـطته املخطـط هلـا     ٢٠١٦وأحاطت اللجنة علماً بأنشطة الربنامج املضطلع ا يف عـام   -٣٦
 ٥٤-٤٩، الفقــرات A/AC.105/1138، حســبما وردت يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة ( ٢٠١٧يف عــام 

 ).٥٩-٥٨و

ي لألسـلوب الـذي نفِّـذت بـه     وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارج    -٣٧
أنشــطة الربنــامج بــاألموال احملــدودة املتاحــة. وأعربــت اللجنــة أيضــاً عــن تقــديرها للحكومــات          
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت قامــت برعايــة األنشــطة. والحظــت  

 .٢٠١٧ اللجنة بارتياح أنه جيري إحراز تقدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج لعام

وأعربت اللجنة جمددا عن قلقها ألنَّ املوارد املالية املتاحة لربنامج األمم املتحدة للتطبيقـات   -٣٨
 أن تدعم الربنامج بتقدمي تربعات.الفضائية ال تزال حمدودة، وناشدت اجلهات املاحنة 

يــة بشــأن وطلبــت اللجنــة إىل املكتــب أن يواصــل العمــل مــع اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقن -٣٩
حتديد أولويات الربنامج. والحظت اللجنة أيضـاً أنَّ مـديرة املكتـب، بصـفتها خـبرية يف التطبيقـات       

ــيت         ــة ال ــدابري االنتقالي ــا بالت  ــت ــيت أدل ــة ال ــها يف الكلم ــد أبلغت ــتتخذ الفضــائية، ق ــة بشــأن س عملي
 معزز لبناء القدرات فيه.رنامج والرامية إىل النهوض بعمل املكتب سعيا إلنشاء ب، ٥٠اليونيسبيس+

، منــذ دورــا دوالً أعضــاء ومنظمــات خمتلفــة عرضــت  والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أنَّ  -٤٠
 .٢٠١٨و ٢٠١٧التاسعة واخلمسني، تقدمي موارد إضافية للعامني 

والحظـــت اللجنـــة مـــع التقـــدير أنَّ البلـــدان املضـــيفة للمراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم   -٤١
 ا إىل تلك املراكز.ا هاما وعينيمالي اء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تقدم دعماًوتكنولوجيا الفض

تـوفري  الحظت اللجنة أنَّ حكومة اليابان واصلت، من خالل معهـد كيوشـو للتكنولوجيـا،    و -٤٢
مـم  فرص زماالت دراسية طويلة األمد للطالب من البلـدان الناميـة يف إطـار الربنـامج املشـترك بـني األ      

 املتحــدة واليابــان بشــأن الزمــاالت الدراســية الطويلــة األمــد يف جمــال تكنولوجيــات الســواتل النانويــة، 
بالتعـاون مـع    واصـال،  معهد البوليتكنيك يف تورينـو ومعهـد مـاريو بـويال العـايل      والحظت كذلك أنَّ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1132
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1149
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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يف إطار الربنامج املشترك بني األمم املتحـدة   مماثلة املعهد الوطين لبحوث القياس واملعايرة، توفري فرص
 وإيطاليا للزماالت الطويلة األمد يف جمال النظُم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة ا.

ــة        -٤٣ ــع الوكال ــاون م ــاح، بالتع ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أت ــة إىل أنَّ مكت وأشــارت اللجن
كسـا)، فرصـاً لنشـر سـواتل مصـغرة مكعبـة انطالقـاً مـن         اليابانية الستكشاف الفضاء اخلارجي (جا

وحدة االختبارات اليابانية (كيبو) يف حمطة الفضاء الدوليـة، ضـمن إطـار الـدعوة املوجهـة يف إطـار       
مت اختيـاره  برنامج "كيبوكيوب" إىل تقدمي اقتراحات. وتقوم جامعة نريويب بتنفيذ مشروعها الـذي  

ــد  ــدعوة األوىل لتق ــر   ٢٠١٦مي اقتراحــات يف عــام  يف إطــار ال ــد إث ــار املشــروع اجلدي ، وســيتم اختي
 .٢٠١٧حبلول آب/أغسطس  ٢٠١٧الدعوة املوجهة لتقدمي اقتراحات يف عام 

والحظت اللجنة أيضاً سلسلة جتـارب بـرج اإلسـقاط، وهـو برنـامج زمـاالت لـدى مكتـب          -٤٤
الفضــائية التطبيقيــة واجلاذبيــة  شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يضــطلع بــه بالتعــاون مــع مركــز التكنولوجيــا

الصغرية واملركز األملاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، حيـث ميكـن أن يـدرس الطـالب اجلاذبيـة الصـغرى          
د كوستاريكا للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعـة كوسـتاريكا   هبإجراء جتارب يف برج إسقاط. ونفذ مع

 دعوة جديدة للمشاركة. ، وجيري حاليا اإلعداد إلصدار٢٠١٦بنجاح مشروعهما يف عام 

الحظت اللجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واصل التركيز على و -٤٥
التعاون مع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والعاملي وعلى الترويج لذلك التعاون وتعزيـزه  

 حدة.الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتمن أجل دعم املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا 

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي لتنفيـذه برنـامج األمـم            -٤٦
املتحدة للتطبيقات الفضائية، ونوهت بأمهية دور الربنامج يف دعم بناء القـدرات يف جمـال علـوم    

 ة.خصوصاً يف البلدان الناميووتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا، 
 

  نقاذإلالنظام الساتلي الدويل للبحث وا (ب) 
) سارسـات -الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ (كوسباس -٤٧

دولــة عضــواً ومنظمــتني مشــاركتني، وأنَّ هنــاك هيئــات أخــرى مهتمــة أيضــاً           ٤٠يضــم حاليــا  
باالنتساب إىل الربنامج يف املستقبل. والحظـت اللجنـة مـع التقـدير أنـه أمكـن حتقيـق تغطيـة عامليـة          
 ألجهزة اإلرشاد يف حاالت الطوارئ، احملمولة على مركبات وطائرات ولدى مستخدمني أفراد يف

 ٥ حممولـة علـى   أجهـزة اسـتقبال وإرسـال   مـن  مجيع أحنـاء العـامل، بفضـل العنصـر الفضـائي املؤلَّـف       
ســاتالً يف مــدار أرضــي  ٣٢وســواتل يف مــدار ثابــت بالنســبة لــألرض،   ٥ســواتل يف مــدار قطــيب و

متوســط وفَّرهــا يف اآلونــة األخــرية االحتــاد الروســي وفرنســا وكنــدا واهلنــد والواليــات املتحــدة إىل  
جانب املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلويـة، وكـذلك بفضـل مسـامهات يف العنصـر      

