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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدِّمة  -أوًال  
ــــــتخدام الفضـــــــاء اخلارجي يف عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة   -١ للجنة اس

 ٢٢إىل   ١١ األغراض الســـلمية، دورهتا الســـادســـة واخلمســـني يف مكتب األمم املتحدة بفيينا، من
  ، برئاسة بونتشو ماروبينغ (جنوب أفريقيا).٢٠١٩شباط/فرباير 

  وعقدت اللجنة الفرعية [...] جلسة.  -٢
    

    احلضور  -ألف  
[...] التالية األعضــــاء يف اللجنة: االحتاد الروســــي، األرجنتني، الحضــــر الدورة ممثلو الدول   -٣

األردن، أرمينيا، إســــــبانيا، أســــــتراليا، إســــــرائيل، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
سيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهورية  اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيل،-إندوني

املتعددة القوميات)، بيالروس، تايلند، -الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاســـو، بولندا، بوليفيا (دولة
تركيا، تشــــــيكيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية الســــــورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، 

، عمان، فرنســا، الفلبني، رومانيا، الســلفادور، ســلوفاكيا، الســويد، ســويســرا، شــيلي، الصــني، العراق
البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كندا، كوبا، كوســـــتاريكا، كولومبيا، -زويال (مجهوريةفن

كينيا، لكســمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصــر، املغرب، املكســيك، اململكة العربية الســعودية، اململكة املتحدة 
ج، النمســــــا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، النروي
  الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
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شباط/فرباير، أن تدعو املراقبني  ١١املعقودة يف  ٨٩٥وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٤
ورة والتكلُّم خالهلا عن اجلمهورية الدومينيكية وكرواتيا ومالطة، بناًء على طلبهم، حلضــــــور الد

حسـب االقتضـاء، على أالَّ يكون يف ذلك مسـاس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك 
  على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية تلك الدول.

ـــــة   -٥ ـــــهاوقرَّرت اللجنة الفرعية يف اجللس ـــــان مالطة  نفس أن تدعو املراقب عن منظمة فرس
لبها، حلضــور الدورة والتكلُّم خالهلا حســب االقتضــاء، على أالَّ يكون يف العســكرية، بناًء على ط

ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن 
  وضعية تلك املنظمة.

وحضــــــر الدورة مراقبون عن اللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية آلســــــيا واملحيط اهلادئ،   -٦
ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطريان املدين ومنظم

  الدويل، واالحتاد الدويل لالتصاالت، وبرنامج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
ووفقًا لقرار  ،لدى اللجنة ًادائم ًامراقبوحضــر الدورة مراقب عن االحتاد األورويب بصــفته   -٧

  . ٢٠١١لعام  ٦٥/٢٧٦اجلمعية العامة 
وحضــــر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــــفة مراقب دائم   -٨

األورويب، وكالة لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ، املرصــــد اجلنويب 
الفضــاء األوروبية، املنظمة الدولية لالتصــاالت الســاتلية املتنقلة، الشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلوم 

  وتكنولوجيا الفضاء، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.
وحضر الدورة مراقبان عن الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري   -٩

تخطيط البعثات الفضــــائية، وفقًا ملا اتفقت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمســــني املعين ب
)A/AC.105/1109 ١٨٢، الفقرة .(  

وحضــر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صــفة مراقب دائم لدى   -١٠
جنة: رابطة مستكشفي الفضاء، منظمة كانيوس الدولية، جلنة أحباث الفضاء، الرابطة األوروبية الل

"، األكادميية For All Moonkindللسنة الدولية للفضاء، املعهد األورويب لسياسات الفضاء، منظمة "
لية لتوحيد الدولية للمالحة الفضـــــــائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضـــــــاء، املنظمة الدو

ضاء الدولية، اللجنة  شعار عن ُبعد، جامعة الف صويري واالست املقاييس، اجلمعية الدولية للمسح الت
العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية األرضية، مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االستشاري جليل الفضاء، 

  ملي. االحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العا
ــة   -١١ ــات  […]/A/AC.105/C.1/2019/INFوترد يف الوثيق ــدول وهيئ ــأمســاء ممثِّلي ال ــة ب ــائم ق
  املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة. األمم

    
    إقرار جدول األعمال  -باء  

  شباط/فرباير، جدول األعمال التايل: ١١املعقودة يف  ٨٩٥الفرعية، يف جلستها أقرَّت اللجنة   -١٢
  إقرار جدول األعمال.  -١  
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  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض  -٥  
األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته  باستشعاراملسائل املتَّصلة   -٦  

