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*1904741*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

        ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
 مشروع التقرير    

  
      إضافة    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -ألف  
سبيل األولوية، ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ١٤وفقًا للفقرة   -١ ، واصلت اللجنة النظر، على 

ُبل ووســائل احلفاظ على اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، كما واصــلت حبث  يف ســُ
ا يرتبط بذلك من أمور ميكن أن تفيد يف ضمان تنفيذ األنشطة املنظور األوسع نطاقًا لألمن الفضائي وم

ُبل تعزيز التعاون على الصــــعيد الدويل واإلقليمي  الفضــــائية بأمان وبروح املســــؤولية، مبا يف ذلك ســــُ
  واألقاليمي حتقيقا لذلك اهلدف.

سيا   -٢ وباكستان وتكلَّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروسي وإندوني
ممثل مصــــــر، واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل والواليات املتحدة والربازيل وكندا واهلند 
  بكلمات تتعلق هبذا البند. ،ممثِّلو دول أعضاء أخرىوالصني، وكذلك  ٧٧بالنيابة عن جمموعة الـ

  للنظر يف هذا البند الوثائق التالية:وكانت معروضة على اللجنة   -٣
ورقة عمل قدَّمها االحتاد الروســي بعنوان "دراســة اســتقصــائية ملشــكلة الصــالحية   (أ)  

التقديرية اليت متارسها الدول يف تفسري املبادئ واملعايري القانونية األساسية املتعلقة بالسالمة واألمن 
 ؛)A/AC.105/L.319يف الفضاء اخلارجي" (
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ورقة اجتماع بعنوان "العمل يف الفضـــاء: حنو وضـــع بروتوكوالت بشـــأن قواعد  (ب) 
  ).A/AC.105/2019/CRP.12السلوك" (

  واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:  -٤
  كندا؛ ةثِّله ممت"مؤشر أمن الفضاء"، قدَّم  (أ)  
ازعات وردعها وتقليص حجمها: احلفاظ على اســـــتخدام الفضـــــاء "حصـــــر املن  (ب)  

  اخلارجي يف األغراض السلمية"، قدَّمته املراقبة عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.
هلا،   -٥ قانوينملواتَّفقت اللجنة على أنَّ  يدان العلمي والتقين وال به من عمل يف امل ، ا تقوم 

وكذلك لتشـــجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصـــعيد الدويل بشـــأن خمتلف املواضـــيع املتعلقة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، دورًا أساسيًّا يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بني الدول، 

  وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
أنَّ املســـؤولية تقع على مجيع الدول املرتادة للفضـــاء يف املحافظة على  بعض الوفودورأت   -٦

الفوائد املتأتية من التقدم املحرز على مســتوى تكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا وتعزيز هذه الفوائد ملا 
  فيه مصلحة مجيع الدول املرتادة للفضاء.

بطريقة مستدامة ويف األغراض السلمية، ورأت بعض الوفود أنه، لضمان استخدام الفضاء   -٧
  من املهم أن تنفَّذ األنشطة الفضائية وفقًا للقانون الدويل والقواعد واألنظمة الدولية.

ورأت بعض الوفود أنَّ وجود حوار جمٍد على الصـــعيد الدويل يشـــكل أمرًا أســـاســـيًّا يف تعزيز   -٨
شفافية وإمكانية التنبؤ والثقة بني الدول، ألنَّ م شطة العسكرية ال شأ عن األن شأنه منع ما ميكن أن ين ن 

  املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي من تصورات خاطئة ومعلومات مضللة وسوء فهم وتقدير.
ستخدامه   -٩ ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ورأى أحد الوفود أنَّ ما حتقق من تقدم يف جمال ا

تالفاهتا السياسية هبدف ضم قواها من أجل جاء نتيجة للتعاون بني الدول اليت متكنت من جتاوز اخ
ــباق  ــاحة لس ــرية ومصــلحتها، وأنَّ عدم حتول الفضــاء اخلارجي حىت اآلن إىل س العمل لفائدة البش
للتســـلح ما هو إال نتيجة لوجود نية حســـنة لدى الدول وإلدراكها لكافة جوانب خماطر وعواقب 

شار  صدد، أ ضاء اخلارجي. ويف هذا ال شوب نزاع يف الف ذلك الوفد إىل أنَّ املجتمع الدويل برمته ن
يتقاســـم مســـؤولية تنفيذ احلكم اهلام املكرَّس يف إعالن املبادئ القانونية املنظمة ألنشـــطة الدول يف 

ستخدامه (قرار اجلمعية العامة   ١٣) املؤرَّخ ١٨-(د ١٩٦٢ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي وا
سيما أنَّ ١٩٦٣كانون األول/ديسمرب  ستكشاف الفضاء اخلارجي )، ال  أنشطة الدول يف ميدان ا

واســـتخدامه ينبغي أن تنفَّذ وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، مع احلرص على 
  صون السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني.

يف الفضــــاء اخلارجي واحلفاظ  زاعاتاملهام املتعلقة مبنع نشــــوب الن ورأى أحد الوفود أنَّ  -١٠
أصــبحت أكثر أمهية من أي وقت مضــى وأنَّ مثة نقصــًا يف  على اســتخدامه يف األغراض الســلمية

التدابري اليت تتخذها الدول يف هذا الصــــدد. لذلك، يرى ذلك الوفد أنَّ هناك حاجة لصــــك دويل 
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خلارجي، ألن هذا السباق ُملزم قانونًا حيدد ضمانات موثوقة ضد حدوث سباق تسلح يف الفضاء ا
  ميكن أن يؤدي إىل وضع األسلحة أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف الفضاء اخلارجي.

ورأى أحد الوفود أنَّه ينبغي مواصــــلة وضــــع تدابري فعالة للرصــــد والشــــفافية وبناء الثقة،   -١١
ورأى ذلك الوفد أيضًا أنَّ  هبدف التفاوض حول صك ملزم قانونًا بشأن التحقق املتعدد األطراف.

التدابري الطوعية للشـــفافية وبناء الثقة ال ميكن أن تشـــكل بديال لصـــّك ُملزم قانونًا، وأنَّ االتفاقات 
القائمة بشــأن نزع الســالح ومراقبة األســلحة ميكن أن تتضــمن بعضــا من عناصــر تلك التدابري اليت 

  تعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي.ميكن أن تشكل أساسًا للشفافية وبناء الثقة فيما ي
وُرئي أنَّه ينبغي مواصلة النظر يف مشروع املعاهدة بشأن منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي   -١٢

والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي، الذي أعدَّته الصني 
  ر نزع السالح يف السنوات األخرية.واالحتاد الروسي، والذي كان موضع نظر يف مؤمت

وُرئي أنَّ عدم نشوب نزاعات يف الفضاء سابقًا ال ميكن أن يعترب ضمانًا للسالم، ال سيما   -١٣
  يف وقت يشهد دخول جهات فاعلة جديدة يف مضمار الفضاء. 

موســـة وُرئي أنَّه، رغم املناقشـــات اليت دارت ملا يقارب أربعة عقود، مل تنبثق أي نتيجة مل  -١٤
وهو أمر يؤكده ما جيري حاليا من تكديس لألسلحة يف الفضاء اخلارجي،  عن مؤمتر نزع السالح،

مما حيفز عددا متزايدا من البلدان على النظر يف اتباع نفس النهج. ولكن نظرا لعدم وجود منتدى 
جلوانب املوضوعية آخر ملناقشة املسائل املتعلقة بأمن الفضاء، جيب على املؤمتر أن يواصل النظر يف ا

سيعبد الطريق إلطالق مفاوضات أولية  ضاء اخلارجي، مما  سلح يف الف سباق ت سألة منع حدوث  مل
  بشأن معاهدة ملزمة قانونا. 

ــدابري   -١٥ ــالت ورأت بعض الوفود أنَّ من املخيــب لآلمــال أنَّ فريق اخلرباء احلكوميني املعين ب
اء اخلارجي، الذي أنشــئ مبوجب قرار اجلمعية العملية األخرى ملنع حدوث ســباق تســلح يف الفضــ

، مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء، رغم إجرائه مناقشة غنية وموضوعية ٧٢/٢٥٠العامة 
  حول كافة اجلوانب املتعلقة بواليته.

وُرئي أنَّ اللجنة، رغم عدم كوهنا منتدى لرتع السالح ومن أجل منع نشوب نزاع، تتيح   -١٦
لتبادل اآلراء وتبديد املخاوف والتفاوض بشأن احللول التوفيقية والترويج للسلوكيات  للدول فرصة

  املسؤولة يف الفضاء اخلارجي.
ــة العــامــة بتنظيم أحــداث   -١٧ ــام اللجنتني األوىل والرابعــة للجمعي ورحَّبــت بعض الوفود بقي

احلفاظ على اســـتخدام مشـــتركة، وُرئي أنَّ مثل هذه األحداث قد تســـاعد يف تعزيز الوعي بأمهية 
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

أنَّ للجنة صــــــالحية تعزيز التعاون الدويل يف جمال الفضــــــاء يف جوانبه  ورأى أحد الوفود  -١٨
ألف  ١٤٧٢العلمية والتقنية والقانونية، مبوجب الوالية اليت أســـندهتا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

. ورأى ذلك الوفد أن َّاللجنة هي هيئة فرعية ١٩٥٩ون األول/ديســـــمرب كان ١٢) املؤرَّخ ١٤-(د
تابعة للجمعية العامة وذات طابع ســــــياســــــي، وبالتايل ينبغي هلا أن تتناول التعاون الدويل يف جمال 
الفضــــاء من منظورات أخرى إضــــافة إىل املنظور التقين وأن تتحلى دائما باملوضــــوعية يف مواكبة 
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رأى ذلك الوفد أنَّ اللجنة ينبغي هلا، بصـــفتها جزءًا من منظومة األمم املتحدة، القضـــايا الراهنة. و
أن تتعاون مع مجيع كيانات هذه املنظومة من أجل بلوغ هدف اللجنة األساسي املتمثل يف احلفاظ 
على الســـلم واألمن يف الفضـــاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد أيضـــا أنَّ املســـائل اليت هتتم هبا اللجنة 

ة الصــــلة باملســــائل اليت تتناوهلا كل من اللجنة األوىل ومؤمتر نزع الســــالح، وبالتايل فاهليئات وثيق
الثالث بأمجعها ينبغي أن تنظر بالتوازي يف املســـائل املتعلقة مبنع حدوث ســـباق تســـلح يف الفضـــاء 

حصـــــر  اخلارجي. فهذه املنتديات ُأســـــندت إليها والية ومســـــؤولية تدعيم القاعدة الدولية لكفالة
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية فقط.