بلداً آخـر. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ بيانـات التنبيـه الصـادرة عـن النظـام قـد            ٢٨األرضي قدمها 
عملية حبـث وإنقـاذ يف خمتلـف     ٨٥٠شخص يف  ٢ ١٠٠على إنقاذ حياة  ٢٠١٦ساعدت يف عام 

 لعامل.أحناء ا
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  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة -٢ 
أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بتسـخري تكنولوجيـا          -٤٨

الفضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية املسـتدامة، الـيت يـرد عـرض هلـا يف تقريـر اللجنـة            
 ). ٨٠-٦٥، الفقرات A/AC.105/1138الفرعية العلمية والتقنية (الوثيقة 

ما صدر عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلـامع مـن توصـيات وقـرارات     وأقرت اللجنة  -٤٩
 ). ٨٠، الفقرة A/AC.105/1138بشأن هذا البند (الوثيقة 

ــادرة       -٥٠ ــرح مب ــة "مقت ــة اجتمــاع معنون ــة ورق ــى اللجن ــة  ‘وكــان معروضــاً عل الســماء الداكن
لمية مـن أجـل محايـة ظـروف     حتت رعاية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الس ‘واهلادئة

الرصد البيئي من أجل املراصد الفلكية الكربى ومواطين العامل، مقـدم مـن االحتـاد الفلكـي الـدويل"      
)A/AC.105/ 2017/CRP.24.( 

، ضـرورة التـرويج   ٧١/٩٠واستذكرت اللجنة أنَّ اجلمعية العامة قد أكَّدت جمدداً، يف قرارها  -٥١
وتطبيقاا يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف لفوائد تكنولوجيا الفضاء 

ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتصلة ا، وسلَّمت بضرورة التـرويج لألمهيـة   
ــة املســتدامة علــى     ــات التنمي ــا الفضــاء وتطبيقاــا يف عملي ــوم وتكنولوجي ــة لعل الصــعيد العــاملي   اجلوهري

واإلقليمي والوطين واحمللي، لدى صوغ السياسات وبرامج العمل وتنفيذها، بوسائل منـها بـذل جهـود    
 .٢٠٣٠لتحقيق أهداف تلك املؤمترات، وكذلك لدى تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 جمـال  والحظت اللجنة الـدور احلاسـم الـذي تؤديـه البيانـات والتكنولوجيـات الفضـائية يف        -٥٢
 ،الصحة العامة، وأكَّدت جمددا أمهية عمل فريق اخلرباء املعين بالفضاء والصحة على الصعيد العاملي

 التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية. 
واتفقت اللجنة على أن يشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الفلكي الدويل يف  -٥٣

ت املقبلــة بشــأن املوضــوع العــام املتمثــل يف التلــوث الضــوئي،   تنظــيم حلقــة عمــل/مؤمتر يف الســنوا 
 وأخذت علماً بالعرضني املقدمني من شيلي واملكسيك الستضافة هذا احلدث.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ دراسـة السـبل الـيت ميكـن ـا لعلـوم وتكنولوجيـا          -٥٤
ينبغـي أن تظـل جـزءاً مـن      ٢٠٣٠ستدامة لعـام  الفضاء وتطبيقاا أن تسهم يف تنفيذ خطة التنمية امل

 عمل اللجنة.
 

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان  -٣ 
  النامية ويف رصد بيئة األرض

أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باملســائل املتصــلة  -٥٥
باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه لصــاحل البلــدان الناميــة ويف   

ــة        ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــرد عــرض هل ــيت ي ــة األرض، ال ، A/AC.105/1138رصــد بيئ
 ).٩٧-٨١ات الفقر

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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والحظــت اللجنــة مــا اضــطُلع بــه مــن مبــادرات دوليــة وإقليميــة راميــة إىل تعزيــز بيانــات      -٥٦
االقتصـادية والتنميـة املسـتدامة،    -االستشعار عن بعد واستخدامها من أجل دعم التنمية االجتماعيـة 

 وخصوصاً لصاحل البلدان النامية.

ج التعـاون الوطنيـة والدوليـة املعنيـة باسـتخدام      ويف سياق املناقشة، استعرضت الوفـود بـرام   -٥٧
بيانات االستشعار عن بعد. وأُبرِز عدد من ااالت الرئيسية اليت اعترب فيهـا أنَّ بيانـات االستشـعار    
عن بعد تتسم بأمهية فائقة من أجل اختاذ قرارات مستنرية. ومن األمثلـة علـى ذلـك قيـاس الغـازات      

ملنـاخ وإدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ؛ وإدارة املـوارد       اجلوية دعماً لرصد تغـري ا 
مســح وومسـح البنيـة التحتيـة للـري؛     ؛ ـا وإدارومسـح الغطـاء احلرجـي والتنبـؤ بالزراعــة     الطبيعيـة؛  
اجلفــاف والتصــحر؛ ودراســة احمليطــات ورصــد درجــة حــرارة البحــار ومســتوى البحــار؛    حــاالت 

مسـتجمعات  تطـوير  و ، ورصـد األـار  واألراضي الرطبـة اطق الساحلية املن ااري املائية يف حصرو
مبا يف ذلك حصر الـبحريات اجلليديـة واملسـاحات املائيـة ورصـدها؛       ،ودراسة الثلوج واجلليداملياه؛ 

ــة والتخطــيط احلضــري والرصــد الشــامل الســتخدام األراضــي    ــة الريفي ، مبــا يشــمل اســتبانة  والتنمي
؛ واألمن الغذائي، والصحة العامة ورصد األوبئة؛ وتيسـري نشـر   زراعة فيهااألراضي الرطبة القابلة لل

  واملعونة اإلمنائية.املساعدة اإلنسانية 

والحظت اللجنة أنه مع زيادة جدوى تكنولوجيا االستشعار عـن بعـد وغريهـا مـن تطبيقـات       -٥٨
النـهوض  من جانب اجلهات الوطنية ذات الصلة، مثة حاجـة إىل  واستخدامها علوم وتكنولوجيا الفضاء 

بناء القدرات، وخباصة يف البلدان النامية، من أجل إدماج وتطبيـق هـذه التكنولوجيـات واحللـول علـى      ب
وجه ممكن يف عمليات التخطيط واختاذ القرارات بشـأن التنميـة. ويف هـذا الصـدد، أعـرب بعـض        أجنع

 زيادة توافر البيانات الفضائية جمانا. تدعو إىل اليت  للمبادرات االوفود عن دعمه
  

  احلطام الفضائي -٤ 
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطام الفضائي، الـيت   -٥٩

 ).١٣٣-٩٨، الفقرات A/AC.105/1138يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

وأقــرت اللجنــة مــا صــدر عــن اللجنــة الفرعيــة مــن قــرارات وتوصــيات بشــأن هــذا البنــد      -٦٠
 ).١٣٣و ١٣٢، الفقرتان A/AC.105/1138(الوثيقة 

ــام    -٦١ ــاح أنَّ ع ــة بارتي ــرار     ٢٠١٧والحظــت اللجن ــذكرى الســنوية العاشــرة إلق يصــادف ال
ام الفضـائي، الـيت وضـعتها    ، املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـ   ٦٢/٢١٧اجلمعية العامة، يف قرارها 

جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وحثَّـت البلـدان علـى أن تنظـر يف التطبيـق           
 الطوعي هلذه املبادئ التوجيهية إذا كانت مل تفعل ذلك بعد.