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨  
  جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.التطورات األخرية يف   -٩  
  طقس الفضاء.  -١٠  
  األجسام القريبة من األرض.  -١١  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٢  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٣  
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٤  
ــة الطبيعة الفيزيائية   -١٥   ــتخدامه دراس ــبة لألرض واس واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنس

وتطبيقاته، مبا يف ذلك اســـتخدامه يف ميدان االتصـــاالت الفضـــائية، ودراســـة ســـائر 
املســــائل املتَّصــــلة بتطور االتصــــاالت الفضــــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  التصاالت.البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل ل
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية   -١٦  

  والتقنية.
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٧  

    
    الكلمات العامة  -جيم  

العام لآلراء: االحتاد الروسي، األرجنتني، ألقى ممثِّلو الدول األعضاء التالية كلمات أثناء التبادل   -١٣
اإلســالمية)، -أرمينيا، إســرائيل، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســيا، أوكرانيا، إيران (مجهورية

إيطاليا، باراغواي، باكســـــتان، الربازيل، بولندا، بيالروس، تايلند، تركيا، تشـــــيكيا، اجلزائر، مجهورية 
 ، رومانيا، ســويســرا، شــيلي، الصــني، العراق، فرنســا، فنلندا، فييت نام، قربص،كوريا، جنوب أفريقيا

كندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، لكسمربغ، ليبيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة 
اليات املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، النرويج، النمســــــا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، الو

نان. كما بان، اليو يا ية، ال حدة األمريك بًة عن جمموعة   املت يا ند ممثِّل مصــــــر ن هذا الب طار  تكلَّم يف إ
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ي. وتكلَّم أيضــــًا املراقب والصــــني، وممثِّل شــــيلي نيابًة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب  ٧٧ال
يا واملحيط اهلادئ  االحتاد األورويب. وألقى املراقبان عن اللجنة االقتصــــــادية  عن واالجتماعية آلســــــ

(اإلســـكاب) واملنظمة العاملية لألرصـــاد اجلوية كلمة. كما تكلَّم املراقبون عن منظمة التعاون الفضـــائي 
نة الدولية للفضــــــاء،  يا واملحيط اهلادئ، ومنظمة كانيوس الدولية، والرابطة األوروبية للســــــ آلســــــ

شبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم "، واالحتاد الدويلFor All Moonkind"  ومنظمة  للمالحة الفضائية، وال
وتكنولوجيا الفضـــاء، واجلمعية الدولية للمســـح التصـــويري واالســـتشـــعار عن ُبعد، واجلامعة الدولية 
سة العامل اآلمن، واالحتاد اجلامعي العاملي هلندسة  ضاء، ومؤسـ ضاء، واملجلس االسـتشـاري جليل الف للف

  فضاء العاملي. وتكلَّم أيضًا املراقب عن مفوضية االحتاد األفريقي.الفضاء، ورابطة أسبوع ال
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٤

ضاء"، قدَّمه   (أ)   سي: إيطاليا والصني يف الف صيين الزلزايل الكهرمغنطي ساتل ال "بعثة ال
  ممثل إيطاليا؛

ستراتيجية  (ب)   سة إدارة حركة املرور الفضائية"،  "تنفيذ ا سيا شأن  الواليات املتحدة ب
  قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛

ــتقبلية ألنشــطة الصــني Chang’e 4( ٤-"تعريف باملهمة شــاجني إي  (ج)   ) والرؤية املس
  املتعلقة باستكشاف القمر"، قدَّمه ممثِّل الصني؛

بشـأن االسـتفادة مـن التطبيقات الفضائية "تنفيذ خطة عمل آسيا واملحيط اهلادئ   (د)  
  )"، قدَّمه املراقب عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط اهلادئ؛٢٠٣٠-٢٠١٨(

: املعرفة الدولية ونقل التكنولوجيا من أجل تطوير ســــــواتل HEPTA-Sat"برنامج   )(ه  
  ندسة الفضاء؛، قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي العاملي هل"‘كيوبسات’

"التعريف باملنتدى املشـــترك بني األمم املتحدة والصـــني بشـــأن احللول الفضـــائية:   (و)  
  حتقيق أهداف التنمية املستدامة"، قدَّمه ممثِّل الصني؛

"التكيف مع تغيُّر املناخ مبســـــاعدة أنشـــــطة الفضـــــاء"، قدَّمه املراقب عن اجلامعة   (ز)  
  الدولية للفضاء؛

