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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   األغراض السلميةيف

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  سة واخلمسونداسالدورة ال

     ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  مشروع التقرير    

 
  طقس الفضاء  -ثامنًا  

من  ١٠الفرعية العلمية والتقنية يف البند نظرت اللجنة ، ٧٣/٩١وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١
  جدول األعمال، املعنون "طقس الفضاء".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وأملانيا وإندونيســـيا  ١٠وتكلَّم يف إطار البند   -٢
وإيطاليا وجنوب أفريقيا وشــــــيلي والصــــــني وكندا وكولومبيا واملكســــــيك والنرويج واهلند 

واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضـــــاء أخرى كلمات والواليات املتحدة 
  تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣
"فرص يف علوم الفضــاء والغالف اجلوي لدى املعهد الوطين للبحوث الفضــائية"،   (أ)  

  ل؛قدَّمه ممثل الربازي
ـــــية   (ب)   ـــــمس األرضـــــية:  -"الربنامج العلمي املقبل للجنة العلمية املعنية بالفيزياء الش
  األرضية؛ -"، قدَّمه املراقب عن اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية ٢٠٢٣-٢٠١٩

  "، قدَّمه ممثل أوكرانيا؛٢٠١٨"أنشطة أوكرانيا يف جمال طقس الفضاء يف عام   (ج)  
األرضــية"، قدَّمه  -ســرا األخرية واملقبلة يف جمال الفيزياء الشــمســية "أنشــطة ســوي  (د)  

  األرضية؛ -املراقب عن اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية 
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"املمارسات العلمية يف جمال طقس الفضاء كخدمة للمجتمع يف جنوب أفريقيا"،   (ه)  
  قدَّمته ممثلة جنوب أفريقيا.

ورحبت اللجنة الفرعية بندوة جلنة أحباث الفضاء حول طقس الفضاء والسواتل الصغرية،   -٤
، على هامش الدورة احلالية، واليت حلل فيها املشـــاركون ٢٠١٩شـــباط/فرباير  ١١اليت ُعقدت يف 

االحتياجات املتعلقة باســتخدام الســواتل الصــغرية يف رصــد طقس الفضــاء وإجراء البحوث بشــأنه، 
  تاحة يف هذا الصدد.والفرص امل

وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ طقس الفضاء، الناشئ عن التغيُّرات الشمسية، ميثل شاغًال   -٥
دوليًّا، بسبب ما ميكن أن يشكله من خطر على النظم الفضائية والرحالت الفضائية املأهولة والبىن 

ة متزايدة. ومن مثَّ، يلزم معاجلته من التحتية األرضـية والفضـائية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصـور
منظور عاملي، من خالل التعاون والتنسيق الدوليني، لكي يتسىن التنبؤ بأحداث طقس الفضاء، اليت 
ميكن أن تكون شديدة الوطأة، وختفيف آثارها، هبدف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف 

  األمد البعيد.
الفرعية على أمهية بناء إطار دويل بشــأن طقس الفضــاء، ويف هذا الصــدد، شــدَّدت اللجنة   -٦

ضيعية  ضمن إطار األولوية املوا سألة قد جرى تناوهلا  شارت إىل أنَّ هذه امل سبيس ٤وأ  ٥٠+لليوني
ضطلع  ضاء). وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للعمل الذي ا (اإلطار الدويل خلدمات طقس الف

  اء، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية.به فريق اخلرباء املعين بطقس الفض
ــــــائل موثوقة وعالية النوعية   -٧ ــــــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ هناك حاجة إىل وجود وس وأش

ودقيقة للتنبؤ بطقس الفضـــــــاء، وإىل مشـــــــاركة بلدان من مجيع أحناء العامل يف عمليات القياس 
  وخدمات التنبؤ الفضائية واألرضية.

شارت اللجنة  -٨ الفرعية أيضًا إىل عدد من األنشطة الوطنية والدولية املضطلع هبا يف جمال  وأ
إجراء البحوث والتعليم والتدريب من أجل حتســــــني الفهم العلمي والتقين آلثار طقس الفضــــــاء 

  السلبية، ومن مثَّ، تدعيم الصمود العاملي يف مواجهة تلك اآلثار.
ق تنســيقي دويل خمصــَّص لشــؤون طقس الفضــاء، نَّها تؤيد إنشــاء فريإوقالت بعض الوفود   -٩

ن التعاون والتنســـــيق  ضـــــمن حدود املوارد املوجودة. ورأت أنَّ مثل ذلك الفريق ميكن أن حيســـــِّ
ضمن إطار  سلبية،  ضاء ال صمود العاملي يف مواجهة آثار طقس الف سهم يف تعزيز ال الدوليني، وأن ي

  ".٢٠٣٠ركيزة جمتمع الفضاء من خطة "الفضاء 
األنشــــــطة املتعلقة بطقس الفضـــــــاء ميكن أن تؤثر على حركة  نَّرأت بعض الوفود أو  -١٠

الطريان، وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن تشوِّش على االتصاالت ذات التردد العايل وأن تعطِّل 
  املالحة الساتلية.