والحظت اللجنـة مـع التقـدير أنَّ بعـض الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة تنفِّـذ تـدابري            -٦٢
ف احلطــام الفضــائي تتســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن   لتخفيــ

اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني        
الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفضــائي، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري خاصــة ــا لتخفيــف    

 ستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.طام الفضائي تاحل

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217


A/AC.105/L.309/Add.1  
 

V.17-04046 11/21 
 

ــة لتخفيــف احلطــام       -٦٣ ــادئ التوجيهي ــدول تســتخدم املب ــة أيضــاً أنَّ بعــض ال والحظــت اللجن
املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة        الصادرة عن اللجنة و/أو الفضائي

، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك الفضــائي التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام
 ٢٠١١:٢٤١١٣اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفضــائي، ومعيــار املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي    

("محايـة بيئـة املـدار     ITU-R S.1003الفضائية: متطلبات ختفيف احلطام الفضائي)، والتوصية  النظُم(
ن االحتــاد الــدويل لالتصــاالت كمراجــع يف أطرهــا الســاتلي الثابــت بالنســبة لــألرض") الصــادرة عــ 

اخلاصة بـالتنظيم الرقـايب لألنشـطة الفضـائية الوطنيـة. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ بعـض الـدول قـد            
إطـار  تعاونت يف إطار برنامج دعم الرصـد والتعقُّـب الفضـائيني املمـول مـن االحتـاد األورويب، ويف       

 لوكالة الفضاء األوروبية (اإليسا).برنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع 

والحظت اللجنة ازدياد عدد الدول اليت تتخذ تدابري ملموسة لتخفيـف احلطـام الفضـائي،     -٦٤
، هامنها حتسني تصميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية، وإنزال السواتل مـن املـدار، وختميلـ   

التشـغيلي، واسـتحداث    هـا بانتـهاء عمر  التشـغيلي، وتنفيـذ العمليـات املرتبطـة     هـا ومتديد دورة عمر
 اذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي.براجميات ومن

وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مسـتقبل األنشـطة الفضـائية يتوقـف كـثرياً علـى           -٦٥
ائي التخفيف من احلطام الفضائي وإزالته، وأنه ينبغي مواصـلة معاجلـة مسـألة ختفيـف احلطـام الفضـ      

 مسألة ذات أولوية. باعتبارها

يلحـق   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تعالَج مسألة احلطام الفضـائي علـى حنـو ال    -٦٦
 قدرات الفضائية للبلدان النامية.ضرراً بتنمية ال

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ التـدابري املتخـذة ملعاجلـة مسـألة احلطـام الفضـائي          -٦٧
 ربامج الفضائية للبلدان النامية.ال لزوم هلا على الينبغي أال تفرض أعباء 

ضـائي وتتبعـه   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك حاجـة إىل كشـف احلطـام الف    -٦٨
 ورصده والتخفيف منه.

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اجلزء األكـرب مـن احلطـام الفضـائي املوجـود يف املـدار ناشـئ عـن          -٦٩
 ا كربى البلدان املرتادة للفضاء، ومن مث تقع على عاتق تلك الدول مسـؤولية  عمليات ماضية قامت

دوليــة أخالقيــة يف مســاعدة البلــدان املســتجدة يف جمــال ارتيــاد الفضــاء علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة   
 اسـتناداً لتخفيف احلطام الفضائي من خالل توعيتها بأحوال الفضاء وتزويدها بـنظم لتحليـل املخـاطر    

قييم حاالت التقارب، وكذلك تقدمي تربعات مالية من أجل استيعاب ما تتكبـده البلـدان الناميـة    ىل تإ
 ت على تصاميم املركبات الفضائية.من تكاليف إضافية يف إدخال تعديال

وأُعرِب عن رأي مفاده أنه يلزم بذل جهود دولية من أجل التوصل إىل رؤية مشتركة ووضـع   -٧٠
 .تزايد مقدار احلطام الفضائي واملسائل ذات الصلةل من أجل التصديقواعد مشتركة وضم اجلهود 

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ العــروض اإليضــاحية والكلمــات الــيت أُديل ــا يف إطــار بنــد     -٧١
ف مـن آثـار احلطـام الفضـائي مـن      للتخفيـ الالزمـة  عمال توضح اجلهود البحثيـة املكرسـة   جدول األ

 حتسني محاية البعثات الفضائية يف املستقبل.   أجل
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الراميـة إىل احلـد    ،وأُعرِب عن رأي مفاده أنه يلزم كفالة أال تقيم السياسـات واإلجـراءات   -٧٢
البلـدان احلديثـة العهـد بارتيـاد     أمـام  يف األمـد البعيـد   عقبـات   ،من خماطر وقوع حوادث يف الفضـاء 

يف املسـتقبل، وأنَّ البلـدان الناميـة ينبغـي أال تمنـع مـن       اليت تسعى إىل إطالق أجسام فضائية الفضاء 
االستفادة من فرصة العمل يف جمال البحث والتطوير حبجة أنَّ هذا النشـاط سـوف يولـد املزيـد مـن      

 طراً على األجسام املوجودة يف الفضاء.احلطام الفضائي أو ميثل خ

وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي جلميع الدول أن تأخـذ يف احلسـبان أنَّ احلطـام الفضـائي      -٧٣
يؤثر على استدامة استخدام الفضاء اخلارجي، وميثل خطراً علـى أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، وميكـن      

 يف الفضاء اخلارجي.أن حيد من فعالية نشر واستخدام القدرات ذات الصلة 
  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظُم الفضائية -٥ 

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق بـدعم إدارة الكـوارث     -٧٤
، A/AC.105/1138بواسطة النظُم الفضـائية، الـيت يـرد عـرض هلـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة          

 ).١٥٢-١٣٤الفقرات 

تقرير عن اجتماع اخلـرباء الـدويل املشـترك بـني األمـم املتحـدة       وكان معروضاً على اللجنة  -٧٥
، الذي وأملانيا حول الشراكة العاملية بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف احلد من خماطر الكوارث