"، قدَّمه املراقب عن املجلس االســــتشــــاري ٢٠١٨ر جيل الفضــــاء، "نتائج مؤمت  (ح)  
  الفضاء؛ جليل

  "املاء السائل حتـــت اجلبــال اجلليديــة على سطح املريخ"، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛  (ط)  
ـــباط/فرباير   (ي)   "، ٢٠١٩"البعثات الفضـــائية اهلندية األخرية: حتديث للمعلومات حىت ش

  قدَّمه ممثِّل اهلند؛
تطوير التكنولوجيا  -"توســـيع نطاق الشـــراكات يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء   (ك)  

  الالزمة لسكىن الفضاء وتطبيقاهتا املتعلقة بساكين األرض"، قدَّمه ممثِّل اليابان؛
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: نتــائج اختبــار اإلطالق"، قــدَّمــه ممثِّل ٢ ة الكوريــة"مركبــة اإلطالق الفضـــــــائيــ  (ل)  
  مجهورية كوريا؛

  لقرية القمرية"، قدَّمه ممثِّلو النمسا؛ام "ستوديو تصمي  (م)  
بان   (ن)   يا حدة وال ماالت املشــــــترك بني األمم املت نامج الز ئدة لرب "اخلصـــــــائص الرا

"، كيوتيكالتابع ملعهد  BIRDSللدراســـات العليا يف جمال تكنولوجيات الســـواتل النانوية وبرنامج 
  قدَّمه ممثِّل اليابان؛

  قدَّمه ممثِّل السويد؛"نقاش بشأن املريخ"،   (س)  
ــــــريــة: املركبــة   (ع)   ‘ غــاغــانيــان’"برنــامج اهلنــد املعين بــالرحالت الفضــــــــائيــة البش

)GAGANYAAN(قدَّمه ممثِّل اهلند؛ ،"  
  "، قدَّمه ممثِّل السويد؛ )HABIT‘ (هابيت’ "األداة  (ف)  
، "‘PW-Sat2’"األنشطة الفضائية لطالب جامعة وارسو للتكنولوجيا والساتل الطاليب   (ص)  

  قدَّمه ممثِّل بولندا؛
"مبادرة املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء لتجميع الســواتل النانونية والتدريب يف   (ق)  

): برنامج اهلند لبناء القدرات يف جمال تطوير الســواتل النانوية"، قدَّمه UNNATIإطار اليونيســبيس (
  ممثِّل اهلند؛
سواتل  ميةالعل"الفرص املتاحة إلجراء التجارب   (ر)   يف املرحلة الرابعة ملركبة إطالق ال
  ) اهلندية"، قدَّمه ممثِّل اهلند؛PSLVالقطبية (
"، قــدَّمــه املراقــب عن املجلس ٢٠١٨"نتــائج حلقــات العمــل جليــل الفضـــــــاء،   (ش)  

  االستشاري جليل الفضاء؛
قدَّمه ممثِّل التابعة لناســا إىل املريخ"، ) InSight‘ (إنســايت’ "مســامهة بولندا يف بعثة  (ت)  
  بولندا؛

"الفرص املتاحة للدراســات اخلاصــة بالغالف اجلوي من خالل صــواريخ الســرب"،   (ث)  
  قدَّمه ممثِّل اهلند؛

تحقيق الصـــــاحل العام، للذكاء االصـــــطناعي املعين بتســـــخري االقمة العاملي  مؤمتر"  (خ)  
  حتاد الدويل لالتصاالت. الفضاء والسواتل"، قدَّمه املراقب عن اال –يف السماء  الرصد: ٢٠١٨

شـــــباط/فرباير، التزمت اللجنة الفرعية دقيقة صـــــمت  ١١، املعقودة يف ٨٩٥ويف اجللســـــة   -١٥
شتيكس من االحتاد الروسي،  وفقبارسيهاكل من النمسا، وجورجي -حدادًا على وفاة كريستني 

  اللذين سامها على مدى فترة طويلة يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني. 
شـــباط/فرباير، ألقت رئيســـة اللجنة الفرعية  ١١، املعقودة يف أيضـــًا ٨٩٥يف اجللســـة و  -١٦

