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الفصل األول
ِّ
مقدمة
-1

عقدت لجنة اس تتتخدام الفض تتاء الخارجي في األغراض الس تتلمية دورتها الرابعة والس تتتين في فيينا ،من

 25آب/أغست تتطس إلى  3أيلول/ست تتبتمبر  ،2021في شت تتكل هجين رحضت تتوريا وعبر اإلنترنتأ .وكان أعضت تتاء
مكتبها على النحو التالي:

الرئيس

ماريوس إيوان-بيسو ررومانياأ

النائب األول للرئيس

فرانسيس تشيزيا رنيجيرياأ

ِّ
ئيس/المقرر
النائب الثاني للر

نيكوالس بوتيرو فارون ركولومبياأ

ألف -اجتماعات الهيئتين الفرعيتين
-2

عقتدت اللجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة ،التتابعتة للجنتة است ت ت ت ت ت تتتختدام الفضت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي في األغراض

الس ت تتلمية ،دورتها الثامنة والخمس ت تتين في فيينا ،من  19إلى  30نيس ت تتان/أبريل  ،2021في ش ت تتكل هجين ،تحت

رئاسة ناتاليا أرشينار رسويسراأ .وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضاً على اللجنة رA/AC.105/1240أ.
-3

وعقدت اللجنة الفرعية القانونية ،التابعة للجنة است ت تتتخدام الفضت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت تتلمية،

دورتها الستتتين في فيينا ،من  31أيار/مايو إلى  11حزيران/يونيه  2021في شتتكل هجين أيضتتا ،تحت رئاستتة

أوكي سيتسوكو راليابانأ .وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضاً على اللجنة رA/AC.105/1243أ.

باء -إقرار جدول األعمال
-4

أقرَّت اللجنة في جلستها االفتتاحية جدول األعمال التالي:
-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

كلمة الرئيس.

-4

تبادل عام لآلراء.
ُ

-5

سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.
ُ

-6

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين.

-7

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين.

-8

الفضاء والتنمية المستدامة.

-9

الع َرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة.
الفوائد َ

-10

الفضاء والمياه.

-11

الفضاء وتغير المناخ.

-12

استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة.
1

A/76/20

-13

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

-14

االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء.

-15

خطة "الفضاء ."2030

-16

مسائل أخرى.

-17

تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة.

جيم -العضوية
وفقت ت تًا لق اررات الجمعيت ت تتة العت ت تتامت ت تتة  1472ألف رد14-أ ،و 1721هت ت تتاء رد16-أ ،و 3182رد28-أ،
-5
و 196/32ب ت تتاء ،و ،16/35و ،33/49و ،51/56و ،116/57و ،116/59و ،217/62و ،97/65و،71/66

ومقرراتهت تتا  ،315/45و ،412/67و ،528/67و518/70
و ،75/68و ،85/69و ،90/71و 77/72وَّ 82/74
و ،517/73كانت لجنة اس ت ت تتتخدام الفض ت ت تتاء الخارجي في األغراض الس ت ت تتلمية َّ
مؤلف ًة من الدول ال 95التالية :االتحاد

الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،إسبانيا ،أستراليا ،إسرائيل ،إكوادور ،ألبانيا ،ألمانيا ،اإلمارات
العربية المتحدة ،إندونيستيا ،أوروغواي ،أوكرانيا ،إيران رجمهورية-اإلستالميةأ ،إيطاليا ،باراغواي ،باكستتان ،البحرين،

الب ارزيل ،البرتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنن ،بوركينا فاس ت ت ت تتو ،بولندا ،بوليفيا ردولة-المتعددة القومياتأ ،بيرو ،بيالروس،
تايلند ،تركيا ،تش ت تتاد ،تش ت تتيكيا ،تونس ،الجزائر ،الجمهورية الدومينيكية ،الجمهورية العربية الس ت تتورية ،جمهورية كوريا،

جنوب أفريقيا ،الدانمرك ،رواندا ،رومانيا ،ستتري النكا ،الستتلفادور ،ستتلوفاكيا ،ستتنغافورة ،الستتنغال ،الستتودان ،الستتويد،

ستتويس ترا ،ستتيراليون ،شتتيلي ،الصتتين ،العراا ،عمان ،غانا ،فرنستتا ،الفلبين ،فنزويال رجمهورية – البوليفاريةأ ،فنلندا،
فييت نام ،قبرص ،قطر ،كازاخس ت تتتان ،الكاميرون ،كندا ،كوبا ،كوس ت تتتاريكا ،كولومبيا ،كينيا ،لبنان ،لكس ت تتمبر  ،ليبيا،

ماليزيا ،مصتتر ،المغرب ،المكستتيك ،المملكة العربية الستتعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتمالية،

منغوليا ،موريشيوس ،النرويج ،النمسا ،النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،الهند ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة

األمريكية ،اليابان ،اليونان.

دال -الحضور
-6

حضر الدورة ممثلو الدول ال 76التالية األعضاء في اللجنة :االتحاد الروسي ،أذربيجان ،األرجنتين،

األردن ،أرمينيا ،إستبانيا ،أستتراليا ،إسترائيل ،إكوادور ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،إندونيستيا ،أوروغواي،

أوكرانيا ،إيران رجمهورية-اإلسالميةأ ،إيطاليا ،باراغواي ،باكستان ،الب ارزيل ،البرتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بولندا،

بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تركيا ،تشتتيكيا ،الجزائر ،الجمهورية الدومينيكية ،الجمهورية العربية الستتورية ،جمهورية

كوريا ،جنوب أفريقيا ،الدانمرك ،رومانيا ،س ت تتري النكا ،الس ت تتلفادور ،س ت تتلوفاكيا ،س ت تتنغافورة ،الس ت تتودان ،الس ت تتويد،

ستويسترا ،شتيلي ،الصتين ،العراا ،عمان ،غانا ،فرنستا ،الفلبين ،فنزويال رجمهورية–البوليفاريةأ ،فنلندا ،قبرص،
قطر ،كندا ،كوبا ،كوستتتاريكا ،كولومبيا ،كينيا ،لكستتمبر  ،ماليزيا ،مصتتر ،المغرب ،المكستتيك ،المملكة العربية

الستعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتمالية ،النرويج ،النمستا ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا،

الهند ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليونان.

وحضت ت تتر الدورة ممثلون عن االتحاد األوروبي بصت ت تتفته مرالباً دائماً لدى اللجنة ووفقاً لقراري الجمعية
-7
العامة  276/65و.91/73

2

A/76/20

-8

وحض ت تتر الدورة مراقبون عن اللجنة االقتص ت تتادية واالجتماعية آلس ت تتيا والمحية الهادة التابعة لألمانة

العامة ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،واالتحاد الدولي لالتص ت ت تتاالت ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،

ومكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
-9

وحضت ت ت ت ت ت تتر الدورة مراقبون عن المنظمتات الحكوميتة الدوليتة التتاليتة التي لهتا صت ت ت ت ت ت تفتة مراقب دائم لدى

اللجنة :منظمة التعاون الفضتتائي آلستتيا والمحية الهادة ،المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصتتف الكرة
األرضت ت تتية الجنوبي ،وكالة الفضت ت تتاء األوروبية ،المنظمة األوروبية لالتصت ت تتاالت الست ت تتاتلية ،الشت ت تتبكة اإلست ت تتالمية

المشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ،المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية رإنترسبوتنيكأ.
-10

وحضت تتر الدورة أيضت تتا مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التالية التي لها صت تتفة مراقب دائم لدى

اللجنة :منظمة كانيوس الدولية ،المعهد األوروبي لست تتياست تتات الفضت تتاء ،منظمة  ،For All Moonkindالمعهد

األيبيري-األمريكي لقانون المالحة الجوية والفض ت ت ت ت تتاء والطيران التجاري ،االتحاد الدولي للمالحة الفض ت ت ت ت تتائية،
االتحتاد الفلكي التدولي ،رابطتة القتانون التدولي ،المنظمتة التدوليتة لتوحيتد المقتاييس ،جتامعتة الفض ت ت ت ت ت ت تتاء التدوليتة،

رابطة القرية القمرية ،الجمعية الفضت تتائية الوطنية ،جائزة األمير ست تتلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه ،اللجنة

العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية-األرضية ،مؤسسة العالم اآلمن ،المجلس االستشاري لجيل الفضاء ،االتحاد
الجامعي الدولي للهندسة الفضائية.
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وترد في الوثيقة  A/AC.105/2021/INF/1قائمة ِّ
بممثلي الدول األعضت تتاء في اللجنة وهيئات األمم

المتحدة وغيرها من المنظمات ،الذين حضروا الدورة.

هاء -الكلمات العامة
-12

تكلم ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة خالل التبادل العام لآلراء :االتحاد الروسي ،أذربيجان،

األرجنتين ،إستبانيا ،أستتراليا ،إسترائيل ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،إندونيستيا ،أوكرانيا ،إيران رجمهورية-

اإلس ت ت تتالميةأ ،إيطاليا ،باراغواي ،باكس ت ت تتتان ،الب ارزيل ،بلجيكا ،بولندا ،بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تركيا ،تش ت ت تتيكيا،

الجزائر ،الجمهورية الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،جنوب أفريقيا ،رومانيا ،ست ت تتري النكا ،ست ت تتلوفاكيا ،ست ت تتنغافورة،
الستتويد ،ستتويس ترا ،شتتيلي ،والصتتين ،فرنستتا ،الفلبين ،فنزويال رجمهورية–البوليفاريةأ ،فنلندا ،قطر ،كندا ،كوبا،

كوستتتاريكا ،كولومبيا ،كينيا ،لكستتمبر  ،ماليزيا ،مصتتر ،المكستتيك ،المملكة العربية الستتعودية ،المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ت ت ت ت ت تتمالية ،النرويج ،النمس ت ت ت ت ت تتا ،نيجيريا ،نيوزيلندا ،الهند ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات

المتحتدة ،اليتابتان ،اليونتان .وألقى ممثتل كوست ت ت ت ت ت تتتاريكتا كلمتة نيتابتة عن مجموعتة ال 77والصت ت ت ت ت ت تتين .وألقى ممثتل
كوس ت تتتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة ال 77والص ت تتين .وتكلم ممثل االتحاد األوروبي ،بص ت تتفته مراقب ،نيابة عن

االتحاد األوروبي والدول األعضت ت تتاء فيه .كما تكلم المراقبون والمرالبات عن منظمة التعاون الفضت ت تتائي آلست ت تتيا
والمحية الهادة ،والمنظمة األوروبية لالتص ت تتاالت الس ت تتاتلية ،ومنظمة  ،For All Moonkindواالتحاد الدولي
للمالحة الفض تتائية ،والش تتبكة اإلس تتالمية المش تتتركة لعلوم وتكنولوجيا الفض تتاء ،وجامعة الفض تتاء الدولية ،ورابطة

القرية القمرية ،والجمعية الفض ت تتائية الوطنية ،والمجلس االس ت تتتش ت تتاري لجيل الفض ت تتاء ،ومؤست ت تس ت تتة العالم اآلمن،
واالتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائية.

-13

وفي الجلست ت ت تتة  770المعقودة في  25آب/أغست ت ت تتطس ،ألقى الرئيس كلمة أكد فيها على أهمية تدعيم

وتوس ت ت تتيع دور اللجنة باعتبارها محفال لتعزيز التحاور والتعاون .وش ت ت تتدد على أن جائحة مرض فيروس كورونا

ركوفيد 19-أ أثرت على جميع األنشت تتطة البشت ترية الرئيست تتية وكانت لها آثار على المست تتائل المتصت تتلة بالفضت تتاء
على الصت ت ت ت تتعيدين المحلي والعالمي .وأضت ت ت ت تتاف أنه على الرغم من هذه الحالة االست ت ت ت تتتثنائية ،تواصت ت ت ت تتل تطوير

3

A/76/20

األنش تتطة الفض تتائية ،وأتاح الفض تتاء أدوات فعالة لدغاثة واإلدارة بهذا الش تتأن .وفي هذا الص تتدد ،تمكنت اللجنة

ولجنتاها الفرعيتان من إحراز تقدم في عملها الجماعي.
-14

وأعرب الرئيس عن ترحيبه الحار بالجمهورية الدومينيكية ورواندا وستنغافورة باعتبارها أحدث أعضتاء

اللجنة ،التي أص ت ت ت تتبح عدد الدول األعض ت ت ت تتاء فيها  95دولة .كما رحب الرئيس برابطة القرية القمرية باعتبارها

أحدث المنظمات غير الحكومية الدولية التي لديها مركز المراقب لدى اللجنة.
-15

وفي الجلستتة نفستتها ،ألقت مديرة مكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي كلمة استتتعرضتتت فيها العمل الذي

أنجزه المكتب .وش ت تتددت على أن الوض ت تتع المرتبة بجائحة كوفيد 19-في عامي  2020و 2021دفع المكتب
إلى زيادة قدرته إلى أقصى حد في مجال استخدام المنصات االفتراضية وآليات التواصل البديلة .وأشارت إلى
است ت تتتمرار تنامي الطلب على الخدمات التي يقدمها المكتب إلى الدول األعضت ت تتاء ،من الخدمات االست ت تتتشت ت تتارية

القانونية إلى التوجيه بشتتأن تستتجيل األجستتام الفضتتائية وبناء القدرات العملية ،من خالل عدة أنشتتطة برنامجية

ش ت ت تتاملة تنفذ في ةل ش ت ت تراكة وثيقة مع الدول األعض ت ت تتاء وجهات فاعلة أخرى .وش ت ت تتددت على األنش ت ت تتطة التي
يضت ت ت تتطلع بها المكتب حاليا وتلك التي ست ت ت تتيضت ت ت تتطلع بها مست ت ت تتتقبال في إطار شت ت ت تراكة مع مجموعة متنوعة من

أصحاب المصلحة ،وال سيما لفائدة البلدان النامية.
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وأش تتارت اللجنة إلى أن يوم  12نيس تتان/أبريل  2021يوافق الذكرى الس تتتين ألول رحلة فض تتائية مأهولة

على اإلطالا ،قام بها رائد الفضتتاء الستتوفياتي يوري غاغارين ،مما مهد الستتبيل أمام استتتكشتتاف الفضتتاء لما فيه
خير البشرية جمعاء .وفي هذا السياا ،أشارت اللجنة أيضا إلى أن الجمعية العامة أعلنت ،في قرارها ،271/65

 12نيس تتان/أبريل يوما دوليا للرحلة البشت ترية إلى الفض تتاء لالحتفال ببداية عص تتر الفض تتاء للبشت ترية ،معيدة من ثم
تأكيد اإلس ت تتهام الهام لعلوم وتكنولوجيا الفض ت تتاء في تحقيق أهداف التنمية المس ت تتتدامة وزيادة رفاه الدول والش ت تتعوب

وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.
-17

والحظت اللجنة مع األست تتف وفاة رايموندو غونزاليس أنينات من شت تتيلي ،الذي شت تتغل منصت تتب رئيس

اللجنتتة ،والنتتائتتب األول لرئيس اللجنتتة ،والنتتائتتب الثتتاني لرئيس/مقرر اللجنتتة ،ورئيس اللجنتتة الفرعيتتة القتتانونيتتة،
وكان مساهما نشطا لسنوات عديدة في عمل اللجنة ككل.

-18

واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية:
رأأ

"تلوث الفضتتاء – كيف يؤثر الضتتوء االصتتطناعي والشتتبكات الستتاتلية على ستتمائنا الليلية

ربأ

"برنامج الفضاء الشيلي ،فرص التعاون والتنمية" ،قدَّمه ممثل شيلي؛

رجأ

"التشويش على النظام العالمي لسواتل المالحة والحلول المشتركة" ،قدَّمته ممثلة الصين؛

ردأ

"التقدم والتعاون الدولي :البرنامج الصيني للفضاء المأهول" ،قدَّمه ممثل الصين؛

رهأ

"لمحة عامة عن أنشتطة لجنة التنستيق المشتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي

روأ

"البعثات الفضائية الهندية األخيرة" ،قدَّمه ِّ
ممثل الهند؛

رزأ

"مبادرة االتحاد الجامعي الدولي للهندس ت تتة الفض ت تتائية بش ت تتأن الس ت تتياس ت تتات الحكومية الداعمة

وأبحاثنا" ،قدَّمه ممثل النمسا؛

وآخر المستجدات فيما يخص وثائقها" ،قدَّمه ممثل ألمانيا؛

للتعليم في مجال الفضاء" ،قدَّمه المراقب عن االتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائية؛
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رحأ

"برنامج أرتميس ،علم وأدوات الفيزياء الش ت ت ت تتمس ت ت ت تتية على منص ت ت ت تتة  ،"Gatewayقدَّمه ممثل

رطأ

"وجهات نظر من الواليات المتحدة بشت تتأن تعايش رواست تتتدامةأ التشت تتكيالت الست تتاتلية الكبيرة

الواليات المتحدة والمراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛
وعلم الفلك راألرضيأ" ،قدَّمته ممثلتا الواليات المتحدة.
-19

واتفقت اللجنة على أنها ال تزال توفر ،مع لجنتيها الفرعيتين ،وبدعم من مكتب ش ت ت ت ت ت تتؤون الفض ت ت ت ت ت تتاء

الخارجي ،محفالً دوليًّا فريداً مناطاً به تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه
في األغراض الست تتلمية ،وبأنها توفر بيئة مناست تتبة لمناقشت تتة المست تتائل التي تؤثر تأثي ار كبي ار على مست تتيرة التنمية
لدى الدول من أجل تحسين أحوال البشرية.

-20

والحظت اللجنة تكثف األنشطة الفضائية على نحو كبير في السنوات األخيرة ،مع دخول المزيد من

-21

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود ويس ت تتتكش ت تتف جميع الس ت تتبل

الجهات الفاعلة في مضمار الفضاء ووضع المزيد من األجسام في الفضاء الخارجي.

والوس ت ت تتائل الممكنة لالس ت ت تتتفادة على نحو تام من الفوائد التي توفرها اللجنة ولجنتاها الفرعيتان من أجل تحقيق

األهداف المشتركة لجميع البلدان بشأن المسائل ذات الصلة بالفضاء.
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ورأت بعض الوفود أن التعتاون بش ت ت ت ت ت ت تتأن بنتاء محطتة األبحتاث القمريتة التدوليتة التي يجري التخطية

إلنشتائها بمبادرة من االتحاد الروستي والصتين من شتأنه أن يهيئ فرصتا جديدة لجميع الدول المهتمة بمواصتلة

استكشاف الفضاء الخارجي واألجرام السماوية.
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ورأت بعض الوفود أن تعاون الدول والقطاع الخاص له أهمية حاست ت ت ت تتمة بالنست ت ت ت تتبة لبرنامج أرتميس،

-24

ورأت بع ض الوفود أن التحديات الناجمة عن وضت ت ت ت تتع تشت ت ت ت تتكيالت مؤلفة من أعداد ضت ت ت ت تتخمة وبالغة

الذي يعتزم إنزال أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

الضت تتخامة من الست تواتل في الفضت تتاء الخارجي ،بما في ذلك االزدحام الشت تتديد للمدار األرضت تتي المنخفض الذي

يحول دون وصت ت ت ت ت ت تتول البلتتدان النتتاميتتة إلى ذلتتك المتتدار على نحو عتتادل ،واإلشت ت ت ت ت ت تغتتال المفرط للترددات التي

يخصت تص تتها االتحاد الدولي لالتص تتاالت ،وخطر المس تتاس بالس تتيادة الوطنية والتناقض تتات التنظيمية ،ينبغي أن

تناول على سبيل األولوية في عمل اللجنة.
تُ َ
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ورأت بعض الوفود َّ
أن تواصل الحوار في محفل متعدد األطراف ،مثل اللجنة ،يوفر الفرص األفضل

لتعزيز التعاون والتنست ت تتيق وتبادل المعلومات على الصت ت تتعيد الدولي بصت ت تتورة فعالة ومثمرة ،وهو أمر ضت ت تتروري
لضمان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

-26

ورأت بعض الوفود أن البلدان النامية تنخرط انخراطا متزايدا في األنشت ت تتطة الفضت ت تتائية وأنها تشت ت تتارك

مشت ت ت تتاركة فعالة في مناقشت ت ت تتات اللجنة ،وأن بعض هذه البلدان قد قطعت أش ت ت ت تواطا هامة في تطوير األنشت ت ت تتطة

الفض ت تتائية ،لكن بلدانا أخرى ال تزال في المراحل األولى لص ت تتو برامجها وس ت تتياس ت تتاتها الفض ت تتائية .وتماش ت تتياً مع
هدف تعزيز التعاون الدولي في أنشتطة الفضتاء الخارجي ،ال بد من العمل على توستيع نطاا مشتاركة البلدان
ِّ
المتقدمة في مجال ارتياد الفضاء ومكتب شؤون الفضاء
النامية من خالل المساعدة النشطة من جانب البلدان

الخارجي .ومن ثم ،فإن بناء القدرات والمس ت تتاعدة التقنية هما عامالن رئيس ت تتيان في توس ت تتيع قدرات العاملين في

هذا الميدان ،حيث يتيحان لهم اكتساب الخبرة والمعرفة من البلدان األكثر تقدما في مجال ارتياد الفضاء.
-27

ورأت بعض الوفود أن التعاون الدولي في مجال اس ت ت ت تتتكش ت ت ت تتاف الفض ت ت ت تتاء الخارجي واس ت ت ت تتتخدامه في

األغراض الس تتلمية ال يزال يص تتب في مص تتلحة جميع البلدان ،أيا كانت مرتبتها على س تتلم التنمية ،دون تمييز

من أي نوع ومع إيالء االعتبار الواجب لمبدأ المساواة.
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ورأت بعض الوفود أن اس ت ت ت تتتمرار التعاون والتنس ت ت ت تتيق الدوليين من أجل إرس ت ت ت تتاء ممارس ت ت ت تتات ومعايير

مش تتتركة س تتتكون له أهمية خاص تتة ،وس تتيس تتهم أيض تتا في الش تتفافية وبناء الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة في
الفضاء ،مما يحد من مخاطر الحوادث والتضارب المحتمل.

ورئي أن عمل الفريق العامل الجديد المعني باست ت ت تتتدامة أنشت ت ت تتطة الفضت ت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد
-29
يمكن تنظيمه في شتتقين ،أحدهما تشتتغيلي وتقني ،واآلخر ستتياستتاتي وتنظيمي ،مما ِّ
يمكن من تناوله على نحو

تتابعي وغير تزامني .و أرى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أيض ت ت ت تاً أن تنفيذ المبادة التوجيهية للجنة بش ت ت ت تتأن
اس تتتدامة أنش تتطة الفض تتاء الخارجي في األمد البعيد س تتيس تتتلزم تعزيز التنس تتيق الدولي ،على س تتبيل المثال ،في
مجاالت تبادل المعلومات ،وتوحيد المعايير ،واآلليات الدولية الجديدة المحتملة.
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ورحبت اللجنة بنش ت تتر مكتب ش ت تتؤون الفض ت تتاء الخارجي لتقريره الس ت تتنوي لعام  ،2020الذي يتض ت تتمن
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والحظت اللجنة مع التقدير المعرض ت ت ت ت تتين اللذين أليما في بهو مركز فيينا الدولي بالتزامن مع دورتها

وصفا شامال ألنشطة المكتب وبرامجه التعاونية وبرامج شراكاته وإنجازاته في عام  2020وخططه للمستقبل.

الرابعة والستتتين ،وهما معرض نظمه االتحاد الروستتي لالحتفال بالذكرى الستتنوية الستتتين لرحلة يوري غاغارين

الفضت تتائية و ازره وزير خارجية االتحاد الروست تتي ست تتيرجي الفروف في  26آب/أغست تتطس 2021؛ ومعرض عن

اتفاقات أرتميس ،نظمته الواليات المتحدة.
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وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم الفعاليات التالية أثناء الدورة:
رأأ

"مناقشت ت تتة مواضت ت تتيعية بين المالحين الفضت ت تتائيين ورواد الفضت ت تتاء بشت ت تتأن الجوانب التاريخية

للبرامج المأهولة التي تنظمها المؤسسة الحكومية الروسية لألنشطة الفضائية ’روسكوسموس‘ وآفاا تطويرها"،

نظمها االتحاد الروسي؛
ربأ

"فريق الخبراء العالمي المعني باألنشطة القمرية المستدامة :الح ت تتال ت تتة/المنظورات" ،نظمته ت تتا

رجأ

"تعزيز است تتتدامة الفضت تتاء :التوعية وبناء القدرات المتصت تتلة بتنفيذ المبادة التوجيهية بشت تتأن

رابطة القرية القمرية؛

اس ت تتتدامة أنش ت تتطة الفض ت تتاء الخارجي في األمد البعيد" ،تش ت تتاركت في تنظيمها المملكة المتحدة ومكتب ش ت تتؤون

الفضاء الخارجي؛
ردأ

"اإلعالن عن فرصت ت تتة للجولة الثانية من برنامج الزمالة الد ارست ت تتية بشت ت تتأن ست ت تتلست ت تتلة تجارب

ِّ
الجاذبية المفرطة باست تتتخدام جهاز الطرد المركزي
الكبير الُقطر رHyperGESأ" ،تشت تتاركت في تنظيمها وكالة

الفضاء األوروبية ومكتب شؤون الفضاء الخارجي؛
رهأ

"الفضاء في خدمة العمل المناخي" ،نظمتها النمسا؛

روأ

"اس ت تتتدامة الفض ت تتاء :د ارس ت تتة بش ت تتأن مش ت تتاركة أص ت تتحاب المص ت تتلحة" ،تش ت تتاركت في تنظيمها

رزأ

"بناء النظم اإليكولوجية الفضائية في البلدان الناشئة في مجال الفضاء" ،نظمتها سلوفاكيا.