 ).A/AC.105.1148( ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢و ١عقد يف بون بأملانيا يومي 

ورحبت اللجنـة مبـا نظَّمـه برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة           -٧٦
من أنشطة دف إىل زيادة فهم البلدان لسبل  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (سبايدر)

دعمـاً  الوصول إىل مجيع أنـواع املعلومـات املسـتمدة مـن الفضـاء وتطـوير قـدرا علـى اسـتخدامها          
لكامل دورة إدارة الكوارث، وإىل زيادة تقبل البلدان لتلك السبل والتزامها ـا. ويف هـذا الصـدد،    

)، وهـي  www.un-spider.orgأحاطت اللجنة علماً بإنشـاء بوابـة املعـارف التابعـة لربنـامج سـبايدر (      
ــدعم املعلومــايت    ــادل    منصــة شــبكية لل ــادل املعلومــات وتب ــى تب ــايت تســاعد عل واالتصــااليت والعملي

 التجارب وبناء القدرات وتقدمي الدعم االستشاري التقين. 

ودعــا بعــض الوفــود مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل أن يعمــل، مــن خــالل برنــامج     -٧٧
ة وتنظـيم بـرامج   سبايدر، على تكثيف أنشطته يف جمال بناء القدرات، بإيفاد بعثـات استشـارية تقنيـ   

تدريبية، خصوصاً يف البلدان النامية، لتدعيم التأهب ملواجهة خماطر الكـوارث والتصـدي للطـوارئ    
 على الصعيد الوطين. 

وأعربــت مــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف الكلمــة الــيت ألقتــها أمــام اللجنــة يف  -٧٨
ا حلكومات أملانيا والصني والنمسا ، عن شكره٢٠١٧حزيران/يونيه  ٧املعقودة يف  ٧٢٢جلستها 

اللتزامها بربنامج سبايدر ودعمها له منذ إنشائه، مبا يف ذلك دعم تنفيذ أنشطة برنامج سبايدر اليت 
 تنسقها مكاتبه الكائنة يف بون بأملانيا وبيجني وفيينا. 

ــد       -٧٩ ــب ال ــامن ملكات ــاع التنســيقي الســنوي الث ــدير أنَّ االجتم ــع التق ــة م عم والحظــت اللجن
ممـثالً   ٢٧. وضـم االجتمـاع   ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٦اإلقليمي لربنامج سبايدر قد عقد يف فيينا يف 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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أنَّ تلك املكاتب متثل دعامـة قويـة لربنـامج سـبايدر وتسـهم يف      وذُكر مكتب دعم إقليميا.  ١١من 
 أنشطة الربنامج يف جماالت بناء القدرات وتدعيم املؤسسات وإدارة املعارف.

يف بـيجني يف تشـرين    السـابع  السـنوي حظت اللجنة أنَّ برنامج سبايدر سـيعقد مـؤمتره   وال -٨٠
، باعتبار ذلك أحـد التزامـات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـدعم تنفيـذ         ٢٠١٧األول/أكتوبر 

 . ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 

والحظت اللجنة أيضاً ما تقدمه الدول األعضاء من خالل أنشطتها اجلارية من مسـامهة قيمـة    -٨١
يف زيادة توافر احللـول املسـتمدة مـن الفضـاء واسـتخدامها يف دعـم إدارة الكـوارث، مبـا فيهـا مشـروع           

مــن خــالل املركــز اآلســيوي للحــد   ســنتينل آســيا ومــا يقــوم بــه مــن تنســيق لطلبــات رصــد الطــوارئ  
الكوارث، وخدمة رسم خرائط الطوارئ التابعة للربنامج األورويب لرصد األرض (كوبرنيكـوس)،   نم

ــق للمرافــق الفضــا    ــق االســتخدام املنس ــاق التعــاون علــى حتقي ــة  وميث ئية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي
 تكنولوجية (الذي يشار إليه أيضاً بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى).  أو
  

  العاملية لسواتل املالحةالنظُم  التطورات األخرية يف جمال -٦ 
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتطورات األخـرية يف   -٨٢

، A/AC.105/1138جمال النظُم العاملية لسواتل املالحة، اليت يرد عرض هلا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (   
 ).١٧٨-١٥٣ الفقرات

االجتماع احلادي عشر للجنة الدولية املعنية بـالنظُم العامليـة   عقد والحظت اللجنة بارتياح  -٨٣
لسواتل املالحة واالجتماع السابع عشـر ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات التـابع هلـا، اللـذين استضـافتهما         

الروسـي يف سوتشـي،   مؤسسة روسكومسوس احلكومية لألنشطة الفضائية نيابة عن حكومة االحتاد 
. والحظت اللجنة أنَّ االجتماع الثاين ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦االحتاد الروسي، من 

 .٢٠١٧يف اليابان يف عام سيعقَد عشر للجنة الدولية املعنية بالنظُم العاملية لسواتل املالحة 

الدوليـة تشـمل توافـق نظُـم      والحظت اللجنة أنَّ البنود املدرجـة يف جـدول أعمـال اللجنـة     -٨٤
املالحة الساتلية وقابليتها للتشغيل املتبـادل؛ واألطـر املرجعيـة والتوقيـت؛ وتعزيـز أداء الـنظُم العامليـة        
لسواتل املالحة؛ واستحداث خدمات وقدرات مالحية جديـدة. ولـوحظ أيضـاً أنَّ اللجنـة الدوليـة      

ية قابـل للتشــغيل املتبـادل بـني تلـك الــنظم، وأنَّ     حتـرز تقـدماً كـبرياً يف إنشـاء نطــاق خـدمات فضـائ      
استغالل قابلية التشغيل املتبادل بني مجيع الـنظُم قـد أتـاح حتقيـق تـوافُر إشـارات تلـك الـنظُم بنسـبة          

 يف املائة.  ١٠٠تقارب 

والحظت اللجنة االقتراح املقدم من اللجنة الدولية بـأن تنظـر اللجنـة الفرعيـة يف املسـألتني       -٨٥
املتعلقتني حبماية الترددات اليت تستخدمها النظُم العاملية لسواتل املالحة وكشف تـداخل اإلشـارات   
واحلد منه ضمن إطار بند جدول األعمال احلايل، املتعلق بالتطورات األخرية يف جمال النظُم العامليـة  

اح هـو إذكـاء الـوعي ـذه     لسواتل املالحة. وأشارت اللجنـة أيضـاً إىل أنَّ املقصـود مـن هـذا االقتـر      
املســألة لــدى الــدول األعضــاء فيهــا ضــمن إطــار اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز فعاليــة اســتعمال اتمــع 
العاملي ملا توفِّره الـنظُم العامليـة لسـواتل املالحـة مـن خـدمات مفتوحـة. ويف هـذا الصـدد، شـجعت           
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ــى امل      ــة عل ــدى اللجن ــدائمون ل ــون ال ــدول األعضــاء واملراقب ــادل    ال ــزة لتب ــات مركَّ ــاركة يف عملي ش
 املعلومات يف إطار ذلك البند. 

وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي ملـا يقدمـه مـن دعـم مسـتمر         -٨٦
ــدمي         ــدى مق ــة لســواتل املالحــة ومنت ــالنظُم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي بصــفته األمان

ملا ينظِّمه من حلقات عمل ودورات تدريبية ينصب فيها التركيز على وكذلك اخلدمات التابع هلا، 
بناء القدرات يف جمال اسـتعمال التكنولوجيـات املرتبطـة بـالنظُم العامليـة لسـواتل املالحـة يف خمتلـف         
ميادين العلوم والصناعة، مبا يف ذلك بشأن موضوع اضطرابات طقـس الفضـاء يف الغـالف األيـوين     

 على حتديد املواقع واملالحة. وتأثريها

والحظت اللجنة مع التقدير ما قدمتـه الواليـات املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة إىل مكتـب        -٨٧
شؤون الفضاء اخلارجي من تربعات مالية لدعم األنشطة ذات الصلة بالنظُم العاملية لسواتل املالحة 

 سواتل املالحة ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا.واللجنة الدولية املعنية بالنظُم العاملية ل

حلقـة عمـل   ستستضيف والحظت اللجنة أنَّ اللجنة األرجنتينية الوطنية لألنشطة الفضائية  -٨٨
، ستكرس لتعزيـز  ٢٠١٨بشأن تطبيقات النظُم العاملية لسواتل املالحة يف قرطبة باألرجنتني يف عام 

 الحة بواسطة السواتل.بناء القدرات يف تكنولوجيات امل
  

  طقس الفضاء -٧ 
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلـق بطقـس الفضـاء، الـيت        -٨٩

 ).٢٠١-١٧٩، الفقرات A/AC.105/1138يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

ورحبــت اللجنــة باختــاذ فريــق اخلــرباء املعــين بطقــس الفضــاء، بصــفته اآلليــة املكلفــة مبتابعــة  -٩٠
، عامالً حتت رئاسة كندا وبدعم فـين  ٥٠لليونيسبيس+ ٤اهلدف احملدد يف إطار األولوية املواضيعية 

    د من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبالتنسيق معه، خطوات ملواءمة خطة عملـه مـع اهلـدف احملـد
يف صوغ استراتيجية آخذاً بعني االعتبار عمله يف فترة ما وبشروعه ، ٤يف إطار األولوية املواضيعية 

 بني الدورات. 

والحظــت اللجنــة أنَّ فريــق اخلــرباء قــد عقــد اجتماعــات علــى هــامش الــدورة الرابعــة           -٩١
يـومي  ، الـدورات مـا بـني   فترة  وكذلك يف ٢٠١٧واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

يف فيينا، ملواصلة عمله من أجل حتقيق األهـداف يف إطـار األولويـة     ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨و ٢٧
 .٤املواضيعية 

والحظت اللجنة أيضاً أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد واءم أنشطته املتعلقة بطقـس   -٩٢
القدرات واجلهود اليت يضـطلع ـا بصـفته    الفضاء ليتسىن تنفيذها من خالل جهوده الرامية إىل بناء 

 األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنظُم العاملية لسواتل املالحة. 

والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ عدداً من املـؤمترات وحلقـات العمـل العامليـة حـول طقـس        -٩٣
عمـل املشـتركة بـني األمـم     الفضاء قد عقـد بالفعـل أو جيـري التخطـيط لعقـده، ومـن ذلـك حلقـة ال        

املتحــدة والواليــات املتحــدة املعنونــة "املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء: العقــد الالحــق للســنة 
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متوز/يوليـه   ٣١"، اليت ستعقد يف بوسطن، الواليـات املتحـدة مـن    ٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية 
 .٢٠١٧آب/أغسطس  ٤إىل 

  
  األجسام القريبة من األرض -٨ 

بنــد املتعلــق باألجســام القريبــة اللجنــة الفرعيــة يف إطــار المبناقشــات أحاطــت اللجنــة علمــاً  -٩٤
ــة      مــن ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــرد عــرض هلــا يف تقري ــيت ي ــرات A/AC.105/1138األرض، ال ، الفق

٢١٨-٢٠٢.( 

ــر           -٩٥ ــذار خبط ــة لإلن ــه الشــبكة الدولي ــت ب ــذي قام ــل ال ــدير العم ــع التق ــة م والحظــت اللجن
يكبــات والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية، علــى النحــو الــوارد يف          الكو

التقريرين عن أنشطتهما املقدمني إىل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الرابعـة واخلمسـني        
)A/AC.105/1138 ٢١٠-٢٠٥، الفقرات.( 

الدولية والفريق االستشـاري مـن تقـدم     ويف هذا الصدد، رحبت اللجنة مبا أحرزته الشبكة -٩٦
يف توطيد التعاون الدويل على ختفيف األخطار احملتملة اليت تطرحهـا األجسـام القريبـة مـن األرض،     

، أن يتخـذ اتمـع العـاملي تـدابري تعاونيـة يف هـذا الصـدد. ويف هـذا         العامـة سالمة لإذ يلزم، تعزيزاً ل
االستشــاري إىل اتفــاق أويل بشــأن املعــايري والعتبــات   الســياق، توصــلت الشــبكة الدوليــة والفريــق 

اخلاصة بتدابري التصدي ملخاطر االرتطام، اليت قُدمت إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورـا   
 ).A/AC.105/C.1/2017/CRP.25الرابعة واخلمسني (انظر الوثيقة 

الفريق االستشاري عقد اجتماعه الثامن، بدعم مـن مكتـب شـؤون    أنَّ والحظت اللجنة  -٩٧
ــباط/فرباير  ١الفضــاء اخلــارجي، يف   ــة      ٢٠١٧ش ــة واخلمســني للجن ــدورة الرابع ــامش ال ــى ه عل

ــق       ــابع للفري ــة الت ــق العامــل املخــتص باملســائل القانوني ــة أيضــاً أنَّ الفري ــة. والحظــت اللجن الفرعي
أيضـاً   ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢د أول اجتماعٍ له يف ، عق٢٠١٦االستشاري، الذي أنشئ يف عام 

على هامش الدورة الرابعـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، وذلـك بغيـة مناقشـة اختصاصـاته وحتديـد          
، وخصوصاً فيما يتعلق باملسـائل القانونيـة الـيت قـد تتصـل ببنـود خطـة        واالتفاق عليها خطة عمله

 عمل الفريق االستشاري.  