كلمة عرضــت فيها أبرز مالمح عمل اللجنة الفرعية يف دورهتا الســادســة واخلمســني. وأشــارت 
خالل  ٢٠١٨، الذي جرى يف عام ٥٠إىل أنه بعد النجاح امللحوظ لالحتفال باليونيســــــبيس+
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حزيران/يونيه ومن خالل اعتماد اجلمعية العامة  ٢١و ٢٠يومي املعقودوى اجلزء الرفيع املســــــت
خطة "الفضــــاء مســــارها حنو تشــــرين األول/أكتوبر، شــــرعت اللجنة يف   ٢٦يف  ٧٣/٦للقرار 
ن احمرِّك " وخطة التنفيذ املرتبطة هبا. وشـــــددت على أن علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء مها٢٠٣٠
ن لفتح ميادين جديدة يف ســبيل دعم جهود التنمية العاملية، وأن تعزيز بناء القدرات أمر ياأســاســ

بني الدول املرتادة للفضاء والدول  أقوىشراكات ل الترويجوأنه ينبغي  ،ضروري يف هذا الصدد
اللجنة الفرعية االضطالع مبهمة خاصة على  نَّذات القدرات الناشئة يف جمال الفضاء. وأكدت أ

النظر يف العديد من املجاالت املتعلقة بعلم الفضاء وتكنولوجياته وما يرتبط هبما  تتمثل يفوهامة 
من تطبيقات، وتويل مســـؤولية دراســـة التحديات اليت تواجه العمليات الفضـــائية. وأكدت على 

أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي أمر 
األغراض الســلمية، وســلَّمت بأمهية الســياســة واالســتراتيجية األفريقيتني بشــأن الفضــاء، اللتني 
اعتمدمها االحتاد األفريقي. وأكَّدت جمدَّدًا على أنه ميكن للقارة األفريقية االستفادة بشكل كبري 

  تحتية الفضائية.من تعزيز السياسات والقدرات والُبىن ال
ستعرضت فيها   -١٧ شؤون الفضاء اخلارجي بكلمة ا سة نفسها، أدلت مديرة مكتب  ويف اجلل

سهامه يف حتقيق أهدف  أعمال املكتب منذ الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية، مبا يف ذلك إ
واحلكومية الدولية  التنمية املســــتدامة، وتزايد حتالفات العمل مع ممثلي املنظمات واهليئات احلكومية

وغري احلكومية، وكذلك مع قطاع الصناعة والقطاع اخلاص. وعرضت األولويات احلالية يف عمل 
املكتب اليت ســتنفذ يف إطار النهج املفاهيمي املتبع لتحقيق املســاواة بني اجلنســني يف قطاع الفضــاء. 

سريعًا من صل التطور  ضائي العاملي يوا شددت على أن القطاع الف سية  كما  سيا حيث اجلوانب ال
  على األمم املتحدة أن تواكب التطورات يف هذا الصدد. نَّوالقانونية والتقنية، وأ

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح املعلومات املقدمة من مديرة املكتب فيما يتعلق بتقدمي   -١٨
اضح على مسامهة ، ركز فيها بشكل و٢٠١٨األمني العام لثالث وثائق استراتيجية رئيسية يف عام 

ــــــتراتيجية األمني العام املعنية بالتكنولوجيات اجلديدة؛ و تأمني الفضــــــاء ودور املكتب، وهي: اس
: العمل مع الشــباب ٢٠٣٠؛ و"اســتراتيجية الشــباب لعام زع الســالحنمســتقبلنا املشــترك: خطة ل

نة الفرعية اســـــتراتيجية األمم املتحدة للشـــــباب". ويف هذا الصـــــدد، الحظت اللج -ومن أجلهم 
  اخلطط املتعلقة بكيفية مسامهة املكتب يف تنفيذ هذه املبادرات االستراتيجية.

ضرورة حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،   -١٩ وأكَّدت اللجنة الفرعية من جديد على 
ــتدامة لعام  ــارت إىل أنَّ خطة التنمية املس  قد وفرت زمخًا إضــافيًّا وغايات واضــحة يف ٢٠٣٠وأش
أســس مبادرة  أنَّ مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي قد ذلك الشــأن. والحظت اللجنة الفرعية أيضــًا

املرأة" من أجل تعزيز التمكني اجلنســــــاين واملســــــاواة بني اجلنســــــني داخل  من أجل"الفضــــــاء 
  املتحدة، وكذلك يف قطاع الفضاء. األمم
ل بغرض زيادة الوعي يف األوســاط ا يضــطلع به املكتب من أعمامباللجنة الفرعية  ونوَّهت  -٢٠

الفضــائية األوســع نطاقًا بالبحوث األســاســية املعنية بعلوم الفضــاء واجلهود يف جمال اســتكشــاف 
التعاون بني  بإقامةالفضـاء. واسـتمعت اللجنة الفرعية، على وجه اخلصـوص، إىل املعلومات املتعلقة 

جلنة أحباث الفضاء موظفني من أصحاب املكتب وجلنة أحباث الفضاء (الكوسبار)، واختيار مكتب 
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الفريق  يكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي لتويل مهام نواب رئيســـمل التابعنيالكفاءات ذات الصـــلة 
  املعين حبماية الكوكب والفريق املعين بطقس الفضاء. 