ساس وُرئي   -١٩ أنه ينبغي تشجيع الدول على أن تواصل، إىل أقصى حد ممكن عمليا، وعلى أ
طوعي، وبطريقة تتفق مع مصــاحلها الوطنية، اســتعراض وتنفيذ تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين 

وتوصــياته  ٢٠١٣) لعام A/68/189يف أنشــطة الفضــاء اخلارجي ( بتدابري كفالة الشــفافية وبناء الثقة
مداوالت اللجنة املســتمرة بشــأن  الوفد أنَّ ذلك وتدابري الشــفافية وبناء الثقة الواردة فيه. كما رأى

ء، ميكن أن توفر إرشــــادًا ذلك التقرير، فضــــال عن املدخالت املحددة املقدمة من الدول األعضــــا
ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي وأن حتدد اجتاه تطوير والية اللجنة من أجل مواجهة  مهمًا ملكتب ش

  التحديات الناشئة بشأن استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
باستدامة أنشطة أنه يف ضوء التقدم اإلجيايب الكبري يف عمل اللجنة بشأن املسائل املتعلقة وُرئي   -٢٠

الفضــاء اخلارجي على املدى الطويل وتدابري الشــفافية وبناء الثقة يف الفضــاء اخلارجي، ال توجد حجج 
مقنعة من شـــأهنا الدعوة إىل ضـــرورة اختاذ إجراءات من جانب اللجنة فيما يتعلق مبا يســـمى "تســـليح" 

عقود، كان من الواضــــح أنه  الفضــــاء اخلارجي. فمنذ أن بدأت اللجنة عملها منذ ما يقرب من ســــتة
ستكون هناك جهود خمصصة بصورة منفصلة ملعاجلة قضايا نزع السالح على وجه التحديد؛ وتشمل 

  هذه اجلهود منتديات مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة، ومؤمتر نزع السالح، وهيئة نزع السالح.
بالدرجة األوىل كنتيجة ملوقف  وُرئي أنَّ خماطر حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي تنشأ  -٢١

  بعض الدول اليت ختطط للهيمنة على الفضاء اخلارجي والتمتع باحلرية الكاملة يف التصرف فيه.
وأكدت بعض الوفود جمددًا أمهية منع حدوث ســـباق تســـلح يف الفضـــاء اخلارجي ووضـــع   -٢٢

تلك اليت لديها قدرات  أسلحة من أي نوع يف الفضاء اخلارجي، وطلبت إىل مجيع الدول، وال سيما
فضــائية كربى، أن تســاهم بنشــاط يف اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية من أجل منع 
حدوث سباق تسلح هناك، واالمتناع عن وضع أسلحة من أي نوع يف الفضاء اخلارجي أو اختاذ أي 

هلدف. كما رأت هذا ا عارض مع  لك إجراءات أخرى تت ئة الفضـــــــاء  الوفود أن احلفاظ على ت بي
  اخلارجي على املدى الطويل يتطلب التزام املجتمع الدويل بضمان عدم وضع أسلحة فيه أبدًا.

وُرئي أنَّ من املمكن أيضا دعم التدابري الطوعية لتوفري األمان واألمن يف الفضاء اخلارجي، مثل   -٢٣
  دولة. ٢٠ه أكثر من التعهد بعدم السبق إىل وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي، وهو تعهد قدمت

لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يرتكز على  وُرئي أنَّ السبيل احلايل  -٢٤
قواعد السلوك املسؤول، وهي عبارة عن تدابري عملية وطوعية تساعد على تعزيز الثقة يف ما تضطلع 

به من أفعال يف الفضـــــاء.  به الدول ومجيع اجلهات الفاعلة األخرى من أنشـــــطة فضـــــائية وما تقوم
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هذا الصدد، هناك حاجة إىل "قواعد طريق" تشكل وسيلة لتحديد السلوك املسؤول يف الفضاء   ويف
اخلارجي؛ وهذه القواعد ســـتســـاعد إىل حد بعيد يف تعزيز الثقة وختفيف حدة التوتر وجتنب إســـاءة 

بناء الثقة أن تســاعد على احلد من تفســري األفعال أو األنشــطة. ومن مثَّ، فمن شــأن تدابري الشــفافية و
ساعد يف اإلشارة  ساءة تفسري األنشطة واألفعال، كما أنَّ االحنرافات عن املعايري ميكن أن ت إمكانية إ

  إىل ما ميكن اعتباره سلوكًا غري مسؤول يف الفضاء.
ري امللزمة أنه فيما يتعلق بالتعاون الفضــــــائي فيما بني الدول، توفر التدابري الطوعية غوُرئي   -٢٥

شفافية وبناء الثقة يف الفضاء  قانونًا، مثل املبادئ التوجيهية بشأن "املمارسات الفضلى"، وتدابري ال
اخلارجي، وقواعد الســــلوك اآلمن واملســــؤول يف الفضــــاء اخلارجي، أكثر الوســــائل عملية وقابلية 

شغيلية، واحلفاظ بذلك للتنفيذ السريع لتحسني االتصال وإتاحة فرص مبكرة للحد من املخاطر الت
  على بيئة الفضاء والقدرة على استكشاف الفضاء واستخدامه لصاحل األجيال القادمة.

كذلك أنَّ من املمكن تعزيز األمان واألمن يف الفضـــــــاء اخلارجي من خالل تنفيذ  وُرئي  -٢٦
اإلشــعارات الســابقة مثل تســجيل األجســام الفضــائية، وإصــدار  الدول لتدابري الشــفافية وبناء الثقة،

لإلطالق، وتنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي الصــادرة عن جلنة اســتخدام الفضــاء 
شتركة بني الوكاالت  سيق امل ضطلع به جلنة التن شاركة يف ما ت سلمية، وامل اخلارجي يف األغراض ال

ملدى إدراك  والقيام بتحليلواملعنية باحلطام الفضــــائي من أنشــــطة تتعلق بإدارة احلطام الفضــــائي، 
  قرب األجسام الفضائية وجتنب االرتطام، واملشاركة واملسامهة يف أنشطة التعاون الدويل.

وُرئي أنَّه رغم أنَّ بعض األنشــــــطة الفضــــــائية قد تبدو جديدة أو مبتكرة، فمعاهدات األمم   -٢٧
املشاركني فيها بنجاح حنو القيام  املتحدة األساسية بشأن الفضاء اخلارجي تنطبق عليها وميكن أن توجه

بعمليات ســـلمية وآمنة. ويف هذا الصـــدد، من شـــأن التنفيذ الطوعي، على املســـتوى الوطين، للمبادئ 
التوجيهية املتفق عليها بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد أن يعزز أســس ودعائم 

يف إطار االســـتخدامات املســـتدامة للفضـــاء يف  املعاهدات وأن يســـاعد على حتديد الســـلوك املســـؤول
  األغراض السلمية.

ند   -٢٨ قا بب طا وثي با يد النظر يرتبط ارت جدول األعمال املوجود ق ند  حد الوفود أنَّ ب ورأى أ
جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد 

الوفد أنَّ املناقشات واملداوالت املندرجة يف إطار كال البندين ينبغي البعيد. ولذلك، فقد رأى ذلك 
أن ُيواصل إجراؤها على حنو متسق، بل ينبغي أيضا اعتبارها مرتبطة ببعضها البعض بشكل كلي، 
ـــأن جمموعة قابلة  هبدف تيســـري الوصـــول إىل اتفاق وتوافق يف اآلراء فيما بني الدول األعضـــاء بش

  الشفافية وبناء الثقة املتعلقة بالتنفيذ اآلمن لألنشطة الفضائية.للتنفيذ من تدابري 
وُرئي أنَّه يلزم تعزيز اإلطار القانوين الدويل ألنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي بغية حتســــــني أمان   -٢٩

واستدامة الفضاء بالنسبة جلميع مستخدميه. ويف هذا الصدد، فاملبادرات اليت تقوم هبا اللجنة واملناقشات 
ـــتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد من اليت جت ريها يف الوقت احلايل هتدف إىل ضـــمان اس

  خالل وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية ميكن أن حتدث أثرا هاما على مستقبل الفضاء اخلارجي.
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ورأت بعض الوفود أنَّ األمان واألمن يف الفضـــــــاء اخلارجي ميكن أن يتأثرا بعوامل مثل   -٣٠
يد عدد الدول املرتادة للفضــــــاء واخنراط جهات فاعلة، حكومية وغري حكومية، يف األنشــــــطة تزا

الفضـــائية، وتكدس احلطام الفضـــائي بشـــكل متزايد، واألعطال واحلوادث الفنية املتعلقة بأجســـام 
  فضائية، مبا يف ذلك االصطدامات العرضية والتداخالت الضارة وغري املتوقعة فيما بينها.

أنَّ احلكومات ينبغي أن تتأكد، لدى تشـــجيع األنشـــطة الفضـــائية التجارية، من أنَّ  وُرئي  -٣١
تلك األنشـــطة تبقى مقصـــورة على األغراض الســـلمية ومن أهنا تســـهم يف املحافظة على اســـتقرار 

  الفضاء اخلارجي وأمانه واستدامته يف األمد البعيد.
ل اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض وُرئي أنَّه ينبغي تشـــجيع التعاون الدويل يف جما  -٣٢

ــــري نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات وتبادل املواد واملعدات، مع مراعاة  ــــلمية من خالل تيس الس
  احتياجات البلدان النامية على وجه اخلصوص.

وهنأت اللجنة الدول األفريقية على إنشاء وكالة الفضاء األفريقية، اليت ستستضيفها مصر،   -٣٣
ــتتيح بنا ــتكون منربًا للتعاون عرب القارات وس ء على قرار من االحتاد األفريقي. وأشــارت إىل أهنا س

  جلميع الدول األفريقية فرصة لالستفادة من املنافع املشتركة املتأتية من ميدان الفضاء.
والحظت اللجنة أنَّ حكومة نيجرييا قد اســـتضـــافت مؤمتر القيادات األفريقية الســـابع بشـــأن   -٣٤

ستدامة، الذي عقد يف أبوجا من  ضاء ألغراض التنمية امل سخري علوم وتكنولوجيا الف شرين  ٩إىل  ٥ت ت
  ، وتناول موضوع "تنفيذ السياسة واالستراتيجية األفريقية بشأن الفضاء".٢٠١٨الثاين/نوفمرب 

يف والحظت اللجنة أيضـــــًا أنَّه على هامش املعرض الدويل للطريان والفضـــــاء، الذي أقيم   -٣٥
، انعقد "مؤمتر الفضـــاء" الرابع، كما انعقد "أســـبوع ٢٠١٨نيســـان/أبريل  ٨إىل  ٣ســـانتياغو من 

أمريكا الالتينية لالستشعار عن ُبعد"، وهو مؤمتر تقين وعلمي نظمته القوات اجلوية لشيلي. وكان 
دث يف هذا األســــــبوع يهدف إىل تعزيز اســــــتخدام املعلومات الفضــــــائية املتعلقة بالظواهر اليت حت

  الغالف احليوي، وركز على تطوير تطبيقات فضائية لصاحل القطاعني املدين والدفاعي.
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الدورة اخلامسة والعشرين للملتقى اإلقليمي لوكاالت   -٣٦

الفضـــــاء يف آســـــيا واملحيط اهلادئ حول موضـــــوع "تســـــخري تكنولوجيا الفضـــــاء املبتكرة لتلبية 
. ٢٠١٨تشــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦ات املتغرية" قد عقدت يف ســنغافورة يف الفترة من االحتياج

وســتعقد الدورة الســادســة والعشــرون حول موضــوع "توثيق خمتلف الصــالت حنو عصــر فضــائي 
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٦جديد" يف ناغويا، اليابان، يف الفترة من 

أنَّ منظمة التعاون الفضــائي آلســيا واملحيط اهلادئ نظمت، مبناســبة والحظت اللجنة الفرعية   -٣٧
شائها، منتدى رفيع املستوى حول موضوع "جمتمع ذو مستقبل مشترك  شرة إلن سنوية العا الذكرى ال

  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤من خالل التعاون يف جمال الفضاء"، وذلك يف بيجني يف 
، على سبيل األولوية، يف البند املتعلق بُسُبل ووسائل احلفاظ وأوصت اللجنة مبواصلة النظر  -٣٨

  .٢٠٢٠على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، أثناء دورهتا الثالثة والستني يف عام 
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    تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني   -باء  
أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا   -٣٩

)، الذي يتضمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشأن A/AC.105/1202السادسة واخلمسني (الوثيقة 
  .٧٣/٩١اجلمعية العامة  البنود اليت نظرت فيها وفقًا لقرار

ــيدة بونتشــو ماروبينغ (جنوب أفريقيا) ملا أبدته من قيادة   -٤٠ وأعربت اللجنة عن تقديرها للس
  مقتدرة، كرئيسة، أثناء دورة اللجنة الفرعية السادسة واخلمسني. 