الشــبكة الدوليــة ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي شــرعا يف إنشــاء  والحظـت اللجنــة أنَّ  -٩٨
 للتواصل العام مع واجهة بشأن األجسام القريبة مـن األرض، وكـذلك التواصـل مـع      اجلمهوربينية

 الدول األعضاء يف حالة اإلنذار باالرتطامات. 

كتـب  املنَّ ، بـأ ٧٢٢وأبلغت مديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي اللجنـة، يف جلسـتها        -٩٩
، وأن ٧١/٩٠أمانة دائمة للفريـق االستشـاري، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة       بصفته يضطلع بدوره 

 ترتيبات التمويل بني الفريق االستشاري واملكتب يف هذا الصدد سوف توضع يف صيغتها النهائية.

للشبكة الدوليـة والفريـق   للجنة التوجيهية والحظت اللجنة كذلك أنَّ االجتماعني املقبلني  -١٠٠
 .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠من يف تولوز، فرنسا، االستشاري سيعقَدان 
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ــيحتفل يف     -١٠١ ــه سـ ــاً أنـ ــة أيضـ ــت اللجنـ ــه  ٣٠والحظـ ــدويل   ٢٠١٧حزيران/يونيـ ــاليوم الـ بـ
 مـن أجـل توعيـة عامـة النـاس خبطـر      ، ٧١/٩٠للكويكبات، الذي أعلنته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    

 اصطدام الكويكبات.
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -٩ 
أحاطت اللجنـة علمـاً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتخدام مصـادر            -١٠٢

القـــدرة النوويـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي، الـــيت يـــرد عـــرض هلـــا يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة (الوثيقـــة 
A/AC.105/1138 ٢٣٧-٢١٩، الفقرات .( 

ــة والفريــق العا  وأقــرت  -١٠٣ ــة الفرعي ــر وتوصــيات اللجن ــة تقري مــل املعــين باســتخدام مصــادر  اللجن
بيسـون (اململكـة املتحـدة)،    النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي عاود االنعقاد برئاسة سام أ. هار القدرة

، الفقــرة A/AC.105/1138(الوثيقــة  واتالعامــل اجلديــدة املتعــددة الســنذلــك خطــة عمــل الفريــق  يف مبــا
 ، واملرفق الثاين).٢٣٧

وكــان معروضــاً علــى اللجنــة وثيقــة عنواــا "تقريــر عــن حالــة تنفيــذ إطــار األمــان اخلــاص  -١٠٤
لـيت ميكـن   بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وتوصـيات عامـة بشـأن األعمـال ا    

)، أعـده الفريـق العامـل وفقـاً خلطـة العمـل املتعـددة        A/AC.105/C.1/112( االضطالع ـا مسـتقبالً"  
ا السابعة واألربعني يف عام ، اليت اعتمدا اللجنة الفرعية يف دور٢٠١٥-٢٠١٠لفترة السنوات ل

٢٠١٠ )A/AC.105/958 ا حـىت عـام    ٨، واملرفق الثاين، الفقـرة  ١٣٤، الفقرةديف  ٢٠١٧)، ومـد
، واملرفق الثاين، ١٨٧، الفقرة A/AC.105/1065( ٢٠١٤املعقودة يف عام دورا احلادية واخلمسني 

 ).٩الفقرة 

وأكَّدت اللجنة على فائدة وأمهيـة تنفيـذ إطـار األمـان الطـوعي اخلـاص بتطبيقـات مصـادر          -١٠٥
القـدرة النوويــة يف الفضـاء اخلــارجي، الـذي أعدتــه اللجنــة الفرعيـة باالشــتراك مـع الوكالــة الدوليــة      

 الذرية. للطاقة

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يلزم إيالء مزيد مـن االهتمـام السـتخدام مصـادر      -١٠٦
 املــدارالقــدرة النوويــة يف املــدارات األرضــية، وخصوصــاً يف املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض ويف  

ة املـزودة  ، من أجل معاجلة مشكلة االصـطدامات احملتملـة بـني األجسـام الفضـائي     ي املنخفضاألرض
مبصادر قدرة نووية يف املدار واحلـوادث أو حـاالت الطـوارئ الـيت ميكـن أن تنشـأ عـن عـودة هـذه          
األجسام عرضاً إىل الغالف اجلـوي لـألرض وأثـر عودـا علـى سـطح األرض، وعلـى حيـاة النـاس          

الهتمـام  وصحتهم وعلى النظام اإليكولوجي. ورأت تلك الوفود أيضاً أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن ا     
لتلك املسائل من خالل استراتيجيات وخطط طويلة األمد ولوائح تنظيمية مناسبة، مبا يشمل إطـار  

 األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
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  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٠ 
الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتدامة أنشـطة       أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة   -١٠٧

ــة       ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ــا يف تقريــ ــرض هلــ ــرد عــ ــيت يــ ــد، الــ ــد البعيــ ــارجي يف األمــ ــاء اخلــ الفضــ
)A/AC.105/1138 ٢٧٣-٢٣٨، الفقرات.( 

وأقرت اللجنة التوصيات والقرارات املتعلقة ذا البند اليت أقرا اللجنـة الفرعيـة بشـأن     -١٠٨
املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد           الفريق العامل

 ).٢٧٣، الفقرة A/AC.105/1138برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا) (

 وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة: -١٠٩

ريــق مــن رئــيس الفريــق العامــل، عنواــا "خمطَّــط لتقريــر الفمقدمــة ورقــة عمــل  (أ) 
)، سـبق  A/AC.105/C.1/L.357العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد ( 

 أن عرضت على اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واخلمسني؛

من األمانة، عنواا "املبادئ التوجيهية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضـاء  رة كِّمذ (ب) 
 )؛A/AC.105/L.308اخلارجي يف األمد البعيد" (

مقدمــة مــن االحتــاد الروســي، عنواــا "اعتبــارات ترمــي إىل تيســري فهــم  عمــلورقــة  (ج) 
ــادل        ــول املتصــلة بتب ــة للحل ــاد الوظيفي ــاد املوضــوعية للمســائل املطروحــة واألبع ــهجي أوســع لألبع من

يعىن بتعزيز تبـادل  املعلومات بشأن حالة الفضاء اخلارجي يف سياق اختاذ قرار بشأن إنشاء فريق عامل 
)، سـبق أن عرضـت علـى اللجنــة    A/AC.105/L.310املعلومـات عـن األجسـام واألحـداث الفضـائية" (     

 ؛A/AC.105/C.1/2017/CRP.27 ، باعتبارها ورقة االجتماعالفرعية يف دورا الرابعة واخلمسني