ويف هذا الصـــــــدد، أحاطت اللجنة الفرعية علمًا بإنشـــــــاء احتاد عموم أوروبا خلدمات   -١١
ــــــتعم ال معلومات طقس الفضــــــاء ألغراض الطريان. وكانت منظمة الطريان املدين الدويل قد اس

اختارت االحتاد كواحد من املراكز العاملية الثالثة ملعلومات طقس الفضــــاء اليت تزوِّد الطريان املدين 
مبعلومات عن أحداث طقس الفضــــاء اليت ميكن أن تؤثر على االتصــــاالت واملالحة وعلى صــــحة 
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رين وأفراد الطاقم. كما الحظت اللجنة الفرعية إنشـــــاء مركزين إقليميني لإلنذار بأحداث املســـــاف
  طقس الفضاء يف االحتاد الروسي وجنوب أفريقيا.

رصـــد أحداث طقس الفضـــاء واإلنذار بوقوعها يتطلب درجة  نَّوُأعرب عن رأي مفاده أ  -١٢
مثَّ، ينبغي ملنظمة الطريان املدين عالية من التكامل بني بيانات الرصــــد األرضــــي والفضــــائي. ومن 

ضاء من أجل توفري خدمات  شاء املراكز العاملية لرصد طقس الف الدويل (اإليكاو)، عند النظر يف إن
اإلنذار بطقس الفضاء الرامية إىل ضمان أمان حركة الطريان، أن تستفيد استفادة تامة من القدرات 

  .الرصدية للدول األعضاء ومزايا موقعها اجلغرايف
رغم ما ُأحرز من تقدم علمي يف جمال طقس الفضــــــاء، ينبغي  نهوُأعرب عن رأي مفاده أ  -١٣

مواصــلة النظر يف وضــع خطة بديلة لتخفيف آثار االنفجارات الشــمســية الشــديدة التأثري، بصــرف 
  النظر عن قدرة تلك اخلطة على التنبؤ بوقت وقوعها وشدَّهتا وتأثريها على األرض.

جنة الفرعية أنَّ اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية بشـــــأن طقس الفضـــــاء قد والحظت الل  -١٤
ضيع اليت ُطرحت للمناقشة  عقدت اجتماعًا على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية. وكانت املوا
سيقها واالستخدام العمليايت لبيانات طقس  شغيلها وتن صفائف أجهزة املبادرة الدولية وحالة ت هي 

حظت اللجنة الفرعية أيضـــًا أنَّ من املزمع أن تنظِّم املبادرة الدولية حلقة عمل يف مقر الفضـــاء. وال
تهاملركز الدويل للفيزياء النظرية يف  . وســـيكون ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤-٢٠، إيطاليا يف الفترة تريســـْ

 الغرض من حلقة العمل، اليت سيدعمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، هو توعية الدول األعضاء
  بأمهية التأثري الذي حيدثه طقس الفضاء.

شــــباط/فرباير، قدَّم مقرِّر فريق اخلرباء  ١٥للجنة الفرعية، املعقودة يف  ٩٠٣ويف اجللســــة   -١٥
املعين بطقس الفضــاء تقريرًا بشــأن ما أحرزه فريق اخلرباء من تقدُّم خالل االجتماعات اليت عقدها 

   على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية.
عاود فريق اخلرباء تأكيد التزامه باهلدف املتمثل يف حتســــــني اخلدمات الدولية يف جمال و  -١٦

طقس الفضـــاء، والذي ســـيتحقَّق من خالل تيســـري التنســـيق بني خمتلف اجلهات الدولية املعنية يف 
  سياق تنفيذها للمشاريع املشتركة اخلاصة بذلك.

  ت التركيز التالية:ويف هذا الصدد، حدد فريق اخلرباء جماال  -١٧
  تشجيع تعزيز وتطوير شبكة دولية لإلنذار بطقس الفضاء؛   (أ)  
  الترويج ملواصلة التطوير الفعَّال خلدمات طقس الفضاء تلبيًة الحتياجات املستعملني؛  (ب)  
  تشجيع اعتراف الدول األعضاء بأمهية طقس الفضاء وخماطره؛  (ج)  
  ط وطنية بشأن طقس الفضاء؛تشجيع الدول األعضاء على صوغ خط  (د)  
تعزيز صـــــون خدمات طقس الفضـــــاء وتلبية االحتياجات الرئيســـــية يف عمليات   (ه)  

  القياس الالزمة؛
  تشجيع الدول األعضاء على إجناز التقييمات املتعلقة مبخاطر طقس الفضاء وآثاره؛  (و)  
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  حمسَّنة.دعم وتشجيع إجراء حبوث جديدة واالنتقال إىل خدمات تشغيلية   (ز)  
وقد اتَّفق فريق اخلرباء على أنَّ املبادئ التوجيهية اخلاصـــة بطقس الفضـــاء املندرجة ضـــمن   -١٨

 ١٦-إطار اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وخصــوصــًا املبدأين التوجيهيني باء
  ل.، سوف متثِّل األساس الذي يستند إليه تعزيز الصمود العاملي يف املستقب١٧-وباء
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالتقرير عن أعمال فريق اخلرباء. ويف هذا الصــدد، أوصــت   -١٩

اللجنة الفرعية بأن يواصـــــل فريق اخلرباء، الذي مجع بني الكيانات املعنية، عمله وفقًا للتوصـــــيات 
  ).A/AC.105/C.1/2019/CRP.12الواردة يف التقرير املرحلي لفريق اخلرباء (

    
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -عاشرًا  

من جــدول  ١٢، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢٠
  األعمال املعنون "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد".