ســـيشـــهد االحتفال بالذكرى  ٢٠١٩متوز/يوليه  ٢٠وأشـــارت اللجنة الفرعية إىل أن يوم   -٢١
 أبولوالسنوية اخلمسني حلدث جلل، وهو هبوط البشر للمرة األوىل على سطح القمر يف إطار بعثة 

  إىل القمر التابعة لناسا. ١١
اء وكالة الفضـــــاء وهنأت اللجنة الفرعية الدول األعضـــــاء من القارة األفريقية على إنشـــــ  -٢٢

األفريقية، اليت تســـتضـــيفها مصـــر، وأشـــارت إىل أهنا ســـتكون منربا للتعاون عرب القارات وســـتتيح 
  الفرصة أمام مجيع الدول األفريقية لالستفادة من املنافع املشتركة املتأتية عن املجال الفضائي.

لة يف عدد أعضـــــــا  -٢٣ ء اللجنة على مدار واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن الزيادة املتواصــــــ
على الثقة اليت يوليها املجتمع الدويل للنظام املتعدد األطراف، وتشــــــهد  تدلُّالســــــنوات املاضــــــية 

  توليه الدول األعضاء يف األمم املتحدة من أمهية متزايدة هلذا املنرب احلكومي الدويل الفريد.  مبا
واللجنة الفرعية القانونية وبدعم من واتَّفقت اللجنة الفرعية على أهنا، إىل جانب اللجنة   -٢٤

به تعزيز التعاون الدويل  ًامناط مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، ال تزال تشــكل حمفًال دوليًّا فريدًا
يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، ويوفر بيئة مناسبة ملناقشة 

  البشرية. لدول لتحسني أحوالااملسائل اليت تؤثر تأثريا كبريا على تطور 
الذي ركز على أمهية تعزيز  ٥٠وأشارت اللجنة الفرعية إىل جناح االحتفال باليونيسبيس+  -٢٥

كما  .اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلميةيف جمال التعاون الدويل 
كمة العاملية ألنشــطة الفضــاء األمهية املســتمرة للجنة باعتبارها منصــة فريدة لتعزيز احلوأشــارت إىل 

أثبتت فعالية يف التوعية  ٥٠اخلارجي. وأشـــارت اللجنة الفرعية أيضـــًا إىل أن عملية اليونيســـبيس+
بأثر علوم وتكنولوجيا الفضاء على التنمية املستدامة، وأكدت من جديد على أن نوعية احلياة على 

  ضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي.كوكب األرض أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على األنشطة امل
 لتطويرإمكانات كبرية تنطوي على واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن أنشــــــطة الفضـــــــاء   -٢٦

االقتصــــــاد واالبتكار ميكنها أن تفيد البشــــــرية من خالل املســــــامهة يف مواجهة التحديات العاملية 
من الغذائي ومحاية البيئة واإلدارة الكربى، ومنها اآلثار النامجة عن تغري املناخ وإدارة الكوارث واأل

الفعالة للموارد وتطوير النقل. ويف هذا الصدد، اتَّفقت اللجنة الفرعية على أن العمل يف إطار خطة 
أنشــطة الفضــاء من أجل تنفيذ خطة  تســخري" وخطة تنفيذها ســوف يســاعد على ٢٠٣٠"الفضــاء 

  .فيهاملستدامة الواردة وأهداف وغايات التنمية ا ٢٠٣٠ لعامالتنمية املستدامة 
 أهدافهامن أجل النجاح يف حتقيق من الضــــــروري للجنة الفرعية،  أنَّبعض الوفود  ورأت  -٢٧

أن تركز أعماهلا على جماالت مثل بناء القدرات التكنولوجية وتعزيزها ونقل التكنولوجيا  ،الرئيســــية
ها والبحوث ال ية والتخفيف من عواقب ية من الكوارث الطبيع قا لدان والو ية يف الب تكنولوجية والعلم

النامية يف إطار التعاون الدويل. ورأت تلك الوفود أيضــــــًا أنه جيب أن تترجم تطبيقات تكنولوجيا 
ــــة يف البلدان النامية، وهو ما ميكن أن يتحقق بتعزيز نقل التكنولوجيا من  ــــاء إىل منافع ملموس الفض