اإلمارات العربية المتحدة ومكتب شؤون الفضاء الخارجي؛

واو -اعتماد تقرير اللجنة
-33

اعتمدت اللجنة ،في جلست ت ت تتتها  ،785المعقودة في  3أيلول/ست ت ت تتبتمبر  ،2021بعد النظر في مختلف

يتضمن التوصيات والق اررات الواردة أدناه.
البنود المعروضة عليها ،تقريرها المقدَّم إلى الجمعية العامة ،الذي
َّ
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الفصل الثاني
التوصيات والق اررات
ألف -سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
 -34وفقاً لقرار الجمعية العامة  ،92/75والفقرة  15من قرار الجمعية العامة  ،82/74واصت ت ت ت ت ت تتلت اللجنة
النظر ،على ستبيل األولوية ،في ستبل ووستائل مواصتلة استتخدام الفضتاء الخارجي في األغراض الستلمية ،كما

واصتتلت بحث المنظور األوستتع نطاقاً ألمن الفضتتاء وما يرتبة بذلك من أمور يمكن أن تفيد في ضتتمان تنفيذ
األنش تتطة الفض تتائية بأمان وبروح المس تتؤولية ،بما في ذلك س تتبل تعزيز التعاون على الص تتعيد الدولي واإلقليمي
واألقاليمي تحقيقاً لذلك الهدف.

-35

َّ
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروست ت تتي وإندونيست ت تتيا وإيران رجمهورية-اإلست ت تتالميةأ

وتايلند وش ت ت تتيلي والص ت ت تتين وفنزويال رجمهورية–البوليفاريةأ وكندا والمكس ت ت تتيك والهند والواليات المتحدة واليابان.
وأثناء التبادل العام لآلراء ،أدلى ِّ
ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند.

واتفقت اللجنة على أن لها دو ًار أست ت ت تتاست ت ت تتيًا تؤديه في ضت ت ت تتمان الحفاظ على است ت ت تتتخدام الفضت ت ت تتاء الخارجي
-36
في األغراض الستتلمية ،من خالل أعمالها في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية ومن خالل تشتتجيع الحوار وتبادل
المعلومات على الصعيد الدولي بشأن مختلف المواضيع المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه.

-37

ورأت بعض الوفود أن المست ت ت ت ت ت تتؤولية تقع على جميع الدول المرتادة للفضت ت ت ت ت ت تتاء بالمحافظة على فوائد

الفضاء الخارجي وتعزيز انتفاع الجميع بها ،من خالل التقدم المحرز في تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

 -38ورأت بعض الوفود أن من المهم أن َّ
تنفذ األنش ت ت ت تتطة الفض ت ت ت تتائية وفقاً للقانون الدولي والقواعد واللوائح
والمعايير الدولية لضمان استخدام الفضاء على نحو مستدام في األغراض السلمية.
 -39ورأت بعض الوفود أن تدابير الش تتفافية وبناء الثقة أس تتاس تتي سة لض تتمان اس تتتخدام الفض تتاء الخارجي في
األغراض الست تتلمية .وأشت تتارت الوفود نفست تتها إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشت تتفافية
وبناء الثقة في أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي رA/68/189أ لعام  2013وشت تتجعت الدول على تنفيذ ما ورد به من
توصيات وتدابير مالئمة.

-40

ورحبت بعض الوفود بتقرير األمين العام بش ت ت ت تتأن "الحد من التهديدات الفض ت ت ت تتائية عن طريق معايير

وقواعد ومبادة تضت ت ت تتبة أنماط الست ت ت تتلوك المست ت ت تتؤول" رA/76/77أ لعام  ،2021فأكدت على أهمية إجراء حوار

دولي بشأن تعزيز اتخاذ التدابير الطوعية لضبة العمليات المسؤولة في الفضاء الخارجي.
-41

ورأت بعض الوفود أن المبادة التوجيهية للجنة است ت تتتخدام الفضت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت تتلمية

بشت ت تتأن است ت تتتدامة أنشت ت تتطة الفضت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد مبادة أست ت تتاست ت تتية يرتكز عليها االست ت تتتخدام اآلمن

والمسؤول للفضاء الخارجي.
-42

ورأت بعض الوفود أن اللجنة ليس تتت محفال مخصت تص تتا لمس تتائل نزع الس تتالح في الفض تتاء الخارجي،

إال أنها ما زالت تؤدي دو ار فريدا وأس ت ت تتاس ت ت تتيا في الحوكمة العالمية والتعاون الدولي بش ت ت تتأن الفض ت ت تتاء الخارجي،

وينبغي لها أن تعزز هذا الدور .ورأت تلك الوفود أيض تاً أن عمل اللجنة في طائفة واستتعة من المجاالت يكفل
استتتخدام الفضتتاء الخارجي في األغراض الستتلمية ،كما أنه يشتتكل حاج از قويا يثبة خطر حدوث ستتباا التستتلح
وتستليح الفضتاء الخارجي ،ولذلك فإن عمل اللجنة ِّ
يكمل المحافل األخرى ويدعمها من أجل منع حدوث ستباا
تسلح في الفضاء الخارجي.
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 -43وأكدت بعض الوفود مجدداً أن المحافل األمثل لمناقشتة المستائل المتصتلة تحديداً بمنع ستباا التستلح
في الفضاء الخارجي واستخدام الفضاء الخارجي في أنشطة األمن القومي والمسائل ذات الصلة ،هي المحافل

ذات الواليات التي تركز على تلك المستائل ،مثل مؤتمر نزع الستالح وهيئة نزع الستالح واللجنة األولى التابعة

للجمعية العامة.
-44

ورئي أن جميع المناقشت ت تتات المتعلقة باست ت تتتخدام الفضت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت تتلمية ينبغي أن

تُجرى ضمن إطار معاهدة الفضاء الخارجي لعام  1967وغيرها من مبادة القانون الدولي للفضاء ،في سياا

من التعاون الدولي .وأعرب الوفد نفست تته أيض ت تاً عن ترحيبه بجميع المبادرات والمقترحات المتعلقة باست تتتكشت تتاف
الفضاء الخارجي واستخدامه لصالح البشرية جمعاء.
-45

ورئي أن خطر تستتليح الفضتتاء الخارجي يؤكد أهمية الحوار والتفاوض الدوليين ،بهدف وضتتع قواعد

ملزمة قانوناً بش ت ت تتأن الش ت ت تتفافية وبناء الثقة ،ألن التدابير غير الملزمة قانوناً ال تتص ت ت تتدى بما فيه الكفاية لخطر
حدوث ستتباا تستتلح في الفضتتاء الخارجي .ورأى الوفد نفستته أيض تاً أن التدابير الملزمة قانوناً ينبغي أن تركز،

على س ت تتبيل الض ت تترورة األس ت تتاس ت تتية ،على التأكيد مجدداً على المص ت تتلحة المش ت تتتركة في االس ت تتتفادة من الفض ت تتاء
الخارجي في االستخدامات واألغراض السلمية ،وفقاً لمبادة القانون الدولي القائمة.
-46

وأكدت بعض الوفود مجدداً أن منع حدوث ستباا تستلح في الفضتاء الخارجي ووضتع أستلحة من أي

أمر بال األهمية ،وطلبت إلى جميع الدول ،وال ستيما تلك التي لديها قدرات فضتائية
نوع في الفضتاء الخارجي س
كبرى ،أن تست تتاهم بنشت تتاط في است تتتخدام الفضت تتاء الخارجي في األغراض الست تتلمية من أجل منع تست تتليحه ،وأن
تمتنع عن وض ت ت ت تتع أس ت ت ت تتلحة من أي نوع في الفض ت ت ت تتاء الخارجي أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعارض مع هذا
الهتدف .كمتا رأت تلتك الوفود أن الحفتاظ على بيئتة الفضت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي في األمتد البعيتد يتطلتب التزام المجتمع

الدولي بضمان عدم وضع أسلحة في الفضاء الخارجي أبداً.
-47

وأكدت بعض الوفود من جديد أن مش ت ت ت تتروع المعاهدة المتعلقة بمنع وض ت ت ت تتع األس ت ت ت تتلحة في الفض ت ت ت تتاء

الخارجي والتهديد باست ت تتتعمال القوة أو است ت تتتعمالها ضت ت تتد األجست ت تتام الموجودة في الفضت ت تتاء الخارجي ،الذي أعدَّه

تناول بمزيد من النظر ألنه يمهد الطريق إلى ض تتمان اس تتتخدام الفض تتاء
االتحاد الروس تتي والص تتين ،ينبغي أن ُي َ
الخارجي في األغراض السلمية.
-48

ورأت بعض الوفود أن المعتايير يمكنهتا أن تهيئ منتاخ الثقتة الالزم لوضت ت ت ت ت ت تتع تتدابير ملزمتة قتانونتا في

المس تتتقبل لتنظيم الفض تتاء ،ورحبت في هذا الس تتياا بتقرير األمين العام عن الحد من التهديدات الفض تتائية عن
طريق معايير وقواعد ومبادة تض تتبة أنماط الس تتلوك المس تتؤول ) (A/76/77ألنه ِّ
يعمق المناقش تتة بش تتأن القواعد

المنظمة للفضاء.
-49

ورأت بعض الوفود أنه يمكن تعزيز الس ت تتالمة واألمن في الفض ت تتاء الخارجي من خالل تنفيذ المبادة

التوجيهية لتخ فيف الحطام الفض ت تتائي الص ت تتادرة عن لجنة اس ت تتتخدام الفض ت تتاء الخارجي في األغراض الس ت تتلمية،
والمبادة التوجيهية بشت ت تتأن است ت تتتدامة أنشت ت تتطة الفضت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد ،ورحبت بعمل الفريق العامل

المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي في األمد البعيد المنشت تتأ في إطار اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،

ليتكفل بمواصلة النقاش المتعلق باالستخدام المستدام للفضاء الخارجي.
-50

ورئي أن األطر القتتانونيتتة ،والتكنولوجيتتا ،والبحوث ،وتنميتتة القتتدرات الوطنيتتة ،جميعهتتا ركتتائز هتتامتتة

لمعالجة مست تتألة الحطام الفضت تتائي بكفاءة ،بالنظر إلى الخطر الحقيقي الذي يشت تتكله على الحياة اليومية للناس

وعلى استخدام الفضاء الخارجي على نحو مأمون.
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-51

ورئي أن المش ت تتاركة في أنش ت تتطة لجنة التنس ت تتيق المش ت تتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفض ت تتائي

فيما يتعلق بتخفيف الحطام الفضت تتائي ،التي تنطوي على إجراء د ارست تتات تحليلية لمدى القدرة على إدراك قرب
األجست ت تتام الفضت ت تتائية وتجنب االرتطام بها ،من شت ت تتأنها أن تعزز التعاون الدولي في مجال است ت تتتخدام الفضت ت تتاء

الخارجي في األغراض السلمية.
-52

والحظت اللجنة أن اللجنة االقتص ت تتادية ألفريقيا اس ت تتتض ت تتافت مؤتمر القيادات األفريقية الثامن بش ت تتأن

تستتخير علوم وتكنولوجيا الفضتتاء ألغراض التنمية المستتتدامة ،حول موضتتوع "آفاا وتحديات التنمية الفضتتائية

األفريقية" ،في أديس أبابا ،من  2إلى  4كانون األول/ديستتمبر  .2019وست ُتيعقد المؤتمر في المستتتقبل مرة كل
س تتنتين؛ وس تتوف تس تتتض تتيف وكالة الفض تتاء الوطنية لجنوب أفريقيا المؤتمر المقبل في ديربان ،جنوب أفريقيا،
بحلول نهاية تشرين األول/أكتوبر .2021

 -53وأشت ت ت ت ت تتارت اللجنة أيض ت ت ت ت ت تاً إلى أن الملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضت ت ت ت ت تتاء في آست ت ت ت ت تتيا والمحية الهادة
رAPRSAF Online 2020أ ُعقتد عبر اإلنترنتت في تشت ت ت ت ت ت ترين الثتاني/نوفمبر  2020حول موض ت ت ت ت ت تتوع "تخطي
المستتافات لتشتتارك الرشى بشتتأن الفضتتاء" ،حيث تبادل رشستتاء وكاالت الفضتتاء رشاهم بشتتأن مبادرات الفضتتاء في

زمن جائحة مرض فيروس كورونا ركوفيد19-أ الصت تتعب ،كما الحظت أن فييت نام واليابان ست تتتست تتتضت تتيفان هذا
العام الدورة السابعة والعشرين للملتقى عبر اإلنترنت في الفترة من  30تشرين الثاني/نوفمبر إلى  3كانون األول/

ديسمبر  2021حول موضوع "توسيع نطاا االبتكار الفضائي من خالل الشراكات المتنوعة".
-54

والحظت اللجنة أن مجلس منظمة التعاون الفض ت ت ت ت تتائي آلس ت ت ت ت تتيا والمحية الهادة وافق ،في االجتماع

الرابع عش ت تتر لمجلس المنظمة المعقود في كانون األول/ديس ت تتمبر  ،2020على خطة تنمية األنش ت تتطة التعاونية

للمنظمة للفترة  .2030-2021وركزت األهداف االس ت تتتراتيجية للخطة على تعزيز قدرات الدول األعض ت تتاء في
المنظمة ،وكذلك البلدان في منطقة آست ت ت تتيا والمحية الهادة ،على است ت ت تتتخدام الفضت ت ت تتاء الخارجي في األغراض

السلمية ،في مجاالت من بينها علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.
-55

وأوصتتت اللجنة بمواصتتلة النظر ،على ستتبيل األولوية ،في البند المتعلق بستتبل ووستتائل الحفاظ على

استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ،أثناء دورتها الخامسة والستين في عام .2022

باء -تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين
 -56أحتتاطتتت اللجنتتة علمتاً مع التقتتدير بتقرير اللجنتتة الفرعيتتة العلميتتة والتقنيتتة عن أعمتتال دورتهتتا الثتتامنتتة
والخمست ت تتين رA/AC.105/1240أ ،الذي تضت ت تتمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشت ت تتأن البنود التي نظرت فيها
وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75

-57

وأعربت اللجنة عن تقديرها للستتيدة ناتاليا آرشتتينار رستتويستراأ لما أبدته من ليادة مقتدرة أثناء رئاستتتها

-58

وتكلم في إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروست ت ت ت ت تتي وألمانيا وإندونيست ت ت ت ت تتيا وإيطاليا

للجنة الفرعية خالل دورتها الثامنة والخمسين.

والجزائر وست ت تتويس ت ت ت ار وشت ت تتيلي والصت ت تتين وفنزويال رجمهورية-البوليفاريةأ والمكست ت تتيك والنمست ت تتا والواليات المتحدة

واليابان .وألقى ممثل كوست ت ت ت ت تتتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة ال 77والصت ت ت ت ت تتين .وأثناء التبادل العام لآلراء ،أدلى
ِّ
ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند.
-59

واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية:
رأأ

"نتائج بعثة الساتل النانوي َّ ،"OPS-SAT
قدمه ممثل النمسا؛
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ربأ

"البرنامج الصيني للسواتل الميدانية الجيوفيزيائية :اإلنجازات واآلفاا"َّ ،قدمته ممثلة الصين؛

رجأ

"اآلثار التي تتركها البيئة الفضت تتائية على المركبات الفضت تتائية وكيفية التصت تتدي لها"َّ ،
قدمه

ردأ

"لمحة عامة عن أنشتطة لجنة التنستيق المشتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي

رهأ

"مبادرة الوكالة اليابانية الس تتتكش تتاف الفض تتاء الجوي بش تتأن التخفيف من الحطام الفض تتائي

روأ

"بعثتة  : ClearSpace-1ختدمتات في المتدار لتمكين صت ت ت ت ت ت تنتاعتة فض ت ت ت ت ت ت تتائيتة مزدهرة ومرنتة

ممثل الصين؛

وآخر المستجدات فيما يخص وثائقها" ،قدَّمه ممثل ألمانيا؛

من أجل ستالمة عمليات الستواتل :أداة  RABBITرأداة المستاعدة على تجنب المخاطر استتناداً إلى احتماالت
االصطدام بحطامأ" َّ
قدمه ممثلو اليابان؛
ومستدامة"َّ ،
قدمه ممثل سويسرا.
-1

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية

(أ)

أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
 -60أحاطت اللجنة علماً بمناقش تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بأنش تتطة برنامج األمم المتحدة
للتطبيقات الفضائية ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 61-40أ.
-61

واحتفت اللجنة بالذكرى الست تتنوية الخمست تتين لبرنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضت تتائية ،الذي أنشت تتئ

في عام  ، 1971وأقرت في هذا الصت ت ت تتدد باإلست ت ت تتهام الفريد والمست ت ت تتتمر للبرنامج في تعزيز ودعم أنشت ت ت تتطة بناء

القدرات التي تضتطلع بها الدول األعضتاء ،وال ستيما الدول الحديثة العهد بارتياد الفضتاء .ونوهت اللجنة أيضتا

مع التقدير بالفيديو الذي يحيي الذكرى السنوية الخمسين للبرنامج.

وأحاطت اللجنة علمًا بأنشتطة البرنامج المنفذة في عامي  2020و 2021واألنشتطة المزمع تنفيذها في
-62
الفترة المتبقية من عام  ،2021حسبما ورد في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 59–57أ.
-63

والحظت اللجنة أن حكومة اليابان قد واصت ت ت تتلت ،من خالل معهد كيوشت ت ت تتو للتكنولوجيا ،توفير فرص

زماالت د ارستية طويلة األمد لطالب من البلدان النامية في إطار البرنامج المشتترك بين األمم المتحدة واليابان
بشأن الزماالت الدراسية الطويلة األمد في مجال تكنولوجيات السواتل النانوية.

 -64والحظت اللجنة أيضاً أن البرنامج قد واصل تنفيذ مبادرة "إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجميع"،
التي تركز على تطوير قدرات الدول األعضتاء على االستتفادة من منافع الفضتاء ،وتتيح للشتركاء فرصتاً بحثية

لتطوير التكنولوجيات الالزمة إلرستال معدات إلى الفضتاء ،وإمكانية الوصتول إلى مرافق أرضتية ومدارية فريدة
من نوعها بغية إجراء تجارب في مجال الجاذبية الصت تتغرية والجاذبية المفرطة واست تتتكشت تتاف الفضت تتاء ،وإمكانية

الوصول إلى البيانات الفضائية وتلقي التدريب على استخدامها ،بما في ذلك البيانات الفلكية.

 -65وأحاطت اللجنة علماً بستلستلة تجارب برج اإلستقاط ،وهي برنامج زماالت د ارستية تابع لمكتب شتؤون
وي َّنفذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضتائية التطبيقية والجاذبية الضتئيلة والمركز األلماني
الفضتاء الخارجي ُ
لشت تتؤون الفضت تتاء الجوي ،ويتيح هذا البرنامج للطلبة د ارست تتة الجاذبية الصت تتغرية بإجراء تجارب في برج إست تتقاط.
وفي الدورة الست ت تتابعة لبرنامج الزماالت ،فاز بمنحة الزمالة فريق من الجامعة البوليفية الكاثوليكية بدولة بوليفيا

المتعددة القوميات ،من خالل عملية اختيار تنافسية.
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-66

والحظت اللجنة اس ت ت ت ت ت تتمرار التعاون بين مكتب ش ت ت ت ت ت تتؤون الفض ت ت ت ت ت تتاء الخارجي وحكومة اليابان في تنفيذ

برنامجهما التعاوني المشت تتترك بشت تتأن إطالا ست تواتل كيوبست تتات من وحدة التجارب اليابانية ركيبوأ المعروفة باست تتم

"كيبوكيوب" في محطة الفضت تتاء الدولية ،وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية الست تتتكشت تتاف الفضت تتاء الجوي .وأطلق

الفائز الثاني في البرنامج ،وهو فريق من غواتيماال ،أول ست تتاتل له من ست تواتل كيوبست تتات باست تتم " "Quetzal-1في

نيس ت ت ت تتان/أبريل من عام  .2020وس ت ت ت تتتطَلق ست ت ت ت تواتل كيوبس ت ت ت تتات طورتها أفرقة من إندونيس ت ت ت تتيا وجمهورية مولدوفا

وموريش ت ت ت ت تتيوس ،وهي أفرقة اختيرت للجولتين الثالثة والرابعة من البرنامج ،بعد الجولتين األوليين .وأُعلن االختيار

النهائي للجولة الخامسة في  10كانون األول/ديسمبر  ،2020وفاز بها النظام التكاملي ألمريكا الوسطى.

 -67والحظت اللجنة أيض ت ت ت تاً است ت ت تتتمرار التعاون بين مكتب شت ت ت تتؤون الفضت ت ت تتاء الخارجي وحكومة الصت ت ت تتين
رمن خالل الوكالة الص ت ت ت تتينية للرحالت الفض ت ت ت تتائية المأهولةأ ،في إطار تنفيذ مبادرة التعاون بين األمم المتحدة

والصتتين بشتتأن استتتخدام محطة الفضتتاء الصتتينية في إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضتتائية ومبادرة

تكنولوجيا ارتياد اإلنست ت تتان للفضت ت تتاء .وكانت الفرصت ت تتة األولى إلجراء تجارب علمية على متن محطة الفضت ت تتاء

الصتتينية متاحة لجميع الدول األعضتتاء ،وخصتتوصتتا البلدان النامية .وفي ختام عملية تقديم الطلبات وانتقائها،

وقع االختيار على تستعة مشتاريع لتنفيذها على متن المحطة الفضتائية الصتينية في الدورة األولى .وتشتارك في

هذه المش تتاريع التس تتعة  23مؤست تس تتة من  17دولة من الدول األعض تتاء في منطقة آس تتيا والمحية الهادة ومن
أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

-68

ونوهت اللجنة ببرنامج زماالت سلسلة تجارب الجاذبية المفرطة رHyperGESأ الذي أنشئ بالتعاون

بين األمم المتحدة ووكالة الفضاء األوروبية في إطار مبادرة إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجميع .ويسهل

هذا البرنامج الوصول إلى الهياكل األساسية المميزة للمركز األوروبي لألبحاث والتكنولوجيا الفضائية ،وتحديداً
إلى مرفق أجهزة الطرد المركزي ذات القطر الكبير .وفي الدورة األولى للبرنامج ،ستيدرس فريق من تايلند آثار

الجاذب ية على اللمناوات في الفض ت ت ت ت تتاء .واللمناوات هي أص ت ت ت ت تتغر وأس ت ت ت ت تترع النباتات نموا على وجه األرض وقد
تستخدم كمصدر للغذاء واألوكسجين في بعثات استكشاف الفضاء في المستقبل.

 -69وأعربت بعض الوفود عن تقديرها لمكتب ش تتؤون الفض تتاء الخارجي لألس تتلوب الذي ُنِّفذت به أنش تتطة
برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفض ت ت ت ت ت تتائية على وجه الخص ت ت ت ت ت تتوص بالنظر إلى محدودية المبال التي كانت

متاحة في عام  .2020ورأت تلك الوفود أيضت تاً َّ
أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج ال تزال محدودة ،وناشت تتدت
الجهات المانحة أن تدعم البرنامج بتقديم التبرُّعات.
-70

وطلبت اللجنة إلى مكتب شت ت ت تتؤون الفضت ت ت تتاء الخارجي أن يواصت ت ت تتل العمل مع اللجنة الفرعية العلمية

-71

والحظت اللجنة َّ
أن مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي واصتل التعاون بشتكل وثيق مع المراكز اإلقليمية

والتقنية بشأن تحديد أولويات البرنامج.

لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ت تتاء ،المنتس ت تتبة إلى األمم المتحدة ،وهي المركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم

وتكنولوجيا الفض ت ت تتاء-باللغة اإلنكليزية؛ والمركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ت ت تتاء  -باللغة

الفرنس تتية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفض تتاء في آس تتيا والمحية الهادة؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم

وتكنولوجيا الفضت ت ت ت ت تتاء في أمريكا الالتينية والكاريبي؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضت ت ت ت ت تتاء في

غرب آستيا؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتاء في آستيا والمحية الهادة رالصتينأ .وفي هذا

الصت تتدد ،الحظت اللجنة مع التقدير َّ
أن البلدان المضت تتيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضت تتاء،
المنتسبة إلى األمم المتحدةِّ ،
هاما إلى تلك المراكز.
تقدم دعماً ماليًّا وعينيًّا ًّ
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(ب)

النظام الساتلي الدولي للبحث واإلنقاذ
 -72الحظت اللجنة بارتياح َّ
أن النظام الس ت ت ت ت تتاتلي الدولي للبحث واإلنقاذ يض ت ت ت ت ت ُّتم حاليًّا  43دولة عض ت ت ت ت تواً
ومنظمتين مشاركتين ،و َّ
أن هناك كيانات أخرى مهتمة أيضاً باالنتساب إلى هذا النظام في المستقبل .والحظت
اللجنتتة مع التقتتدير أنتته أمكن تحقيق تغطيتتة عتتالميتتة ألجهزة اإلرش ت ت ت ت ت ت تتاد في حتتاالت الطوارة ،المحمولتتة على
مركبات وطائرات ولدى مستتتخدمين أفراد في جميع أنحاء العالم ،بفضتتل العنصتتر الفضتتائي الذي َّ
وفره االتحاد

الروسي وفرنسا وكندا والهند والواليات المتحدة إلى جانب المنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد الجوية

واالتحاد األوروبي ،وكذلك بفض ت تتل مس ت تتاهمات العنص ت تتر األرض ت تتي التي قدَّمها  30بلداً آخر .والحظت اللجنة
أيض تاً َّ
أن بيانات التنبيه الصتتادرة عن النظام قد ستتاعدت في عام  2019على إنقاذ حياة  2 774شتتخص تاً في

 1 032عملية بحث وإنقاذ في مختلف أنحاء العالم.
-2

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة
-73

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بتستخير تكنولوجيا الفضتاء ألغراض

التنمية االجتماعية واالقتص ت ت ت ت تتادية المس ت ت ت ت تتتدامة ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر،A/AC.105/1240

الفقرات 76–67أ.