رجنتني وأســـتراليا من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي واأل ١٢وتكلم يف إطار البند   -٢١
وأملانيا وإندونيســيا والربازيل ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وســويســرا والصــني وفرنســا وكندا 
واملكسيك واململكة املتحدة والنمسا ونيوزيلندا واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلمت أيضًا 

تاريكا، نيابًة عن جمموعة دول أمر ــــــ يكا الالتينية والكارييب. وأثناء يف إطار هذا البند ممثلة كوس
  التبادل العام لآلراء، تكلم بشأن هذا البند أيضًا ممثلو دول أعضاء أخرى.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٢
"أنشــــــطة توحيد املقاييس اليت تقوم هبا املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس من أجل   (أ)  

  استدامة األنشطة الفضائية"، قدَّمه املراقب عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛
حدة   (ب)   ثل الواليات املت مه مم قدَّ ية"،  خدم يات  قاء وعمل يات الت يذ عمل حتاد لتنف "ا

  واملراقب عن مؤسسة العامل اآلمن؛
  ا؛"أنشطة اإليسا يف جمال الفضاء النظيف"، قدَّمته املراقبة عن اإليس  (ج)  
ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد"،   (د)   "مسامهات القطاع اخلاص يف ا

  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛
"تشــجيع االســتكشــاف املســتدام للفضــاء باســتخدام طريقة االســتغالل املوضــعي   (ه)  

  ".For All Moonkindللموارد يف ختفيف أثر أعمدة املوائع"، قدَّمته املراقبة عن منظمة "
  وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٢٣

ــــــتدامة أنشــــــطة الفضــــــاء   (أ)   ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين باس
اخلارجي يف األمد البعيد، عنواهنا "مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 

  )؛A/AC.105/C.1/L.366البعيد" (
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ــــــتدامة أنشــــــطة الفضــــــاء ورقة   (ب)   عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين باس
اخلارجي يف األمد البعيد، عنواهنا "مشروع مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

  ).A/AC.105/C.1/L.367يف األمد البعيد" (
أنشــطة الفضــاء اخلارجي واتَّفقت اللجنة الفرعية على أمهية مواصــلة العمل بشــأن اســتدامة   -٢٤

  يف األمد البعيد.
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير اجلهود اليت بذهلا رئيس الفريق العامل املعين باســتدامة   -٢٥

أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي انتهت واليته اآلن ولكنَّه قام بإرشــاد الوفود طوال 
  أكثر من مثاين سنوات من املناقشات.

وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف   -٢٦
األمد البعيد قد اضــطلع بأعمال بالغة األمهية للترويج ملعايري عملية غري ُملِزمة متثِّل ممارســة تشــتدُّ 

الثقة بني احلاجة إليها يف جمال دبلوماســية الفضــاء، وهي ممارســة قد أســهمت يف بناء الشــفافية و
  الدول األعضاء.

وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ العمل املضــطلع به يف الســنوات األخرية بشــأن اســتدامة أنشــطة   -٢٧
الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد كان له تأثري كبري على عمل اللجنة، إذ أنعش قدرهتا التفاوضـــــية، 

  سعي إىل حتقيق توافق اآلراء والتوصُّل إليه.ورسَّخ مبدًأ مهمًّا تسترشد به املناقشات يف فيينا، وهو ال
ل إليه يف عام   -٢٨  ٢١بشـــأن ديباجٍة و ٢٠١٨ورحَّبت بعض الوفود بتوافق اآلراء الذي ُتوصـــِّ

  مبدًأ توجيهيًّا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ــــ  -٢٩ وصِّل إىل توافق يف اآلراء اليت ُت ٢١ورأت بعض الوفود أنَّ الديباجة واملبادئ التوجيهية الـ

، ينبغي أن ُتعتمد من جانب اللجنة وأن ُتعرض A/AC.105/C.1/L.366بشــــأهنا، والواردة يف الوثيقة 
  على اجلمعية العامة إلقرارها.

ــــــ   -٣٠ اليت ُتوصِّل إىل توافق  ٢١ورأت بعض الوفود أنَّ فقرات الديباجة واملبادئ التوجيهية الـ
) ينبغي أن ُتعرض على اللجنة العتمادها يف دورة اللجنة A/AC.105/C.1/L.366يف اآلراء بشـــــأهنا (

الثانية والستني، وأنَّه ينبغي أن ُتوضع يف نفس الدورة آلية تتناول جوانب خمتلفة من استدامة أنشطة 
الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وأشـــارت تلك الوفود إىل أنَّ رئيس اللجنة ووفد جنوب أفريقيا 