يا  وتكلَّم يف إطـار هـذا البنـد من جـدول  -٤١ األعمـال ممثِّلو االحتـاد الروســــــي واألرجنتني وأملـان
والصني وكولومبيا والنمسا واليابان وسويسرا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وإيطاليا والربازيل 

والصـــــني. وتكلمت ممثلة  ٧٧والواليات املتحدة األمريكية. كما تكلم ممثل مصـــــر نيابة عن جمموعة ال
املتعددة القوميات) واجلمهورية -عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولةكوســتاريكا نيابة 

البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك. وأثناء -زويال (مجهوريةالدومينيكية والسلفادور وشيلي وفن
  التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند. 

  معت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:واست  -٤٢
  "بريسما، البعثة اإليطالية الفائقة الطيفية"، قدَّمه ممثل إيطاليا؛  (أ)  
  "مبادرات الفلبني يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء"، قدَّمه ممثل الفلبني؛   (ب)  
ية إىل ضـــمان "معاجلة مشـــكلة احلطام الفضـــائي: التدابري األوروبية والدولية الرام  (ج)  

  استخدام مستدام للفضاء اخلارجي"، قدَّمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية.
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -١  
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )(أ  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بأنشــطة برنامج األمم   -٤٣
، A/AC.105/1202املتحدة للتطبيقات الفضــائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

  ).٧١-٥١الفقرات 
روضــًا على اللجنة تقرير عن املنتدى املشــترك بني األمم املتحدة والصــني بشــأن وكان مع  -٤٤

احللول الفضائية حول موضوع "حتقيق أهداف التنمية املستدامة" الذي عقد يف تشانغشا، الصني، 
  ).A/AC.105/1210(الوثيقة  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٤يف الفترة من 

والحظت اللجنة أنَّ جماالت الربنامج ذات األولوية هي: الرصـــــــد البيئي، وإدارة املوارد   -٤٥
الطبيعية، واالســـــتفادة من االتصـــــاالت الســـــاتلية يف تطبيقات التعليم عن ُبْعد والتطبيب عن ُبْعد، 

حة، ومبادرة علوم الفضــــــاء واحلد من خماطر الكوارث، واســــــتخدام النُُّظم العاملية لســــــواتل املال
سية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان  سية، وتغيُّر املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األسا األسا

  للفضاء، والتنوُّع األحيائي، والنُُّظم اإليكولوجية.
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وأنشـــطته املزمعة يف  ٢٠١٨وأحاطت اللجنة علمًا بأنشـــطة الربنامج املضـــطلع هبا يف عام   -٤٦
   ).٦٦-٦٣، الفقرات A/AC.105/1202، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة ٢٠١٩عام 
وأحاطت اللجنة علمًا مبواصـــــلة حكومة اليابان، من خالل معهد كيوشـــــو للتكنولوجيا،   -٤٧

ورين ومعهد ماريو بويال العايل، بالتعاون مع وحكومة إيطاليا، من خالل معهد البوليتكنيك يف ت
املعهد الوطين لبحوث القياس واملعايرة، توفري منح دراســـية طويلة األمد للطالب من البلدان النامية 
يف إطار الربنامج املشــــترك بني األمم املتحدة واليابان بشــــأن الزماالت الدراســــية الطويلة األمد يف 

نوية، والربنامج املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا للزماالت الطويلة جمال تكنولوجيات السواتل النا
  األمد يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتَّصلة هبا، على التوايل.

وأحاطت اللجنة علمًا أيضًا بسلسلة جتارب برج اإلسقاط، وهي برنامج زماالت دراسية   -٤٨
ـــــؤون الفضـــــا ء اخلارجي، ُينفَّذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضـــــائية التطبيقية تابع ملكتب ش

واجلاذبية الصــغرى واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، ويتيح هذا الربنامج أن يدرس الطالب 
اجلاذبية الصغرى بإجراء جتارب يف برج إسقاط. ويف الدورة السادسة لربنامج الزماالت، فاز مبنحة 

  ق من معهد البوليتكنيك يف ميالنو، من خالل عملية اختيار تنافسية.الزمالة فري
والحظت اللجنة كذلك اســتمرار التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة   -٤٩

اليابان يف تنفيذ برناجمهما التعاوين املشـــترك بشـــأن إطالق ســـواتل كيوبســـات من وحدة التجارب 
يبوكيوب" يف حمطة الفضـــاء الدولية، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية "كيبو" املعروفة باســـم "ك

 .٢٠١٥اليابانية الســـتكشـــاف الفضـــاء اجلوي. وكان هذا الربنامج قد اســـُتهل يف أيلول/ســـبتمرب 
، ُنشــر ٢٠١٨واختري فريق من جامعة نريويب ليكون أول مســتفيد من هذا الربنامج. ويف أيار/مايو 

الذي طوره الفريق من وحدة التجارب اليابانية "كيبو"،  1KUNS-PFســـاتل كيوبســـات املســـمى 
سيا  سات طورهتا فرق من إندوني سواتل كيوب ساتل الكيين  سَتلي بعثَة ال ساتل كيين. و ليكون أول 
وغواتيماال وموريشيوس واختريت للجولتني الثانية والثالثة لوحدة "كيبوكيوب". وقد اختري املركز 

. ويهدف هذا ٢٠١٩ابع للجامعة التقنية ملولدوفا يف نيســــان/أبريل الوطين لتكنولوجيا الفضــــاء الت
الربنامج التعاوين إىل تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا 

ضاء، وذلك بإتاحة الفرص ملؤسسات تعليمية وحبثية  يف سان للف إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلن
  امية إلطالق سواتل كيوبسات من وحدة التجارب اليابانية "كيبو".يف البلدان الن

والحظت اللجنة اســتمرار التعاون بني مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وحكومة الصــني (من   -٥٠
خالل الوكالة الصـــــينية للرحالت الفضـــــائية املأهولة)، يف إطار تنفيذ مبادرة التعاون بني األمم املتحدة 

حمطة الفضاء الصينية يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ومبادرة والصني بشأن استخدام 
تكنولوجيا ارتياد اإلنســـان للفضـــاء. ويهدف هذا التعاون االســـتشـــرايف الذي يعتمد على االبتكار إىل 

ة، مما إتاحة الفرصــة للعلماء من مجيع أحناء العامل إلجراء جتارهبم اخلاصــة على منت حمطة الفضــاء الصــيني
يفتح باب املشــاركة يف أنشــطة اســتكشــاف الفضــاء أمام مجيع البلدان ويســتحدث منوذجًا جديدًا لبناء 
القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء. وكانت الفرصــــة األوىل إلجراء جتارب علمية على منت 

تيجة لعملية الترشــح حمطة الفضــاء الصــينية متاحة جلميع الدول األعضــاء، وخاصــة البلدان النامية. وكن
واالنتقاء، اختريت تســعة مشــاريع من أجل تنفيذها على منت حمطة الفضــائية الصــينية يف الدورة األوىل. 
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دولة من الدول األعضاء يف منطقة آسيا واملحيط  ١٧مؤسسة تنتمي إىل  ٢٣وهتم هذه املشاريع التسعة 
وبية، مما يعكس روح اإلبداع وااللتزام لدى اهلادئ وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشــــــمالية وأمريكا اجلن

العلماء من الكيانات العامة واخلاصـــــة يف كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة. وتشـــــمل مواضـــــيع 
البحث علوم احلياة الفضـــائية والتكنولوجيا األحيائية وفيزياء اجلاذبية الصـــغرى للســـوائل واالحتراق يف 

فلك والتكنولوجيات الفضـــائية. واشـــترك يف اإلعالن عن نتائج عملية نطاق اجلاذبية الصـــغرى وعلم ال
 حزيران/ ١٢االنتقاء مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي والوكالة الصــينية للرحالت الفضــائية املأهولة يف 

  أثناء حدث جانيب على هامش الدورة الثانية والستني للجنة. ٢٠١٩يونيه 
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي لألســـلوب الذي ُنفِّذت به   -٥١

أنشــــــطة الربنامج باألموال املحدودة املتاحة. وأعربت اللجنة أيضـــــــًا عن تقديرها للحكومات 
واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت تولَّت رعاية تلك األنشــــــطة. والحظت اللجنة 

  . ٢٠١٩جيري إحراز تقدُّم يف تنفيذ أنشطة الربنامج لعام  بارتياح أنَّه
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ دوال أعضــاء ومنظمات خمتلفة عرضــت، منذ دورة اللجنة   -٥٢

  . ٢٠١٩و ٢٠١٨احلادية والستني، تقدمي موارد إضافية للعامني 
ة لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات وأعربت اللجنة جمددًا عن قلقها ألنَّ املوارد املالية املتاح  -٥٣

  الفضائية ال تزال حمدودة، وناشدت اجلهات املاحنة أن تدعم الربنامج بتقدمي التربُّعات. 
وطلبت اللجنة إىل مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يواصـــل العمل مع اللجنة الفرعية   -٥٤

  العلمية والتقنية بشأن حتديد أولويات الربنامج. 
للجنة بارتياح أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واصل التركيز على والحظت ا  -٥٥

التعاون مع الدول األعضــاء على الصــعيدين اإلقليمي والعاملي وعلى الترويج لذلك التعاون وتعزيزه 
  من أجل دعم املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة. 