 -74وأحتاطتت اللجنتة علمتاً بتقرير الفريق العتامتل الجتامع التتابع للجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة ،التذي انعقتد
مجدَّدا تحت رئاسة ر .أوماماهسواران رالهندأ بالنيابة ر ،A/AC.105/1240المرفق األولأ.
-75

ورأت بعض الوفود أن علوم وتكنولوجيا الفضت ت ت تتاء وتطبيقاتها ضت ت ت تترورية للتصت ت ت تتدي بفعالية للتحديات

الحالية والمستتقبلية التي تواجه التنمية االجتماعية واالقتصتادية واستتدامتها ،كالكوارث الطبيعية واألمن الغذائي

وتغير المناخ وأمن الموارد الطبيعية ،والحظت أن األنشتطة الفضتائية لها دور حاستم في تحقيق أهداف التنمية

المس ت تتتدامة ،وال س ت تتيما كجزء من الجهود الرامية إلى دعم النمو االقتص ت تتادي المس ت تتتدام وتحس ت تتين نوعية الحياة

وإدارة البيئة العالمية .ورأت تلك الوفود أيضت ت تتا أن من المهم ضت ت تتمان تزويد المكتب بالموارد الالزمة لمست ت تتاعدة

عدد أكبر من البلدان في الحصول على فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.
-3

المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان
النامية وفي رصد بيئة األرض
 -76أحاطت اللجنة علماً بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالمستتائل المتصتتلة باستتتشتتعار
األرض عن ُب ْعد بواستتطة الس تواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصتتالح البلدان النامية وفي رصتتد بيئة األرض ،التي
يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 85–77أ.

-77

والحظت اللجنة أن بيانات االستتشتعار عن بعد تستتخدم على الصتعيدين الدولي واإلقليمي من خالل

-78

وأثناء المناقشت تتات ،است تتتعرضت تتت الوفود برامج التعاون على الصت تتعيدين الوطني والدولي وست تتلطت الضت تتوء

مبادرات تنفذها دول لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة ،وال سيما لصالح البلدان النامية.

على المجاالت الرئيس ت تتية التي تؤدي فيها برامج التعاون بش ت تتأن بيانات االس ت تتتش ت تتعار عن بعد دو ار حاس ت تتما في اتخاذ

الق اررات على نحو مستتنير .وشتملت األمثلة المقدمة رستم الخرائة ومرالبة أمن الحدود ،وتخطية استتخدام األ ارضتي،

وتحتديتد حقوا الملكيتة ومتا يتصت ت ت ت ت ت تتل بهتا من إدارة للموارد الطبيعيتة ،وإدارة الغتابتات ،وأدوات رس ت ت ت ت ت تتم خرائة المعتادن
والنباتات ذات النطاا الطيفي الفائق ،واألرصت ت ت ت ت تتاد الجوية والتنبؤ بأحوال الطقس القاست ت ت ت ت تتية ،والتعليم عن بعد وتقديم

الخدمات الصت تتحية عن بعد ،وإدارة الكوارث ،وحماية البيئة ،ورصت تتد المحيطات ،وتغير المناخ ،ورصت تتد نوعية الهواء
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فيما يتعلق بالحالالت الهوائية والملوثات ،بما في ذلك رصتتد المتغيرات المناخية األستتاستتية وفقدان األوزون ،وتعزيز

التنمية المستتدامة ،وإدارة النظم اإليكولوجية ،والهيدرولوجيا ،ورصتد درجات ح اررة ستطح البحر ومستتواه ،ورستم خرائة

األنهار الجليدية وإعداد الد ارستتات بشتتأنها ،ورصتتد المحاصتتيل والتربة ألغراض الري وكشتتف المياه الجوفية ،والزراعة
الدليقة ،ونظم رصد طقس الفضاء واإلنذار المبكر ،ورصد حركة الحيوانات.

-79

ونوهتتت اللجنتتة بتتااللتزام القوي لكثير من التتدول األعض ت ت ت ت ت ت تتاء بتتدعم المبتتادرات الهتتامتتة ،مثتتل الفريق

المختص برصتتد األرض واللجنة المعنية بس تواتل رصتتد األرض ،التي تضتتطلع بدور مهم في تحستتين التشتتارك

في بيانات االستشعار عن ُب ْعد وتيسير الوصول إليها في جميع أنحاء العالم.
-4

الحطام الفضائي
 -80أحاطت اللجنة علماً بمناقشت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالحطام الفضت ت تتائي ،التي يرد
عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 109–86أ.
-81

وأقرَّت اللجنة ما صت تتدر عن اللجنة الفرعية من ق اررات وتوصت تتيات بشت تتأن هذا البند ر،A/AC.105/1240

-82

والحظتت اللجنتة بتارتيتاح َّ
أن إقرار الجمعيتة العتامتة ،في قرارهتا  ،217/62للمبتادة التوجيهيتة لتخفيف

الفقرتان  108و109أ.

الحطام الفض تتائي التي وض تتعتها لجنة اس تتتخدام الفض تتاء الخارجي في األغراض الس تتلمية ،قد أس تتهم على نحو
حاست ت ت ت ت ت تتم في التخفيف من الحطام ،وحثَّت البلدان على أن تنظر في التطبيق الطوعي لهذه المبادة التوجيهية

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
-83

والحظتت اللجنتة مع التقتدير َّ
أن العتديتد من التدول والمنظمتات الحكوميتة التدوليتة تنِّفتذ بتالفعتل تتدابير لتخفيف

الحطام الفضائي َّتتسق مع المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي الصادرة عن اللجنة و/أو المبادة التوجيهية

لتخفيف الحطام الفضتتائي الصتتادرة عن لجنة التنستتيق المشتتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتتائي ،و َّ
ال
أن دو ً

خاصة بها لتخفيف الحطام الفضائي تستند إلى تلك المبادة التوجيهية.
أخرى وضعت
معايير َّ
َ
-84

وعالوة على ذلك ،الحظت اللجنة َّ
أن بعض الدول تس تتتخدم المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفض تتائي

الصت تتادرة عن اللجنة و/أو المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضت تتائي الصت تتادرة عن لجنة التنست تتيق المشت تتتركة بين

الوكاالت والمعنية بالحطام الفضتائي ،والمدونة األوروبية لقواعد الستلوك الخاصتة بتخفيف الحطام الفضتائي ،ومعيار

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ُّ 24113:2011
ظم الفضتتائية :متطلبات تخفيف الحطام الفضتتائيأ ،والتوصتتية
رالن ُ

 ITU-R S.1003ربش ت ت ت ت تتأن حماية بيئة المدار الس ت ت ت ت تتاتلي الثابت بالنس ت ت ت ت تتبة لألرضأ الص ت ت ت ت تتادرة عن االتحاد الدولي

لالتص ت تتاالت كمراجع في أُطرها الخاص ت تتة بالتنظيم الرقابي لألنش ت تتطة الفض ت تتائية الوطنية .والحظت اللجنة أيض ت تًا َّ
أن
بعض الدول تعاونت ضتتمن إطار دعم أنشتتطة الرصتتد و ُّ
الممول من االتحاد األوروبي ،وفي إطار
التعقب الفضتتائية َّ
برنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية.

-85

والحظتت اللجنتة كتذلتك ازديتاد عتدد التدول التي تَتَّختذ تتدابير ملموست ت ت ت ت ت تتة لتخفيف الحطتام الفضت ت ت ت ت ت تتائي،

ومنها تحست تتين تصت تتميم مركبات اإلطالا والمركبات الفضت تتائية ،وإخراج الست تواتل من المدار ،وتخميلها ،وتمديد

عمرها التشتتغيلي ،والعمليات المرتبطة بانتهاء عمرها التشتتغيلي ،واستتتحداث برامجيات ونماذج خاصتتة لتخفيف

الحطام الفضائي.
-86

والحظت اللجنة أن لجنة التنس ت ت تتيق المش ت ت تتتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفض ت ت تتائي ،التي كان

عملها األولي هو األس ت ت تتاس الذي اس ت ت تتتندت إليه المبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفض ت ت تتائي التي وض ت ت تتعتها

اللجنة ،قامت بتحديث مبادئها التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي.
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-87

وأحاطت اللجنة علما مع القلق بمست ت تتألة الحطام الفضت ت تتائي والتحديات التي يطرحها انتشت ت تتار الحطام

الفضائي في سبيل استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في المستقبل.

 -88ورأت بعض الوفود أنه ينبغي معالجة مست ت ت تتألة الحطام الفضت ت ت تتائي على نحو ال ُيل ِّحق ضت ت ت تتر اًر بتنمية
القدرات الفضائية للبلدان النامية.
 -89ورأت بعض الوفود أيضت ت تاً أن من المهم أال تتحمل الجهات الفاعلة الفض ت تتائية الجديدة أعباء بس ت تتبب
األنشطة التاريخية للجهات الفاعلة الراسخة في مجال الفضاء.
-90

ورأت بعض الوفود أن التص تتدي للتحديات التي يطرحها وض تتع تش تكيالت الس تواتل البالغة الض تتخامة

في مدار أرضتتي منخفض ،بما في ذلك التحديات المتصتتلة باالستتتخدام المستتتدام للمدار والترددات ،ينبغي أن

يحظى باألولوية في عمل اللجنة.
-91

تكون نتيجة للعمليات الس تتابقة والمس تتتمرة التي تقوم بها الدول الكبرى المرتادة
ورئي أن الحطام المداري قد َّ

للفض ت ت تتاء ،ومن ثم ينبغي لتلك الدول أن تقر بمس ت ت تتؤوليتها الرئيس ت ت تتية عن تخفيف ذلك الحطام وكذلك عن مس ت ت تتاعدة

البلدان الحديثة العهد بارتياد الفضاء تقنيًا وماليًا في الوفاء بالمبادة التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي.
-92

ورئي أن الش تتفافية في الترخيص ألنش تتطة معالجة الحطام الفض تتائي ،مثل تقديم الخدمات في المدار

وإزالة الحطام المداري ،ستسهم في ضمان شفافية األنشطة الفضائية وبناء الثقة بشأنها.

ورئي أن من الض ت ت تتروري إنش ت ت تتاء ش ت ت تتبكة عالمية لقياس نطاقات الحطام الفض ت ت تتائي بالليزر لتحس ت ت تتين
-93
ُ
التنبؤات المدارية ،ألن إنشتتاءها ستتيفيد في تنفيذ مناورات تفادي االصتتطدام وخدمات اإلنذار في حاالت تقارب
األجسام وبعثات اإلزالة.

-5

دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية
 -94أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدعم إدارة الكوارث بواس ت ت تتطة
النظم الفضائية ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 125–110أ.
-95

والحظتتت اللجنتتة أهميتتة المعلومتتات الفض ت ت ت ت ت ت تتائيتتة في إدارة الكوارث واالست ت ت ت ت ت تتتجتتابتتة لحتتاالت الطوارة،

باس تتتخدام بيانات االس تتتش تتعار عن بعد وست تواتل رص تتد األرض في تطوير نظم إنذار مبكر باألخطار المتعددة

وتحليل آثار الكوارث فيما يتعلق بجميع أنواع الكوارث الطبيعية ،بما فيها رصد جائحة كوفيد.19-
-96

ورحبتتت اللجنتتة بمتتا نظمتته برنتتامج األمم المتحتتدة الس ت ت ت ت ت تتتختتدام المعلومتتات الفضت ت ت ت ت ت تتائيتتة في إدارة الكوارث

واالست تتتجابة في حاالت الطوارة ربرنامج ست تتبايدرأ من أنشت تتطة تست تتاعد على تنمية القدرة على است تتتخدام جميع أنواع
المعلومات الفضت ت تتائية لدعم دورة إدارة الكوارث في جميع مراحلها .وفي هذا الصت ت تتدد ،أحاطت اللجنة علمًا بأنشت ت تتطة

برنامج "ست ت تتبايدر" التي نفذت خالل عام  2020بدعم متواصت ت تتل من شت ت تتبكة شت ت تتركاء البرنامج ،والحظت الفوائد التي

ص تة ش تتبكية لدعم المعلومات واالتص تتاالت
قدمتها بوابة المعارف التابعة للبرنامج رwww.un-spider.orgأ ،وهي من َّ
والعمليات تساعد على تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتقديم الدعم االستشاري التقني وخدماته.

-97

والحظت اللجنة أن برنامج "ست ت ت ت ت تتبايدر" قد و َّس ت ت ت ت ت تع شت ت ت ت ت تتبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له بإدماج

منظمتين إضتافيتين في الشتبكة ،هما :جامعة ستانتا ماريا االتحادية في الب ارزيل وجامعة بن غوريون في النقب

في إس ت ترائيل .وفي هذا الصت تتدد ،الحظت اللجنة مع التقدير َّ
أن مكاتب الدعم اإلقليمي التابعة لبرنامج ست تتبايدر
تسهم كثي اًر في أنشطة البرنامج في مجاالت بناء القدرات وتدعيم المؤسسات وإدارة المعارف.
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-98

ورأت بعض الوفود أن تحست ت تتين القدرة على التأهب للكوارث واالست ت تتتجابة لحاالت الطوارة على الصت ت تتعيد

الوطني يقتض ت ت ت تتي من مكتب ش ت ت ت تتؤون الفض ت ت ت تتاء الخارجي أن يعزز أنش ت ت ت تتطة بناء القدرات المنظمة في إطار برنامج
"سبايدر" من خالل توفير المزيد من البعثات االستشارية التقنية والبرامج التدريبية ،خاصة من أجل البلدان النامية.

-99

والحظت اللجنة مع التقدير ما قدمته الدول األعضاء إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي ،وإلى برنامج

"ست تتبايدر" التابع له ،من مست تتاهمات طوعية ،شت تتملت تبرعات نقدية من ألمانيا والصت تتين ،وعاودت تشت تتجيع ست تتائر
الدول األعض ت تتاء والمراقبين الدائمين على تزويد أنش ت تتطة المكتب وبرامجه ،بما فيها برنامج "س ت تتبايدر" ،بكل الدعم

الالزم على أستاس طوعي ،بما في ذلك زيادة الدعم المالي ،بغية تمكينه من االستتجابة على نحو أفضتل لطلبات
المساعدة الواردة من الدول األعضاء ،ومن تنفيذ خطة عمله في السنوات المقبلة تنفيذا كامال.

-6

التطورات األخيرة في مجال ُّ
النظُم العالمية لسواتل المالحة
 -100أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالتطورات األخيرة في مجال
النظم العالمية لست ت ت ت ت ت تواتل المالحة ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات
146–126أ.
-101

والحظتت اللجنتة مع التقتدير العمتل التذي تقوم بته اللجنتة التدوليتة المعنيتة ب ُّ
ظم العتالميتة لست ت ت ت ت ت تواتتل
تالن ُ

التطورات األخيرة في مجال تكنولوجيات ُّ
ظم العالمية لست ت تواتل المالحة والتطبيقات
المالحة راللجنة الدوليةأ و ُّ
الن ُ
الجديدة لهذه ُّ
ظم.
الن ُ

 -102وأحاطت اللجنة علماً بأعمال اللجنة الدولية الرامية إلى إنش ت ت ت ت تتاء حيز للخدمات الفض ت ت ت ت تتائية المتعددة
النظم العالمية لست ت تواتل المالحة القابلة للتش ت تتغيل البيني ،مما س ت تتيمكن من تحس ت تتين مالحة العمليات الفض ت تتائية
المقبلة خارج المدار األرضي التزامني في البعثات القمرية.

 -103والحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي يبذلها مكتب ش ت ت ت ت تتؤون الفض ت ت ت ت تتاء الخارجي في مجال تعزيز

است ت ت ت ت ت تتتختدام ُّ
ظم العتالميتة لست ت ت ت ت ت تواتتل المالحتة من خالل مبتاد ارتته في مجتال بنتاء القتدرات وتعميم المعلومتات،
الن ُ
خصت ت تتوص ت ت تاً في البلدان النامية ،فضت ت تتال عن الدور الذي يضت ت تتطلع به المكتب ،باعتباره األمانة التنفيذية للجنة
التدوليتة ،في تنست ت ت ت ت ت تتيق التخطية الجتمتاعتات اللجنتة التدوليتة ومنتتدى مق ِّتدمي الختدمتات التتابع لهتا ،بحيتث تُعقتد
بالتوازي مع دورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتين ،وش تتجعت المكتب على تعزيز المناقش تتات وجهود التعاون بش تتأن
حماية طيف ترددات النظم العالمية لسواتل المالحة.

 -104والحظت اللجنة أن مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي ستوف يستتضتيف االجتماع الخامس عشتر للجنة

الدولية واالجتماع الرابع والعش ت ت ت ت ترين لمنتدى مقدمي الخدمات في فيينا ،في الفترة من  27أيلول/ست ت ت ت تتبتمبر إلى

 1تشرين األول/أكتوبر .2021
-7

طقس الفضاء
 -105أحاطت اللجنة علماً بمناقشت ت ت ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بطقس الفضت ت ت ت ت تتاء ،التي يرد
عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 165–147أ.
 -106وأشت تتارت اللجنة إلى َّ
أن طقس الفضت تتاء ،الناجم عن التغيرات الشت تتمست تتية ،يمثل شت تتاغالً دوليًّا بست تتبب

ما يمكن أن يش تتكله من خطر على النظم الفض تتائية ،والرحالت البش ترية إلى الفض تتاء ،والبنى التحتية األرض تتية
ثم ،يلزم معالجته من منظور عالمي ،من خالل
والفضتائية التي تعتمد عليها المجتمعات بصتورة متزايدة .ومن َّ
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التعاون والتنستيق على الصتعيد الدولي ،لكي يتستنى التنبؤ بأحداث طقس الفضتاء التي يمكن أن تكون قاستية،
وتخفيف آثارها ضماناً الستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

-107

والحظتت اللجنتة وجود عتدد من األنشت ت ت ت ت ت تطتة الوطنيتة والتدوليتة المضت ت ت ت ت ت تتطلع بهتا في مجتاالت البحتث

ثم تدعيم القدرة
والتدريب والتعليم من أجل تحست تتين الفهم العلمي والتقني لآلثار الست تتلبية لطقس الفضت تتاء ،ومن َّ

على الصمود أمامها على الصعيد العالمي.

 -108والحظتت اللجنتة مع التقتدير َّ
أن فريق الخبراء المعني بطقس الفضت ت ت ت ت ت تتاء التتابع للجنتة الفرعيتة العلميتة

والتقنية قد عقد اجتماعات على هامش الدورة الثامنة والخمست ت ت ت ت ت تتين للجنة الفرعية ،في عام  ،2021وكذلك في
فترة متا بين التدورات .ورحبتت اللجنتة بتذلتك وأعربتت عن تطلعهتا لتقتديم فريق الخبراء مشت ت ت ت ت ت تتروع تقريره النهتائي

للنظر فيه في الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية المزمع عقدها في عام .2022
-8

األجسام القريبة من األرض
 -109أحاطت اللجنة علماً بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق باألجستتام القريبة من األرض،
التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 184–166أ.
-110

والحظت اللجنة مع التقدير العمل الذي أنجزته الشت ت ت تتبكة الدولية لدنذار بخطر الكويكبات رالشت ت ت تتبكة

الدوليةأ والفريق االستتشتاري المعني بالتخطية للبعثات الفضتائية رالفريق االستتشتاريأ ،بهدف ضتمان أن تكون

جميع الدول ،وال س تتيما البلدان النامية ذات القدرة المحدودة على التنبؤ بأثر جس تتم قريب من األرض وتخفيفه،

على علم بالتهديدات المحتملة.
-111

وال حظت اللجنة أهمية الجهود واألنشت ت ت ت ت تتطة الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات في مجال اكتشت ت ت ت ت تتاف

األجس ت ت ت تتام القريبة من األرض التي يحتمل أن تكون خطرة ورص ت ت ت تتدها واإلنذار المبكر بخطرها وتخفيف أثرها،

مما يس ت تتهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات ،وش ت تتددت في هذا الص ت تتدد على أهمية المس ت تتاهمة في

عمل الشبكة الدولية والفريق االستشاري.
-112

والحظت اللجنة أن الش ت ت تتبكة الدولية قد قامت بحملة منس ت ت تتقة لرص ت ت تتد الكويكب  Apophis 99942الذي

يحتمل أن يكون خطرا ،بهدف اختبار قدرات الرصد والنمذجة العالمية ،بمساهمات من الجهات الموقعة على إعالن

النوايا الخاص بالش تبكة الدولية وجهات أخرى ،وأن الفريق االس تتتش تتاري قد اقترح فكرة إجراء تمرين يهدف إلى اختبار

قدراته في عالم الواقع لدعم الدفاع الكوكبي في حالة وجود تهديد فعلي ،وأن وكالة الفضاء اإليطالية ستنظم اجتماعا

منقسما لتقييم ذلك االقتراح وتحديد الجداول الزمنية لذلك التمرين وتحديد الوكاالت المساهمة فيه.

 -113وأش ت ت تتارت اللجنة إلى أنه في حال َتبين للش ت ت تتبكة العالمية للم ارص ت ت تتد الفلكية وجود احتماالت يعتد بها
لحدوث ارتطام باألرض ،فإن الشت ت ت تتبكة الدولية هي التي ست ت ت تتتوفر أفضت ت ت تتل المعلومات المتاحة عن ذلك الخطر
ِّ
وتعممها على جميع الدول األعضاء من خالل مكتب شؤون الفضاء الخارجي.
-114

والحظت اللجنة َّ
أن المزيد من المعلومات عن اجتماعات الشت تتبكة الدولية والفريق االست تتتشت تتاري ،التي

يضطلع مكتب شؤون الفضاء الخارجي بدور األمانة الدائمة لها ،قد أتيحت على صفحات موقعيهما الشبكيين

 http://iawn.netو ،http://smpag.netعلى التوالي.
-115

والحظت اللجنة أن األكاديمية الدولية للمالحة الفض ت ت ت تتائية قد اس ت ت ت تتتطاعت أن تعقد عن بعد مؤتمرها

الست تتابع للدفاع الكوكبي في الفترة من  26إلى  30نيست تتان/أبريل  ،2021وأن مكتب شت تتؤون الفضت تتاء الخارجي

قد است تتتضت تتافه بالتعاون مع وكالة الفضت تتاء األوروبية ،وأن مكتب شت تتؤون الفضت تتاء الخارجي يخطة الست تتتضت تتافة
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مؤتمر األكاديمية الثامن للدفاع الكوكبي في مركز فيينا الدولي في عام  ،2023بالتعاون مع ش ت ت ت ت ت تتركائه والبلد

المضيف ،النمسا.
-116

وأحتتاطتتت اللجنتتة علمتتا بتتأن من المقرر عقتتد االجتمتتاع المقبتتل للجنتتة التوجيهيتتة للش ت ت ت ت ت تتبكتتة التتدوليتتة في

تش ت ت ت ترين األول/أكتوبر  2021عن بعد ،وأن من المقرر عقد االجتماع التالي للفريق االست ت ت تتتشت ت ت تتاري يومي  13و14

تشرين األول/أكتوبر  2021عن بعد أيضًا.
-9

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
-117

أحاطت اللجنة علمًا بمناقش تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق باس تتتدامة أنش تتطة الفض تتاء الخارجي

-118

والحظت اللجنة است تتتمرار التعاون بين مكتب شت تتؤون الفضت تتاء الخارجي وحكومة المملكة المتحدة في

في األمد البعيد ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 211–185أ.

تنفيذ مشتروع "تعزيز استتدامة الفضتاء :التوعية وبناء القدرات المتصتلة بتنفيذ المبادة التوجيهية بشتأن استتدامة
أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد".