  تعداد لعقد مشاورات غري رمسية هبذا الشأن بغية العمل مع مجيع الوفود املهتمة.على اس
) ينبغي A/AC.105/C.1/L.366( ٢١ورأى أحد الوفود أنَّ الديباجة واملبادئ التوجيهية الـ  -٣١
ــالنظر إىل أنَّ  أال ــة، ب ــة أو اللجن ــة الفرعي ــل اللجن ــاده من ِقب ــائي املقرَّر اعتم ــاتج النه ُتعترب الن
العامل املعين باســــــتدامة أنشــــــطة الفضـــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد مل ُيبلغ عن نتائج   فريقال

 ٢١الـــــبه. ورأى ذلك الوفد أيضًا أنَّ الديباجة واملبادئ التوجيهية  الذي ُكلِّف  النحو  على عمله
ل إىل توافق يف اآلراء بشــــــأن  متَّ توجيهية مبادئ  ينبغي أن ُتعترب مبثابة ها، يف حني التوصــــــُّ نصــــــِّ

ـــــ أنَّ ) ينبغي أن ُتعترب مبثابة مبادئ توجيهية A/AC.105/C.1/L.367املتبقية ( ٧املبادئ التوجيهية الـ
ها، وينبغي أن تســتمر بشــأهنا املفاوضــات. وأشــار  ل إىل توافق يف اآلراء بشــأن نصــِّ مل يتم التوصــُّ
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باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف  الوفد كذلك إىل أنَّ العمل بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة
  .توخي الصربمع األمد البعيد ينبغي أن يستمر 

وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه نظرًا لتطوُّر بيئة الفضــاء اخلارجي وســرعة تغيُّرها، وما يتَّصــل   -٣٢
بذلك من تكنولوجيات، أخذت املبادئ التوجيهية الســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد 

  ُتصبح أداة متزايدة األمهية للحفاظ على سيادة القانون يف الفضاء اخلارجي. البعيد
ـــتمرار إمكانية الوصـــول إىل الفضـــاء اخلارجي هو أمر بالغ   -٣٣ وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ اس

األمهية لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة. ومن مثَّ فإنَّ تنفيذ املبادئ التوجيهية الســــتدامة أنشــــطة 
  اخلارجي يف األمد البعيد هو أمر مهم، ال للدول اُملطلقة فحسب، بل للبشرية مجعاء.الفضاء 

ورأى أحد الوفود أنَّه ينبغي للدول أن متضي ُقدمًا وأن تنفذ، على الصعيد الوطين، املبادئ   -٣٤
. ورأى ذلك جتارهباتتبادل املعلومات عن التوجيهية اليت متَّ التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا، وأن 

الوفد أيضًا أنَّ من شأن تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية أن يشجع االستخدام اآلمن واملسؤول للفضاء 
اخلارجي وأن يضــفي مزيدًا من الشــرعية على عمل اللجنة، ويف الوقت نفســه، أن يزيد من اخنراط 

  الدول األعضاء بنشاط يف أعمال هذه اهليئة الفريدة.
لفرعية علمًا بعدد من التدابري اليت اتُّخذت أو جيري اتِّخاذها من أجل وأحاطت اللجنة ا  -٣٥

اليت متَّ التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا، ضمن إطار الفئات التالية:  ٢١تنفيذ املبادئ التوجيهية الـ
 (أ) اإلطار الســياســايت والتنظيمي لألنشــطة الفضــائية؛ (ب) أمان العمليات الفضــائية؛ (ج) التعاون
وبناء القدرات والتوعية على الصــــــعيد الدويل؛ (د) البحث والتطوير يف املجالني العلمي والتقين. 
ومشلت تلك التدابري، ضمن مجلة أمور، تنقيح التشريعات الداخلية ذات الصلة؛ وحتسني إجراءات 

ضائية؛ وإج سة الف سيا ضائية؛ وتنفيذ التوجيهات الوطنية املتعلقة بال سجيل األجسام الف راء حبوث ت
بشــأن احلطام الفضــائي؛ وإعداد خطط لبدء تشــغيل رادار جديد للتوعية بأحوال الفضــاء ومنظومة 
مقاريب بصــرية؛ وإجناز بناء نظام بصــري لدوريات واســعة النطاق لرصــد املوجودات الفضــائية؛ 

املية لشؤون واملشاركة يف احتادات متعددة األطراف عيَّنتها منظمة الطريان املدين الدويل كمراكز ع
طقس الفضــاء لتوفري إرشــادات بشــأن طقس الفضــاء؛ وقيادة امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضــاء يف 

  .اإلعالميةآسيا واملحيط اهلادئ؛ وإشراك عامة الناس عرب مجيع املنصات 
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ حدثًا جانبيًا على مأدبة غداء قد انعقد حتت عنوان   -٣٦

"املبادئ التوجيهية الســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد: جتارب التنفيذ وحتدياته". وقد 
اشــتركت يف تنظيمه الربازيل وجنوب أفريقيا والنمســا بدعم من مؤســســة العامل اآلمن. وقد اشــتمل 

وفرنســـــا  احلدث على إســـــهامات من جانب مناظرين من أملانيا والربازيل وجنوب أفريقيا والصـــــني
وكندا ونيوزيلندا، وركَّز على خطط التنفيذ اخلاصـــــة بالدول املتمايزة من حيث مســـــتوى القدرات 