والحظت اللجنة أيضًا أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يواصل التعاون بشكل وثيق مع   -٥٦
املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، أي املركز اإلقليمي 

فريقي بــاللغــة اإلنكليزيــة؛ واملركز اإلقليمي األ -األفريقي لتــدريس علوم وتكنولوجيــا الفضـــــــاء 
باللغة الفرنسية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف  -لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

ــــــيا واملحيط اهلادئ؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف أمريكا الالتينية  آس
ركز اإلقليمي والكارييب؛ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف غرب آســـيا؛ وامل

لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســيا واملحيط اهلادئ (الصــني). ويف هذا الصــدد، الحظت 
اللجنة مع التقدير أنَّ البلدان املضيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة 

  املراكز. إىل األمم املتحدة، تقدِّم دعمًا ماليًّا وعينيًّا هامًّا إىل تلك
    

    النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ  )(ب  
دولة  ٤٢الحظت اللجنة بارتياح أنَّ النظام الســـاتلي الدويل للبحث واإلنقاذ يضـــمُّ حاليًّا   -٥٧

عضــوًا ومنظمتني مشــاركتني، وأنَّ هناك كيانات أخرى مهتمة أيضــًا باالنتســاب إىل الربنامج يف 
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ع التقدير أنَّه أمكن حتقيق تغطية عاملية ألجهزة اإلرشــــاد يف حاالت املســــتقبل. والحظت اللجنة م
الطوارئ، املحمولة على مركبات وطائرات ولدى مســـتخدمني أفراد يف مجيع أحناء العامل، بفضـــل 

ســواتل يف مدار قطيب،  ٥العنصــر الفضــائي املؤلَّف من أجهزة اســتقبال وإرســال حممولة على منت 
ســـاتًال جديدا يف مدار أرضـــي متوســـط وفَّرها  ٤٣النســـبة لألرض، وســـواتل يف مدار ثابت ب ٩و

ـــتغالل  ـــا وكندا واهلند والواليات املتحدة إىل جانب املنظمة األوروبية الس ـــي وفرنس االحتاد الروس
ســواتل األرصــاد اجلوية واالحتاد األورويب، وكذلك بفضــل مســامهات يف العنصــر األرضــي قدَّمها 

ــــــاعدت يف بلدًا آخر. والحظت اللج  ٢٩ نة أيضــــــًا أنَّ بيانات التنبيه اصــــــادرة عن النظام قد س
  عملية حبث وإنقاذ يف خمتلف أحناء العامل. ٩٠٤شخص يف  ٢ ١٠٠على إنقاذ حياة  ٢٠١٨  عام
    

    تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة  -٢  
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بتســــخري تكنولوجيا   -٥٨

الفضـــــاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصـــــادية املســـــتدامة، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة 
  ).٩٣-٧٧، الفقرات A/AC.105/1202الفرعية العلمية والتقنية (الوثيقة 

وأقرَّت اللجنة التوصــيات والقرارات اليت صــدرت بشــأن هذا البند عن اللجنة الفرعية وفريقها   -٥٩
، A/AC.105/1202العامل اجلامع، الذي انعقد جمدَّدا حتت رئاســــة ب. كوهنيكريشــــنان (اهلند) (الوثيقة 

   ).٩٣الفقرة 
، ضــــــرورة ٧٣/٩١وأشــــــارت اللجنة إىل أنَّ اجلمعية العامة قد أكَّدت جمدَّدًا، يف قرارها   -٦٠

الترويج لفوائد تكنولوجيا الفضـــــاء وتطبيقاهتا يف املؤمترات الرئيســـــية ومؤمترات القمة اليت تعقدها 
مم املتحدة يف ميادين التنمية االقتصـــادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتَّصـــلة هبا، وســـلَّمت األ

بضــــــرورة التعريف باألمهية اجلوهرية لعلوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء وتطبيقاهتا يف عمليات التنمية 
وغ الســياســات املســتدامة على الصــعيد العاملي واإلقليمي والوطين واملحلي لالســتفادة منها يف صــ

وبرامج العمل وتنفيذها، بوســــــائل منها بذل جهود لتحقيق أهداف تلك املؤمترات، وكذلك يف 
  .٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

شر البيانات املستمدَّة   -٦١ وأكدت بعض الوفود جمددا أمهية التعاون الدويل يف مجع ومعاجلة ون
درة البلدان النامية على صـــنع القرار وتطبيق الســـياســـات بواســـطة تكنولوجيا الســـواتل، مما يعزز ق

املناســــــبة من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية واألوبئة، ويســــــهم من مثَّ يف حتقيق أهداف خطة 
  . ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

    
 املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  -٣  

    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باملسائل املتَّصلة باستشعار   -٦٢

األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض، اليت 
  ).١٠٧-٩٤، الفقرات A/AC.105/1202جنة الفرعية (الوثيقة يرد عرض هلا يف تقرير الل
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والحظت اللجنة ما اضـــُطِلع به من مبادرات دولية وإقليمية هبدف تعزيز بيانات االســـتشـــعار   -٦٣
املســتدامة، وخصــوصــًا لصــاحل االقتصــادية والتنمية -ُبْعد واســتخدامها يف دعم التنمية االجتماعية  عن

  البلدان النامية.
وأثناء املناقشــــات، اســــتعرضــــت الوفود برامج التعاون الوطنية والدولية يف عدد من املجاالت   -٦٤

الرئيســية اليت تعترب فيها بيانات االســتشــعار عن ُبْعد بالغة األمهية من أجل اختاذ قرارات مســتنرية. ومن 
والتخطيط العمراين، ورســـم خرائط مســـاحية تتضـــمن أدوات إدارة األمثلة على ذلك رســـم اخلرائط، 

العقارات واملمتلكات، واألرصاد اجلوية، والتعليم عن ُبْعد والتطبيب عن ُبْعد، وإدارة الكوارث، ومحاية 
البيئة، وإدارة املوارد الطبيعية، ورصــد املحيطات، وتغري املناخ، وتعزيز التنمية املســتدامة، ورصــد نوعية 

اء فيما يتعلق باحلالالت اهلوائية (اإليروســـــوالت) وامللوِّثات، مبا يف ذلك رصـــــد املتغيِّرات املناخية اهلو
األســـــاســـــية، وإدارة الكوارث وتقييم أوجه الضـــــعف، وفقدان األوزون، وإدارة النُُّظم اإليكولوجية، 

، ورصــــد درجة حرارة والغابات، واهليدرولوجيا، واألرصــــاد اجلوية والتنبُّؤ بأحوال الطقس الشــــديدة
ســـطح البحار والرياح، ورســـم خرائط األهنار اجلليدية وإعداد دراســـات بشـــأهنا، ورصـــد املحاصـــيل 
والتربة، وعمليات الري، والزراعة الدقيقة، وكشــــــف املياه اجلوفية، وطقس الفضــــــاء، واألمن وإنفاذ 

  القانون، ورسم خرائط الثروات املعدنية. 
حلصول على البيانات الفضائية، وال سيما نتيجة لرصد األرض، فضال ورأى أحد الوفود أنَّ ا  -٦٥

عن تكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا، شــكل عامال قويا يف التنمية االقتصــادية وكان من األمور الضــرورية 
بالنسبة للمستعملني يف البلدان النامية. ورأى ذلك الوفد أيضا أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ينبغي 

إىل تيسري احلصول على البيانات املستمدة من الفضاء وتطبيقات معاجلة البيانات ذات الصلة  أن يسعى
يف هذا الصــــدد والترويج لســــياســــات البيانات املفتوحة واملجانية لدعم احلصــــول على هذه البيانات 

  والتطبيقات، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية. 
ات تعتمد على االســتشــعار عن ُبعد وميكنها مواجهة ورأت بعض الوفود أنَّ اســتحداث تطبيق  -٦٦

التحديات الثالثة املتمثلة يف الفقر وعدم املســـــاواة والبطالة يف أفريقيا ســـــيحدث تأثريا كبريا فيما يتعلق 
. وُرئي أّنَ مما يكتســي ٢٠٣٠بتحقيق أهداف التنمية املســتدامة الواردة يف خطة التنمية املســتدامة لعام 

  ى وجه اخلصوص، تنفيُذ حلول مثل الزراعة الدقيقة وإدارة املياه والترويج هلا. أمهية بالغة، عل
وأحاطت اللجنة علما بااللتزام القوي لكثري من الدول األعضــــــاء بدعم املبادرات اهلامة مثل   -٦٧

رصد األرض، اليت تضطلع بدور مهم يف حتسني  الفريق املختص برصد األرض واللجنة املعنية بسواتل
  التشارك يف بيانات االستشعار عن ُبْعد وتيسري الوصول إىل تلك البيانات يف مجيع أحناء العامل.

    
    احلطام الفضائي  -٤ 

ضائي، اليت   -٦٨ شات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باحلطام الف أحاطت اللجنة علمًا مبناق
  .)١٤٣-١٠٨، الفقرات A/AC.105/1202يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

عية من قرارات وتوصيات بشأن هذا البند (الوثيقة وأقرَّت اللجنة ما صدر عن اللجنة الفر  -٦٩
A/AC.105/1202 ١٤٣و ١٤٢، الفقرتان.(  
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ــة العــامــة، يف قرارهــا   -٧٠ ــاح أنَّ إقرار اجلمعي ــارتي ــة ب ــادئ ، للم٦٢/٢١٧والحظــت اللجن ب
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 
الســـلمية، يســـاهم على حنو حاســـم يف التخفيف من ذلك احلطام، وحثَّت البلدان على أن تنظر يف 

  التطبيق الطوعي هلذه املبادئ التوجيهية إذا كانت مل تفعل ذلك بعد.
التقدير أنَّ العديد من الدول واملنظمات احلكومية الدولية تنفِّذ بالفعل  والحظت اللجنة مع  -٧١

تدابري لتخفيف احلطام الفضائي تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 
اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي الصــادرة عن جلنة التنســيق املشــتركة بني 

ة هبا لتخفيف احلطام الوكاال ت واملعنية باحلطام الفضـــائي، وأنَّ دوًال أخرى وضـــعت معايَري خاصـــَّ
  الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أنَّ بعض الدول تســــتخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف   -٧٢
يهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة و/أو املبادئ التوج

سلوك  جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، واملدونة األوروبية لقواعد ال
 ٢٠١١:٢٤١١٣اخلاصــــــة بتخفيف احلطام الفضــــــائي، ومعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

(بشــأن محاية بيئة  ITU-R S.1003ضــائي)، والتوصــية (النُُّظم الفضــائية: متطلبات ختفيف احلطام الف
صاالت كمراجع يف ُأطرها  صادرة عن االحتاد الدويل لالت سبة لألرض) ال ساتلي الثابت بالن املدار ال
اخلاصة بالتنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية. والحظت اللجنة أيضًا أنَّ بعض الدول تعاونت 

تعقُّب الفضــائية املموَّل من االحتاد األورويب، ويف إطار برنامج ضــمن إطار دعم أنشــطة الرصــد وال
  التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية. 