تكنولوجيا. ومن مث، ينبغي أن يعمل مكتب خالل بناء القدرات وإتاحة إمكانية الوصــــــول إىل ال
شكل وثيق لتقدمي املزيد من الدعم لتعزيز  شؤون الفضاء اخلارجي والدول األعضاء يف اللجنة معًا ب
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سر نقل التكنولوجيا فيما  شمال واجلنوب وكذلك فيما بني بلدان اجلنوب مما يي التعاون بني بلدان ال
نقل التكنولوجيا من خالل إجياد املزيد من الفرص  ميكنأنه  كذلكبني الدول. ورأت تلك الوفود 

إلقامة صــــــالت أكرب مع األكادمييات وبرامج طويلة األمد للزماالت الدراســــــية وحتقيق املزيد من 
 كلٍّ من الصــعيدينالتعاون بني املراكز واملؤســســات األكادميية والبحثية العاملة يف جمال الفضــاء على 

  الدويل والوطين واإلقليمي.
بعض الوفود أن التعاون الدويل ينبغي أن يكون عنصرًا أساسيًّا يف األنشطة الفضائية  ورأت  -٢٨

السلمية يف الفضاء اخلارجي، وال سيما يف البلدان النامية، وأنه ضروري يف إطار السعي إىل حتقيق 
التعاون الدويل  االستدامة يف أنشطة الفضاء باعتبارها هدفًا مشتركًا للجميع. ويف هذا الصدد، فإن

يف اجلوانب العلمية والتقنية الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يسهم 
  منها الوصول إىل فهم مشترك وتعزيز العالقات الودية فيما بني الدول األعضاء. ،يف مجلة أمور

ل من الدول  ًاعدد ألنَّاألســــف  وأعرب عن  -٢٩ اذ إجراءات من يف كثري من األحيان اختفضــــَّ
الدولية. ومن شأن هذه التنظيمية جانب واحد يف املسائل املتعلقة بأنشطة الفضاء عن اتباع اللوائح 

ـــوء نزاعات بني اجلهات الفاعلة يف الفضـــاء، ومن مث  تؤثر على فإهنا اإلجراءات أن تتســـبب يف نش
د متَّفق عليها دوليًّا بشــأن توفري األمن يف الفضــاء اخلارجي. ويف هذا الشــأن، فإن عدم وجود قواع

عدد من اجلوانب اهلامة، مثل توفري األمان يف العمليات الفضـــائية ورصـــد األجســـام واألحداث يف 
الفضــاء اخلارجي وإدارة حركة املرور الفضــائية واالســتفادة من املوارد املعدنية، ما زال يؤثر ســلبًا 

  من الناحية الوظيفية.على احلفاظ على الفضاء اخلارجي كبيئة مستقرة وآمنة 
ية  أنَّبعض الوفود  ورأت  -٣٠ ية والتقن ية العلم فاعل بني اللجنة الفرع من املهم أن يســــــتمر الت

واللجنة الفرعية القانونية بغرض تعزيز صــوغ معايري دولية ُملزمة وغري ذلك من اآلليات التنظيمية اليت 
 ٢عمل يف إطار األولوية املواضـــيعية تتصـــدى للتحديات الراهنة. ويف هذا الصـــدد، فإن من شـــأن ال

  ". ٢٠٣٠أن يثري عمل اللجنة يف إطار خطة "الفضاء  ٥٠لعملية اليونيسبيس+
وأشــارت بعض الوفود إىل املبادئ الراســخة املتعلقة بأنشــطة الفضــاء اخلارجي، ومنها مبدأ   -٣١

فضــاء اخلارجي، اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي على قدم املســاواة، ومبدأ عدم متلُّك ال
  يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، واالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي.   مبا
عدم التدخل جبميع أشكاله يف أنشطة مببدأ عرب عن رأي مفاده ضرورة االلتزام الكامل ُأو  -٣٢

  الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
اســتدامة الفضــاء يف األمد البعيد أصــبحت أكثر أمهية من أي وقت  نَّأالوفود  بعض ورأت  -٣٣

مضــى بالنظر إىل عوامل خمتلفة، منها مشــاركة جهات خمتلفة على نطاق واســع يف أنشــطة الفضــاء 
من املهم للغاية التأكد من أن مجيع  نَّواألمهية االســــــتراتيجية للفضــــــاء يف اقتصــــــادات الدول، وأ

ــــاركني يف أ ــــطة الفضــــاء يتبعون القواعد املتَّفق عليها عموما وأناملش يتاح هلم الوصــــول احلر  هنش
  واملنصف إىل الفضاء.