  التقنية والتنظيمية يف جمال الفضاء وعلى جتارب تلك الدول والتحديات اليت تواجهها.
تعلقة ميكن للدول أن تبدأ طوعًا يف تنفيذ املبادئ التوجيهية امل أنَّهوُأعرب عن رأي مفاده   -٣٧

باســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد إىل أقصـــــى حد ممكن عمليًّا، مبا يتوافق مع 
  احتياجاهتا وظروفها وقدراهتا اخلاصة.
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ورأى أحد الوفود أن ديباجة املبادئ التوجيهية ترسي إطارًا إجيابيًّا متكينيًّا، ُيفترض أن ميثِّل   -٣٨
فيذها. وأشار ذلك الوفد أيضًا إىل أنَّ الكثري من العناصر املجسَّدة أساسًا لتفسري تلك املبادئ وتن

  يف السياسة واالستراتيجية الفضائية األفريقية يِرد أيضًا يف الديباجة واملبادئ التوجيهية املعمول هبا.
ــــــوف ميثِّل حتديًا كبريًا،   -٣٩ ورأت بعض الوفود أنَّ تنفيذ املبادئ التوجيهية املتواَفق عليها س

وخصـــوصـــًا للبلدان اليت بدأت مؤخرًا مشـــاركتها يف األنشـــطة الفضـــائية. ورأت تلك الوفود أنَّه 
سـيكون من الضـروري وجود دعم من املجتمع الدويل، ألنَّ التصـدي هلذا التحدي سـوف يتطلَّب 

  حلوًال عاملية والتزامًا من جانب مجيع البلدان.
الدول قادرة على أن تقرِّر بصـــــورة مســـــتقلة  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي أن تكون  -٤٠

ـــــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد وفقًا  كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باس
لنظمها القانونية املحلية، ومراحل التنمية اليت مترُّ هبا، وقدراهتا التكنولوجية، وكفاءهتا التنظيمية، 

مفرطة التســـاهل أو مفرطة التشـــدُّد على صـــناعاهتا الفضـــائية، مع  تفاديًا لفرض ضـــوابط تنظيمية
مراعاة اآلثار املالية املقبولة واملعقولة املترتبة على ذلك، واالعتبارات األخرى، وكذلك احتياجات 

  البلدان النامية ومصاحلها.
توصـــــل إىل ورأت بعض الوفود أنَّه ينبغي مواصـــــلة العمل على املبادئ التوجيهية اليت مل ُي  -٤١

توافق يف اآلراء بشــأهنا أثناء والية الفريق العامل املعين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد 
البعيد. ورأت تلك الوفود أيضًا أنَّ هذه املناقشات بشأن املبادئ التوجيهية ميكن أن تدعِّم األعمال 

  اليت سبق االضطالع هبا. 
ملناســب إنشــاء فريق عامل يتوىل وضــع إجراءات واضــحة وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ من ا  -٤٢

الســـــتعراض املبادئ التوجيهية وحتديثها واســـــتحداث ودراســـــة مبادئ توجيهية مقترحة جديدة، 
ضاء اخلارجي  شطة الف ستدامة أن صرًا مكمًال لبند جدول أعمال اللجنة الفرعية املتعلق با ليكون عن

  جتارهبا يف جمال تنفيذ تلك املبادئ. ل املعلومات عنتباديف األمد البعيد، يتيح للدول األعضاء 
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه إذا كان ُيراد إنشـــاء فريق عامل جديد فينبغي أال تكون واليته   -٤٣

ل إىل توافق بشــأهنا، بل أن تكون والية الفريق  قاصــرة على املبادئ التوجيهية الســبعة اليت مل ُيتوصــَّ
  ظر يف بنود وأفكار جديدة، مثل إدارة حركة املرور الفضائية.العامل اجلديد مفتوحة للن

وُأعرب عن رأي مفاده أن ُينشــــأ فريق عامل دائم، يتبع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أو   -٤٤
جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية، وأن ُتناط به والية مالئمة، وأن تكون له 

ستعراض وحتديث املبادئ قواعد إجرائية حمدَّدة ب وضوح وشفَّافة، هبدف االضطالع مبا يلي: (أ) ا
ل إىل توافق يف اآلراء بشـــأهنا؛ (ب) مواصـــلة املفاوضـــات بشـــأن املبادئ  التوجيهية اليت متَّ التوصـــُّ

ل إىل  يتســنالتوجيهية اليت تتناول مســائل هامة متَّصــلة بأمان العمليات الفضــائية، واليت مل  التوصــُّ
ها أثناء والية الفريق العامل نظرًا لضــــيق الوقت املتاح؛ (ج) صــــياغة توافق يف  اآلراء بشــــأن نصــــِّ

توصـــــيات موجَّهة إىل الدول األعضـــــاء بشـــــأن تنفيذ املبادئ التوجيهية؛ (د) النظر يف املقترحات 
ات ومناقشــة آليات هتدف إىل حتســني تبادل املعلوم (ه)املقدَّمة بشــأن املبادئ التوجيهية اجلديدة؛ 

عن األجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي، ويكون اهلدف النهائي الذي تسعى إىل حتقيقه تلك 
  اآلليات هو تعزيز أمان العمليات الفضائية.
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أحد الوفود أن ُتنشأ ضمن إطار بند جدول األعمال املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء  ورأى  -٤٥
املشاكل والتحديات اجلديدة يف جمال حوكمة أنشطة اخلارجي يف األمد البعيد آلية عمل دائمة حلل 

أنَّ تلك اآللية ينبغي أن تســتند إىل االحتياجات الفعلية أيضــًا الفضــاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد 
  والتطوُّرات يف تكنولوجيا الفضاء، وأن تعزز الثقة والتعاون املتبادلني.