والحظت اللجنة ازدياد عدد الدول اليت َتتَّخذ تدابري ملموســة لتخفيف احلطام الفضــائي،   -٧٣
ـــــواتل من املدار،  ـــــني تصـــــميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضـــــائية، وإخراج الس ومنها حتس
وختميلها، ومتديد عمرها التشـــــغيلي، والعمليات املرتبطة بانتهاء عمرها التشـــــغيلي، واســـــتحداث 

  اذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي.براجميات ومن
والحظت اللجنة أنَّ جلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــائي، اليت   -٧٤

ــتندت إليه املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي اليت  شــكل عملها األويل األســاس الذي اس
احلطام الفضـــائي، اليت تنص اآلن على أنَّ  أصـــدرهتا اللجنة، اســـتكملت مبادئها التوجيهية لتخفيف

سنة، وتتضمن اشتراط  ٢٥عمر السواتل املوجودة يف املدار بعد انتهاء البعثات ال ينبغي أن يتجاوز 
ــــبة احتمال تبلغ  ــــواتل، وتتناول  ٩٠الوصــــول إىل نس يف املائة فيما خيص التخلص بنجاح من الس

  التشكيالت الكبرية. 
مسألة احلطام الفضائي وانتشاره وإزالته ال تزال تبعث على القلق ألن  والحظت اللجنة أنَّ  -٧٥

  هذا احلطام يشكل عائقا أمام استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي يف املستقبل. 
ورأت بعض الوفود أنَّ مســألة احلطام الفضــائي تتطلب تنفيذ تدابري تشــمل الرصــد الكايف   -٧٦

جل محاية املمتلكات واألشـــخاص على ســـطح األرض للحطام الفضـــائي وكشـــفه وختفيفه، من أ
  وضمان توفري البيانات من البعثات التشغيلية بشكل عاٍد. 
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ورأت بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مســــألة احلطام الفضــــائي على حنو ال ُيلِحق ضــــررًا   -٧٧
  بتنمية القدرات الفضائية للبلدان النامية. 

ئا ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم عد  -٧٨ فاعلة اجلديدة يف الفضـــــــاء عب م حتميل اجلهات ال
بســـــبب األنشـــــطة التارخيية للجهات الفاعلة الراســـــخة وأنَّ مواجهة التحديات ذات الصـــــلة اليت 
  يطرحها نشر التشكيالت الكبرية والضخمة يف الفضاء ينبغي أن يشكل أولوية ضمن عمل اللجنة. 

الدول األعضاء مسؤوليات متفاوتة عن إزالة ورأت بعض الوفود أنَّ من الضروري حتميل   -٧٩
  احلطام الفضائي تبعًا لألنشطة الفضائية اليت تنفِّذها كلٌّ منها. 

تســــتحدث  أن هج املقترحة لتخفيف احلطام الفضــــائي ال ينبغيورأت بعض الوفود أنَّ النُّ  -٨٠
  حواجز ال مربر هلا بالنسبة للجهات الفاعلة اجلديدة يف ميدان الفضاء. 

ورأت بعض الوفود أنَّ التكنولوجيات اجلديدة اخلاصة بالرصد والتعقب الفضائيني ميكنها   -٨١
  أن تؤدي دورا هاما يف كفالة االستخدام املستدام للفضاء. 

ورئي أنَّ من املهم زيادة الوعي وحشـــد الدعم الســـياســـي للثين عن االضـــطالع بأنشـــطة   -٨٢
   خاضعة للمراقبة. تؤدي إىل توليد احلطام الفضائي بطريقة غري

ورئي أنَّه ينبغي تيسري احلصول على التكنولوجيا اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي وإزالته   -٨٣
  ألن وجود بيئة فضائية أنظف أمر سيعود بالنفع على اجلميع. 

وُرئي أنَّ من األمهية مبكان أن تكون هناك صــكوك ملزمة قانونًا تقدم توضــيحات بشــأن   -٨٤
ــــــؤولية البل دان فيما خيص ارتطام املركبات الفضـــــــائية واالنفجارات واالنفجارات الداخلية مس

واحلوادث اليت تقع مع احلطام الفضـــائي الذي حيمل مصـــادر للقدرة النووية، وعودة املركبات اليت 
  حتمل على متنها مصادر للقدرة النووية إىل الغالف اجلوي.

ــــام الفضــــائية وأجزا  -٨٥ ئها، العاملة منها واملعطلة، أمر بالغ األمهية وُرئي أنَّ تســــجيل األجس
ــتدامة أنشــطة الفضــاء  ــية واس ــاس لضــمان ســالمة البعثات يف املدار واحلصــول على اخلدمات األس

  اخلارجي يف األمد البعيد. 
   

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٥ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدعم إدارة الكوارث   -٨٦

، A/AC.105/1202بواســـــطة النُُّظم الفضـــــائية، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
  ).١٦٨-١٤٤الفقرات 

لجنة مبا نظمه برنامج األمم املتحدة الســــــتخدام املعلومات الفضــــــائية يف إدارة ورحبت ال  -٨٧
الكوارث واالســـتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســـبايدر) من أنشـــطة، مما يدعم تنمية القدرة على 
اســـتخدام مجيع أنواع املعلومات الفضـــائية لدعم دورة إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها. وهتدف هذه 

إىل زيادة فهم البلدان يف إطار تنفيذ االستراتيجيات الوطنية إلدارة الكوارث، املصممة حسب  األنشطة
احتياجاهتا املحددة وظروفها البيئية، وإىل زيادة تقبُّل البلدان لتلك االستراتيجيات والتزامها هبا. ويف هذا 
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واملعارف التابعة لربنامج  الصــــدد، أحاطت اللجنة علمًا بإنشــــاء بوابة اخلدمات االســــتشــــارية التقنية
)، وهي منصَّة شبكية لدعم املعلومات واالتصاالت والعمليات تساعد www.un-spider.org"سبايدر" (

  على تبادل املعلومات واخلربات وبناء القدرات وتقدمي الدعم االستشاري التقين. 
والتصـــــــدي ورأت بعض الوفود أنــه من أجــل تعزيز التــأهــب ملواجهــة خمــاطر الكوارث   -٨٨

للطوارئ على الصعيد الوطين، ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعزز أنشطة بناء القدرات 
ــــتشــــارية التقنية والربامج  ــــبايدر من خالل توفري املزيد من البعثات االس املنظمة يف إطار برنامج س

  التدريبية، خاصة املوجهة منها للبلدان النامية.
الفضــاء اخلارجي يف كلمتها عن شــكرها حلكومات أملانيا  وأعربت مديرة مكتب شــؤون  -٨٩

والصني والنمسا اللتزامها مبساندة برنامج "سبايدر" ودعمها له منذ إنشائه، مبا يشمل تنفيذ أنشطة 
  خاصة به تنسقها مكاتبه الكائنة يف بون بأملانيا وبيجني وفيينا. 

يمي التابعة لربنامج ســــــبايدر تســــــهم والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مكاتب الدعم اإلقل  -٩٠
  كثريًا يف أنشطته يف جماالت بناء القدرات وتدعيم املؤسسات وإدارة املعارف. 

 والحظت اللجنة أنَّ برنامج ســبايدر ســيعقد مؤمتره الســنوي التاســع يف بيجني يف أيلول/  -٩١
تنفيذ إطار ، باعتبار ذلك أحد التزامات مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي بدعم ٢٠١٩ســــبتمرب 

  .٢٠٣٠-٢٠١٥ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 
ورأى أحد الوفود أنَّ تكنولوجيا الســــواتل املســــتخدمة لدعم إدارة الكوارث قد أحرزت   -٩٢

تقدمت كبريا. ورأى ذلك الوفد أنَّ الصـــور البصـــرية العالية االســـتبانة تســـتخدم يف حتليل انتشـــار 
والضـــباب الدخاين والدخان املنبعث من حرائق الغابات، وأنَّ إدخال الغبار الرقيق والغبار األصـــفر 

حتسينات على القدرة على التصوير باألشعة دون احلمراء يسمح بتحسني حتليل اجلو باالنطالق من 
الســحاب حنو ســطح األرض، ومن مثَّ وضــع تنبؤات ســريعة بشــأن األمطار الغزيرة املحددة املوقع، 

نات املفصــلة هبذه الطريقة، ميكن اســتخدام منذجة املجاالت الرحيية الثالثية وأنه من خالل مجع البيا
األبعاد لدعم كشف اإلعصارات ورصدها. والحظت اللجنة أيضا األنشطة اليت تضطلع هبا الدول 
األعضــاء حاليا، مبا يف ذلك خدمة رســم خرائط الطوارئ التابعة للربنامج األورويب لرصــد األرض 

ش سيق لطلبات رصد الطوارئ من خالل (كوبرنيكوس)، وم سيا وما يقوم به من تن سنتينل آ روع 
املركز اآلســـــيوي للحد من الكوارث، وامليثاق الدويل بشـــــأن الفضـــــاء والكوارث الكربى، وهي 

  مجيعها تشكل إسهامات قيِّمة تشجع على استخدام احللول الفضائية يف دعم إدارة الكوارث. 
   

    جمال النُّظم العاملية لسواتل املالحةالتطوُّرات األخرية يف   -٦ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتطورات األخرية يف   -٩٣

ــة  ــة (الوثيق ــة الفرعي ــل املالحــة، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجن ــــــوات ــة لس ــاملي جمــال النُُّظم الع
A/AC.105/1202 ١٩٠-١٦٩، الفقرات.(  

ية   -٩٤ عامل بالنُُّظم ال ية  ية املعن لدول به اللجنة ا لذي تقوم  قدير العمل ا والحظت اللجنة مع الت
ــــــواتل املالحة (اختصــــــارًا "اللجنة الدولية") والتطوُّرات األخرية يف جمال تكنولوجيات النُُّظم  لس

  يقات اجلديدة هلذه النُُّظم.العاملية لسواتل املالحة والتطب
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ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي يف جمال تعزيز   -٩٥ بذهلا مكتب ش والحظت اللجنة اجلهود اليت ي
استخدام النُُّظم العاملية لسواتل املالحة من خالل مبادراته يف جمال بناء القدرات وتعميم املعلومات، 

املكتب، باعتباره األمانة التنفيذية خصــوصــًا يف البلدان النامية، فضــال عن الدور الذي يضــطلع به 
للجنة الدولية، يف تنســيق التخطيط الجتماعات اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، 

  حبيث ُتعقد بالتوازي مع دورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني.
نة الدولية ومســتعملي والحظت اللجنة بوَّابة املعلومات اإللكترونية الشــاملة املعدة لصــاحل اللج  -٩٦

خدمات النُُّظم العاملية لســواتل املالحة، اليت يتعهدها املكتب، واليت ال تزال تؤدِّي دورًا فاعًال يف تيســري 
  التعاون والتواصل فيما بني مقدِّمي ومستعملي خدمات النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.