ضاء ينبغي أن جتري يف ظل املراعاة الواجبة   -٣٤ ستكشاف الف شطة ا ورأت بعض الوفود أنَّ أن
للمحافظة على السلم واألمن الدوليني وأنَّ الفضاء اخلارجي ال ينبغي أن يتحول إىل ساحة حرب. 
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اء ورأت تلك الوفود أيضـــًا أنَّ على الدول أن تلتزم التزامًا جديًّا مبنع قيام ســـباق تســـلح يف الفضـــ
  اخلارجي واالمتناع عن وضع أو استخدام األسلحة فيه.

ر اســتخدام الفضــاء اخلارجي على األغراض   -٣٥ وأقرَّت بعض الوفود بالفوائد املســتمدة من َقصــْ
السلمية حصرًا واستدامته، وأكَّدت جمدَّدًا أنَّ االستخدام السلمي واملستدام ضروري لصاحل األجيال 

بغي للمجتمع الدويل، يف هذا الصــــدد، أن يلتمس الســــبل والوســــائل الالزمة احلالية واملقبلة، وأنه ين
  ألمن الفضاء واملسائل املرتبطة به. األوسعلتفادي حدوث سباق تسلح، وأن يراعي املنظور 

إنشــــــاء فريق اخلرباء احلكوميني التابع لألمم املتحدة املعين مبنع  نَّعرب عن رأي مفاده أُأو  -٣٦
املعنون "تدابري  ،٧٢/٢٥٠الفضـــاء اخلارجي، وفقًا لقرار اجلمعية العامة  حدوث ســـباق تســـلح يف

عملية أخرى ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي"، ميكن أن حيقق نتائج إجيابية تسهم يف 
  من األسلحة.منع قيام سباق للتسلح يف الفضاء اخلارجي وحيافظ عليه خاليًا 

هامش   -٣٧ ية على  تال هنا للجهات اليت نظمت األحداث ال نا ية عن امت وأعربت اللجنة الفرع
  دورهتا احلالية:

اء لالحتفال باليوم الدويل دحلقة نقاش رفيعة املســــــتوى عقدت خالل وقت الغ  (أ)  
  للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم، نظمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

ــــــتدامة الطويلة األمد: حدث جان  (ب)   يب عن "تنفيذ املبادئ التوجيهية بشـــــــأن االس
  اخلربات والتحديات"، نظَّمته الربازيل وجنوب أفريقيا والنمسا، بدعم من مؤسسة العامل اآلمن؛

حدث جانيب بشــأن "الفضــاء كعنصــر متكني"، اســتضــافته البعثة الدائمة لرومانيا   (ج)  
  بدعم من وكالة الفضاء الرومانية؛

حدث جانيب بشـــأن "الطريق صـــوب اإلدارة العملياتية حلركة املرور الفضـــائية"،   (د)  
  نظَّمه املعهد األورويب لسياسات الفضاء؛

حدث جانيب بشــأن "التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي واليابان بشــأن   )(ه  
العليا يف جمال  وبرنامج الدراســــــات ‘كيبوكيوب’مبادرات بناء القدرات: كينيا كمثال من خالل 

  تكنولوجيات السواتل النانوية"، نظَّمته اليابان ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛
حدث جانيب بشـــــأن "ممر املعلومات الفضـــــائية: التعاون املفيد جلميع األطراف"،   (و)  

  نظَّمته الصني؛
  حدث جانيب بشأن "الكون املفتوح"، نظَّمته أوروغواي وإيطاليا والربازيل؛  (ز)  
حدث جانيب بشــأن "اإلعداد ملســتقبل العمل يف قطاع الفضــاء اجلوي: التحديات اليت   (ح)  

  تواجه تعزيز التنوع"، شاركت يف تنظيمه وكالة الفضاء األوروبية واملعهد األورويب لسياسات الفضاء؛ 
عامًا"،  ٥٠حلدث السينمائي الذي استغرق إعداده : ا١١"أبولو حدث جانيب لعرض   (ط)  
  الواليات املتحدة؛ نظَّمته

  .نظَّمته البعثة الدائمة للواليات املتحدةمعرض "اجلولة الكربى"،   (ي)  
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    التقارير الوطنية  -دال  
أحــاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــًا مع التقــدير بــالتقــارير املقــدَّمــة من الــدول األعضــــــــاء   -٣٨