ــــــتئناف احلوار مع الدول املهتمة وُأعرب عن رأي مفاده أن تكون الدول منفتحة على ا  -٤٦ س
ـــ تبيناألخرى حول مبادرة ميكن أن  اليت أمكن التوصل إىل  ٢١على الديباجة واملبادئ التوجيهية الـ

توافق بشأهنا، بالنظر إىل أنَّ ذلك سيكون مبثابة جتسيد سياسي لاللتزام العاملي بسلوك مسؤول يف 
  ميدان الفضاء.

يف ســــياق  ٢ترحات املقدَّمة ضــــمن نطاق األولوية املواضــــيعية أحد الوفود أنَّ املق ورأى  -٤٧
ملعاجلة الترابطات بني حصـــيلة مناقشـــات الفريق العامل املعين باســـتدامة  ٥٠+عملية اليونيســـبيس

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واملعاهدات واملبادئ وسائر الصكوك املندرجة ضمن نطاق 
ــــطة الفضــــاء اخلارجي ينبغي أن حتظى بالتأييد. ورأى ذلك النظام القانوين الدويل ال ذي حيكم أنش

  الوفد أيضًا أنَّه ينبغي تأييد إنشاء آلية ملواصلة معاجلة هذا املوضوع داخل اللجنة.
ل إىل توافق يف اآلراء بشــأن النهوج واحللول اليت حتقِّق األمان  ورأى  -٤٨ أحد الوفود أنَّ التوصــُّ

واألمن يف أنشـطة الفضـاء اخلارجي سـوف يتطلَّب إرادة سـياسـية حقيقية. ورأى ذلك الوفد أيضـًا 
ســؤولية حبس من املأنَّ اجلهات املشــاركة يف األنشــطة الفضــائية حتتاج إىل عدَّة أمور منها أن ختتار 

من بني األدوات واألساليب اليت قد تستخدمها يف االضطالع بأنشطتها يف  -األدوات واألساليب 
تضـــــمن أمان العمليات الفضـــــائية، وحتول دون حدوث من شـــــأهنا أن اليت  -الفضـــــاء اخلارجي 

  تداخالت ضارة باألنشطة الفضائية لسائر الدول األخرى.
يف املســتقبل، أكثر من أي وقت مضــى، وجود جمموعة وُأعرب عن رأي مفاده أنه ســيلزم   -٤٩

من قواعد السلوك يف الفضاء ومن املمارسات اجليِّدة يف هذا املجال. وسيكون من الضروري وضع 
رؤية واضـــحة ومشـــتركة للتحديات الراهنة واملقبلة، واســـتبانة املعايري أو املمارســـات الفضـــلى أو 

لتحسني بيئة الفضاء، سواء يف شكل قواعد ملزمة قانوًنا أو التوصيات أو املبادئ التوجيهية الالزمة 
  قواعد غري ملزمة أو تدابري لتعزيز الشفافية وبناء الثقة.

ــــتدامة أنشــــطة   -٥٠ وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ التدابري اليت يتَّخذها املجتمع الدويل بشــــأن اس
هي: (أ) أنَّ تطوير األنشــــطة  الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أن تســــتند إىل عدة مبادئ،

 قانونيًّاالفضــائية جيب أن حيترم ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل املنطبق، واللذين يوفران إطارًا 
كافيًا ومناسبًا؛ (ب) ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار طابع األنشطة الفضائية املزدوج، وكذلك احلاجة 

سياق الربامج الفضائية املدنية والعسكرية على حٍد سواء؛ إىل تعزيز االستخدام املسؤول للفضاء يف 
(ج) جيب أن تكون أي تدابري ُتتَّخذ هبذا الشأن فعَّالة وبراغماتية ومستدامة، وأن تكون قادرة على 
حتقيق منافع ملموســــة وقابلة للقياس يف احلال؛ (د) جيب أن تكون تدابري املجتمع الدويل جزءًا من 

ـــ ـــعى البحث عن ممارس ـــفافية بني اجلهات الفاعلة وإىل احلدِّ من مس ات هتدف إىل زيادة الثقة والش
  احتماالت سوء التفاهم أو التصعيد.
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  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -حادي عشر
من جــدول  ١٣، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٥١

  "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي".األعمال، املعنون 
ضمن إطار البند   -٥٢ من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي والصني والواليات  ١٣وتكلَّم 

ــــــتاريكا، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب.  املتحدة األمريكية، وكذلك ممثل كوس
  ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى

وأشــــــارت اللجنة الفرعية إىل الذكرى الســــــنوية العاشــــــرة العتماد إطار األمان اخلاص   -٥٣
بتطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي. وكانت اللجنة املعنية مبعايري األمان التابعة 