-119

وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:
رأأ

ورقة اجتماع مقدمة من أست ت ت ت ت تتتراليا وإيطاليا وبلجيكا وفرنست ت ت ت ت تتا وكندا ولكست ت ت ت ت تتمبر ونيجيريا

ونيوزيلندا وهولندا والواليات المتحدة واليابان تتضتتمن اقتراحاً بشتتأن اإلطار المرجعي إلنشتتاء فريق عامل جديد

تابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية ومعني باستتتدامة أنشتتطة الفضتتاء الخارجي في األمد البعيد ،وأستتاليب عمله

وخطة عمله" رA/AC.105/2021/CRP.10أ؛
ربأ

ورقة اجتماع مقدمة من الص ت ت تتين تتض ت ت تتمن اقتراحاً بش ت ت تتأن اإلطار المرجعي للفريق العامل

رجأ

ورقة اجتماع أعدها رئيس الفريق العامل المعني باست ت تتتدامة أنشت ت تتطة الفضت ت تتاء الخارجي في

المنش ت ت ت تتأ حديثاً والمعني باس ت ت ت تتتدامة أنش ت ت ت تتطة الفض ت ت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد وأس ت ت ت تتاليب عمله وخطة عمله
رA/AC.105/C.1/2021/CRP.17أ؛
األمد البعيد وتتض ت تتمن اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باس ت تتتدامة أنش ت تتطة الفض ت تتاء الخارجي في األمد

البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية رA/AC.105/2021/CRP.18أ؛
ردأ

ورقة غير رست تتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي

في األمد البعيد بعنوان "عناصت تتر اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي

في األمد البعيد وأساليب عمله وخطة عمله"؛
رهأ

ورق ة غير رست تتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي

في األمد البعيد بعنوان "اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي في األمد

البعي تتد الت تتابع للجن تتة الفرعي تتة العلمي تتة والتقني تتة وأست ت ت ت ت ت ت تتالي تتب عمل تته وخط تتة عمل تته ،اعتب تتا اًر من صت ت ت ت ت ت تبت تاح يوم
 30آب/أغسطس "2021؛
روأ

ورقة غير رست تتمية أعدها رئيس الفريق العامل المعني باست تتتدامة أنشت تتطة الفضت تتاء الخارجي

في األمد البعيد بعنوان "مشروع نص لضمان استم اررية سير األعمال".
-120

ورحبت اللجنة ،أثناء انعقاد الدورة الثامنة والخمست ت ت تتين للجنة الفرعية ،بانتخاب ر .أوماماهست ت ت تواران رالهندأ

رئيسا للفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد ر ،A/AC.105/1240الفقرة 195أ.
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-121

والحظت اللجنة أن الفريق العامل اجتمع بصورة رسمية ،مع االستفادة من خدمات الترجمة الشفوية،

-122

وأشت ت ت ت ت ت تتارت اللجنة إلى أن الفريق العامل قد اتفق على إعداد قائمة بجهات االتصت ت ت ت ت ت تتال الوطنية لدى

وبصورة غير رسمية خالل الدورة الحالية.

الفريق العامل لتيستتير تعميم المعلومات بشتتكل أستترع وأكثر فعالية ،من أجل استتتخدامها باإلضتتافة إلى وستتائل

االتص تتال الرس تتمية ،وطلبت إلى األمانة أن ترس تتل طلبا رس تتميا ،عقب الدورة الحالية ،إلى الدول األعض تتاء في

اللجنة لتسمية جهات االتصال ،ويفضل أن يكون ذلك قبل نهاية أيلول/سبتمبر .2021
-123

وأشتتارت اللجنة أيضتتا إلى أن الفريق العامل قد اتفق على إجراء مشتتاورات غير رستتمية عبر اإلنترنت في

الفترة من  22إلى  24تش ت ترين الثاني/نوفمبر  2021للمض ت تتي قدما في المناقش ت تتات بش ت تتأن إطاره المرجعي وأس ت تتاليب
عمله وخطة عمله ،وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ التدابير الالزمة لعقد هذه المشاورات غير الرسمية.

-124

وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الفريق العامل قد اتفق على عقد اجتماع في فترة ما بين الدورات يومي

 3و 4ش تتباط/فبراير  2022س تتعيا إلى التوص تتل إلى اتفاا بش تتأن إطاره المرجعي وأس تتاليب عمله وخطة عمله،
وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد هذا االجتماع.

 -125وأشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل قد اتفق على أن يجري تجميع أي تعليقات على المقترح الوارد

في ورقتة االجتمتاع  A/AC.105/2021/CRP.18التي تقتدم إلى الرئيس واألمتانتة بحلول  18تشت ت ت ت ت ت ترين األول/

أكتوبر  2021في مش تتروع وثيقة تش تتكل أس تتاس تتا للمناقش تتة في إطار المش تتاورات غير الرس تتمية التي س تتتعقد في
تش ت ت ترين الثاني/نوفمبر  .2021وست ت تتتكون تلك الوثيقة متاحة باللغة اإلنكليزية فقة ،وست ت تتتتاح ألعضت ت تتاء الفريق

طلب إلى الرئيس ،بدعم من األمانة ،أن يض ت تتمن
العامل في موعد أقص ت تتاه  1تش ت ترين الثاني/نوفمبر  .2021و ُ
ترجمة الوثيقة الناتجة عن المشت تتاورات غير الرست تتمية التي ست تتتعقد في تش ت ترين الثاني/نوفمبر  2021إلى جميع

اللغات الرسمية لألمم المتحدة من أجل مواصلة النظر فيها في االجتماع الذي سيعقد في فترة ما بين الدورتين

في شباط/فبراير .2022
-10

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -126أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدور اللجنة وأس ت ت تتلوب عملها
في المستقبل ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 233–212أ.
درج في
 -127وأش ت ت ت تتارت اللجنة الفرعية إلى القرار الذي كانت قد اتخذته في دورتها الثانية والس ت ت ت تتتين بأن ُي َ
جدولي أعمال اللجنتين الفرعيتين بند منتظم عنوانه "دور اللجنة وأستتلوب عملها في المستتتقبل" ،إلتاحة المجال
لمناقشة المسائل الشاملة لمجاالت متعددة ر ،A/74/20الفقرة  321رحأأ.

-128

وأقرَّت اللجنة ما صت تتدر عن اللجنة الفرعية من ق اررات وتوصت تتيات بشت تتأن هذا البند ر،A/AC.105/1240

الفقرة  ،233والمرفق األولأ.

-11

استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
-129

أحاطت اللجنة علمًا بمناقش ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق باس ت ت تتتخدام مص ت ت تتادر القدرة النووية

-130

وأقرت اللجنة تقرير وتوص ت ت ت ت تتيات اللجنة الفرعية والفريق العامل المعني باس ت ت ت ت تتتخدام مص ت ت ت ت تتادر القدرة

في الفضاء الخارجي ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 246–234أ.

النووية في الفض تتاء الخارجي ،الذي عاود االنعقاد برئاس تتة س تتام أ .هاربيس تتون رالمملكة المتحدةأ ،بما في ذلك
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خطة عمل الفريق العامل المتعددة الست تتنوات ،التي ُمددت لفترة ست تتنة واحدة ر ،A/AC.105/1240الفقرة ،246
والمرفق الثانيأ.
 -131وأقرَّت اللجنة َّ
بأن بعض الدول وإحدى المنظمات الحكومية الدولية تعكف حاليًّا على إعداد صت تتكوك

قانونية وتنظيمية رقابية بشتتأن أمان استتتخدام مصتتادر القدرة النووية في الفضتتاء الخارجي ،أو تنظر في إعداد

صتتكوك من هذا القبيل ،آخذة بعين االعتبار محتويات ومقتضتتيات المبادة المتصتتلة باستتتخدام مصتتادر القدرة

النووية في الفضاء الخارجي وإطار األمان الخاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي.

 -132وشت ت ت تتدَّدت اللجنة على ليمة وأهمية التنفيذ الطوعي إلطار األمان الخاص بتطبيقات مصت ت ت تتادر القدرة
النووية في الفضاء الخارجي ،الذي َّ
أعدته اللجنة الفرعية باالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

-133

ورئي أن االهتمام المتجدد باست ت تتتخدام مصت ت تتادر القدرة النووية في الفضت ت تتاء الخارجي يحتم وجود آلية

مس ت ت تتتمرة لتبادل منظم للمعلومات عن هذا الموض ت ت تتوع على مس ت ت تتتوى متعدد األطراف ،وأنه ينبغي اإلبقاء على

الفريق العامل المعني باست تتتخدام مصت تتادر القدرة النووية في الفضت تتاء الخارجي باعتباره محفال هاما للمعلومات
وتبادلها على الصعيد الدولي بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

-134

ورئي أن است تتتخدام مصت تتادر القدرة النووية في مدارات األرض غير مقبول في ضت تتوء حاالت الفشت تتل

المبل عنها واالصت تتطدامات المحتملة التي تشت تتكل تهديدا للبشت ترية ولبيئة األرض؛ وأن إطار األمان غير كاف
لتحديد المسؤوليات بوضوح وتدارك أي حالة حرجة تنشأ عن ممارسات غير مسؤولة.

 -135والحظت اللجنة أن اجتماعا غير رس ت ت ت ت تتمي للفريق العامل قد عقد برئاس ت ت ت ت تتة الس ت ت ت ت تتيد هاربيس ت ت ت ت تتون في

 1أيلول/ست ت ت ت تتبتمبر  2021على هامش الدورة الرابعة والست ت ت ت تتتين للجنة بهدف النهوض بعمل الفريق العامل في
إطار خطة العمل المتعددة السنوات الموسعة.

-136

والحظت اللجنة أيضت ت ت ت ت تتا أن الفريق العامل ست ت ت ت ت تتيعقد اجتماعا افت ارضت ت ت ت ت تتيا فيما بين الدورتين في منتصت ت ت ت ت تتف

-137

والحظت اللجنة كذلك أن الوثيقتين اللتين س تتيعدهما وفد الواليات المتحدة ووكالة الفض تتاء األوروبية س تتوف

تشرين األول/أكتوبر  2021وطلبت إلى الرئيس واألمانة اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد هذا االجتماع فيما بين الدورتين.
تتاحان لينظر فيهما الفريق العامل في اجتماعه الذي س ت ت ت تتيعقد فيما بين الدورتين في تش ت ت ت ترين األول/أكتوبر ،2021

وس ت تتتتض ت تتمنان اعتبارات تتعلق بتعزيز أمان تطبيقات مص ت تتادر القدرة النووية ،بما في ذلك مش ت تتروع اإلطار المرجعي
لفريق خبراء دولي يقترح أن ينشئه ِّ
ويشكله ممثلو الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة.
ُ
ويمكن لفريق الخبراء هتذا ،بعتد إنش ت ت ت ت ت تتائته ،أن يجتمع على هتامش دورات اللجنتة الفرعيتة العلميتة والتقنيتة وأن يزودهتا
بمعلومات محدثة عن أعماله ،على أال تترتب على ذلك أي آثار مالية على ميزانية األمم المتحدة.

-138

والحظت اللجنة كذلك أنه من المقرر إجراء مزيد من المناقشتات بشتأن اجتماع الفريق العامل الذي ستيعقد

فيما بين الدورتين ،في تش ت ترين األول/أكتوبر  ،2021بخصت تتوص الوثيقة  A/AC.105/C.1/L.390المعنونة "تحليل
أولي محدث لكيفية إس ت ت تتهام المبادة المتص ت ت تتلة باس ت ت تتتخدام مص ت ت تتادر الطاقة النووية في الفض ت ت تتاء الخارجي في أمان

تطبيقات مصادر القدرة النووية في الفضاء" ،ذات الصلة بالهدف الثاني من خطة عمله الحالية.
-12

الفضاء والصحة العالمية
 -139أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالفض ت تتاء والص ت تتحة العالمية،
التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1240الفقرات 256–247أ.
 -140وأقرَّت اللجنة ما ص ت ت تتدر من توص ت ت تتيات وق اررات بش ت ت تتأن هذا البند عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل

المعني بالفضتتاء والصتتحة العالمية ،الذي انعقد برئاستتة أنطوان غايستتبولر رستتويس تراأ ،بما في ذلك التوصتتيات
19
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المتعلقة بالس ت تتياس ت تتات والتجارب والممارس ت تتات في مجال تس ت تتخير علوم وتكنولوجيا الفض ت تتاء ألغراض الص ت تتحة

العامة ر ،A/AC.105/1240الفقرة  256والمرفق الثالثأ.
-141

والحظت اللجنة المجموعة الواستعة من األنشتطة المتصتلة بالفضتاء والصتحة العالمية وستلمت بإستهام

علوم وتكنولوجيا الفض ت تتاء والتطبيقات الفض ت تتائية في الوقاية من األمراض ومكافحتها وتعزيز ص ت تتحة اإلنس ت تتان
ورفاهه ومعالجة مشت تتاكل الصت تتحة العالمية ،والنهوض بالبحوث الطبية وبالممارست تتات الصت تتحية وتوفير خدمات

تقل فيها فرص الحصتتول
الرعاية الصتتحية لألفراد والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك في المناطق الريفية التي ُّ

على الرعاية الصحية.
-142

ونوهت اللجنة بما لعلوم وتكنولوجيا الفضت ت ت ت تتاء والتطبيقات الفضت ت ت ت تتائية من دور حيوي في التصت ت ت ت تتدي

لجائحة كوفيد 19-ودور حاستم في المستاعدة على تتبع المخالطين ،وتحديد المناطق المتأثرة ،ونمذجة انتشتار
المرض ورصتتد انتقاله ،وممارستتة العمل عن بعد ،وتوفير الخدمات الصتتحية عن بعد ،واالتصتتال ،فضتتال عن

المساعدة على التغلب على مشاكل العزلة االجتماعية.
-13

دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته،

بما في ذلك استخدامه في ميدان االتصاالت الفضائية ،ودراسة سائر المسائل َّ
المتصلة بتطور

االتصاالت الفضائية ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها ،دون مساس

بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

 -143أحاطت اللجنة علماً بمناقشت ت ت ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بد ارست ت ت ت ت تتة الطبيعة الفيزيائية
والخواص التقنية للمدار الثابت بالنست ت ت ت تتبة لألرض واست ت ت ت تتتخدامه وتطبيقاته ،بما في ذلك است ت ت ت تتتخدامه في ميدان

االتصتتاالت الفضتتائية ،ود ارستتة ستتائر المستتائل المتَّصتتلة بتطور االتصتتاالت الفضتتائية ،مع إيالء اعتبار خاص

الحتياجات البلدان النامية ومصتالحها ،دون مستاس بدور االتحاد الدولي لالتصتاالت ،التي يرد عرض لها في
تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1202الفقرات 269–257أ.

 -144ورأت بعض الوفود أن المتتدار الثتتابتتت بتتالنست ت ت ت ت ت تبتتة لألرض هو مورد طبيعي محتتدود معرَّض لخطر
مما ِّ
رشد ،و َّأنه ينبغي ِّ
أن ُي َّ
يهدد استدامة األنشطة الفضائية في تلك البيئة ،و َّ
توخي
التشبعَّ ،
أن استخدامه ينبغي ْ
العدل في إتاحته لجميع الدول ،بصتترف النظر عن قدراتها التقنية الحالية ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات
البلدان النامية وللموقع الجغرافي لبعض البلدان.

-14

َّ
المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية
مشروع جدول األعمال
 -145أحتاطتت اللجنتة علمتاً بم نتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بمشت ت ت ت ت ت تتروع جتدول األعمتال
المؤقتت لتدورتهتا التتاست ت ت ت ت ت تعتة والخمست ت ت ت ت ت تتين ،التي يرد عرض لهتا في تقرير اللجنتة الفرعيتة ر،A/AC.105/1240

الفقرات 274–270أ.
-146

وأقرَّت اللجنة ما صت تتدر عن اللجنة الفرعية من توصت تتيات وق اررات بشت تتأن هذا البند ر،A/AC.105/1240

الفقرتان  273و274أ.

 -147واست ت ت ت ت تتتناداً إلى مداوالت اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمست ت ت ت ت تتين ،اتَّفقت اللجنة على أن تنظر
اللجنة الفرعية في البنود التالية في دورتها التاسعة والخمسين:
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-1

إقرار جدول األعمال.

-2

انتخاب الرئيس.
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-3

كلمة الرئيس.

-4

تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدَّمة عن األنشطة الوطنية.

-5

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية.

-6

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.

-7

المس ت تتائل المتص ت تتلة باس ت تتتش ت تتعار األرض عن ُبعد بواس ت تتطة الس ت تواتل ،بما في ذلك تطبيقاته
لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض.

-8

الحطام الفضائي.

-9

دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.

-10

التطورات األخيرة في مجال ُّ
ظم العالمية لسواتل المالحة.
الن ُ

-11

طقس الفضاء.

-12

األجسام القريبة من األرض.

-13

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

-14

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

-15

استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي.
رالعمل المقرر لعام  2022حست تتبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الست تتنوات الموست تتعة
للفريق العتتامتتل المعني بتتاست ت ت ت ت ت تتتختتدام مصت ت ت ت ت ت ت تتادر القتتدرة النوويتتة في الفضت ت ت ت ت ت ت تتاء الختتارجي

ر ،A/AC.105/1240الفقرة 246؛ والفقرة  5من المرفق الثانيأأ
-16

الفضاء والصحة العالمية
رالعمل المقرر لعام  2022حست ت ت ت تتبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الست ت ت ت تتنوات للفريق
العامل المعني بالفض تتاء والص تتحة العالمية ر ،A/AC.105/1202المرفق الثالث ،الفقرة 5؛

والتذييل األولأأ
-17

د ارست ت ت ت تتة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنست ت ت ت تتبة لألرض واست ت ت ت تتتخدامه
وتطبيقاته ،بما في ذلك استتخدامه في ميدان االتصتاالت الفضتائية ،ود ارستة ستائر المستائل

المتَّصتتلة بتطور االتصتتاالت الفضتتائية ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية
ومصالحها ،دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.

رموضوع/بند منفرد للنقاشأ

-148

-18

َّ
المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
مشروع جدول األعمال

-19

التقرير المقدَّم إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

واتفقت اللجنة ،وفقا لالتفاا الذي تم التوصت تتل إليه في الدورة الرابعة واألربعين للجنة الفرعية العلمية

والتقنيت تتة التي عقت تتدت في عت تتام  2007ر ،A/AC.105/890المرفق األول ،الفقرة 24أ ،على أن تكون نت تتدوة

الص ت تتناعة التي س ت تتينظمها مكتب ش ت تتؤون الفض ت تتاء الخارجي في الدورة التاس ت تتعة والخمس ت تتين للجنة الفرعية عن

موضوع السماوات الحالكة والهادئة.
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جيم -تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين
 -149أحت تتاطت تتت اللجنت تتة علم ت تًا مع التقت تتدير بتقرير اللجنت تتة الفرعيت تتة القت تتانونيت تتة عن أعمت تتال دورتهت تتا الس ت ت ت ت ت تتتين
رA/AC.105/1243أ ،التذي يتض ت ت ت ت ت تتمن نتتائج متداوالتهتا بش ت ت ت ت ت تتأن البنود التي نظرت فيهتا وفقتًا لقرار الجمعيتة العتامتة

.92/75

َّ
وتكلم في إطتار هتذا البنتد ممثلو كتل من االتحتاد الروست ت ت ت ت ت تتي وألمتانيتا وإنتدونيست ت ت ت ت ت تيتا وإيطتاليتا والجزائر
-150
والصت ت ت تتين وفنزويال رجمهورية– البوليفاريةأ وفنلندا ولكست ت ت تتمبر والمكست ت ت تتيك والنمست ت ت تتا والواليات المتحدة واليابان

واليونان .وألقى كلمة أيض ت تاً ممثل كوست تتتاريكا باست تتم مجموعة ال 77والصت تتين .وأثناء التبادل العام لآلراء ،أدلى
ممِّثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند من جدول األعمال.
-151

وأعربت اللجنة عن تقديرها للستتيدة أوكي ستتتستتوكو راليابانأ لما أبدته من ليادة مقتدرة أثناء رئاستتتها

للجنة الفرعية خالل دورتها الستين.

-1

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء
 -152أحتاطتت اللجنتة علمتاً بمنتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المعنون "معلومتات عن أنشت ت ت ت ت ت تطتة
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضتتاء" ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة

الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 45–35أ.
-153

وأش ت تتارت اللجنة إلى الدور الهام الذي تض ت تتطلع به المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وإلى

إسهاماتها في مساعي اللجنة الرامية إلى تطوير القانون الدولي للفضاء وتدعيمه وزيادة فهمه.

 -154وأش ت تتارت اللجنة أيض ت تاً إلى أهمية مواص ت تتلة تبادل المعلومات عن التطورات األخيرة في مجال قانون
الفضتتاء بين اللجنة الفرعية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .وأقرت توصتتية اللجنة الفرعية بدعوة
تلك المنظمات مجدداً إلى أن ِّ
تقدم تقارير عن أنشتتطتها المتعلقة بقانون الفضتتاء إلى اللجنة الفرعية في دورتها
الحادية والستين.

-2

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها
 -155أحتاطتت اللجنتة علمتًا بمنتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بحتالتة معتاهتدات األمم المتحتدة
الخمس المتعلقة بالفض ت ت ت ت ت تتاء الخارجي وتطبيقها ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر،A/AC.105/1243
الفقرات 58–46أ.
-156

وأقرت اللجنة ق اررات وتوصتيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة

الخمس المتعلقتة بتالفضت ت ت ت ت ت تتاء ا لختارجي وتطبيقهتا ،التذي عتاود االنعقتاد برئتاست ت ت ت ت ت تتة برنتارد شت ت ت ت ت ت تتميتت-تيتد رألمتانيتاأ

ر ،A/AC.105/1243المرفق األول ،الفقرات 14–10أ.
-157

ورئي أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضت ت ت ت تتاء الخارجي هي حجر الزاوية في القانون

التدولي للفضت ت ت ت ت ت تتاء ،إال أنهتا تحتتاج إلى تنتاولهتا بمزيتد من التطوير واالست ت ت ت ت ت تتتكمتال لكي تتمكن من التجتاوب مع

ما يستجد من تطورات.
-158

ورحبت اللجنة بإنجاز الوثيقة اإلرشتتادية في إطار األولوية المواضتتيعية  2لليونيستتبيس  50وعنوانها

"النظام القانوني للفضت تتاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضت تتاء :اآلفاا الحالية والمست تتتقبلية" التي أعدها الفريق
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العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفض ت ت ت تتاء الخارجي وتطبيقها ،وش ت ت ت تتكرت رئيس

الفريق على جهوده في هذا الصدد.
-159

ورئي أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضت ت ت ت ت ت تتاء الخارجي والمبادة والصت ت ت ت ت ت تتكوك ذات

-160

ورأت بعض الوفود أن التص ت ت ت تتدي للتحديات القانونية الجديدة التي نش ت ت ت تتأت عن التطوير المس ت ت ت تتتمر لعلوم

الصلة الصادرة عن الجمعية العامة تشكل حجر الزاوية للقانون الدولي للفضاء.

وتكنولوجيا الفضت تتاء ،مثل التحديات المتعلقة باست تتتغالل الموارد الفضت تتائية والتشت تتكيالت الكبيرة من الس ت تواتل ومعالجة

مشكلة الحطام الفضائي ،وكذلك ةهور قوى فعالة جديدة في مجال الفضاء ،أمر يتطلب جهودًا متعددة األطراف.
-161

ورأت بعض الوفود أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضت ت ت ت ت تتاء الخارجي ،إلى جانب المبادة

-162

ورئي أن معتاهتدات األمم المتحتدة الخمس المتعلقتة بتالفض ت ت ت ت ت تتاء الختارجي ينبغي تتدعيمهتا وتعزيزهتا بقوة من

ذات الصلة التي أقرتها الجمعية العامة ،ينبغي أن ُت َّ
عد األساس المتعدد األطراف للقانون الدولي للفضاء.

أجل تطبيقها عالميًا ،وأن المعاهدات توفر إطا ًار متينًا ألنشطة الفضاء الخارجي .ورأى ذلك الوفد أيضًا أن الصكوك
الجديدة الملزمة قانونًا التي س ت ت تتوف تض ت ت تتعها اللجنة ينبغي أال تفرض أعباء ال ض ت ت تترورة لها على الدول في تس ت ت تتيير

أنشطتها الفضائية.

 -163ورأت بعض الوفود أن اتفاقات أرتميس س ت ت ت ت تتتوجه أنش ت ت ت ت تتطة اس ت ت ت ت تتتكش ت ت ت ت تتاف القمر والمري وما وراءهما.
ورأت تلك الوفود أيضًا أن اتفاقات أرتميس ترتكز بالكامل على معاهدة الفضاء الخارجي وأنها تثبت أن ِّ
الموقعين
ملتزمون بالتصرف بروح المسؤولية والشفافية في سياا توسيعهم للوجود البشري خارج كوكب األرض.

-3

المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض

السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار
واستخدامه ،بما في ذلك النظر في ُّ
الثابت بالنسبة لألرض ،دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت
 -164أحتاطتت اللجنتة علمتاً بمنتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار بنتد جتدول األعمتال المتعلق بتالمست ت ت ت ت ت تتائتل
المتصتلة بتعريف الفضتاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنستبة لألرض واستتخدامه ،بما في

ذلك النظر في ال ُّستبل والوستائل الكفيلة بتحقيق االستتخدام الرشتيد والعادل للمدار الثابت بالنستبة لألرض ،دون
مس تتاس بدور االتحاد الدولي لالتص تتاالت ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر،A/AC.105/1243

الفقرات 89–59أ.