يهيــة مــن رئــيس الفريــق العامــل، عنواــا "املبــادئ التوج مقدمــةورقــة اجتمــاع  (د) 
)، A/AC.105/C.1/2017/CRP.23املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد" (      

 هيكلة أعمال الفريق العامل؛ وتنطوي على مقترحات بشأن

مة من رئيس الفريق العامل، عنواا "املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة   مقد عملورقة  (ه) 
ــارجي يف األ   ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــد" ( باسـ ــد البعيـ ــد)، A/AC.105/2017/CRP.26مـ  جتسـ

 يف الدورة احلالية للجنة. قيد املناقشةالتعديالت املقترحة يف املبادئ التوجيهية 

واتفقت اللجنـة علـى أمهيـة إجنـاز خالصـة وافيـة للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باسـتدامة            -١١٠
ــة العامــة يف عــام  أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد لكــي تعتمــدها وحت   يلــها إىل اجلمعي

 .٥٠بالتوافق مع اليونيسبيس+ ٢٠١٨

 ٥يـومي   اتوالحظت اللجنة أنَّ الفريـق العامـل عقـد اجتماعـا يف فتـرة مـا بـني الـدور         -١١١
حزيران/يونيه، قبيل انعقاد دورـا احلاليـة مباشـرة. والحظـت اللجنـة مـع التقـدير، يف هـذا          ٦و

 حزيران/يونيه. ٥يف  االجتماع لعقدابان قد وفرت مكانا الصدد، أن البعثة الدائمة للي

، خــالل الــدورة احلاليــة، واســتفاد مــن اجتمــعالفريــق العامــل قــد  أنَّوالحظــت اللجنــة  -١١٢
رئـــيس الفريـــق العامـــل والوفــود املهتمـــة قـــد عقـــدوا   أنَّوخــدمات الترمجـــة الفوريـــة املتاحــة،   

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.357
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.308
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.310
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ديباجـة ومشـروع   المشاورات غـري رمسيـة مكثفـة مـن أجـل حتقيـق املزيـد مـن التقـدم يف إعـداد           
 املبادئ التوجيهية.

حجم العمل أمام الفريق العامل وحمدوديـة   مظَعإىل  ، بعد أن أشارتاللجنة والحظت -١١٣
الفريـق   أنَّ)، ١٣٧، الفقـرة  A/71/20ار خطة العمل املمددة (أمامه إلجنازه يف إط يوقت املتبقال

ــادئ التوجيهيــة يف     ــة  إطــار العامــل قــد نظــر يف الديباجــة وبعــض املب ــة الصــياغة غــري الرمسي أفرق
إىل  اًأيضـ الصغرية خالل دورا احلالية سعيا إىل حتقيق تقدم سـريع يف عملـه. وأشـارت اللجنـة     

ــة الصــياغة     أنَّ ــل أفرق ــواتج عم ــذه    ن ــة الصــغرية ه ــري الرمسي ــار    طُرِحــتغ ــر يف إط ــذ للنظ حينئ
من أجل إتاحة الفرصة أمام أكرب عدد ممكن مـن الوفـود    األطرافمشاورات غري رمسية متعددة 

 لالطالع على مجيع املقترحات وإبداء الرأي بشأا.  

خـالل   بالتفصـيل  نوقشـت ونـص املبـادئ التوجيهيـة التاليـة قـد       ديباجـة والحظت اللجنـة أن   -١١٤
 ورقــــــة االجتمــــــاع  الــــــدورة احلاليــــــة وأن آخــــــر صــــــيغ للنصــــــوص احملدثــــــة منشــــــورة يف       

A/AC.105/2017/CRP.26:  

 : تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية؛٦املبدأ التوجيهي  (أ) 

بعـدم  : االلتزام، يف األطر القانونية و/أو السياساتية الوطنيـة،  ٧املبدأ التوجيهي  (ب) 
 القيام بأنشطة فضائية إالَّ ألغراض سلمية؛

ــدأ التــوجيهي   (ج)  ــادل املعلومــات       )١(:١١املب ــوفري معلومــات اتصــال حمدثــة وتب ت
 املتعلقة باألجسام الفضائية واألحداث املدارية؛

ــوجيهي   (د)  ــدأ الت ــات     ١٤املب ــة للتحليق ــع املراحــل املداري ــارب يف مجي ــيم التق : تقي
 اخلاضعة للتحكم؛  

ــوجيهي   (ه)  ــدأ التـ ــع ١٥املبـ ــج: وضـ ــالق      نهـ ــل اإلطـ ــيم قبـ ــراء تقيـ ــة إلجـ عمليـ
الحتماالت اقتراب األجسام الفضائية املطلقة حـديثاً مـن األجسـام الفضـائية املوجـودة فعـالً يف       

 الفضاء القريب من األرض؛  

ي تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارج  )١(:٢٤املبدأ التوجيهي  (و) 
 قتضاء، من أجل تبادل املعلومات؛يف األمد البعيد ووضع إجراءات جديدة، حسب اال

تصــميم األجســام الفضــائية الصــغرية احلجــم نهــج : معاجلــة ٣٠املبــدأ التــوجيهي  (ز) 
 وتشغيلها؛

: [ختفيف] [اختـاذ تـدابري لتـدارك] املخـاطر املقترنـة بعـودة       ٣١املبدأ التوجيهي  (ح) 
 ؛إىل الغالف اجلوي على حنو غري خاضع للتحكُّماألجسام الفضائية 

__________ 
أجريت مناقشـات مستفيضـة بشـأن هـذا املبـدأ التـوجيهي، واتفـق الفريـق العامـل علـى إرجـاء مناقشـته بانتظـار               )١( 

 للمبادئ التوجيهية.االتفاق على الديباجة وتنسيق اخلالصة الوافية النهائية 

http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.26:
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مراعاة احتياطات األمان عند اسـتخدام مصـادر أشـعة     )١(:٣٢املبدأ التوجيهي  )ط( 
 .يالليزر املارة عرب الفضاء اخلارج

وثـالث فقـرات مـن     ٢١و ٢٠املبـدأين التـوجيهيني    بدمج اًوالحظت اللجنة أن مقترح -١١٥
 على الوفود من أجل النظر فيه. عرِضقد  ٢٢املبدأ التوجيهي 

ــة   -١١٦ ــة االجتمــاع إتاحــة مضــمون  وطلبــت اللجن باللغــات  A/AC.105/2017/CRP.26 ورق
 عقب دورا احلالية. ،الرمسية الست لألمم املتحدة

االجتماع اخلامس للفريق العامل يف فتـرة مـا بـني الـدورات      نَّبأ اًعلموأحاطت اللجنة  -١١٧
وطلبـت إىل   ٢٠١٧خـالل شـهري أيلول/سـبتمرب وتشـرين األول/أكتـوبر      سوف يعقد يف فيينا 

 الرئيس واألمانة اختاذ التدابري الالزمة يف هذا الشأن يف أسرع وقت ممكن.