وافقت أيضــــًا على إطار األمان يف اجتماعها اخلامس والعشــــرين  للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد
َع دول ومنظمة ٢٠٠٩املعقود يف نيســان/أبريل  . ويف هذا الصــدد، رحَّبت اللجنة الفرعية بأنَّ ِبضــْ

حكومية دولية واحدة تقوم حاليًّا بإعداد صــكوك قانونية وتنظيمية بشــأن أمان اســتخدام مصــادر 
اخلارجي تأخذ بعني االعتبار حمتويات ومقتضــــــيات املبادئ املتصــــــلة  القدرة النووية يف الفضــــــاء

باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر 
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، أو تنظر يف إعداد صكوك من هذا القبيل.

أحد الوفود أنَّ املبادئ وإطار األمان يوفِّران أســاســًا شــامًال لدعم االســتخدام اآلمن  ورأى  -٥٤
ـــادات اليت يوفِّرها إطار األمان تتيح اتِّباع وملصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي،  أنَّ اإلرش

تلك املبادئ. هنوج جديدة إزاء األمان تســتند إىل اســتمرار تطوُّر املعارف واملمارســات منذ اعتماد 
ـــــمح إطار األمان للدول واملنظمات احلكومية الدولية بابتكار هنوج جديدة  وعالوة على ذلك، يس
ع املعارف واملمارســات الفضــلى املكتســبة من التجربة، وتفضــي من مثَّ إىل حتســني  تســتند إىل توســُّ

ســتخدام مصــادر القدرة مســتمر ملســتوى األمان. ورأى ذلك الوفد أيضــًا أنَّ الفريق العامل املعين با
ستلزم إدخال أي  ضاء اخلارجي مل حيدِّد حىت اآلن أيَّ حتديات يف تنفيذ إطار األمان ت النووية يف الف

نَّ التطبيق العملي إلطار األمان يفي مبقاصــــد فإتعديالت أو إضــــافات على إطار األمان. ومن مثَّ، 
ات كافية للدول واملنظمات احلكومية الدولية املبادئ فيما خيصُّ األمان وهو يوفِّر، من مثَّ، إرشــــــاد

  اليت تسعى إىل ضمان األمان يف تطوير واستخدام القدرة النووية يف الفضاء.
ية يف   -٥٥ ية الربامج الفضـــــــائ عال قدرة النووية ميكن أن تكفل ف وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ ال

عاعي ملصادر القدرة النووية يف الفضاء القريب والفضاء السحيق، وأنَّ ضمان األمان النووي واإلش
الفضـــاء أثناء كامل دورة تطويرها واســـتخدامها ميثل أمرًا ذا أولوية. ويف هذا الصـــدد، من شـــأن 
الوثائق ذات الصلة اليت ُأعدَّت حتت رعاية األمم املتحدة أن تساعد كثريًا على صوغ وتنفيذ معايري 

  ألصعدة الوطنية.تتعلق بأمان مصادر القدرة النووية الفضائية على ا
بعض الوفود أنَّ تطبيقات مصـــــــادر القدرة النووية قد أدَّت، على مدى أكثر من  ورأت  -٥٦

مخســة عقود ونصــف، دورًا بالغ األمهية يف اســتكشــاف الفضــاء، مما مكَّن بعثات االســتكشــافات 
  العلمية من الوصول إىل وجهات يف خمتلف أحناء املنظومة الشمسية. 

ــل وتقييم خمتلف اجلوانــب بعض الو ورأت  -٥٧ ــة دراســــــــة وحتلي فود أنَّ من املهم مواصــــــل
واملمارســـات واللوائح التنظيمية املتعلقة باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء، وأنَّ تلك 
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الوفود أيضــًا أنَّ الدول تلك األنشــطة جيب أن تكون مفيدة للجنس البشــري، ال مؤذية له. ورأت 
ام الطاقة النووية يف الفضــــاء، وأنَّ من واجبها احترام النظام القانوين مســــؤولة عن تنظيم اســــتخد

ــألة، مع  الدويل ذي الصــلة. ويف هذا الصــدد، من املهم أن تواصــل اللجنة الفرعية معاجلة هذه املس
أخذ إطار األمان بعني االعتبار، من خالل تطبيق اســتراتيجيات مالئمة ووضــع خطط طويلة األمد 

  مية مناسبة وحمدَّثة. وإنشاء أطر تنظي
ــتخدام مصــادر القدرة النووية يف  ورأت  -٥٨ بعض الوفود أنَّه يلزم إيالء مزيد من االهتمام الس

املدارات األرضــية، وخصــوصــًا يف املدار الثابت بالنســبة إىل األرض ويف املدار األرضــي املنخفض، 
ضائي شكلة االصطدامات املحتملة بني األجسام الف صادر قدرة نووية من أجل معاجلة م ة املزوَّدة مب

يف املدار واحلوادث أو أزمات الطوارئ اليت ميكن أن تنشــــأ عن عودة هذه األجســــام َعَرضــــًا إىل 
الغالف اجلوي لألرض وكذلك أثر تلك العودة على ســطح األرض، وعلى حياة الناس وصــحتهم 

  وعلى النظام اإليكولوجي. 
، املعقودة ٨٩٥، عاودت اللجنة الفرعية يف جلســـتها ٧٣/٩١وعمًال بقرار اجلمعية العامة   -٥٩
شـــــباط/فرباير، َعقد فريقها العامل املعين باســـــتخدام مصـــــادر القدرة النووية يف الفضـــــاء  ١١يف 

  اخلارجي برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة).
رجي ثالث وعقد الفريق العامل املعين باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلا  -٦٠

شباط/فرباير، تقرير الفريق […] ، املعقودة يف […]جلسات. وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلستها 
  العامل وتوصياته.