 -165وأقرَّت اللجنة توص ت ت ت ت تتيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعني بتعريف الفض ت ت ت ت تتاء الخارجي وتعيين

حدوده ،الذي عاود االنعقاد برئاس ت تتة أندريه جواو ريبل رالب ارزيلأ بالنيابة ،في اياب الرئيس جوزيه مونس ت تتيرات

فيليو رالب ارزيلأ ر ،A/AC.105/1243الفقرتان  61و ،62والمرفق الثاني ،الفقرة 9أ.
-166

ورأت بعض الوفود أن من شت ت ت تتأن عدم تعريف الفضت ت ت تتاء الخارجي وعدم تعيين حدوده تقويض اليقين

في إمكانية تطبيق قوانين الفض تتاء والجو وأن من الض تتروري توض تتيح المست تائل المتعلقة بس تتيادة الدول والحدود

الفاصلة بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي من أجل الحد من احتماالت النزاع بين الدول.
-167

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنستبة لألرض ،وهو مورد طبيعي محدود ومعرَّض بوضتوح لخطر

ستخدم استخدامًا رشيدًا وأن يكون متاحًا لجميع الدول ،بصرف النظر عن قدراتها التقنية الحالية.
التشبُّع ،يتعيَّن أن ُي َ
ورأت أن هذا ست ت ت تتوف يتيح للدول إمكانية الوصت ت ت تتول إلى المدار الثابت بالنست ت ت تتبة لألرض بشت ت ت تتروط عادلة ،مع إيالء
االعتبار على وجه الخصت ت ت تتوص الحتياجات البلدان النامية ومصت ت ت تتالحها والموقع الجغرافي لبلدان معيَّنة ،ومع إيالء
االعتبار لعمليات االتحاد الدولي لالتصاالت وقواعد األمم المتحدة وق ارراتها ذات الصلة.
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 -168ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنس تتبة لألرض ال يخض تتع ُّ
للتملك الوطني بواس تتطة اس تتتخدامه
أو تكرار استخدامه أو احتالله أو بأي وسيلة أخرى ،وأن استخدامه يخضع للقانون الدولي المنطبق.

 -169ورئي أن المدار الثابت بالنس ت ت ت تتبة لألرض ينبغي اعتباره منطقة محددة وجزءاً خاصت ت ت ت تاً من الفض ت ت ت تتاء
الخارجي يحتاج إلى حوكمة تقنية وقانونية محددة ،ومن ثم ينبغي أن يخضع لنظام فريد من نوعه.
-4

التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية
 -170أحاطت اللجنة علماً بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بالتش تريعات الوطنية المتصتتلة
باستتتكشتتاف الفضتتاء الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية

ر ،A/AC.105/1243الفقرات 102–90أ.
-171

والحظت اللجنة مع االرتياح أن بعض دولها األعضت ت ت تتاء تواصت ت ت تتل تنفيذ التوصت ت ت تتيات الواردة بشت ت ت تتأن

تشت ت تريعاتها الوطنية ذات الص ت تتلة باس ت تتتكش ت تتاف الفض ت تتاء الخارجي واس ت تتتخدامه في األغراض الس ت تتلمية في قرار

الجمعية العامة  68/74المعنون "توصت ت تتيات بشت ت تتأن التش ت ت تريعات الوطنية ذات الصت ت تتلة باست ت تتتكشت ت تتاف الفض ت ت تاء
الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية" ،أو تنظر في الشروع في تنفيذ تلك التوصيات.

 -172وأحاطت اللجنة علماً بما تض تتطلع به الدول األعض تتاء من أنش تتطة مختلفة من أجل مراجعة قوانينها
وستتياستتاتها الفضتتائية الوطنية أو تدعيمها أو تطويرها أو صتتوغها ،وكذلك من أجل ترستتي أو إصتتالح حوكمة
أنشطتها الفضائية الوطنية.

-173

واتفقت اللجنة على أن التبادل العام للمعلومات عن التشت ت تريعات الوطنية ذات الصت ت تتلة باست ت تتتكشت ت تتاف

الفض ت تتاء الخارجي واس ت تتتخدامه في األغراض الس ت تتلمية يتيح للدول فهم األطر التنظيمية الوطنية القائمة وتبادل

الخبرات بش ت ت ت ت تتأن الممارس ت ت ت ت تتات الوطنية ،وأن النتائج التي تحققت في إطار هذا البند من جدول األعمال كانت

مفيدة للغاية للدول النامية والمتقدمة على السواء عند وضعها أو تحسينها ألطرها التنظيمية الوطنية.

 -174وفي هذا الصدد ،أحاطت اللجنة علماً بورقة العمل المتعلقة بحالة التشريعات الفضائية الوطنية لدى
بلدان مبادرة التشتريعات الفضتتائية الوطنية التابعة للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضتتاء في آستتيا والمحية الهادة

رA/AC.105/C.2/L.318أ ،المقتدمتة من أست ت ت ت ت ت تتتراليتا وإنتدونيست ت ت ت ت ت تيتا وتتايلنتد وجمهوريتة كوريتا والفلبين وفييتت نتام
وماليزيا والهند واليابان ،وأعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها فريق الدراسة.

-5

بناء القدرات في مجال قانون الفضاء
 -175أحاطت اللجنة علماً بمناقشتتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق ببناء القدرات في مجال قانون
الفضاء ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 118–103أ.
 -176وأقرَّت اللجنة توصت ت ت ت ت ت تتية اللجنة الفرعية بشت ت ت ت ت ت تتأن هذا البند من جدول األعمال ر،A/AC.105/1243

الفقرة 118أ.

 -177واتفقت اللجنة على أن التعاون الدولي في أنشتتطة البحث والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضتتاء

أمر بتال األهميتة لبنتاء القتدرات الوطنيتة الالزمتة لضت ت ت ت ت ت تمتان امتثتال العتدد المت ازيتد من الجهتات المشت ت ت ت ت ت تتاركتة في
س
األنشطة الفضائية لقانون الفضاء الدولي.

 -178والحظتتت اللجنتتة مع التقتتدير أن هنتتاك كيتتانتتات حكوميتتة وغير حكوميتتة تبتتذل حتتالي تاً جهوداً وطنيتتة
وإقليمية ودولية لبناء القدرات في مجال قانون الفضاء.
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-179

والحظت اللجنة مع االرتياح أن مش ت ت ت ت تتروع "الجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفض ت ت ت ت تتاء" يهدف إلى

تقديم الدعم الالزم لتعزيز القدرات في مجال وض تتع القوانين والس تتياس تتات الفض تتائية الوطنية .وفي هذا الس تتياا،
أُعرب عن الترحيب بالبعثة االست ت ت ت تتتشت ت ت ت تتارية التقنية الشت ت ت ت تتيلية التي أجريت عبر اإلنترنت في الفترة من  13إلى

 16تشت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ، 2020والبعثة االس ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت تتارية التقنية التمهيدية المركزة على أفريقيا والفض ت ت ت ت تتاء،
التي أجريت عبر اإلنترنت في  7كانون األول/ديسمبر .2020

-180

وأشت تتارت اللجنة مع التقدير إلى المؤتمر المشت تتترك بين األمم المتحدة وتركيا ومنظمة التعاون الفضت تتائي

آلستتيا والمحية الهادة بشتتأن قانون الفضتتاء والستتياستتات الفضتتائية ،الذي عقد في إستتطنبول ،تركيا ،في الفترة من

 23إلى  26أيلول/ستبتمبر  2019والمؤتمر المشتترك بين األمم المتحدة واللجنة االقتصتادية ألفريقيا بشتأن قانون

الفض تتاء والس تتياس تتات الفض تتائية ،الذي عقد عبر اإلنترنت في الفترة من  8إلى  10كانون األول/ديس تتمبر .2020

والحظتت أن هتذين الحتدثين ست ت ت ت ت ت تتاهمتا في بنتاء القتدرات في مجتال قتانون الفضت ت ت ت ت ت تتاء من خالل الجمع بين الخبراء
والممارسين المعنيين بقانون الفضاء وممثلي الحكومات والصناعات والمجتمع المدني.

 -181والحظت اللجنة أن حلقة العمل المشتتركة بين منظمة التعاون آلستيا والمحية الهادي ووكالة الفضتاء

األوروبية والمعهد الصت ت ت ت ت تتيني لقانون الفضت ت ت ت ت تتاء ،والمتعلقة بخطة التعاون اإلقليمي في مجال قانون الفضت ت ت ت ت تتاء
والسياسات الفضائية ،ستعقد في الفترة من  6إلى  8أيلول/سبتمبر  2021في مقاطعة هاينان ،الصين.

-6

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -182أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المتعلق بدور اللجنة وأس ت ت تتلوب عملها
في المستقبل ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 141–119أ.
 -183وأشت تتارت اللجنة إلى أن البند المنتظم المعنون "دور اللجنة وأست تتلوب عملها في المست تتتقبل" تنظر فيه

أيضاً اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.
-7

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي
ُ
والتدابير العالجية ذات الصلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان
 -184أحتتاطتتت اللجنتتة علمتاً بمنتتاقش ت ت ت ت ت ت تتات اللجنتتة الفرعيتتة القتتانونيتتة في إطتتار البنتتد المتعلق بتتالتبتتادل العتتام
للمعلومات واآلراء بشت تتأن اآلليات القانونية المتصت تتلة بتدابير تخفيف الحطام الفضت تتائي والتدابير العالجية ذات
الصت ت ت ت ت ت تتلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحست ت ت ت ت ت تتبان ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة

الفرعية القانونية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 174–142أ.

 -185وأقرَّت اللجنة ق اررات اللجنة الفرعية الواردة في تقريرها ر ،A/AC.105/1243الفقرة 174أ.
 -186والحظتت اللجنتة مع االرتيتاح أن إقرار الجمعيتة العتامتة ،في قرارهتا  ،217/62لمبتادئهتا التوجيهيتة لتخفيف
الحطام الفض ت تتائي كان خطوة حاس ت تتمة في توفير اإلرش ت تتادات حول كيفية تخفيف مش ت تتكلة الحطام الفض ت تتائيَّ ،
وحثت
جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة على النظر في تنفيذ هذه المبادة التوجيهية طواعي ًة.

-187

والحظتت اللجنتة مع االرتيتاح أن بعض التدول قتد اتختذت تتدابير لتطبيق المبتادة التوجيهيتة والمعتايير

المعترف بها دولياً بشأن الحطام الفضائي من خالل تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً في هذا الشأن.

 -188ورئي أن من الضتروري تعزيز تدابير تخفيف الحطام الفضتائي من خالل وضتع إجراءات لألخذ بها
عند االضت تتطالع باألنشت تتطة الفضت تتائية ،مثل اإلطالا واإلزالة من المدار والمرالبة ،ومن خالل إدماج المبادة

التوجيهية في التشريعات الوطنية ِّ
الملزمة لمعالجة مشكلة الحطام الفضائي.
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 -189ورئي أن إجراء مناقشت تتة مفصت تتلة في إطار اللجنة الفرعية القانونية ضت تتروري لوضت تتع مبادة توجيهية

أكثر تفص ت تتيالً ولتناول التطورات الجديدة ،مثل عالج مش ت تتكلة الحطام الفض ت تتائي من خالل تقديم الخدمات في
المدار ،وخطر توليد الحطام الفضائي من التشكيالت الكبيرة للسواتل.

-190

ورحبتت اللجنتة بتالتحتديثتات واإلضت ت ت ت ت ت تتافتات األخيرة المتدخلتة على الخالصت ت ت ت ت ت تتة الوافيتة لمعتايير تخفيف

الحطام الفضتتائي التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية ،وشتتجعت الدول والمنظمات المعنية على المستتاهمة

في الخالصة الوافية.
-8

ِّ
الملزمة قانوناً المعنية بالفضاء الخارجي
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير
ُ
 -191أحتاطتت اللجنتة علمتاً بمنتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بتالتبتادل العتام للمعلومتات
بش ت ت تتأن ص ت ت تتكوك األمم المتحدة غير ِّ
الملزمة قانوناً المعنية بالفض ت ت تتاء الخارجي ،التي يرد عرض لها في تقرير
اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 191–175أ.

 -192وأحاطت اللجنة علماً بالخالصت ت ت ت ت ت تتة الوافية لآلليات التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية بشت ت ت ت ت ت تتأن
ص ت تتكوك األمم المتحدة غير ِّ
الملزمة قانوناً المعنية بالفض ت تتاء الخارجي ،التي أفرد لها المكتب ص ت تتفحة ش ت تتبكية
إلتتاحتة االطالع عليهتا ،ودعتت التدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء في اللجنتة والمنظمتات الحكوميتة التدوليتة التي تتمتع بمركز

مراقب دائم لدى اللجنة إلى مواصلة تقديم ردودها إلى األمانة إلدراجها في الخالصة الوافية.

 -193والحظت اللجنة أهمية وض ت تتع ص ت تتكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانوناً التي تكمل معاهدات األمم
المتحتدة القتائمتة المعنيتة بتالفضت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي وتتدعمهتا ،والتي تتجتاوب مع التطورات الجتديتدة في األنشت ت ت ت ت ت تطتة
الفض تتائية وتس تتهم في ض تتمان الس تتالمة واألمن في الفض تتاء الخارجي .وفي هذا الص تتدد ،الحظت اللجنة أهمية

المبادة التوجيهية بشت ت تتأن است ت تتتدامة أ نشت ت تتطة الفضت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد التي أصت ت تتدرتها اللجنة ،وعمل

الفريق العامل الجديد المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
-194

وأش ت ت تتارت بعض الوفود إلى اإلعالن الخاص بالتعاون الدولي في مجال اس ت ت تتتكش ت ت تتاف الفض ت ت تتاء الخارجي

واستتخدامه لفائدة جميع الدول ومصتلحتها ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ،فذكرت أنه صتك هام
لتعزيز التعاون الدولي بهدف زيادة الفوائد الناجمة عن اس تتتخدام التطبيقات الفض تتائية إلى أقص تتى حد لص تتالح جميع

الدول ،ودعت جميع الدول المرتادة للفضاء إلى المساهمة في تشجيع التعاون الدولي وتعزيزه على أساس عادل.
-9

تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء
 -195أحاطت اللجنتة علمتاً بمنتاقشت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطار البنتد المعنون "تبتادل عام لآلراء بشت ت ت ت ت ت تتأن
الجوانت تتب القت تتانونيت تتة إلدارة حركت تتة المرور في الفض ت ت ت ت ت ت ت تتاء" ،والتي يرد عرض لهت تتا في تقرير اللجنت تتة الفرعي تتة

ر ،A/AC.105/1243الفقرات 216–192أ.

وأقرت اللجنة توصتية اللجنة الفرعية القانونية بمواصتلة النظر في هذا البند ،ال ستيما في ضتوء تزايد

-196
ُّ
تعقد البيئة الفض تتائية واكتظاةها بس تتبب تنامي عدد األجس تتام في الفض تتاء الخارجي ،وتنوع الجهات الفاعلة في
الفضاء الخارجي ،وتزايد األنشطة الفضائية ،وهي ةواهر تشكل تحدياً لسالمة األنشطة الفضائية واستدامتها.

ورئي أنه يمكن النظر في إدارة حركة المرور في الفضاء بغرض وضع مجموعة من األحكام التقنية
ُ -197
والتنظيمية وتنفيذها لتعزيز الوصت ت ت ت تتول اآلمن إلى الفضت ت ت ت تتاء الخارجي والحفاظ على أمان العمليات فيه والعودة
اآلمنة منه وخلو تلك العمليات من التص ت ت ت ت ت تتادمات الفعلية أو التداخالت الراديوية .ورأى ذلك الوفد أيض ت ت ت ت ت تاً أن
أمر مهم ،وكذلك الحاجة إلى تعزيز التنستتيق
تحليل الجوانب القانونية والتقنية إلدارة حركة المرور في الفضتتاء س
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بين اللجنتين الفرعيتين العلمية والتقنية والقانونية ،فيما يتعلق بإدارة حركة المرور في الفض ت ت ت ت ت تتاء والمواض ت ت ت ت ت تتيع

المشتركة في هذا الصدد.

 -198ورأت بعض الوفود أن المجتمع الدولي يجب أن يست ت تتعى إلى وضت ت تتع صت ت تتك ملزم قانوناً إلدارة حركة
المرور في الفضت ت ت تتاء ُيتفاوض بشت ت ت تتأنه في إطار األمم المتحدة ،وأنه ينبغي إشت ت ت تراك أصت ت ت تتحاب المصت ت ت تتلحة من
القطاعين الخاص والعام في وضع أي استراتيجيات وأطر تنظيمية ذات صلة.

-199

ورئي أن اللجنة الفرعية القانونية هي المحفل المناست ت تتب للمست ت تتاهمة في تشت ت تتكيل نظام حكومي دولي

إلدارة حركتة المرور في الفض ت ت ت ت ت ت تتاء ،وأن إحتدى نقتاط االنطالا للمنتاقش ت ت ت ت ت ت تتات يمكن أن تكون تحليتل مختلف
الصكوك القانونية الدولية من جهة فائدتها في إدارة حركة المرور في الفضاء مستقبالً ،وفي هذا الصدد يمكن
تشجيع األخذ بنظام مختلة متعدد المستويات من القواعد الملزمة وغير الملزمة.

ورئي أن تنفيذ المبادة التوجيهية للجنة اس ت ت تتتخدام الفض ت ت تتاء الخارجي في األغراض الس ت ت تتلمية بش ت ت تتأن
ُ -200
دعم في س تتياا المناقش تتات المتعلقة بإطار إدارة
اس تتتدامة أنش تتطة الفض تتاء الخارجي في األمد البعيد ينبغي أن ُي َ

حركة المرور في الفضت تتاء ،مع التركيز على الست تتعي إلى تشت تتاطر المعلومات والتنست تتيق على الصت تتعيد الدولي

لزيادة المعرفة بأحوال الفضاء على نطاا العالم.
-10

تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة
-201

أحاطت اللجنة علمًا بمناقشت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المعنون "التبادل العام لآلراء بشت ت تتأن تطبيق

القانون الدولي على أنش تتطة الست تواتل الص تتغيرة" ،التي يرد عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر،A/AC.105/1243

الفقرات 232–217أ.

 -202والحظتت اللجنتة مع االرتيتاح أن هتذا البنتد ال يزال متدرجتاً في جتدول أعمتال اللجنتة الفرعيتة ،واتفقتت
على أن إدراجه ست ت تتاعد على معالجة المست ت تتائل المتعلقة باست ت تتتخدام الست ت تواتل الصت ت تتغيرة من جانب جهات فاعلة
مختلفة والتوعية بهذه المسائل.

 -203والحظت اللجنة أن األنشطة المتعلقة بالسواتل الصغيرة ينبغي أن تنفذ وفقاً لدطار التنظيمي الدولي
الحالي ،الذي يشمل القانون الدولي للفضاء ،وذلك بصرف النظر عن حجم تلك السواتل.
 -204ورأت بعض الوفود أنه ال ينبغي إنشت ت تتاء أي نظم قانونية مخص ت ت تصت ت تتة أو أي آليات أخرى قد تفرض
قيوداً على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو استخدامها.

-205

ورأت بعض الوفود أنه يمكن النظر في صتو أحكام متعلقة بالستواتل الصتغيرة ،بما في ذلك إمكانية

إنشت ت تتاء نظام قانوني مخصت ت تتص لها .ويمكن أن تتناول تلك األحكام عمليات الس ت ت تواتل الصت ت تتغيرة ،بما في ذلك

النظر في سبل ووسائل ضمان االستخدام الرشيد والعادل للمدار األرضي المنخفض وطيف الترددات.
-206

ورأت بعض الوفود ض ت تترورة مواص ت تتلة النظر في كيفية تس ت تتجيل التش ت تتكيالت الض ت تتخمة من الست ت تواتل

والسواتل الصغيرة.

-11

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية
ُ
واستغاللها واستخدامها
 -207أحاطت اللجنة علماً بمناقش ت ت ت تتات اللجنة الفرعية في إطار البند المعنون "التبادل العام لآلراء بش ت ت ت تتأن
النماذج القانونية المحتملة لألنش تتطة المتعلقة باس تتتكش تتاف الموارد الفض تتائية واس تتتغاللها واس تتتخدامها" ،التي يرد
عرض لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 258–233أ.
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 -208ورحبتت اللجنتة بتإنشت ت ت ت ت ت تتاء فريق عتامتل في إطتار هتذا البنتد من جتدول أعمتال اللجنتة الفرعيتة ،وهنتأت
الرئيس أندريه ميشتال ربولنداأ ونائب الرئيس ستيفن فريالند رأسترالياأ على انتخابهما في هذا الصدد.

-209

ورئي أن المزيتتد من التفتتاعتتل مع اللجنتتة الفرعيتتة العلميتتة والتقنيتتة أمر بتتال األهميتتة بتتالنظر إلى أن

مواضتتيع تنظيمية ملحة ،وال ستتيما في مجال استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها ،لها جوانب

تقنية يجب أن تؤخذ في االعتبار عند وضع نهوج وصكوك مالئمة للحوكمة.
-210

ورأت بعض الوفود أن تطوير أنشت ت ت تتطة الموارد الفضت ت ت تتائية ينبغي أن يست ت ت تتترشت ت ت تتد بقواعد دولية مقبولة

عالمياً ،وال ست تتيما المبادة األست تتاست تتية للقانون الدولي للفضت تتاء المنشت تتأة بموجب معاهدة الفضت تتاء الخارجي ،وأن
الفريق العامل الجديد المنش ت ت ت ت ت تتأ في إطار هذا البند من جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية عليه أن يأخذ في
االعتبار اإلطار القانوني الحالي ،إلى جانب معاهدات األمم المتحدة وص ت ت تتكوكها األخرى التي تش ت ت تتكل النظام
القانوني الدولي المنطبق على الدول فيما يتعلق باألنشطة الفضائية.

-211

ورأت بعض الوفود أن استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها يجب أن ُينستتق على الصتتعيد

الدولي المتعدد األطراف لض ت تتمان اس ت تتتمرار اس ت تتتخدام الفض ت تتاء الخارجي على نحو مس ت تتتدام في األغراض الس ت تتلمية،

وضمان االضطالع بهذه األنشطة وفقًا للقانون الدولي وبما يعود بالنفع على جميع الدول ويراعي مصالحها.
-212

ورئي أن الظهور الدينامي للقطاع الخاص في أنش ت ت ت ت تتطة الفض ت ت ت ت تتاء الخارجي حقيقة ال يمكن إنكارها ،مما

يخلق تحديات جديدة يتعين التصت ت ت ت ت تتدي لها على المست ت ت ت ت تتتوى المتعدد األطراف .ورأى ذلك الوفد أيضت ت ت ت ت تًا أن تخفيف
المخاطر وأوجه عدم اليقين القانونية ضت ت ت تتروري بالنست ت ت تتبة لهذه الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ،وأن وجود إطار
ال حاس تتمًا في تش تتجيع االس تتتثمارات الض تتخمة الالزمة لض تتمان اس تتتم اررية المش تتاريع
قانوني دولي محدد س تتيكون عام ً

التجارية الكبيرة التي ال ُيست َتتغنى عنها الستتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتخدامها ،وفي هذا الصتتدد ،ستتيشتتكل تحديد
نطاا عمل وجدول زمني واضتحين للفريق العامل المعني بالموارد الفضتائية خطوة هامة إلى األمام في توفير اليقين

القانوني الذي يحتاجه القطاع الخاص لمواصلة تلك األنشطة.

 -213ورئي أن مراعاة مبادة المس ت ت تتاواة في الوص ت ت تتول والتعاون في مجال اس ت ت تتتكش ت ت تتاف الموارد الفض ت ت تتائية

واس تتتغاللها واس تتتخدامها أمر أس تتاس تتي لض تتمان أال تتخلف البلدان النامية عن ركب الدول التي ترتاد الفض تتاء.

ورأى ذلك الوفد أيض ت ت تاً أن اتباع النهج المتعدد األطراف في تنظيم أنش ت ت تتطة الموارد الفض ت ت تتائية ينبغي أن يركز
على تجنتتب الن ازعتتات بين األطراف الفتتاعلتتة ،وأن يشت ت ت ت ت ت تمتتل جميع التتدول ،وأن يكون نتتافتتذاً قبتتل القيتتام فعلي تاً
باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها.

-214

ورئي أن قواعد ومعايير األنشت ت تتطة المتعلقة باست ت تتتكشت ت تتاف الموارد الفضت ت تتائية واس ت ت تتخدامها ينبغي أن تكفل

اس تتتدامة بعثات اس تتتكش تتاف الفض تتاء في المس تتتقبل التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة ،بما فيها القطاع الص تتناعي،

وأن تكفل اتستاا هذه األنشتطة مع المعايير الدولية القائمة .ورأى ذلك الوفد أيضتًا أن ستير المناقشتة ينبغي أن يجستد

الواقع التكنولوجي واالقتصادي الراهن ،واحتياجات القطاع الصناعي ،وبرامج استكشاف الفضاء الوطنية.