الفريـق العامـل، يف إطـار سـعيه لإلسـراع بإجنـاز عملـه، كـان قـد           نَّأوالحظت اللجنـة   -١١٨
ب دورــا احلاليـة، مــع مراعــاة  طلـب مــن الـرئيس إعــداد صـيغة مبســطة مــن نـص الديباجــة عقـ     

الفريـق العامـل    نَّأمن مجيع الوفود املعنية. والحظـت اللجنـة يف هـذا الصـدد      املقدمةاملسامهات 
ــه         ــد غايت ــة يف موع ــرئيس واألمان ــا إىل ال ــود ذات الصــلة إلكتروني ــال آراء الوف ــى إرس ــق عل اتف

وجهـات   ضـمن تتالرمسيـة الـيت   . وأشارت اللجنة إىل أن هذه الوثائق غري ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١
ــر  ــة النظ ــل        املقدم ــق العام ــى الصــفحة الشــبكية للفري ــذ عل ــاح حينئ بشــأن الديباجــة ســوف تت

نـص  الفريـق العامـل اتفـق علـى اسـتخدام       أنَّإىل  اًأيضـ هلذا الغرض. وأشارت اللجنة صة صاملخ
ــه أعــاله   ــذي ســيعده   ،الديباجــة املشــار إلي ــرئيسال ــق ملناقشــة الديباجــة يف اجتماعــه    ،ال كمنطل

 اخلامس الذي سيعقد يف فترة ما بني الدورات.
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١١ 
وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة 

رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، بتطو
  الدويل لالتصاالت بدور االحتاد دون مساس

أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق بدراســة الطبيعــة   -١١٩
الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســتخدامه وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك  
استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية، ودراسـة سـائر املسـائل املتصـلة بتطـورات االتصـاالت        

ضــائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها، دون مســاس بــدور    الف
ــة       ــة (الوثيقــ ــة الفرعيــ ــر اللجنــ ــا يف تقريــ ــرض هلــ ــرد عــ ــيت يــ ــاالت، الــ ــدويل لالتصــ ــاد الــ االحتــ

A/AC.105/1138 ٢٨٥-٢٧٤، الفقرات.( 

بة لـألرض،  وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه جيـب اسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـ         -١٢٠
وهو مورد طبيعي حمدود يتعرض بشكل واضح خلطر التشبع، استخداماً رشيداً وناجعاً واقتصـاديا،  

، ليتســىن ملختلــف البلــدان االحتــاد الــدويل لالتصــاالتالصــادرة عــن  لــوائح الراديــوطبقــاً ألحكــام 
اعاة االحتياجات اخلاصة موعات البلدان االنتفاع العادل من هذه املدارات والترددات، مع مر أو

على أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة     وأكَّدت هذه الوفودللبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.26
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لألرض ال خيضع للتملُّك الوطين بدعوى السيادة عليه أو بواسطة استخدامه أو اسـتخدامه املتكـرر   
 ــه أو بــأي للقــانون الــدويل املنطبــق، مبــا يف ذلــك    خيضــعوســيلة أخــرى، وأنَّ اســتخدامه  أو احتالل

 معاهدة الفضاء اخلارجي وصكوك االحتاد الدويل لالتصاالت ولوائحه.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض يتيح إمكانيـة فريـدة    -١٢١
ســاعدة البلــدان مــن نوعهــا لالنتفــاع مبرافــق االتصــاالت واحلصــول علــى املعلومــات، وخصوصــاً مل 

النامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية وتعميم املعارف وتقـدمي املسـاعدة الطبيـة.    
ولــذلك، رأت تلــك الوفــود أنَّ ضــمان اســتدامة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض يســتلزم إبقــاء هــذه 

 املسألة مدرجة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية.
  

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع  -١٢ 
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق مبشــروع جــدول     -١٢٢

األعمال املؤقت لدورا اخلامسة واخلمسني، اليت يرد عـرض هلـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة (الوثيقـة       
A/AC.105/1138 ٢٩٢-٢٨٦، الفقرات.( 

وأقرت اللجنة ما صدر عن اللجنة الفرعية من توصيات وقرارات بشأن هذا البند (الوثيقـة   -١٢٣
A/AC.105/1138 ٢٩٢-٢٨٧، الفقرات.( 

واستناداً إىل مداوالت اللجنـة الفرعيـة يف دورـا الرابعـة واخلمسـني، اتفقـت اللجنـة علـى          -١٢٤
 تنظر اللجنة الفرعية، يف دورا اخلامسة واخلمسني يف البنود التالية:  أن

 إقرار جدول األعمال. -١ 

 انتخاب الرئيس. -٢ 

 كلمة الرئيس. -٣ 

 تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية. -٤ 

 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. -٥ 

 ا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.تسخري تكنولوجي -٦ 

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلـك تطبيقاتـه    -٧ 
 لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض. 

 احلطام الفضائي. -٨ 

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظُم الفضائية. -٩ 

 تطورات األخرية يف جمال النظُم العاملية لسواتل املالحة.ال -١٠ 

 طقس الفضاء. -١١ 

 األجسام القريبة من األرض. -١٢ 
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 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٣ 

حسـبما هـو مبـين يف خطـة العمـل املتعـددة السـنوات         ٢٠١٨ر لعـام  ر(العمل املق  
، واملرفـق الثـاين،   ٢٣٧، الفقـرة  A.AC.105/1138اخلاصة بالفريق العامـل (الوثيقـة   

 ))٩الفقرة 

 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٤ 

تعـددة السـنوات   حسـبما هـو مبـين يف خطـة العمـل امل      ٢٠١٨(العمل املقرر لعـام    
 ))١٣٧، الفقرة A/71/20اخلاصة بالفريق العامل (الوثيقة 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه   -١٥ 
وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر 

صاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار خـاص الحتياجـات    املسائل املتصلة بتطورات االت
 صاالت.البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالت

 (موضوع/بند منفرد للمناقشة)  

ــة      -١٦  ــة الفرعي ــدورة السادســة واخلمســني للجن مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت لل
املـراد تناوهلـا كمواضـيع/بنود منفـردة     العلمية والتقنية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع 

 للمناقشة أو يف إطار خطط عمل متعددة السنوات.

واتفقت اللجنة على معاودة عقد الفريـق العامـل اجلـامع والفريـق العامـل املعـين باسـتخدام         -١٢٥
ي مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارج  

 يف األمد البعيد أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
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