    
  الفضاء والصحة العاملية -ثاين عشر

من جــدول  ١٤، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٦١
  والصحة العاملية".األعمال، املعنون "الفضاء 

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســي وأملانيا وإندونيســيا  ١٤وتكلَّم ضــمن إطار البند   -٦٢
وســويســرا والصــني واهلند والواليات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول 

  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  رعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني:واستمعت اللجنة الف  -٦٣

"الصـــحة العاملية وســـري عمل التطبيقات الفضـــائية الفرنســـية وتطوُّراهتا"، قدَّمته ممثلة   (أ)  
  فرنسا؛

من املســـــتمدَّة املعارف  وتســـــخري"األنشـــــطة األســـــترالية يف جمال بناء القدرات   (ب)  
  صحة العاملية"، قدَّمه ممثل أستراليا.ال ألغراضالتكنولوجيات الفضائية 

  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٦٤
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ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية وعنواهنا   (أ)  
للجنة "خطة العمل املتعدِّدة الســنوات املقترحة للفريق العامل املعين بالفضــاء والصــحة العاملية التابع 

  )؛A/AC.105/C.1/L.376الفرعية العلمية والتقنية" (
ورقة اجتماع تتضــمن مقترحًا من رئيس الفريق العامل بشــأن مشــروع اســتبيان   (ب)  

  ).A/AC.105/C.1/2019/CRP.9مؤقت للفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية (
ذات الصـــلة بالفضـــاء والصـــحة وأشـــارت اللجنة الفرعية إىل طائفة واســـعة من األنشـــطة   -٦٥

العاملية، مثل التطبيب عن ُبعد وعلوم احلياة الفضائية وتكنولوجيات الفضاء ودراسة األوبئة عن ُبعد 
وإدارة الكوارث (مبا فيها التصـــدي لألوبئة). وســـلَّمت اللجنة الفرعية بإســـهام علوم وتكنولوجيا 

ومعاجلة مســائل البشــريني الصــحة والرفاه  الكوارث ومكافحتها وتعزيز درءالفضــاء وتطبيقاهتا يف 
الصــحة العاملية، والنهوض بالبحوث الطبية واملمارســات الصــحية وتوفري خدمات الرعاية الصــحية 

  لألفراد واملجتمعات املحلية.
اللجنة الفرعية، يف جلســــــتها  دعت، ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩وعمًال بالفقرة   -٦٦
فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية إىل عقد اجتماع لفرباير، شباط/ ١١املعقودة يف  ٨٩٥

  برئاسة أنطوان غايسبولر (سويسرا).
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ هناك حاجة إىل تعزيز التعاون والتنســــــيق على الصــــــعيدين   -٦٧

دة واملنظمات املؤســســي واملتعدِّد التخصــصــات بني مجيع اجلهات املعنية، مثل كيانات األمم املتح
احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك األوســــاط الطبية والفضــــائية، من أجل حتقيق األهداف 

ة ٢٠٣٠التنمية املســـتدامة لعام املتعلقة بالصـــحة من خطة  ، وأنَّه ميكن ملدينة جنيف أن توفر منصـــَّ
  ُمثلى لذلك التعاون والتنسيق.

شاء   -٦٨ الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية ُيفترض أن وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ إن
ُيسهم يف تيسري ُسُبل الوصول إىل اخلدمات الصحية، وخصوصًا يف البلدان النامية اليت لديها مناطق 

  معزولة ويصعب الوصول إليها.
سلمية ينبغي   -٦٩ ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال أن وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ جلنة ا

تعمل على حنو وثيق مع منظمة الصــحة العاملية واملنظمة العاملية لصــحة احليوان من أجل الوقاية من 
  األزمات اليت تنشأ عن التفاعل بني البشر واحليوانات والبيئة، وختفيف آثار تلك األزمات.

ياح أنَّ   -٧٠ بارت ملًا من  ٤٤والحظت اللجنة الفرعية  لدان مم ١٦عا يًا من ب نام لدًا  ر احلزام ب
والطريق قد استفادوا من الدورة التدريبية يف جمال الفضاء والصحة العاملية اليت استغرقت أسبوعني 

  .٢٠١٨ونظَّمتها الصني يف نيسان/أبريل 
شــــباط/فرباير، تقرير الفريق […] املعقودة يف  […]يف جلســــتها أقرَّت اللجنة الفرعية و  -٧١

  ذا التقرير.هبية، الوارد يف املرفق الثالث العامل املعين بالفضاء والصحة العامل
 