)A/AC.105/1189 ،A/AC.105/1189/Add.1 ،A/AC.105/1189/Add.2 ،(االجتمـــاع  وبورقـــات
)A/AC.105/C.1/2019/CRP.3و ،CRP.5 ،وCRP.6من  ٤لكي ينظر فيهــا يف إطــار البنــد  ) املعــدة

ية".  طة الوطن ــــــ مة عن األنش قدَّ قارير امل عام لآلراء وعرض للت بادل  جدول األعمال، املعنون "ت
ـــنوية عن  وأوصـــت اللجنة الفرعية بأن تواصـــل األمانة دعوة الدول األعضـــاء إىل تقدمي تقارير س

  أنشطتها الفضائية.
    

اخلارجي  ملخَّص أعمال الفريق العامل املعين خبطة جلنة استخدام الفضاء  -هاء  
    "٢٠٣٠األغراض السلمية بشأن "الفضاء  يف
جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية يف دورهتا احلادية  ملا قرَّرتهوفقًا   -٣٩

" يف إطار بند جديد يف ٢٠٣٠، أنشــئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء ٢٠١٨والســتني يف عام 
جدول أعمال  يف، وســــيظل البند مدرجًا ‘"٢٠٣٠ضــــاء الف’"خطة  عنوانهجدول أعمال اللجنة، 

  ). ٣٦٤-٣٥٨، الفقرات A/73/20( ٢٠٢٠اللجنة حىت انعقاد دورهتا الثالثة والستني يف عام 
الدورة الســــادســــة واخلمســــني للجنة الفرعية العلمية  جلســــاته أثناءوعقد الفريق العامل   -٤٠
جللســاته  ًاملخصــلتقنية وفقًا للوالية اليت أســندهتا إليه اللجنة. ويتضــمن املرفق [...] هبذا التقرير وا

هذه الدورة، وكذلك خطة العمل وطرائق العمل اليت اتَّفق عليها الفريق العامل يف االجتماع  أثناء
  .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١١إىل  ٧املعقود يف فترة ما بني الدورات من 

    
    الندوة   -واو  

 ٢٠٠٧وفقًا لالتفاق الذي توصــــلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام   -٤١
)A/AC.105/890 ٢٠١٨)، واللجنة يف دورهتا احلادية والســــــتني، عام ٢٤، املرفق األول، الفقرة 
)A/73/20 طقس الفضاء )، عقدت ندوة نظمتها جلنة أحباث الفضاء حول موضوع "٢١٨، الفقرة

  . ٢٠١٩شباط/فرباير  ١١والسواتل الصغرية" يف 
لذي أدىل مبالحظات   -٤٢ يد، ا عة أوميو، الســــــو جام مان أوبينورث، من  ندوة هر وترأس ال

سا، الواليات املتحدة. وتكلم  سوفا، من نا شا كوزنيت ضاحيًّا نيابة عن ما ضًا إي ستهاللية وقدم عر ا
وكليزيو ماركوس دي  مان، من جامعة ألربتا، كندا؛أيضـــًا جيمس ســـبان، من ناســـا؛ وإيان آر. 

ناردين، من املعهد الوطين ألحباث الفضاء، الربازيل؛ ومامورو إيشي، من املعهد الوطين لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصــــاالت، اليابان؛ وكريســــتينا بليناكي والفريق العامل املعين بطقس الفضــــاء التابع 

اليا؛ وماريو إم. بيســي، من خمترب "راذرفورد أبلتون" املعين بالفضــاء، لوكالة الفضــاء اإليطالية، إيط
من منظمة البحوث واالبتكار يف اململكة املتحدة التابعة ملجلـــــس مـــــرافق العـــــلم والتكنولوجـــــيا، 

  ؛ وشارفات قاضيموفا، من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. )UKRI-STFC( اململكة املتحدة
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والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ الندوة قد ســامهت يف التوعية باســتخدام الســواتل   -٤٣
ــــني املعرفة التقنية والبحوث العلمية يف جمال ظواهر  من أجلالصــــغرية وتطبيقاهتا  ــــلة حتس مواص

  طقس الفضاء.
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -زاي  
رعية يف البنود املعروضــــــة عليها، اعتمدت، يف جلســــــتها [...] بعد أن نظرت اللجنة الف  -٤٤

، تقريرها املوجَّه إىل جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف ٢٠١٩املعقودة يف [...] شــــباط/فرباير 
  األغراض السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياهتا املبيَّنة يف الفقرات الواردة أدناه.

 