املعلومات  ،روا، من خالل اللجنة الدوليةوالحظت اللجنة أنَّ مجيع مقدِّمي اخلدمات قد أق  -٩٧
 The Interoperable Global Navigation Satellite Systems Spaceالواردة يف املنشــــــور املعنون "

Service Volume" (ST/SPACE/75)،  ووافقوا على عدد من التوصيات املتعلقة مبواصلة تطوير ودعم
  وتوسيع مفهوم حيز اخلدمات الفضائية للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة.

والحظت اللجنة أنَّ االجتماع الثالث عشـــر للجنة الدولية واالجتماع احلادي والعشـــرين   -٩٨
املالحة الساتلية الصيين نيابًة عن احلكومة الصينية،  ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، اللذين نظمهما مكتب

صني، من  شيان، ال شرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٤قد عقدا يف  ضيف  ٢٠١٨ت ست سوف ت وأنَّ اهلند 
ـــيعقد يف بنغالور، اهلند، من   كانون األول/ ١٣إىل  ٨االجتماع الرابع عشـــر للجنة الدولية وأنه س

  .٢٠١٩ديسمرب 
اللجنة إبداء مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي اهتمامه باســـتضـــافة اجتماع كما الحظت   -٩٩

ــــــيعقد عام  ، وأنَّ اإلمارات العربية املتحدة أبدت ٢٠٢٠اللجنة الدولية اخلامس عشــــــر، الذي س
  .٢٠٢١اهتمامها باستضافة االجتماع السادس عشر عام 

غاليليو" األو  -١٠٠ ظام " لذي أحرزه ن قدم ا بالت ما  حاطت اللجنة عل عاملي للمالحة وأ رويب ال
الساتلية والنظام اإلقليمي للتعزيز الفضائي التابع للخدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة 
لألرض (إغنوس)، حيث أطلقت مؤسسة "آريان سبيس" أربعة سواتل غاليليو جديدة يف املدار يف 

ساتًال. وسوف  ٢٦ن إطار التشكيلة إىل ، مما رفع عدد السواتل املوجودة يف املدار ضم٢٠١٨عام 
 ٢٠٢٠ســاتًال، ويتوقَّع أن ُتنجز حبلول عام  ٣٠تتكوَّن التشــكيلة الكاملة لنظام غاليليو مما جمموعه 

من أجل حتســني اخلدمات املقدمة وتوفر فرصــا جديدة ملمارســة األنشــطة التجارية يف إطار جمموعة 
  القتصاد على صعيد العامل. واسعة من التطبيقات يف العديد من قطاعات ا

   
    طقس الفضاء  -٧ 

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بطقس الفضــــاء، اليت   -١٠١
  ).٢٠٩-١٩١، الفقرات A/AC.105/1202يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ طقس الفضاء، الناجم عن التغريات الشمسية، ميثل شاغًال   -١٠٢
دوليًّا بســبب ما ميكن أن يشــكله من خطر على النظم الفضــائية، والرحالت البشــرية إىل الفضــاء، 
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ة. ومن مثَّ، يلزم والبىن التحتية األرضـــــية والفضـــــائية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصـــــورة متزايد
معاجلته من منظور عاملي، من خالل التعاون والتنســيق الدوليني، لكي يتســىن التنبؤ بأحداث طقس 
الفضـــاء اليت ميكن أن تكون شـــديدة الوطأة، وختفيف آثارها ضـــمانًا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء 

  اخلارجي يف األمد البعيد. 
الوطنية والدولية املضــطلع هبا يف جماالت  والحظت اللجنة أيضــا وجود عدد من األنشــطة  -١٠٣

البحث والتدريب والتعليم من أجل حتســــني الفهم العلمي والتقين للتأثري الســــليب لطقس الفضــــاء، 
  ومن مثَّ تدعيم القدرة على مقاومته على الصعيد العاملي. 

لجنة الفرعية العلمية والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ فريق اخلرباء املعين بطقس الفضــــاء التابع ل  -١٠٤
سادسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام  والتقنية عقد اجتماعات على هامش الدورة ال

  ، وكذلك يف فترة ما بني الدورتني.٢٠١٩
وأفادت بعض الوفود بأهنا تدعم إنشـــاء فريق تنســـيق دويل خمصـــص يعىن بطقس الفضـــاء   -١٠٥

س صمود أمام اآلثار ميكنه حتسني التعاون والتن سامهة يف تعزيز القدرة العاملية على ال يق الدوليني وامل
  السلبية لطقس الفضاء.

ورئي أنَّه فيما يتعلق بأحد األنشطة ذات األولوية لفريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، وهو   -١٠٦
اء ومنظمة تشـــكيل فريق تنســـيق دويل معين بطقس الفضـــاء، بالتعاون الوثيق مع جلنة أحباث الفضـــ

الطريان املدين الدويل واملنظمة العاملية لألرصــاد اجلوية والشــبكة الدولية للخدمات البيئية الفضــائية، 
لن يتســىن وضــع تفاصــيل هيكل فريق التنســيق هذا وآلية عمله إالَّ أثناء تنفيذ الكيانات املشــاركة 

  ملشاريع مشتركة حمددة الطابع.
   

    األجسام القريبة من األرض -٨ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باألجســــــام القريبة من   -١٠٧

  ).٢٢٨-٢١٠، الفقرات A/AC.105/1202األرض، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
التقدير التقدُّم الذي أحرزته الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والحظت اللجنة مع   -١٠٨

(الشــبكة الدولية) والفريق االســتشــاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضــائية (الفريق االســتشــاري)، 
عمًال بالتوصـــيات املتعلقة باختاذ تدابري دولية للتصـــدِّي خلطر ارتطام  ٢٠١٤اللذان ُأنشـــئا يف عام 

لقريبة من األرض، والحظت ما يبذالنه من جهود من أجل تداول املعلومات املتعلقة األجســــــام ا
باكتشــــاف األجســــام القريبة من األرض اليت قد تشــــكل خطرًا ورصــــد تلك األجســــام وحتديد 
خصــــــائصــــــها الفيزيائية وكذلك ما يبذل من جهود يف التخطيط للتخفيف من أثر ارتطام حمتمل 

ــــيما البلدان النامية ذات القدرة جلســــم قريب من األرض هبدف ضــــ مان إدراك مجيع األمم، ال س
  املحدودة على التنبؤ بارتطام جسم قريب من األرض والتخفيف منه، لألخطار املحتملة.

وأحاطت اللجنة علما بالعمل الذي يضـــــطلع به الفريق العامل املخصـــــص املعين باملســـــائل   -١٠٩
 بالتخطيط للبعثات الفضائية، الذي أنشأه الفريق االستشاري القانونية التابع للفريق االستشاري املعين

من أجل النظر يف املســائل القانونية ذات الصــلة بعمل الفريق االســتشــاري يف ســياق  ٢٠١٦يف عام 
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املعاهدات الدولية القائمة اليت حتكم األنشــــــطة اُملنفَّذة يف الفضــــــاء اخلارجي، وبأن الفريق العامل 
تقريرًا  ٢٠١٩ريق االستشاري يف دورته الثانية عشرة املعقودة يف شباط/فرباير املخصص قدَّم إىل الف

يتضمن حتليًال وتقييمًا أوليني للسياق القانوين احلايل وللمسائل القانونية ذات الصلة واملسائل املتعلقة 
  بالدفاع الكوكيب.

املشـــاركة يف شـــبكة  والحظت اللجنة أنَّ عدد األطراف املوقعة على إعالن النوايا بشـــأن  -١١٠
طرفا، ميثلون مراصــد ومؤســســات فضــائية من االحتاد  ١٥املعلومات والتحليل واإلنذار يبلغ حاليا 

الروســي ومجهورية كوريا والصــني وكرواتيا وكولومبيا واملكســيك والواليات املتحدة، إضــافة إىل 
والحظت اللجنة كذلك أنَّ مرصـــــد هاٍو يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــمالية. 

تشــيكيا أصــبحت العضــو التاســع عشــر يف الفريق االســتشــاري وأنَّ جلنة أحباث الفضــاء أصــبحت 
  املراقب الدائم السادس لديها.

ية لإلنذار خبطر   -١١١ لدول كة ا ماعات الشــــــب يد من املعلومات عن اجت والحظت اللجنة أنَّ املز
الكويكبات والفريق االستشاري، اليت يضطلع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بدور األمانة الدائمة هلا، 

  ، على التوايل.http://smpag.netو http://iawn.netقد أتيحت على صفحات موقعيهما الشبكيني 
والحظت اللجنة التقدم املحرز واإلجنازات البارزة على مســــــتوى بعثات مراقبة الكويكبات.   -١١٢
، اليت أطلقتها الوكالة اليابانية الستكشاف الغالف اجلوي من أجل جلب ٢وصلت بعثة هايابوسا   فقد

يه  "Ryugu"عيِّنات، إىل الكويكب املســــــتهدف ريوغو  اف ، وعلى متنها الطوَّ ٢٠١٨يف حزيران/يون
"MINERVA-II/ليصــبح بذلك أول طواف يف العامل ينجح يف اســتكشــاف ســطح كوكيب يف أيلول ،" 

ــــبتمرب  جللب العيِّنات اليت أطلقتها اإلدارة  "OSIRIS-REx" ركس-، يف حني أنَّ بعثة أوزيريس٢٠١٨س
شارك فيها كل من فرنسـا  سا)، وهي بعثة دولية ت الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة (نا

  .٢٠١٨يف تشرين األول/أكتوبر  "Bennu"وكندا واليابان، وصلت إىل الكويكب املستهدف ِبنُّو 
ولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري وأشارت اللجنة إىل ختطيط الشبكة الد  -١١٣

سية دولية بشأن موضوع األجسام  شؤون الفضاء اخلارجي للتعاون على تنظيم حلقة درا ومكتب 
  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٠القريبة من األرض، ُتعقد يف إيريتشه، إيطاليا، من 

ــــــائية والحظت اللجنة أنَّ مؤمتر الدفاع الكوكيب الدويل ل  -١١٤ ألكادميية الدولية للمالحة الفض
يف واشنطن العاصمة وأنَّ مؤمتر الدفاع  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣نيسان/أبريل إىل  ٢٩عقد يف الفترة من 

 ٣٠إىل  ٢٦الكوكيب الدويل السابع لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية سوف يعقد يف الفترة من 
  .ينايف مركز فيينا الدويل، في ٢٠٢١نيسان/أبريل 

والحظت اللجنة أنَّ االجتماع التاســـــع للجنة التوجيهية للشـــــبكة الدولية ســـــوف يعقد   -١١٥
 على أن يعقبه االجتماع الثالث عشــــر للفريق االســــتشــــاري يف ٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب  ١٢ يوم
  يف مقر املرصد األورويب اجلنويب، الكائن يف غارفينغ، أملانيا. ٢٠١٩أيلول/سبتمرب   ١٣
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -٩ 
  .]A/AC.105/L.318/Add.6[يرد النص يف الوثيقة 
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    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١٠ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باســــتخدام مصــــادر   -١١٦