 -215ورئي أنه ينبغي أن تتاح لجميع الجهات الفاعلة إمكانية الوص تتول العادل إلى الموارد الفض تتائية دون

تمييز وفي إطتار من القواعتد والمعتايير التي تتفق عليهتا األطراف ،وأن اللجنتة الفرعيتة هي المحفتل األنست ت ت ت ت ت تتب

لوضع إطار قانوني مالئم في هذا الصدد.
-216

ورأت بعض الوفود أن الفريق العامل المعني بالموارد الفضتائية يمكنه ،لدى وضتع إطار الستتكشتاف

الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها ،أن ينظر في العمل الذي ستتبق االضتتطالع به في هذا المجال مثل

اللبنات األساسية لوضع إطار دولي بشأن األنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية التي أعدها فريق الهاي الدولي
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العامل المعني بحوكمة الموارد الفض تتائية ،والواردة في ورقة عمل متاحة بجميع اللغات الرس تتمية لألمم المتحدة

رA/AC.105/C.2/L.315أ.
-217

ورئي أن وض تتع إطار دولي الس تتتكش تتاف الموارد الفض تتائية واس تتتغاللها واس تتتخدامها ينبغي أن يش تتمل

مناقش ت تتة بش ت تتأن المجموعة الكاملة من المس ت تتائل المتص ت تتلة بوض ت تتع نظام دولي مس ت تتتقل لتنظيم هذه األنش ت تتطة.

ورأى ذلتك الوفتد أيض ت ت ت ت ت ت تاً أن من الوجتاهتة بمكتان أن تؤختذ في االعتبتار مبتادة معتاهتدة الفض ت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي،
بما في ذلك مبدأ وجوب استتتخدام القمر واألجرام الستتماوية األخرى ألغراض ستتلمية حص ت اًر والحظر المفروض

على إخضاع أي جزء من القمر أو األجرام السماوية األخرى للتملك الوطني ،اللذان ينبغي أن يشكال األساس
لمناقشة المسائل المتصلة بحوكمة األنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية.

-218

ورئي أن وضتع إطار دولي الستتكشتاف الموارد الفضتائية واستتغاللها واستتخدامها ينبغي أن يأخذ في

االعتبار كيفية انطباا اإلطار على جميع الجهات الفاعلة المشتتاركة في هذه األنشتتطة .ورأى ذلك الوفد أيضتتا

أن هذا اإلطار يجب أن يس ت ت تتترِّشت ت ت تد باألهداف المتمثلة في ض ت ت تتمان إمكانية االطمئنان لهذه األنش ت ت تتطة واليقين
القانوني من جهتها ،والعمل كأداة لتعزيز االس تتتثمارات ،وتهيئة بيئة مالئمة للبحوث ،وأن االس تتتدامة والتش تتارك

في المنافع يجب أن يؤديا دو ار محوريا في وضع أي نموذج قانوني جديد محتمل.
-219

ورئي أن إحدى أولويات الفريق العامل المنشتتأ في إطار بند جدول األعمال هي وضتتع مجموعة من

المبادة بشتتأن استتتكشتتاف الموارد الفضتتائية واستتتغاللها واستتتخدامها ،وأن تلك المجموعة من المبادة يمكن أن
تشت ت تتكل األست ت تتاس لمعاهدة أو معاهدات دولية بشت ت تتأن هذه المست ت تتألة ،إذا ما اتخذ قرار مناست ت تتب بوضت ت تتع صت ت تتك

من هذا القبيل.

 -220وطلبت اللجنة الفرعية القانونية ،في دورتها الستين ،إلى رئيس ونائب رئيس الفريق العامل في إطار

بند جدول األعمال المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف
الموارد الفض تتائية واس تتتغاللها واس تتتخدامها ،مواص تتلة المش تتاورات ،في فترة ما بين الدورات ،بش تتأن والية الفريق

العامل وإطاره المرجعي وأستتلوب عمله ،حتى يتستتنى للجنة مواصتتلة النظر في هذه المستتائل في دورتها الرابعة

والستين رانظر الفقرة  257من الوثيقة A/AC.105/1243أ.
-221

وفي الدورة الرابعة والس تتتين ،عقد الفريق العامل أربعة اجتماعات رس تتمية وغير رس تتمية أيدت اللجنة،

في جلستها  ،782نتائجها التي ترد في المرفق الثالث بهذا التقرير.

-12

اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود جديدة

لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين

 -222أحتاطتت اللجنتة علمتاً بمنتاقش ت ت ت ت ت ت تتات اللجنتة الفرعيتة في إطتار البنتد المتعلق بتاالقت ارحتات المق َّتدمتة إلى
اللجنة بش تتأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والس تتتين ،التي يرد عرض
لها في تقرير اللجنة الفرعية ر ،A/AC.105/1243الفقرات 274–259أ.

 -223واستناداً إلى مداوالت اللجنة الفرعية في دورتها الستين ،اتَّفقت اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية،
أثناء دورتها الحادية والستين ،في البنود الموضوعية التالية:
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البنود المنتظمة
-1

إقرار جدول األعمال.

-2

انتخاب الرئيس.

-3

كلمة الرئيس.

-4

تبادل عام لآلراء.
ُ

-5

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.

-6

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها.

-7

المسائل المتصلة بما يلي:
رأأ

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛

ربأ

طبيعة المدار الثابت بالنستتبة لألرض واستتتخدامه ،بما في ذلك النظر في ال ُّس تبل

والوس ت ت ت تتائل الكفيلة بتحقيق االس ت ت ت تتتخدام الرش ت ت ت تتيد والعادل للمدار الثابت بالنس ت ت ت تتبة

لألرض ،دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.
-8

التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

-9

بناء القدرات في مجال قانون الفضاء.

-10

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

البنود المدرجة في خطة العمل
-11

تبادل عام لآلراء بشت تتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشت تتطة المتعلقة باست تتتكشت تتاف الموارد

الفضائية واستغاللها واستخدامها.

رانظر الفقرة  221والمرفق الثالث بهذا التقريرأ

المواضيع/البنود المنفردة للمناقشة
-12

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشت ت ت ت ت تتأن اآلليات القانونية المتصت ت ت ت ت تتلة بتدابير تخفيف الحطام

الفضت ت ت ت تتائي والتدابير العالجية ذات الصت ت ت ت تتلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

في الحسبان.
-13

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونًا المعنية بالفضاء الخارجي.

-14

تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء.

-15

تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة.

البنود الجديدة

-16
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عقد الفريق
 -224واتفقت اللجنة على أنه ينبغي أن تعاود اللجنة الفرعية ،أثناء دورتها الحادية والست ت ت ت ت تتتينَ ،
العتامتل المعني بحتالتة معتاهتدات األمم المتحتدة الخمس المتعلقتة بتالفضت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي وتطبيقهتا ،والفريق العتامل

المنشت ت ت تتأ في إطار بند جدول األعمال المعنون "تبادل عام لآلراء بشت ت ت تتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشت ت ت تتطة
المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها".

 -225وأقرت اللجنة االتفاا الذي توص ت تتلت إليه اللجنة الفرعية بش ت تتأن دعوة المعهد الدولي لقانون الفض ت تتاء
والمركز األوروبي لقانون الفضاء مرة أخرى إلى تنظيم ندوة تُعقد أثناء الدورة الحادية والستين للجنة الفرعية.

دال -الفضاء والتنمية المستدامة
-226

.92/75

نظرت اللجنة في البند المعنون "الفضتاء والتنمية المستتدامة" من جدول أعمالها ،وفقًا لقرار الجمعية العامة

وتكلم في إطتتار هتتذا البنتتد من جتتدول األعمتتال ِّ
َّ
ممثلو االتحتتاد الروست ت ت ت ت ت تتي وألمتتانيتتا واإلمتتارات العربيتتة
-227

المتحدة وإندونيس تتيا وإيران رجمهورية-اإلس تتالميةأ وإيطاليا وجنوب أفريقيا وس تتري النكا والص تتين وفرنس تتا وكينيا
ومصت ت ت ت ت تتر والمكست ت ت ت ت تتيك والمملكة المتحدة والهند والواليات المتحدة واليابانَّ .
وتكلم أيضت ت ت ت ت تاً المرالبان عن اللجنة

االقتصت ت ت ت تتادية واالجتماعية آلست ت ت ت تتيا والمحية الهادة ومنظمة كانيوس الدولية .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى
ِّ
ممثلو دول أعضاء أخرى أيضاً كلمات تتعلق بهذا البند.
 -228وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
رأأ

التقرير المتعلق بمنتدى الفض ت تتاء العالمي المش ت تتترك بين األمم المتحدة والنمس ت تتا ،الذي ُعقد

ربأ

التقرير المتعلق بمنتدى الفضت ت ت ت تتاء العالمي المشت ت ت ت تتترك بين األمم المتحدة واإلمارات العربية

في فيينا في الفترة من  18إلى  22تشت ترين الثاني/نوفمبر  ،2019بشت تتأن موضت تتوع "إتاحة ُست تبل الوصت تتول إلى
الفضاء للجميع" رA/AC.105/1219أ؛
المتحدة الذي عقد عبر اإلنترنت يومي  9و 10كانون األول/ديست ت تتمبر  ،2020بشت ت تتأن موضت ت تتوع "الفضت ت تتاء في
خدمة مستقبلنا" ،رA/AC.105/1235أ.

 -229واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية في إطار هذا البند:
رأأ

"بعثة ساتل الرصد واالتصاالت والتعاون الدولي" ،قدَّمه ممثل األرجنتين؛

ربأ

"المعلومات الفضائية في خدمة إدارة الطوارة في الصين" ،قدَّمته ممثلة الصين؛

رجأ

" كوبرنيكوس يتدعم منع نشت ت ت ت ت ت تتوب الن ازعتات في منطقتة الس ت ت ت ت ت ت تتاحتل-أنمتاط الترحتال الرعوي

ردأ

"معلومات محدثة بشأن النظم الهندية لرصد األرض"َّ ،
قدمه ممثل الهند؛

رهأ

"برنامج االتحاد األوروبي للفضاء-نظرة عامة"َّ ،
قدمته المرالبة عن االتحاد األوروبي؛

روأ

" مبادرة عالمية لدمج معارف الشت ت ت ت ت تتعوب األصت ت ت ت ت تتلية مع الحلول القائمة على التكنولوجيات

رزأ

"حان وقت الطاقة الشت ت ت تتمست ت ت تتية التجارية/المدنية في الفضت ت ت تتاء" ،قدَّمه المراقب عن الجمعية

المتصلة بالبيئة وخطر نشوب النزاعات بين المزارعين والرعاة" ،قدَّمه ممثلو ألمانيا؛

الواعدة والفضائية من أجل بناء نظام غذائي متنوع ومرن"َّ ،
قدمه المراقب عن منظمة كانيوس الدولية؛
الفضائية الوطنية؛

31

A/76/20

رحأ

"قبول التحتدي-إطالا العنتان لقوة األحتداث االفت ارضت ت ت ت ت ت تيتة واألدوات الرقميتة من أجتل بنتاء

القدرات في أوساط جيل الفضاء العالمي" ،قدَّمته المرالبة عن المجلس االستشاري لجيل الفضاء.

 -230وست ت ت ت ت ت تتلمتت اللجنتة مجتددا بتأهميتة دور علوم وتكنولوجيتا الفضت ت ت ت ت ت تتاء وتطبيقتاتهتا في تنفيتذ خطتة التنميتة
المستدامة لعام  ،2030وال سيما بالنسبة ألهداف التنمية المستدامة؛ وفي تنفيذ إطار ِّسنداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة 2030-2015؛ وفي وفاء الدول األطراف بالتزاماتها تجاه اتفاا باريس بشأن تغيُّر المناخ.

ونوهت اللجنة بقيمة تكنولوجيا الفضتتاء والتطبيقات الفضتتائية ،وكذلك البيانات والمعلومات المستتتمدَّة
-231
َّ

من الفضتتاء ،بالنستتبة للتنمية المستتتدامة ،بما يشتتمل االستتتفادة منها في المستتاعدة على تحستتين صتتو وتطبيق

ست ت ت تتياست ت ت تتات وبرامج عمل بشت ت ت تتأن حماية البيئة ،وإدارة األ ارضت ت ت تتي والمياه ،والتنمية الحض ت ت ت ترية والريفية ،و ُّ
ظم
الن ُ
اإليكولوجية البحرية والست ت ت ت ت تتاحلية ،والرعاية الصت ت ت ت ت تتحية ،وتغيُّر المناخ ،والحد من أخطار الكوارث والتصت ت ت ت ت ت ِّتدي

للطوارة ،والطاقة ،والبنى التحتية ،والمالحة ،والرص ت ت ت ت ت تتد الس ت ت ت ت ت تتيزمي ،وإدارة الموارد الطبيعية ،والثلوج واألنهار
التنوع البيولوجي ،والزراعة ،واألمن الغذائي.
الجليدية ،و ُّ

 -232والحظت اللجنة بارتياح عقد س ت تتلس ت تتلة منتديات الفض ت تتاء العالمية التي نظمها مكتب ش ت تتؤون الفض ت تتاء
الخارجي بالتعاون مع حكومتي النمسا واإلمارات العربية المتحدة.

 -233وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدول عن الجهود الرامية إلى تحقيق تكامل األنشت تتطة
القطاعية على المست ت ت تتتوى الوطني واإلقليمي والدولي وإدراج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية المست ت ت تتتمدة
من الفضاء في جميع عمليات وآليات التنمية المستدامة.

 -234وأحاطت اللجنتة علمتاً بالمعلومات التي قدَّمتهتا الدول عن إجراءاتهتا وبرامجهتا الراميتة إلى زيادة إدراك
وفهم المجتمع لفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تلبية االحتياجات اإلنمائية.
-235

والحظت اللجنة الدور الذي تضتطلع به باستتمرار محطة الفضتاء الدولية في البحث العلمي من أجل

-236

والحظت اللجنة مع االرتياح العدد الكبير من أنش ت ت ت تتطة التواص ت ت ت تتل التي تنفذها الدول على الص ت ت ت تتعيد

خدمة التنمية المستدامة.

اإلقليمي من أجتتل بنتتاء القتتدرات من خالل التعليم والتتتدريتتب في مجتتال است ت ت ت ت ت تتتختتدام تطبيقتتات علوم وتكنولوجيتتا

الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

 -237والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي ِّ
تؤديه المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ت ت ت ت ت تتاء،
المنتسبة إلى األمم المتحدة ،في تدريس المواد ذات الصلة بالفضاء.

-238

ورأت بعض الوفود أن مست ت ت تتألة الفضت ت ت تتاء والتنمية المست ت ت تتتدامة متعددة الجوانب وتشت ت ت تتمل جوانب مثل

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد واستدامة برامج واقتصاد الفضاء.

 -239ورأت بعض الوفود أن من الضتتروري تحستتين إمكانية الحصتتول على بيانات ستتاتلية عالية االستتتبانة
لرصتد األرض وتيستير بناء القدرات وتعزيز المؤستستات في جميع البلدان من أجل زيادة استتخدام هذه البيانات

ألغراض التنمية المستدامة.

 -240ورئي أن مكتب ش تتؤون الفض تتاء الخارجي ينبغي أن ينظر في اس تتتض تتافة المزيد من الندوات وحلقات
العمل الدولية والمناست ت تتبات الخاصت ت تتة بإقامة الشت ت تتبكات في البلدان النامية من أجل إثارة المزيد من المناقشت ت تتات

بشتتأن اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الفض تاء إليجاد حلول تستتهم في نمو االقتصتتاد وفي مواجهة التحديات

االجتماعية واالقتصادية.
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-241

والحظت اللجنة االهتمام الذي أعربت عنه حكومة كينيا باست تتتضت تتافة منتديات الفضت تتاء العالمية التي

ستعقد من عام  2022إلى عام .2024

العَرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة
هاء -الفوائد َ
الع َرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة
 -242نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفوائد َ
الراهنة" ،وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75
َّ
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو االتحاد الروس ت ت تتي وفنزويال رجمهورية-البوليفاريةأ والمكس ت ت تتيك والهند
-243
والواليات المتحدة.

-244

واس تتتمعت اللجنة إلى عرض بعنوان "مجموعة األدوات الس تتاتلية التعليمية-فوائد تكنولوجيا الفض تتاء"،

قدمه ممثل مصر.

 -245وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدَّمتها الدول عن ممارست تتاتها الوطنية بشت تتأن است تتتخدام الفوائد
ٍ
ٍ
ٍ
مختلفة ،بما في ذلك القطاع الخاص واألوساط األكاديمية.
فاعلة
جهات
الع َرضية لتكنولوجيا الفضاء بمشاركة
َ
 -246والحظت اللجنة أن إص تتدار عام  2021من س تتلس تتلة منش تتورات وكالة ناس تتا المعنونة  Spinoffمتاح

في الموقع الشت ت تتبكي للوكالة .وأعربت اللج نة عن امتنانها لوكالة ناست ت تتا إلصت ت تتدارها تلك الست ت تتلست ت تتلة ودأبها على
إطالع الوفود عليها سنويا منذ الدورة الثالثة واألربعين للجنة ،المعقودة في عام .2000

 -247وأحتاطتت اللجنتة علمتاً بتاالبتكتارات المست ت ت ت ت ت تتتحتدثتة في مجتاالت عتديتدة ،مثتل الصت ت ت ت ت ت تحتة والطتب والبيئتة
والتعليم واألجهزة اإللكترونية واالتص ت ت ت ت تتاالت والنقل والس ت ت ت ت تتالمة والبيولوجيا والس ت ت ت ت تتالمة والكيمياء وعلم البيانات
الجغرافيتتة رالجيومتتاتكسأ والجيوفيزيتتاء وعلوم المواد .والحظتتت كتتذلتتك المعلومتتات التي تفيتتد بتتأن العتتديتتد من

التكنولوجيات التي ِّ
طورت من أجل التطبيقات الفض ت ت ت تتائية والتي رخص ت ت ت تتت لها وكاالت الفض ت ت ت تتاء قد ُنقلت إلى
الصت تتناعات ،وأدت إلى تطبيقات عملية في المجتمع ،وال ست تتيما في ضت تتوء جائحة كوفيد 19-ونقل التكنولوجيا
فيما يتعلق باألجهزة الطبية ذات الصلة.

 -248ورأت بعض الوفود أن برامج نقل التكنولوجيا التي تقوم بها وكاالت الفض تتاء ،والتي تُنقل فيها الدراية
التقنية إلى الصناعات ذات الصلةِّ ،
تمكن من إتاحة االبتكارات لرواد المشاريع والشركات واألوساط األكاديمية

والوكاالت الحكومية .ورأت الوفود التي أعربت عن هذا الرأي أيضا أن هذه البرامج ساهمت في االعتماد على

الع َرضية.
الذات من الناحية التكنولوجية وفي النمو الصناعي والتنمية الوطنية من خالل الفوائد َ
-249

ورأت بعض الوفود أن برامج االستتشتعار عن ُبعد ورصتد األرض ،وال ستيما الصتور والبيانات والتحليالت،

مهمة للتخطية الحضت ت ت ت تتري والزراعي ،والصت ت ت ت تتحة ،والطاقة ،واألمن الغذائي ،وإدارة المخاطر االجتماعية والطبيعية،
ومرالبة الحدود ،ومرالبة المحاصتيل غير المشتروعة والتعدين غير المشتروع ،واللوجستتيات ،وقطاع البناء ،والستياحة،

والبيئة .ورأت الوفود التي أعربت عن هذا الرأي أيضتا أن هذه البرامج مهمة بالنستبة للمشتاريع المستتدامة وتستاعد في
إرشاد الق اررات التي تتخذها الكيانات المتأثرة بتغير المناخ.

ورئي أن هنتاك حتاليتا فجوة كبيرة بين البلتدان التي أحرزت تقتدمتا كبي ار في تطوير التكنولوجيتا المتعلقتة
ُ -250
بالفض تتاء والبلدان التي تس تتعى إلى إنش تتاء هذا القطاع أو تعزيزه ،وهو ما يجعل من الض تتروري مواص تتلة تعزيز
التعاون الدولي وتبادل المعلومات والبحوث ونقل التكنولوجيا داخل اللجنة.
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واو -الفضاء والمياه
-251

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفضاء والمياه" ،وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75

-252

وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروس ت ت تتي واألرجنتين وإندونيس ت ت تتيا وإيران رجمهورية-

ا إلس ت ت ت تتالميةأ وجنوب أفريقيا وفرنس ت ت ت تتا وكندا والمكس ت ت ت تتيك والهند والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام
لآلراء ،أدلى ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق بهذا البند.

-253

واس ت تتتمعت اللجنة إلى عرض بعنوان "اس ت تتتخدام المعلومات الس ت تتاتلية في حل مش ت تتاكل ض ت تتمان األمن

المائي"َّ ،
قدمه ممثل االتحاد الروسي.

 -254واس ت تتتعرض ت تتت الوفود أثناء المناقش ت تتات أنش ت تتطة التعاون المتص ت تتلة بالمياه ،وقدمت أمثلة على البرامج

الوطنية وضتتروب التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي التي تبرز األثر المفيد للتعاون الدولي والستتياستتات الدولية
فيما يتعلق بتبادل بيانات االستشعار عن ُبعد.

 -255والحظت اللجنة أن المياه والمستائل المتصتلة بها أصتبحت من أهم المشتاكل البيئية في القرن الحادي

والعش ت ت ت ترين .والحظت اللجنة أيضت ت ت تتا أن من المهم ،من أجل اإلست ت ت تتهام في تحقيق أهداف التنمية المست ت ت تتتدامة،

االستفادة من التكنولوجيات والتطبيقات والممارسات والمبادرات الفضائية في عمليات الرصد الفضائي للمياه.

ص ت تات الفضت تتائية التي ُتعنى بالمست تتائل المتعلقة بالمياه واالست تتتخدام الواست تتع
 -256والحظت اللجنة كثرة عدد المن َّ
للبيانات المستتمدَّة من الفضتاء في إدارة المياه .والحظت اللجنة أيضتًا َّ
أن التكنولوجيات والتطبيقات الفضتائية ،مقترن ًة

هاما في معالجة العديد من المس ت ت ت ت تتائل المتعلقة بالمياه ،بما في ذلك
بتكنولوجيات أخرى غير فض ت ت ت ت تتائية ،تؤدي دو ًار ًّ

رصتتد ود ارستتة المحيطات وتغيُّر معالم الستواحل؛ والدورات المائية العالمية وأنماط المناخ غير العادية؛ وإعداد خرائة

الكتل المائية السطحية ومجاري المياه واألحواض عبر الحدودية؛ وتحديد مناسيب مياه خزانات السدود؛ وتقدير ليمة
معايير جودة المياه؛ وتقدير الجريان الستتطحي الناتج عن ذوبان الثلوج؛ ورصتتد موارد المياه الجوفية؛ وتخطية وإدارة

خزانات المياه ومشت تتاريع الري؛ ورصت تتد آثار الفيضت تتانات والجفاف واألعاصت تتير وفيضت تتانات البحيرات ،والتخفيف من
حدَّة هذه اآلثار؛ ورصد درجة رطوبة التربة؛ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ وتجميع مياه األمطار؛ وتحسين

توقيتت التنبؤات الجويتة ودقتهتا؛ وتحتديتد حتاالت الطوارة ،مثتل الحرائق والتلوث والتملح وانتشت ت ت ت ت ت تتار الكتائنتات التدليقتة
الضوئية في المياه وحوادث خطوط األنابيب واالنسكابات النفطية.

-257

ورأت بعض الوفود أن تغير المناخ أص ت تتبح مس ت تتألة حاس ت تتمة بالنس ت تتبة لددارة المس ت تتتقرة للمياه ،إذ إنه

تسبب في حدوث حاالت جفاف خطيرة وكوارث متصلة بالمياه على الصعيد العالمي.

 -258وأحاطت اللجنة علماً بانعقاد حلقة العمل المشت ت ت تتتركة بين األمم المتحدة وجمهورية إيران اإلست ت ت تتالمية
بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض إدارة حاالت الجفاف والفيضانات والموارد المائية ،التي استضافتها
وكالة الفضاء اإليرانية في الفترة من  9إلى  11آب/أغسطس .2021

-259

ورأت بعض الوفود أن هناك حاجة إلى وضت ت تتع الست ت تتياست ت تتات ،وبناء القدرات ،وتبادل المعارف ،ونقل

التكنولوجيا ،والحصول على البيانات الفضائية والبيانات الموقعية ،والتفكير المتعدد التخصصات بشأن أهداف

التنمية المستتتدامة بهدف بناء قدرات أصتتحاب المصتتلحة على استتتخدام المعلومات الفضتتائية وتشتتجيع االبتكار
لتمكين المجتمعات المحلية من التعامل مع المخاطر الناشئة المتصلة بموارد المياه.

زاي -الفضاء وتغير المناخ
 -260نظرت اللجنتة في بنتد جتدول األعمتال المعنون "الفضت ت ت ت ت ت تتاء وتغير المنتاخ" ،وفقتاً لقرار الجمعيتة العتامة
.92/75
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وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من األرجنتين وإندونيست ت ت ت تتيا وجمهورية كوريا والصت ت ت ت تتين وفرنست ت ت ت تتا

-261

وفنلندا وكندا ومص تتر والمكس تتيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش تتمالية والنمس تتا والهند والواليات

المتحدة األمريكية واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضت ت ت ت تتاء أخرى أيضت ت ت ت تتا كلمات تتعلق
بهذا البند.

-262

واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية:
رأأ

"دور الفضاء في فهم تغيُّر المناخ وإرشاد عملية صنع الق اررات"َّ ،قدمته ممثلة الواليات المتحدة؛

ربأ

"وكالة الفضاء الفلبينية :استخدام تكنولوجيا الفضاء لمواجهة تغيُّر المناخ"َّ ،قدمته ممثلة الفلبين؛

رجأ

"جهود اإلمتارات العربيتة المتحتدة على الص ت ت ت ت ت تتعيتد التدولي في مجتال تغيُّر المنتاخ" ،ق َّتدمته ممثتل

ردأ

"سواتل التنمية األفريقية :مبادرة من أجل الكشف عن تغيُّر المناخ في أفريقيا"َّ ،قدمه ممثل مصر.

اإلمارات العربية المتحدة؛

 -263وشتتدَّدت اللجنة على أهمية استتتمرار التزام المجتمع العالمي بالتصتتدي لتغيُّر المناخ ،وهو يعتبر أحد
أكثر التحديات إلحاحا على الصت ت ت ت تتعيد العالمي .وفي هذا الصت ت ت ت تتدد ،الحظت اللجنة القيمة المتزايدة لتكنولوجيا

الفضتتاء في توفير بيانات مناخية حاستتمة األهمية من أجل ضتتمان فهم أفضتتل لمشتتكلة تغيُّر المناخ والتخفيف

منها ورصت ت ت تتد تنفيذ اتفاا باريس ،وكذلك أهمية عمليات الرصت ت ت تتد من الفضت ت ت تتاء في فهم مشت ت ت تتكلة تغيُّر المناخ.

والحظت اللجنة أيضتا أهمية عمليات الرصتد من الفضتاء في تحقيق الهدف  13من أهداف التنمية المستتدامة،

المتعلق بالعمل المناخي.
-264

وأش ت ت تتارت اللجنة إلى أهمية الشت ت ت تراكات واإلجراءات التي يتخذها أص ت ت تتحاب المص ت ت تتلحة المتعددين على

الص ت ت ت ت ت تتعيتد الوطني والتدولي والمتعتدد األطراف للتصت ت ت ت ت ت تتدي لتغيُّر المنتاخ ،وكتذلتك أهميتة عمتل المنظمتات التدوليتة

واإلقليمية معا لفهم ميزاتها النسبية وتجنب االزدواجية في الجهود المبذولة .وفي هذا الصدد ،أشارت اللجنة أيضا

إلى قمتة العمتل المنتاخي لعتام  2019التي دعتا إلى عقتدهتا األمين العتام ،والتي كتان من المتوقع أن تعرض التدول

األعضت ت ت ت ت ت تتاء أثنتاءهتا خططتا محتددة وواقعيتة لخفض انبعتاثتات غتازات التدفيئتة خالل العقتد التتالي بهتدف وقف تلتك

االنبعاثات تماما بحلول عام  .2050وأش تتارت اللجنة كذلك إلى الندوة المش تتتركة بين األمم المتحدة والنمس تتا حول
موض ت تتوع "تس ت تتخير تطبيقات الفض ت تتاء ألغراض الهدف  13من أهداف التنمية المس ت تتتدامة :العمل المناخي" ،التي

عقدت في الفترة من  1إلى  3أيلول/سبتمبر  2020في غراتس ،النمسا ،وكذلك منتدى الفضاء العالمي المشترك

بين األمم المتحدة والنمس ت ت ت تتا الذي س ت ت ت تتيعقد في الفترة من  6إلى  9كانون األول/ديس ت ت ت تتمبر  2021في فيينا ،حول

موضوع "تسخير الفضاء من أجل العمل المناخي" ،وكالهما استضافهما مكتب شؤون الفضاء الخارجي.
-265

وأش تتارت اللجنة أيض تتا إلى أن الدورة الس تتادس تتة والعشت ترين لمؤتمر األطراف في اتفالية األمم المتحدة

اإلطارية بشتتأن تغيُّر المناخ ستتوف تعقد في الفترة من  31تش ترين األول/أكتوبر إلى  12تش ترين الثاني/نوفمبر

 2021في غالست تتكو ،المملكة المتحدة ،برئاست تتة المملكة المتحدة وبالش ت تراكة مع إيطاليا ،وست تتوف تعمل رئاست تتة
المؤتمر مع المنظمات الشت تريكة والهيئات المتخصت تص تتة ،مثل أمانة اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بش تتأن تغيُّر

المناخ ،والفريق المعني برصد األرض ،واللجنة المعنية بسواتل رصد األرض ،لكفالة التأكيد على أهمية العمل

المناخي المستند إلى الفضاء خالل الدورة.
-266

اقترح إنش ت تتاءه المركز الوطني الفرنس ت تتي
وأش ت تتارت اللجنة كذلك إلى إنش ت تتاء مرص ت تتد مناخ الفض ت تتاء  -الذي َ

للد ارست ت تتات الفضت ت تتائية وأقرته أكثر من عش ت ت ترين وكالة فضت ت تتاء في إعالن باريس الذي اعتمد في مؤتمر قمة الكوكب
الواحد في  11كانون األول/ديست ت ت ت تتمبر ِّ ،2017
ووقع إعالن مصت ت ت ت تتالح مشت ت ت ت تتتركة بشت ت ت ت تتأنه في لو بورجيه ،فرنست ت ت ت تتا،
في  17حزيران/يونيه  2019من أجل تيست ت ت تتير حشت ت ت تتد األدوات الفضت ت ت تتائية لخدمة العمل المناخي ودعم تنفيذ إعالن
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باريس .وفي هذا الصتدد ،الحظت اللجنة أن الهدف الرئيستي لمرصتد مناخ الفضتاء هو إنتاج وتوزيع بيانات مالئمة

وموثوقتة ومنتتاست ت ت ت ت ت تبتتة من حيتتث التوقيتتت ومعلومتات عن اآلثتار التي يحتتدثهتتا تغيُّر المنتتاخ على المس ت ت ت ت ت تتتوى الوطني

واإلقليمي ،باس تتتخدام تكنولوجيا الفض تتاء ،وتدابير محددة األهداف ونماذج ذات ص تتلة تتض تتمن إحاالت مرجعية إلى

مؤشرات اجتماعية واقتصادية من أجل وضع وتنفيذ مشاريع للتخفيف من تغيُّر المناخ والتكيف معه.

 -267وأشارت اللجنة إلى أن الوكاالت والمنظمات الدولية الشريكة ،ومنها مكتب شؤون الفضاء الخارجي،

تعتزم التوليع على الميثاا الدولي لمرصت تتد مناخ الفضت تتاء في الدورة الست تتادست تتة والعشت ترين لمؤتمر األطراف في

اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ.

 -268وأش تتارت اللجنة أيض تتا إلى االقتراح المقدم من النمس تتا بش تتأن مبادرة "تس تتخير الفض تتاء من أجل العمل

المناخي" ،التي تركز على النهج الفضت ت تتائية إزاء تغيُّر المناخ ،وتهدف إلى تعزيز وتوطيد وتنفيذ أنشت ت تتطة لبناء

القدرات وأنشطة استشارية تقنية محددة األهداف ،وتيسير التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين،

وتعزيز الجهود الرامية إلى تشتجيع تستخير الفضتاء من أجل العمل المناخي من المستتوى المحلي إلى المستتوى
الوطني والدولي .وفي هذا الص ت تتدد ،رحبت اللجنة بهذا االقتراح ،وأش ت تتارت كذلك إلى أن المبادرة س ت تتوف تجمع

بين الدول األعض ت ت ت تتاء ووكاالت الفض ت ت ت تتاء وكيانات األمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤست ت ت ت تس ت ت ت تتات األكاديمية

لمعتالجتة التخفيف من حدة آثار تغيُّر المنتاخ والتكيف معته والقتدرة على مواجهتته .واقترح أن يضت ت ت ت ت ت تتطلع مكتتب

ش ت تتؤون الفض ت تتاء الخارجي بتنفيذ هذه المبادرة لدعم الدول األعض ت تتاء في تحقيق الهدف  13من أهداف التنمية

المستدامة ،المتعلق بالعمل المناخي.
-269

وأشارت اللجنة كذلك إلى فوائد عمليات الرصد الساتلي وتطبيقات رصد األرض في رصد المتغيرات

المناخية األس تتاس تتية ،وأحاطت علما بفوائد اس تتتخدام بيانات رص تتد األرض في تتبُّع التغيرات في مس تتتوى ستتطح

البحر ،ونسب ُّ
تركز غاز ثاني أكسيد الكربون ،ومدى استنفاد الجليد البحري ،وكتلة الثلج األرضية ،وفي جمع
البيانات عن المناطق النائية مثل الصحاري والمحيطات والغطاءين الجليديين القطبيين واألنهار الجليدية.

 -270وأشتتارت اللجنة أيضتتا إلى عدد من الش تراكات الثنائية في إطار األنشتتطة المتصتتلة بتغيُّر المناخ في
مجال رصت ت تتد األرض ،وكذلك برامج الفضت ت تتاء التي تنفذ على الصت ت تتعيد الوطني والتي تعطي أولوية كبيرة لبناء
وإطالا وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض من أجل تتبُّع مظاهر تغيُّر المناخ وآثاره.

 -271وأشت تتارت اللجنة أيضت تتا إلى أهمية دعم التعاون الدولي في مجال رصت تتد األرض ،بست تتبل منها التعاون

مع منظمات عتيدة م ثل المنظمة العالمية لألرصت ت ت تتاد الجوية ،واللجنة المعنية بس ت ت ت تواتل رصت ت ت تتد األرض ،وفريق
التنست ت تتيق المعني بست ت تواتل األرصت ت تتاد الجوية ،والنظام العالمي لرصت ت تتد المناخ ،والفريق المعني برصت ت تتد األرض،

ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا والمحية الهادة.

حاء -استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة
-272

نظرت اللجنتة في بنتد جتدول األعمتال المعنون "است ت ت ت ت ت تتتختدام تكنولوجيتا الفضت ت ت ت ت ت تتاء في منظومتة األمم

المتحدة" ،وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75

َّ
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو االتحاد الروستتي وألمانيا وإندونيستتيا والمكستتيك والنمستتا والهند .وأثناء
-273
التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

 -274وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
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رأأ

تقرير األمين العام عن تنس ت ت تتيق األنش ت ت تتطة ذات الص ت ت تتلة بالفض ت ت تتاء ض ت ت تتمن منظومة األمم

التوجهت تتات والنتت تتائج المرتقبت تتة للفترة -2021-2020االتجت تتاهت تتات الكبرى وتحقيق أهت تتداف التنميت تتة
المتحت تتدة:
ُّ

المستدامة رA/AC.105/1230أ؛
ربأ

ورقة اجتماع تت ض ت ت ت تتمن تقري ار عن بعثة التقييم إلى أكاديمية مؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة روس ت ت ت تتكوس ت ت ت تتموس

رA/AC.105/2021/CRP.16أ.

 -275واستمعت اللجنة إلى العرضين اإليضاحيين التاليين في إطار هذا البند:
رأأ

"المؤتمر العتالمي لالتصت ت ت ت ت ت تتاالت الراديويتة لعتام  2023رWRC-23أ" التذي نظمته االتحتاد

ربأ

"مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفض ت ت ت ت ت تتاء في المنطقة األوروبية اآلس ت ت ت ت ت تتيوية التابع لألمم

الدولي لالتصاالت-حماية ترددات الرادار" ،قدَّمه ممثل ألمانيا؛
المتحدة" ،قدَّمه ممثال االتحاد الروسي.
-276

والحظت اللجنة أن الدورة التاستتعة والثالثين لالجتماع المشتتترك بين الوكاالت بشتتأن أنشتتطة الفضتتاء

الخارجي رآلية األمم المتحدة للفضتتاءأ عقدت يوم  28تش ترين األول/أكتوبر  2019في مقر األمم المتحدة في
نيويورك .والحظت اللجنة أيض ت تتا أن الدورة المفتوحة الخامس ت تتة عشت ت ترة آللية األمم المتحدة للفض ت تتاء عقدت يوم

 20تشت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر  2019كجزء ال يتج أز من منتدى الفض ت ت ت تتاء العالمي المش ت ت ت تتترك بين األمم المتحدة
والنمسا" :إتاحة ُسبل الوصول إلى الفضاء للجميع".

-277

والحظت اللجنة أن التقرير المقبل عن تنس ت ت تتيق األنش ت ت تتطة المتص ت ت تتلة بالفض ت ت تتاء داخل منظومة األمم

المتحدة يمكن أن يركز على است ت ت ت ت تتتخدام تكنولوجيات الفضت ت ت ت ت تتاء من أجل دعم العمل المناخي ،ورست ت ت ت ت تتم خرائة
لألنش ت ت تتطة القائمة داخل منظومة األمم المتحدة ،والواليات المس ت ت تتندة إلى كل هيئة من هيئاتها ،واس ت ت تتتبانة أوجه

التآزر الممكنة في المستتتقبلُّ ،
وتجنب ازدواجية الجهود ،وأن مكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي ستتيوجه انتباه آلية

األمم المتحدة للفضاء إلى ذلك من أجل إعداد هذا التقرير.

 -278والحظت اللجنة بارتياح أن بعثة تقيي ٍم قام مكتب ش ت ت تتؤون الفض ت ت تتاء الخارجي بتيس ت ت تتيرها إلى أكاديمية
مؤست تست تتة روست تتكوست تتموس في موست تتكو قد نفذت في الفترة من  10إلى  13آب/أغست تتطس  ،2021وفقا القتراح

االتحتاد الروست ت ت ت ت ت تتي بتإنش ت ت ت ت ت ت تتاء مركز لتتدريس علوم وتكنولوجيتا الفض ت ت ت ت ت ت تتاء في المنطقتة األوروبيتة اآلست ت ت ت ت ت تتيويتة

ر ،A/AC.105/1240الفقرة 61أ .والحظت اللجنة أيضت تتا أن بعثة التقييم أست تتفرت عن التوصت تتية بقبول عرض
االتحاد الروس تتي بإنش تتاء المركز اإلقليمي الذي س تتتس تتتض تتيفه أكاديمية مؤس تس تتة روس تتكوس تتموس .ورحبت اللجنة
بالتقدم المحرز في إنشاء المركز اإلقليمي.

-279

ورئي أن من المهم ضتمان عدم حدوث تداخل ضتار بستبب تشتارك ترددات النطاا  ،Xالمخصتصتة

لس تواتل رص تتد األرض التي تس تتتخدم رادارات اس تتتش تتعار/مرالبة .وش تتجع الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي الدول

األعضتتاء في اللجنة على إجراء د ارستتاتها الخاصتتة بشتتأن التشتتارك والتوافق بهذا الصتتدد من أجل توفير أستاس

التخاذ قرار مستنير في المؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الراديوية.

 -280والحظت اللجنة أن المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالتطبيقات الفضت تتائية ألغراض التنمية المست تتتدامة
في منطقة آسيا والمحية الهادة قد تقرر عقده في تشرين األول/أكتوبر  2022في بالي بإندونيسيا.
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طاء -دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -281نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "دور اللجنة وأستتلوب عملها في المستتتقبل" ،وفقاً لقرار
الجمعية العامة .92/75
َّ
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروس ت ت ت تتي وإس ت ت ت تتبانيا وإست ت ت ت ترائيل وألمانيا وإندونيس ت ت ت تتيا
-282

والب ارزيل وستتويس ت ار وشتتيلي والصتتين وفرنستتا وفنزويال رجمهورية–البوليفاريةأ وكندا والمكستتيك والمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشتتمالية والواليات المتحدة األمريكية واليابان .وتكلم المراقب عن االتحاد األوروبي،

كما تكلم المراقب عن االتحاد الفلكي الدولي .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضتاء أخرى أيضتا

كلمات تتعلق بهذا البند.
-283

وعرضتتت على اللجنة مذكرة من األمانة بشتتأن الحوكمة وأستتاليب العمل لدى لجنة استتتخدام الفضتتاء

-284

وأشت تتارت اللجنة إلى المداوالت بشت تتأن هذا البند كما ورد في تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والست تتتين

الخارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين رA/AC.105/C.1/L.384أ.

ر ،A/74/20الفقرات 323-312أ ،وتقرير اللجنت تتة الفرعيت تتة العلميت تتة والتقنيت تتة عن دورتهت تتا الثت تتامنت تتة والخمس ت ت ت ت ت تتين

ر ،A/AC.105/1240الفقرات 233-212أ ،وتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن دورتها الس تتتين ر،A/AC.105/1243
الفقرات 141–119أ.

-285

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي الحفاظ على عملية صنع القرار على أساس توافق اآلراء و"روح فيينا".
ورئي أن وضتع وتنفيذ إجراءات مقبلة تتيح إجراء مناقشتات بشتأن مواضتيع هامة وعملية صتنع القرار

-286
ِّ
سيمكنان من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والدينامية في عمل اللجنة.

 -287ورئي أنه ال بد للجنة أن تحستن وتثري أستاليب عملها ،وأن تعزز دورها القيادي وتعتمد وستائل أكثر

فعالية للتفاعل مع العمليات غير الحكومية في إطار النظام الداخلي والممارست ت ت ت ت تتات المعتمدة من أجل التكيُّف

مع الوقائع واالحتياجات المتغيرة.

ورئي أن المحاوالت الرامية إلى نقل مناقشتة المواضتيع الهامة المدرجة في جدول أعمال الفضتاء إلى
ُ -288
محافل موازية محدودة العضوية من شأنها أن تقوض الصالحيات الدولية للجنة.
-289

ورئي أنه ينبغي للجنة أن تزيد من تفاعلها مع اللجان الرئيس ت ت ت ت ت تتية لمنظومة األمم المتحدة إلفس ت ت ت ت ت تتاح

-290

ورأت بعض الوفود أن المحافل األنس تتب لمناقش تتة المس تتائل المتص تتلة بمنع س تتباا تس تتلح في الفض تتاء

المجال أمام المزيد من المشورة والتعاون بشأن مسائل مثل مصادر القدرة النووية ونزع السالح والقانون.

الخارجي واست تتتخدام الفضت تتاء الخارجي في أنشت تتطة األمن القومي على الس ت تواء هي المحافل التي تركز والياتها

تحديداً على تلك المست ت ت تتائل ،مثل مؤتمر نزع الست ت ت تتالح وهيئة نزع الست ت ت تتالح ولجنة نزع الست ت ت تتالح واألمن الدولي
راللجنة األولىأ التابعة للجمعية العامة.
ورئي أن النظر في الجوانب القانونية للتنفيذ العملي للمبادة التوجيهية للجنة بشتتأن استتتدامة أنشتتطة
ُ -291
الفض ت ت تتاء الخارجي في األمد البعيد مس ت ت تتألة ينبغي أن تدرج في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية لض ت ت تتمان
إشراك خبراء قانونيين من الدول في بحثها.

ورئي أنته ينبغي الحفتاظ على المركز الحكومي التدولي للجنتة ،وتجنتب أي تتدختل من جتانتب الكيتانتات
ُ -292
غير الحكومية في أعمالها.
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-293

ورئي أن من شتأن مستاهمات الخبراء من خالل الندوات المنظمة والعروض التقنية أن تستهم إستهاما

ليما في عمل اللجنة.

ورئي أن من الض ت ت ت ت تتروري دعم العمل الذي تض ت ت ت ت تتطلع به المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا
ُ -294
الفض تتاء ،المنتس تتبة إلى األمم المتحدة ،وتعزيز أنش تتطة التبادل والتعاون بين مختلف المراكز اإلقليمية من أجل
بناء قدرات البلدان النامية ،مع إيالء اعتبار خاص للبلدان المستجدة في مجال الفضاء والبلدان النامية.

-295

ورئي أنه ينبغي زيادة وتيرة انعقاد االجتماعات غير الرست ت ت ت تتمية ألفرقة العمل عن بعد أو في شت ت ت ت تتكل

هجين لتيسير إحراز تقدم فيما بين الدورات.

 -296ورأت بعض الوفود أن الشت ت ت ت تتكل الهجين للدورة الحالية ،الذي تضت ت ت ت تتمن بثاً مباشت ت ت ت ت اًر عبر اإلنترنت
لوقائع الجلس تتات العامة بالترجمة الش تتفوية بلغات األمم المتحدة الرس تتمية الس تتت ،أتاح مش تتاركة أكبر للبلدان
في أعمتال اللجنتين الفرعيتين ،وأن من الممكن الحفتاظ على هتذا الش ت ت ت ت ت ت تكتل الهجين في عقتد التدورات المقبلة

للجنة ولجنتيها الفرعيتين.
-297

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إدراج موضت ت ت ت تتوع/بند منفرد للمناقشت ت ت ت تتة ،تحت عنوان "تبادل عام لآلراء

حول آثار النظم الستاتلية على األنشتطة الفلكية األرضتية" ،في جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في

دورتها التاسعة والخمسين ،في عام .2022

 -298ورئي أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تتدارس مست ت ت تتألة إدراج هذا البند في جدول أعمالها
أثناء دورتها التاسعة والخمسين ،في عام  ،2022لتحديد أفضل طريقة لمتابعة النظر في هذه المسألة.

 -299والحظتت اللجنتة أن بتاإلمكتان االتفتاا على كيفيتة تنتاول المست ت ت ت ت ت تتألتة المتذكورة أعاله إجرائيتاً أثنتاء فترة
ما بين الدورات قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية.
ورئي أنه ينبغي وض ت ت تتع إجراء ُيتَّبع في الظروف القاهرة لض ت ت تتمان اس ت ت تتتمرار عمل اللجنة في حاالت
ُ -300
األزمات ،مثل جائحة كوفيد.19-

ياء -االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء
 -301نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "االستتتكشتتاف واالبتكار في مجال الفضتتاء" ،وفقاً لقرار
الجمعية العامة .92/75
-302

وتكلم في إطار هذا البند ممثلو االتحاد الروس ت تتي واألرجنتين وإس ت ترائيل وإندونيس ت تتيا وإيطاليا والص ت تتين

وكندا ولكست ت تتمبر والمكست ت تتيك والهند والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقت دول أعضت ت تتاء

أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند من جدول األعمال.

 -303واستمعت اللجنة إلى العروض اإليضاحية التالية في إطار هذا البند:
رأأ

"دليل محطة األبحاث القمرية الدولية للشراكة" ،قدَّمه ممثل الصين؛

ربأ

"تقدُّم البعثات العلمية الفضائية الصينية ومستقبلها" ،قدَّمه ممثل الصين؛

رجأ

"تست تتخير أنشت تتطة وحدة االختبارات اليابانية كيبو رKibo-ABCأ على متن الوحدة النمطية

كيبو في محطة الفض ت ت تتاء الدولية ألغراض تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندس ت ت تتة والرياض ت ت تتيات ومس ت ت تتاهمتها في

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحية الهادة" ،قدَّمه ممثل اليابان؛
ردأ

"المالمح الرئيسية للبرنامج الهندي الستكشاف علوم الفضاء" ،قدَّمه ممثل الهند؛
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رهأ

العربية المتحدة؛

"جهود اإلمارات العربية المتحدة في مجال اس ت ت ت تتتكش ت ت ت تتاف الفض ت ت ت تتاء" ،قدَّمه ممثل اإلمارات

روأ

"مس ت تتاهمات رابطة القرية القمرية في اس ت تتتدامة األنش ت تتطة القمرية وس ت تتلميتها" ،قدَّمه المراقب

رزأ

"التاري كمحفز لالستكشاف واالبتكار" ،قدَّمه المراقب عن منظمة For All Moonkind؛

رحأ

"اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الش ت ت ت تتمس ت ت ت تتية األرض ت ت ت تتية وبرنامجها المعني بإمكانية التنبؤ

عن رابطة القرية القمرية؛

باالقتران الشت ت ت ت ت تتمست ت ت ت ت تتي-األرضت ت ت ت ت تتي المتغير رPRESTOأ" ،قدَّمه المراقب عن اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء

الشمسية األرضية.
-304

وأش ت ت تتارت اللجنة إلى منش ت ت تتأ هذا البند من جدول األعمال وعمل فريق العمل المعني باالس ت ت تتتكش ت ت تتاف

واال بتكار ،الذي أعد أول تقرير لألمم المتحدة على اإلطالا يؤكد على أهمية االست ت ت ت تتتكشت ت ت ت تتافات البش ت ت ت ت ترية في
الفضاء خارج نطاا المدار األرضي المنخفض رانظر الوثيقة A/AC.105/1168أ.

-305

ورحبت اللجنة بالزيادة الكبيرة في التطورات والنجاحات التي عرفها االستتتكشتتاف واالبتكار في مجال

الفضاء ،والتي حدثت منذ دورتها الثانية والستين في عام  ،2019وأدت إلى المضي قدما بأهداف االستكشاف

واالبتكار في مجال الفضاء.
-306

والحظت اللجنة أن الوفود عرضت ت ت تتت ،في الدورة الحالية ،آخر المست ت ت تتتجدات بشت ت ت تتأن االست ت ت تتتكشت ت ت تتاف

واالبتكار في مجال الفضت تتاء ،بما في ذلك تفاصت تتيل عن األنشت تتطة والبرامج الوطنية ،فضت تتال عن أمثلة للتعاون

الثنائي واإلقليمي والدولي المتعدد األطراف.