ــة  ــة (الوثيق ــة الفرعي ــة يف الفضــــــــاء اخلــارجي، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجن ــدرة النووي الق
A/AC.105/1202 ٢٧٣-٢٦٤، الفقرات.(  

وأيَّدت اللجنة تقرير وتوصـــــيات اللجنة الفرعية والفريق العامل املعين باســـــتخدام مصـــــادر   -١١٧
سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة)  سة  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي عاود االنعقاد برئا

  ، واملرفق الثاين).٢٧٣ ، الفقرةA/AC.105/1202(الوثيقة 
ية تقوم حاليًّا بإعداد   -١١٨ لدول لدول وإحدى املنظمات احلكومية ا وأقرَّت اللجنة بأنَّ بعض ا

صــكوك قانونية وتنظيمية رقابية بشــأن أمان اســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، 
صكوك من هذا القبيل، آخذة بعني االعتبار حم تويات ومقتضيات املبادئ املتَّصلة أو تنظر يف إعداد 

باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر 
   القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

ــــــدَّدت اللجنة على قيمة وأمهية تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــــادر القدرة   -١١٩ وش
ــــــاء اخلارج ــــــتراك مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يف الفض ي، الذي أعدَّته اللجنة الفرعية باالش

  الذرية، وهو إطار طوعي.
ــل وتقييم خمتلف اجلوانــب   -١٢٠ ــة دراســــــــة وحتلي ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم مواصــــــل

أنَّ واملمارســات واللوائح التنظيمية الرقابية املتعلقة باســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء، و
ـــري، ال مؤذية له. ورأت تلك الوفود أيضـــًا أنَّ  ـــطة جيب أن تكون مفيدة للجنس البش تلك األنش
الدول مســــــؤولة عن تنظيم اســــــتخدام الطاقة النووية يف الفضــــــاء، وأنَّ من واجبها احترام النظام 

ـــــل اللجنة الفرعية معاجلة  ـــــلة. ويف هذا الصـــــدد، من املهم أن تواص هذه القانوين الدويل ذي الص
املســألة، مع أخذ إطار األمان بعني االعتبار، من خالل تطبيق اســتراتيجيات مالئمة ووضــع خطط 

  طويلة األمد وإنشاء أطر تنظيمية رقابية مناسبة وحمدَّثة.
ورأت بعض الوفود ضـــرورة مواصـــلة النظر يف اســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف املدارات   -١٢١

لثابت بالنســبة لألرض ويف املدار األرضــي املنخفض، من أجل معاجلة األرضــية، وخصــوصــًا يف املدار ا
مشكلة االصطدامات املحتملة بني األجسام الفضائية املزوَّدة مبصادر قدرة نووية يف املدار واحلوادث أو 
حاالت الطوارئ اليت ميكن أن تنشــــــأ عن عودة هذه األجســــــام َعَرضــــــًا إىل الغالف اجلوي لألرض 

  لعودة على سطح األرض، وعلى حياة الناس وصحتهم وعلى النظام اإليكولوجي.وكذلك أثر تلك ا
    

    الفضاء والصحة العاملية -١١ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالفضــــاء والصــــحة   -١٢٢

، A/AC.105/1202العــامليــة، اليت يرد عرض هلــا يف تقرير اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة (الوثيقــة 
  ).٢٨٤-٢٧٤الفقرات 

لجنة ما صــــدر من توصــــيات وقرارات بشــــأن هذا البند عن اللجنة الفرعية وفريقها وأقرَّت ال  -١٢٣
العامل املعين بالفضــاء والصــحة العاملية، الذي انعقد برئاســة أنطوان غايســبولر (ســويســرا)، مبا يف ذلك 

   واملرفق الثالث). ٢٨٤، الفقرة A/AC.105/1202خطة عمل الفريق العامل املتعددة السنوات (الوثيقة 
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والحظت اللجنة املجموعة الواســعة من األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العاملية،   -١٢٤
وشــددت على قيمة وأمهية البحوث والبيانات واملعلومات الفضــائية يف دعم صــنع القرار وحتســني 

   العمومية والصحة العاملية.تدابري اإلنذار املبكر يف جمايل الصحة 
وُرئي أنَّ عمليات الرصد الساتلية ميكن أن حتسن فهم انبعاثات جسيمات الغالف اجلوي   -١٢٥

) واالجتاهات ذات الصـــــلة وتأثريها على 2.5(مبا يف ذلك غبار الصـــــحراء واجلســـــيمات من الفئة 
الصـــعيد العاملي، وأنَّ من الضـــروري الصـــحة العاملية ومن مثَّ املســـامهة يف رصـــد نوعية اهلواء على 
   مواصلة استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية.

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٢ 

بتطور وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّصلة 
االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، 

    مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت  دون
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بدراســــــة الطبيعة   -١٢٦

لألرض واســـــتخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنســـــبة 
ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، 

  ).٢٩٤-٢٨٥، الفقرات A/AC.105/1202فرعية (الوثيقة اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة ال
ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنســبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود معرَّض خلطر   -١٢٧

د؛ وأنَّه التشــبع، ممَّا يهدِّد اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف تلك البيئة؛ وأنَّ  اســتخدامه ينبغي أْن ُيرشــَّ
ينبغي توخِّي اإلنصــاف يف إتاحته جلميع الدول، بصــرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، مع إيالء 
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضـــًا 

نســــبة لألرض وفقًا للقانون الدويل، ولإلطار القانوين الذي أنَّ من املهم اســــتخدام املدار الثابت بال
  حددته األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت.

ــــــبة إىل األرض، باعتباره موردًا طبيعيًّا حمدودًا   -١٢٨ ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنس
ناجعًا واقتصــاديًّا ومنصــفًا. معرَّضــًا بوضــوح خلطر التشــبُّع، جيب أن يســتخدم اســتخدامًا رشــيدًا و

واعُترب هذا املبدأ أســـاســـيًّا لضـــمان مصـــاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معيَّن، 
من دســتور االحتاد الدويل لالتصــاالت، بصــيغته  ٤٤من املادة  ٢-١٩٦حســبما تنص عليه الفقرة 

  .١٩٩٨ مينيابوليس بالواليات املتحدة يف عام اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني املعقود يف
    

    العلمية والتقنية  الفرعية  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة -١٣ 
أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق مبشــــــروع جدول   -١٢٩

ني، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة األعمال املؤقَّت لدورهتا الســـــابعة واخلمســـــ
A/AC.105/1202 ٢٩٨-٢٩٥، الفقرات.(  
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وأقرَّت اللجنة ما صدر عن اللجنة الفرعية من توصيات وقرارات بشأن هذا البند (الوثيقة   -١٣٠
A/AC.105/1202 ٢٩٨-٢٩٦، الفقرات.(  

سة واخلمسني، اتَّفقت اللجنة على   -١٣١ ساد ستنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية يف دورهتا ال وا
   أن تنظر اللجنة الفرعية يف البنود التالية يف دورهتا السابعة واخلمسني:

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس. -٢  
  كلمة الرئيس. -٣  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية. -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. -٥  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. -٦  

سواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة ال -٧
  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.

  احلطام الفضائي. -٨  
  دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية. -٩  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة. -١٠  
  طقس الفضاء. -١١  
  األجسام القريبة من األرض. -١٢  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. -١٣  
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٤  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي. -١٥  

حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠(العمل املقرَّر لعام   
  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (الوثيقة 

  الفضاء والصحة العاملية.  -١٦  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠(العمل املقرَّر لعام   

  من هذا التقرير)) ١والتذييل  ٥السنوات (انظر املرفق الثالث، الفقرة 
بة لألرض  -١٧ ــــــ بالنس بت  ثا مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز دراســـــــة الطبي

سائر  سة  ستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودرا وا
املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  االحتاد الدويل لالتصاالت.البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور 
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  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)  
ية  -١٨ نة واخلمســــــني للجنة الفرع ثام لدورة ال جدول األعمال املؤقَّت ل مشــــــروع 

  والتقنية. العلمية
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. -١٩  
ن الفضـــــاء اخلارجي، عمال باالتفاق الذي مت واتفقت اللجنة على أن ينظم مكتب شـــــؤو  -١٣٢

(الوثيقة  ٢٠٠٧التوصــــــل إليه يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 
A/AC.105/890 عة واخلمسني للجنة )، الندوة اليت ستعقد يف الدورة الساب٢٤، املرفق األول، الفقرة
 ، بشأن موضوع "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء للجميع". ٢٠٢٠الفرعية، يف عام 

   
    "٢٠٣٠خطة "الفضاء  -كاف 

"، وفقــا لقرار ٢٠٣٠‘الفضـــــــاء ‘خطــة "نظرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنون   -١٣٣
ية مة   اجلمع عا جدول األعمال يف ٧٣/٩١ال يدا يف  جد ندا  باره ب باعت عدِّدة ،  طار خطة العمل املت إ

  .٢٠٢٠السنوات، على أن يبقى مدرجا يف جدول أعمال اللجنة حىت دورهتا الثالثة والستني، يف عام 
" يف ٢٠٣٠ووفقا للقرار الذي اختذته اللجنة، أنشــــئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــاء   -١٣٤

وخطة تنفيذها،  "٢٠٣٠لفضاء ا"إطار هذا البند من جدول األعمال من أجل مواصلة وضع خطة 
   .٧٣/٦استنادا إىل الواليات املستمدة من قرار اجلمعية العامة 

وتكلَّم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســــــي وأملانيا وإندونيســــــيا   -١٣٥
يابان. وأثناء والربازيل والصــني وفرنســا وكولومبيا واململكة املتحدة والنمســا والواليات املتحدة وال

التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضــــــاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند. كما تكلَّم يف إطار 
ــــــتاريكا وممثلةوالصــــــني  ٧٧هذا البند ممثِّل مصــــــر نيابًة عن جمموعة ال نيابة عن األرجنتني  كوس

ــــــلفادور املتعددة القوميات) واجلمهوري-وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولة ة الدومينيكية والس
  البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك.-زويال (مجهوريةوشيلي وفن

وعرضـــــت على اللجنة ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــــاء   -١٣٦
٢٠٣٠ "(A/AC.105/L.317)  ٢٠٣٠خلطة "الفضـــاء  املســـودة األوىلتتضـــمن صـــيغة مدجمة من "

وخطة تنفيذها، من أجل إجراء املزيد من املفاوضــــات بشــــأهنا خالل اجتماعات الفريق العامل يف 
  الدورة الثانية والستني للجنة.

ـــاعدة من   -١٣٧ والحظت اللجنة مع التقدير العمل الذي يضـــطلع به مكتب الفريق العامل، مبس
 واليت" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠أعاله خلطة "الفضـــاء  ااملشـــار إليهاملســـودة األوىل نة، يف إعداد األما
إىل املداوالت اليت جرت يف اجتماعات  تأساسا جيدا إلجراء مزيد من املفاوضات واستند توفر

ول املقدَّمة من العديد من الد الكتابيةالفريق العامل اليت عقدت حىت اآلن، فضـــال عن اإلســـهامات 
   األعضاء يف اللجنة.

" وخطة تنفيذها تشكل جمهودا مجاعيا من جانب ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضاء   -١٣٨
شاملة  شرافيةسواالدول األعضاء يف اللجنة من أجل إعداد وثيقة  ضاء  ت ستوى تربز دور الف رفيعة امل
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هذه اخلطة وخطة تنفيذها مبثابة أداة  وينبغي أن تكون والفوائد املجتمعية الواســـعة النطاق اليت جيلبها.
ملهمة للمجتمع الدويل األوســـع نطاقا، من خالل الترويج الســـتخدام تكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاته 

  والبيانات املستمدة من الفضاء من أجل تعزيز النمو االقتصادي والتنمية املستدامة واالزدهار.
" وخطة تنفيذها هتدفان إىل إذكاء ٢٠٣٠والحظت اللجنة كذلك أنَّ خطة "الفضـــــــاء   -١٣٩

الوعي باســـــتخدام األدوات الفضـــــائية والترويج هلذا االســـــتخدام وتعزيزه يف حتقيق خطط التنمية 
ــــتدامة لعام  ــــيما خطة التنمية املس ــــنداي  ٢٠٣٠العاملية، ال س وأهدافها وغاياهتا، وكذلك إطار س

خماطر الكوارث،  قد٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من  لدول األطراف يف اتفاق ، وااللتزامات اليت  ها ا مت
  باريس بشأن تغيُّر املناخ.

" وخطة تنفيذها متثالن فرصــــة فريدة ٢٠٣٠خطة "الفضــــاء  والحظت اللجنة كذلك أنَّ  -١٤٠
إلبراز األمهية املســتمرة للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية وجلنتيها الفرعيتني 

هذه اهليئات، بوصــــفها منابر فريدة للتعاون الدويل يف  ومكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي ولتعزيز
اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية واحلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء 

   اخلارجي مبا خيدم منفعة ومصلحة البشرية مجعاء.
ــــــاء   -١٤١  " وخطة تنفيذها ينبغي أن تتضــــــمن أهدافا٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفض

خمتصــرة وموجهة حنو املســتقبل وذات طابع عام، تكملها خطة تنفيذ تتضــمن تدابري عملية ونواتج 
 ٥٠ملموسة، باالستناد إىل األولويات املواضيعية السبع اليت وضعتها اللجنة يف سياق اليونيسبيس+
اســية الذي ميثل هنجا شــامال يف معاجلة املجاالت الرئيســية وأســاســا جيدا لتحديد األهداف األســ

   لألعمال املقبلة للجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
وأشــارت اللجنة كذلك إىل أنَّ الدول األعضــاء يف اللجنة، من خالل وضــع وتطبيق خطة   -١٤٢

" وخطة تنفيذها، تعرب عن األمهية اليت توليها للشـــــراكات العاملية وتعزيز التعاون ٢٠٣٠"الفضـــــاء 
ول األعضـــــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري فيما بني الد

  احلكومية وقطاع الصناعة وكيانات القطاع اخلاص. 
" وخطة تنفيذها متثالن فرصة هامة إلظهار التزام ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضاء   -١٤٣

ء اخلارجي، مبعاجلة التغريات يف تنفيذ اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، بدعم من مكتب شــــــؤون الفضــــــا
أنشــطة الفضــاء اخلارجي اليت نتجت عن تنوع تلك األنشــطة والعدد املتزايد من املشــاركني، ســواء 
كانوا أجهزة حكومية أو كيانات غري حكومية، مبا يف ذلك القطاع الصــــــناعي والقطاع اخلاص، 

  ات ومعاجلة القضايا اجلديدة والناشئة. وكذلك مبواصلة االستجابة، حسب االقتضاء، هلذه التغيري
" وخطة تنفيذها ينبغي أن تؤكدا على ضــرورة أن ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنَّ خطة "الفضــاء   -١٤٤

يظل الفضاء اخلارجي بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة صاحلة لالستخدام من جانب األجيال احلالية واملقبلة 
حوكمة وإتاحة االضـــطالع باألنشـــطة الفضـــائية، مبا يتفق مع القانون الدويل، من خالل تعزيز إطار لل
  يشجع األمان واملشاركة واالبتكار وضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

" وخطة تنفيذها ينبغي أن تكفال الوضـــوح ٢٠٣٠ورأت بعض الوفود أنَّ خطة "الفضـــاء   -١٤٥
ــــــأن املفاهيم يف ظل عدم وجود تعريف حيظى بالقبول العام. وكمثال على ذلك، فاملقصــــــود  بش
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"احلوكمة العاملية ألنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي" هو القواعد واللوائح التنظيمية املنبثقة من  مبفهوم
العمليات املتعددة األطراف املنجزة حتت رعاية األمم املتحدة، وليس أنه نتيجة ألي عمل انفرادي 

ــــــتند إىل القانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمم املتحدة ا ملتعلقة من جانب دولة ما، وأنه يس
بالفضـــاء اخلارجي، فضـــال عن مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي، وقرارات اجلمعية 

  العامة ذات الصلة، واملسامهات املقدمة من اللجنة من أجل حتقيق هذه الغاية. 
ــدا" وخطة تنفيذها ينبغي أن ٢٠٣٠ورأت بعض الوفود أنَّ خطة "الفضــاء   -١٤٦ التصــميم  جتس

ة أوجه عدم املســـاواة بني البلدان وهتيئة شـــروط التنمية املســـتدامة والشـــاملة لألنشـــطة على معاجل
ــــتدامة. ولدى القيام بذلك، ينبغي خلطة "الفضــــاء  " وخطة ٢٠٣٠الفضــــائية مبا يدعم التنمية املس

لدان تنفيذها أيضــا أن حتددا اخلطوات امللموســة والتدابري الرامية إىل معاجلة الفجوة املوجودة بني الب
اليت طورت قدرات وتكنولوجيات متصــلة بالفضــاء والبلدان اليت ال متلك إمكانيات احلصــول على 

  تلك القدرات والتكنولوجيات أو متلك قدرًا حمدودًا منها.
" وخطة تنفيذها ينبغي أن تنفذا على حنو يتســق ٢٠٣٠ورأت بعض الوفود أنَّ خطة "الفضــاء   -١٤٧

ب القانون الدويل املنطبق وينبغي يف الوقت نفســه أن حتثا الدول بقوة مع حقوق والتزامات الدول مبوج
على االمتناع عن وضــع واعتماد وتطبيق أي تدابري اقتصــادية أو مالية أو جتارية أحادية اجلانب ميكن أن 

" وخطة تنفيذها، وخباصــة يف البلدان ٢٠٣٠تعرقل األنشــطة الفضــائية والتنفيذ الكامل خلطة "الفضــاء 
" ٢٠٣٠ة. ورأت تلك الوفود أنَّ من الالزم تنشــيط الشــراكة العاملية لكفالة تطبيق خطة "الفضــاء النامي

ضرورة تعبئة املوارد املالية وبناء القدرات  "٢٠٣٠وخطة تنفيذها، وأنَّ خطة "الفضاء  سلمِّ ب ينبغي أن ت
  .اتية، وعلى أساس غري متييزيؤونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية بشروط م

ستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض يكتسي بدوره أمهية بالغة يف   -١٤٨ ورأى أحد الوفود أنَّ ا
اجلهود املبذولة لتعزيز مســـامهة الفضـــاء يف التنمية املســـتدامة. ورأى ذلك الوفد أنَّ خطة "الفضـــاء 

ف إىل " وخطة تنفيذها ينبغي أن حتدد الســـبل اهلادفة إىل ضـــمان الوصـــول على حنو منصـــ٢٠٣٠
املدار جلميع الدول، مبا يف ذلك من خالل تنشـــيط الشـــراكات مع املنظمات الدولية األخرى، مع 

  مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان معينة. 
" وخطة ٢٠٣٠ورأى أحد الوفود أنَّ التركيز الرئيســــــي، لدى وضــــــع خطة "الفضــــــاء   -١٤٩

ستمرار على الكيفية اليت ميكن هبا لألنشطة املضطلع هبا يف الفضاء أن تنفيذها، ينبغ ي أن ينصب با
" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠تدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ورأى ذلك الوفد أنَّ خطة "الفضاء 

ال ينبغي أن تســــــتخدم من أجل تعريف املصــــــطلحات أو النظر يف بنود جتري مناقشــــــتها ارتباطا 
  لتوجيهية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي. باملبادئ ا

" وخطة ٢٠٣٠والحظت اللجنة أنه، يف إطار املسامهة يف املناقشات بشأن خطة "الفضاء   -١٥٠
تنفيذها، ســـينصـــب التركيز، خالل الندوة املشـــتركة بني األمم املتحدة والنمســـا اليت ســـتعقد يف 

ـــبتمرب  ٤إىل  ٢، النمســـا، يف الفترة من غراتس ، على مواضـــيع علوم وتكنولوجيا ٢٠١٩أيلول/س
  الفضاء، فضال عن قانون الفضاء والسياسة الفضائية. 
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والحظت اللجنة كذلك أنَّ التركيز ســينصــب، خالل املنتدى املشــترك بني األمم املتحدة   -١٥١
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١٨والنمسا بشأن الفضاء العاملي، الذي سيعقد يف فيينا يف الفترة من 

، على "إتاحة ســـبل الوصـــول إىل الفضـــاء للجميع" وأنَّ هذا املنتدى ســـيهدف إىل كفالة ٢٠١٩
ار احلوار داخل املجتمع العاملي بشـــأن هذه املســـألة واإلســـهام يف املناقشـــات بشـــأن خطة اســـتمر

  " وخطة تنفيذها والتوعية خبطة الفضاء. ٢٠٣٠"الفضاء 
 ١٢ة يف ، املعقود٧٥٥، قامت اللجنة، يف جلســـتها ال٧٣/٩١وعمًال بقرار اجلمعية العامة   -١٥٢

" الذي يترأســــه أعضــــاء املكتب، ٢٠٣٠حزيران/يونيه، بعقد فريقها العامل املعين خبطة "الفضــــاء 
ــــيلي  ــــونتا أتش الذي يتألف من الرئيس، عوين حممد خصــــاونة (األردن)، ونائيب الرئيس، ماريا أس

  دورين بروناريو (رومانيا)، وتساعده األمانة.-ساباتيين (إيطاليا) ودوميترو
" ثالثة اجتماعات وكذلك مشــــاورات ٢٠٣٠د الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــاء وعق  -١٥٣

"وخطة تنفيذها. وأقرَّت اللجنة ٢٠٣٠غري رمسية من أجل املضـي قدما يف العمل يف خطة "الفضـاء 
حزيران/يونيه، تقرير الفريق العامل، الذي يرد يف املرفق  ٢٠الفرعية، يف جلستها الثالثة املعقودة يف 

  ول هبذا التقرير.األ
 