 -307والحظت اللجنة أهمية التعاون بين جميع أصتتحاب المصتتلحة في أنشتتطة الفضتتاء الخارجي ،بما في

ذلك الحكومات والوكاالت الحكومية والكيانات غير الحكومية والمؤست ت ت ت تس ت ت ت تتات األكاديمية والص ت ت ت تتناعة والقطاع

الخاص ،من أجل النهوض باس تتتكش تتاف الفض تتاء الخارجي واس تتتخدامه في األغراض الس تتلمية ،والتنمية اآلمنة

والمأمونة والمستدامة ألنشطة الفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء.

 -308والحظتت اللجنتة أنته ،في ست ت ت ت ت ت تيتاا المنتاقشت ت ت ت ت ت تتات ،ق ِّتدمتت معلومتات تنتاولتت جملتة أمور منهتا :البحتث

والتطوير؛ برامج الرحالت الفضت تتائية المأهولة؛ األنشت تتطة وفرص التعاون المتصت تتلة بالمحطة الفضت تتائية الدولية
ومحطة الفضت ت ت ت تتاء الصت ت ت ت تتينية؛ البعثات المختلفة المتجهة إلى القمر والمري والزهرة والكويكبات؛ التجارب التي

تعتمد على الست تواتل ومركبات اإلنزال والمتجوالت الكوكبية وطائرات الهليكوبتر الس تتتكش تتاف النظام الش تتمس تتي؛

العينتات التي أعيتدت إلى األرض؛ محطتة األبحتاث القمريتة التدوليتة التي يجري التخطية إلنشت ت ت ت ت ت تتائهتا؛ المحطتة

الفضت تتائية "غيتواي" رGatewayأ المزمع إطالقها في المدار القمري؛ اإلطالا الوشت تتيك لتلست تتكوب ست تتيكشت تتف

الضت ت ت تتوء من المجرات األولى التي تشت ت ت تتكلت في الكون المبكر بعد االنفجار الكبير؛ مهمة لتوصت ت ت تتيف الغالف
الجوي لكواكب غير شت تتمست تتية معروفة مختارة؛ بعثة لد ارست تتة األنشت تتطة الشت تتمست تتية وآثارها على طقس الفضت تتاء؛

اس تتتخدام س تتاتل كمرص تتد متعدد األطوال الموجية؛ هوائي للفض تتاء الس تتحيق يوفر خدمات االتص تتاالت والمالحة
للمستتابير الكواكبية؛ مركبة مضتتغوطة مأهولة لالستتتخدام كوستتيلة للنقل؛ نظام آلي عالي االستتتقاللية ستتيستتتخدم

أحدث البرمجيات من أجل أداء المهام دون تدخل بش ت ت تتري؛ منص ت ت تتات طبية وبحثية متعددة األغراض لمعالجة
المخاطر المرتبطة برحالت الفضت تتاء البشت ترية؛ مركز لالست تتتكشت تتاف واالبتكار في مجال الفضت تتاء؛ بعثة ميدانية

متكاملة ذات ةروف مماثلة للمري في صت ت ت تتحراء النقب؛ مركز للتحكم في عمليات المست ت ت تتبار وآلته الخاصت ت ت تتة
بمحاكاة تضت ت تتاريس المري ؛ كيوبست ت تتات تعرض تكنولوجيا المركبات الفضت ت تتائية الصت ت تتغيرة؛ التطورات في مجال

ُّ
ظم العالمية لسواتل المالحة؛ إنجازات المراصد على األرض ،بما في ذلك الصورة األولى لثقب أسود هائل؛
الن ُ
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وض تتع اس تتتراتيجيات وخطة ولجان فض تتائية وطنية؛ االلتزامات التي قطعتها الحكومات فيما بينها بش تتأن إطار

مشتترك لتوجيه التعاون بشتأن االستتكشتاف في مجال الفضتاء؛ المشتاورات العامة بشتأن أنشتطة االستتكشتاف في
مجال الفض ت تتاء؛ إتاحة الص ت تتور والبيانات الس ت تتاتلية على نحو منفتح؛ الجهود الرامية إلى بناء أوجه التآزر بين

وكاالت الفضتاء واألوستاط العلمية األوستع نطاقا ،بستبل منها تشتارك المرافق والمختبرات؛ األنشتطة الرامية إلى
نشتتر المعلومات المتعلقة باالستتتكشتتاف واالبتكار في مجال الفضتتاء عن طريق االتصتتاالت والتعليم باستتتخدام

وست ت تتائة متعددة على المست ت تتتويات االبتدائي والثانوي والعلمي ،وكذلك لفائدة عامة الجمهور؛ زيادة الموارد التي
يجري االلتزام بتخصيصها لالستكشاف في مجال الفضاء.

-309

والحظت اللجنة أن مستتاعي االستتتكشتتاف في مجال الفضتتاء توفر فرصتتا ستتتعود بالنفع على البشترية

من خالل اإلس ت ت ت ت ت تتهام في تطوير العلم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتص ت ت ت ت ت تتادية المس ت ت ت ت ت تتتدامة

على األرض.
-310

والحظت اللجنة أيضتا أن أنشتطة االستتكشتاف في مجال الفضتاء كثي ار ما تنتج عنها ابتكارات وفوائد

-311

والحظتت اللجنتة كتذلتك أنته منتذ أن عقتدت دورتهتا األخيرة في عتام  ،2019أست ت ت ت ت ت تتهمتت االبتكتارات في

عرضية تغير الحياة.

مجال الفض ت ت تتاء في مكافحة جائحة كوفيد 19-العالمية ،بس ت ت تتبل منها اس ت ت تتتخدام خدمات االتص ت ت تتاالت من أجل
توفير التطبيب عن بعد للمرضى الموجودين في مناطق نائية.

-312

والحظت اللجنة ما للص ت ت تتناعة والقطاع الخاص من دور وليمة متزايدين في أنش ت ت تتطة االس ت ت تتتكش ت ت تتاف

-313

والحظت اللجنة أيض ت ت ت تتا أن االس ت ت ت تتتكش ت ت ت تتاف واالبتكار في مجال الفض ت ت ت تتاء كثي ار ما يلهمان الش ت ت ت تتباب

واالبتكار في مجال الفضاء.

ويشجعانهم على االنخراط في دراسات والعمل في مهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
وكذلك في المجاالت القانونية والسياسية ومجاالت االتصاالت.

-314

الفضاء.

والحظت اللجنة كذلك تزايد الوعي بالدور الهام للمرأة في أنش ت تتطة االس ت تتتكش ت تتاف واالبتكار في مجال

 -315وأشتارت اللجنة إلى أن إشتراك البلدان النامية في أنشتطة استتكشتاف الفضتاء أمر مستتصتوب لضتمان
فتح أبواب تلك األنشطة أمام جميع البلدان دون إقصاء.

كاف -خطة "الفضاء "2030
 -316نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "خطة ’الفضت ت ت تتاء  ،"‘2030وفقا لقرار الجمعية العامة
 ،92/75وباعتباره بنداً من بنود خطة العمل المتعددة السنوات.

َّ
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من اإلمارات العربية المتحدة وإندونيستتيا وجمهورية كوريا وستتري
-317
النكتا وشت ت ت ت ت ت تتيلي والصت ت ت ت ت ت تتين وفنزويال رجمهوريتة–البوليفتاريتةأ وكينيتا والمكست ت ت ت ت ت تيتك والواليتات المتحتدة واليتابتان.

وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.
-318

وعمال بقرار الجمعيت تتة العت تتامت تتة  ،92/75وبنت تتاء على قرار اتخت تتذتت تته اللجنت تتة بموجت تب إجراء كتت تتابي

ر ،A/75/20الفقرات 32-30أ واستنادا إلى الواليات المستمدة من قرار الجمعية العامة  ،6/73عقدت اللجنة،
في جلستتتها  770في  25آب/أغستتطس ،فريقها العامل المعني بخطة "الفضتتاء  "2030برئاستتة المكتب ،الذي
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ضت ت ت تتم الرئيس معمر كامل حدادين راألردنأ ،ونائبي الرئيس ،أليست ت ت تتاندرو كورتيزي رإيطالياأ ودوميترو-دورين
بروناريو ررومانياأ.

وعرضت ت ت تتت على اللجنة ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل المعني بخطة "الفضت ت ت تتاء "2030
-319
ُ

رA/AC.105/L.321أ تضت تتمنت صت تتيغة مدمجة من مشت تتروع خطة "الفضت تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،من أجل
إجراء المزيد من المفاوضات بشأنها خالل اجتماعات الفريق العامل في الدورة الرابعة والستين للجنة.

-320

وعقد الفريق العامل خمست تتة اجتماعات والتقى في مشت تتاورات غير رست تتمية .واتفق الفريق العامل ،في

اجتماعه الرابع المعقود في  31آب/أغستتطس  ،2021على الصتتيغة المدمجة النهائية لخطة "الفضتتاء "2030
وخطة تنفيذها ،وقدمها إلى اللجنة إلقرارها.

 -321وأقرت اللجنة ،في اجتماعها  781المعقود في  1أيلول/س ت تتبتمبر ،خطة "الفض ت تتاء  :"2030الفض ت تتاء

بتتاعتبتتاره محرك تاً للتنميتتة المست ت ت ت ت ت تتتتدامتتة وخطتتة تنفيتتذهتتا ،الواردتين في المرفق الثتتاني بهتتذا التقرير .وفي نفس
االجتماع ،أقرَّت اللجنة أيضاً تقرير الفريق العامل ،الذي يرد في المرفق األول بهذا التقرير.

-322

والحظتت اللجنتة مع التقتدير العمتل التذي اضت ت ت ت ت ت تتطلع بته مكتتب الفريق العتامتل ،بمست ت ت ت ت ت تتاعتدة األمتانتة،

-323

والحظت اللجنة أن خطة "الفض تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،بص تتيغتهما المعتمدتين ،س تتيقدمان ض تتمن

من أجل إنجاز عمله.

مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين ،في عام  ،2021لتعتمدهما الجمعية في إطار

بند جدول األعمال المعنون "الفضاء باعتباره محركاً للتنمية المستدامة".
-324

وأشت تتارت اللجنة إلى أهمية خطة "الفضت تتاء  "2030وخطة تنفيذها كوثيقة است تتتشت ترافية وشت تتاملة إلعادة

تأكيد وتعزيز مستتاهمة األنشتتطة الفضتتائية واألدوات الفضتتائية في تحقيق التنمية المستتتدامة ،مع تستتلية الضتوء

على دور الفض ت تتاء والفوائد المجتمعية الواس ت تتعة التي يحققها ،وكأداة ملهمة للمجتمع الدولي األوس ت تتع من خالل

تش تتجيعه على ا س تتتخدام تكنولوجيا الفض تتاء والتطبيقات الفض تتائية واس تتتخدام البيانات المس تتتمدة من الفض تتاء في
تعزيز النمو االقتصادي واالزدهار.

-325

وأش تتارت اللجنة أيض تًا إلى تأكيد خطة "الفض تتاء  "2030على تعزيز الش تراكات وتوطيد التعاون بين الدول

األعضتتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الصتتناعة وكيانات

القطاع الخاص ،ض تتمانًا لجلب فوائد الفض تتاء للجميع وفي كل مكان ،من خالل بذل جهود مش تتتركة واالس تتتفادة من

التجارب والمساهمات العملية لمختلف الجهات المعنية .ونوهت اللجنة في هذا السياا بالدور الهام الذي تضطلع به
خطة "الفض ت ت ت تتاء  "2030في توجيه أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين ،بدعم من مكتب ش ت ت ت تتؤون الفض ت ت ت تتاء الخارجي،
باعتبارها منابر فريدة للتعاون الدولي في مجال اس ت تتتكش ت تتاف الفض ت تتاء الخارجي واس ت تتتخدامه في األغراض الس ت تتلمية،

وتعزيز الحوار فيما بين الدول المرتادة للفضتتاء والدول الحديثة العهد بارتياد الفضتتاء ،وتشتتجيع توستتيع دائرة مشتتاركة
جميع البلدان في األنشطة الفضائية ،بما في ذلك من خالل مبادرات بناء القدرات.

 -326ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للدول ،لدى تنفيذ خطة "الفض تتاء  ،"2030أن تتجنب اتخاذ أي تدابير
يمكن أن تعوا تنفيذ الخطة ،وال سيما بالنسبة للبلدان النامية.

 -327ورأت بعض الوفود أن التدابير القس ت ترية االنفرادية غير قانونية وغير أخاللية وغير عادلة وتتعارض
مع ميثتاا األمم المتحتدة والقتانون التدولي ،وتُصت ت ت ت ت ت ت ِّعتب إيجتاد ةروف متكتافئتة للبلتدان من أجتل تحقيق أهتدافهتا،
بما في ذلك األهداف التي اقترحت في خطة "الفضاء ."2030
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حفظ
أمر غير مالئم في اللجنة ،وينبغي أن ُي َ
 -328ورأت بعض الوفود أن إجراء مناقشات بشأن الجزاءات س
للمناقشات التي تُجرى داخل هيئات األمم المتحدة التي تركز على المسائل األمنية.
-329

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي إيالء اعتبار خاص أثناء تنفيذ خطة "الفض تتاء  "2030لس تتد الفجوة في

القدرات القائمة بين البلدان في مجال است ت ت تتتخدام التكنولوجيات والتطبيقات الفضت ت ت تتائية ،وإلتاحة نقل التكنولوجيا

من أجل تمكين البلدان من تطوير حلول محلية لمشاكل عالمية.
-330

ورأى أحد الوفود أن خطة "الفضت تتاء  "2030وخطة تنفيذها توفران رشية شت تتاملة واست تتتراتيجية للتعاون

المست تتتقبلي في الفضت تتاء الخارجي ،وأن من المتوقع من جميع الجهات الفاعلة في الفضت تتاء أن تنفذ تلك الخطة
بتتأمتتانتتة .وأعرب ذلتتك الوفتتد عن قلقتته من النهج التنقيحي إزاء قرار الجمعيتتة العتتامتتة  ،6/73التتذي برز أثنتتاء

مناقشت ت تتات الفريق العامل بشت ت تتأن خطة "الفضت ت تتاء  ،"2030ودعا الدول األعضت ت تتاء في اللجنة إلى االمتناع عن

اتباع ذلك النهج والعمل على نحو بناء من أجل تنفيذ خطة "الفضاء  "2030تنفيذاً تاماً.
-331

ورأى أحد الوفود أن الوصتتول إلى البيانات الفضتتائية أمر أستتاستتي لتمكين البلدان النامية من تستتخير

إمكاناتها وتمكينها من تحست ت ت ت تتين تخطية سياكلها األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتية ومعالجة مست ت ت ت تتائل مثل األمن الغذائي والموارد

الطبيعية وإدارة الكوارث .ورأى ذلك الوفد أنه يلزم إقامة شتراكات وبذل جهود متضتافرة لستد الفجوة في استتخدام

البيانات الفضائية ألغراض التخطية وصنع القرار في البلدان النامية.

 -332ورأى أحد الوفود أن استتتخدام المدار الثابت بالنستتبة لألرض عنصتتر بال األهمية أيض تاً في الجهود
المبذولة لتعزيز مست ت تتاهمة الفضت ت تتاء في التنمية المست ت تتتدامة .ورأى ذلك الوفد أن خطة "الفضت ت تتاء  "2030وخطة

تنفيذها ينبغي أن تحددا س ت ت ت تتبال تكفل على نحو عادل إمكانية الوص ت ت ت تتول إلى المدار الثابت بالنس ت ت ت تتبة لألرض

لجميع الدول ،وال ست ت ت ت تتيما من خالل تنشت ت ت ت تتية الشت ت ت ت تراكات مع المنظمات الدولية األخرى ،مع مراعاة احتياجات
البلدان النامية ومصالحها وكذلك الموقع الجغرافي لبلدان معينة.

-333

واتفقت اللجنة على ضت تترورة إبقاء بند جدول األعمال المعنون "خطة ’الفضت تتاء  "‘2030على جدول

أعمتال اللجنتة لكتل دورة حتى عام  2030إلتاحة المجتال أمام الدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء في اللجنتة ومراقبيهتا الدائمين
لتبادل ما لديهم من معلومات عن تجاربهم في تنفيذ خطة "الفضاء ."2030

الم -مسائل أخرى
-334

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى" ،وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75

-335

وألقى كلمة في إطار هذا البند ممثلو إيران رجمهورية-اإلست ت ت تتالميةأ وجنوب أفريقيا والصت ت ت تتين وكينيا

والمكست تتيك والمملكة المتحدة والنمست تتا .وتكلم أيضت تتا المراقب عن جائزة األمير ست تتلطان بن عبد العزيز العالمية

للمياه .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.
-1

تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة 2023-2022
-336

عمال بتالتتدابير المتعلقتة بتأست ت ت ت ت ت تتاليتب عمتل اللجنتة وهيئتيهتا الفرعيتين ،كمتا أيتدتهتا الجمعيتة العتامتة في

-337

والحظت اللجنة أن الجمعية العامة قد الحظت في قرارها  92/75أن مجموعة دول أوروبا الش ت تترلية

قرارها  ،56/52نظرت اللجنة في تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة .2023-2022

قامت بتستمية مرشتحها ،أولي فنتستكوفستكي رأوكرانياأ ،لمنصتب النائب الثاني لرئيس اللجنة/مق ِّرر اللجنة للفترة

.2023-2022
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-338

والحظتتت اللجنتتة أن مجموعتتة دول أوروبتتا الغربيتتة ودول أخرى قتتد رشت ت ت ت ت ت تحتتت جيني تتتابيو رفنلنتتداأ

-339

وحثت اللجنة مجموعة الدول األفريقية ومجموعة دول آست ت ت تتيا والمحية الهادة ومجموعة دول أمريكا

لمنصب النائبة األولى لرئيس اللجنة للفترة  2023–2022رA/AC.105/2021/CRP.20أ.

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تستمية مرشتحيها لمنصتب رئيس اللجنة الفرعية القانونية ومنصتب رئيس

اللجنة ومنصت ت تتب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،على التوالي ،في الوقت المناست ت تتب لكي يتست ت تتنى للجنة
ولجنتيها الفرعيتين انتخاب أعضاء مكاتبها في دورات كل منها في عام .2022

-2

عضوية اللجنة
-340

وقررت
أحاطت اللجنة علما بطلب أنغوال االنض ت تتمام إلى عض ت تتويتها رA/AC.105/2021/CRP.3أَّ ،

-341

وأحاطت اللجنة علما بطلب بنغالديش االنضت ت ت ت تتمام إلى عضت ت ت ت تتويتها رA/AC.105/2021/CRP.4أ،

توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين ،في عام  ،2021بأن تصبح أنغوال عضواً في اللجنة.

َّ
وقررت توصتتية الجمعية العامة في دورتها الستتادستتة والستتبعين ،في عام  ،2021بأن تصتتبح بنغالديش عضتواً
في اللجنة.

وقررت
 -342وأحاطت اللجنة علما بطلب بنما االنضت ت تتمام إلى عضت ت تتويتها رA/AC.105/2021/CRP.5أَّ ،
توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين ،في عام  ،2021بأن تصبح بنما عضواً في اللجنة.

-343

وأحتتاطتتت اللجنتتة علمتتا بطلتتب س ت ت ت ت ت تتلوفينيتتا االنض ت ت ت ت ت تمتتام إلى عض ت ت ت ت ت تتويتهتتا رA/AC.105/2021/CRP.6أ،

-344

وأح تتاط تتت اللجن تتة علم تتا بطل تتب الكوي تتت االنض ت ت ت ت ت تم تتام إلى عض ت ت ت ت ت تتويته تتا رA/AC.105/2021/CRP.19أ،

وقررت توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين ،في عام  ،2021بأن تصبح سلوفينيا عض ًوا في اللجنة.
َّ
وقررت توصية الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين ،في عام  ،2021بأن تصبح الكويت عضوًا في اللجنة.
َّ

-3

صفة المراقب
 -345أحاطت اللجنة علما بطلب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص راليونيدرواأ الحصت تتول على صت تتفة

وع ِّرض الطل تتب والم ارست ت ت ت ت ت تتالت ذات الصت ت ت ت ت ت تل تتة على اللجن تتة في ورق تتة االجتم تتاع
م ارق تتب دائم ل تتدى اللجن تتةُ .
.A/AC.105/2021/CRP.7

-346

وقررت اللجنة منح اليونيدروا صفة المراقب الدائم لدى اللجنة.

-347

وأحاطت اللجنة علما بطلب مرص ت ت تتد مص ت ت تتفوفة الكيلومتر المربع رSKAOأ الحص ت ت تتول على ص ت ت تتفة

وع ِّرض الطل تتب والم ارست ت ت ت ت ت تتالت ذات الصت ت ت ت ت ت تل تتة على اللجن تتة في ورق تتة االجتم تتاع
م ارق تتب دائم ل تتدى اللجن تتةُ .
.A/AC.105/2021/CRP.8

 -348وقررت اللجنة منح مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع صفة المراقب الدائم لدى اللجنة.
 -349وفيما يتعلق بالطلبات المقدَّمة من المنظمات غير الحكومية من أجل الحص تتول على ص تتفة المراقب

الدائم لدى اللجنة ،أش ت ت تتارت اللجنة إلى أنها اتَّفقت في دورتها الثالثة والخمس ت ت تتين ،في عام  2010رالفقرة 311
من الوثيقة A/65/20أ ،على أن تُمنح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية على أساس َّ
مؤقت ،لفترة ثالث
ست ت ت ت تتنوات ،إلى أن ترد معلومات عن حالة طلبها المقدَّم للحصت ت ت ت تتول على المركز االست ت ت ت تتتشت ت ت ت تتاري لدى المجلس
أن صت ت تتفة المراقب َّ
االقتصت ت تتادي واالجتماعي ،و َّ
المؤقتة يمكن أن تمدَّد ست ت تتنة إضت ت تتافية إذا اقتضت ت تتى األمر ذلك،

44

A/76/20

وأن تمنح صفة المراقب الدائم لهذه المنظمات غير الحكومية لدى التأكد من حصولها على المركز االستشاري

لدى المجلس.
-350

وأحاطت اللجنة علما بطلب المؤس ت ت ت تست ت ت تتة القمرية المفتوحة الحصت ت ت تتول على صت ت ت تتفة مراقب دائم لدى

-351

وقررت اللجنة أن تمنح المؤست ت تست ت تتة القمرية المفتوحة صت ت تتفة المراقب مؤقتا لفترة ثالث ست ت تتنوات إلى

وع ِّرض الطلب والمراسالت ذات الصلة على اللجنة في ورقة االجتماع .A/AC.105/2021/CRP.9
اللجنةُ .

حين الحصت ت ت تتول على معلومات عن حالة طلبها المقدَّم للحصت ت ت تتول على المركز االست ت ت تتتشت ت ت تتاري لدى المجلس

االقتصادي واالجتماعي.
-4

مسائل أخرى
-352

أحت ت تتاطت ت تتت اللجنت ت تتة علمت ت تتا بت ت تتاقتراح اإلعالن عن اليوم الت ت تتدولي للقمر رA/AC.105/2021/CRP.14أ

ووافقتتت على أن توص ت ت ت ت ت تتي الجمعيتتة العتتامتتة بتتأن تعلن ،في دورتهتتا الست ت ت ت ت ت تتادست ت ت ت ت ت تتة والس ت ت ت ت ت تتبعين ،في عتتام ،2021

يوم  20تموز/يوليه يوما دوليا للقمر ُيحتفل به سنويا.
-353

وأحاطت اللجنة علما باالقتراح الداعي إلى إدراج نص بش ت ت تتأن العمل الهام الذي يض ت ت تتطلع به مكتب

ش تتؤون الفض تتاء الخارجي في اإلعالن الوزاري للمنتدى الس تتياس تتي الرفيع المس تتتوى المعني بالتنمية المس تتتدامة،
المقرر عقده في تموز/يوليه .2022

-354

وأحاطت اللجنة علما بالمقترحات المتعلقة بمس ت تتألة اس ت تتتفادة البلدان النامية بش ت تتكل منص ت تتف من المدار

الثابت بالنست تتبة لألرض على النحو الذي عرضت تتت به في الدورة الثامنة والخمست تتين للجنة الفرعية العلمية والتقنية

رA/AC.105/C.1/2021/CRP.26أ والدورة الستين للجنة الفرعية القانونية رA/AC.105/C.2/2021/CRP.21أ.
-5

البرنامج " 5استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية" :الخطة البرنامجية المقترحة لعام 2022
وأداء البرامج لعام 2020

 -355كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
رأأ

ورقة اجتماع عنوانها البرنامج " 5اس ت ت ت تتتخدام الفض ت ت ت تتاء الخارجي في األغراض الس ت ت ت تتلمية":

ربأ

الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  2022رالوثيقة )A/76/6 (Sect.6أ.

الخطة البرنامجية المقترحة لعام (A/AC.105/2021/CRP.15) 2022؛

-356

والحظت اللجنة أن الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة المعنية بالتخطية والبرمجة والتنست ت ت ت ت تتيق قد

اس ت تتتعرض ت تتت الخطة البرنامجية المقترحة لعام  ،2022في دورتها الحادية والس ت تتتين المعقودة في حزيران/يونيه

 ،2021وأن استتتنتاجات لجنة البرنامج والتنستتيق وتوصتتياتها في إطار البرنامج  5ترد في الفقرات 111-104

من الوثيقة .A/76/16
-357

ورحبت اللجنة بالعرض اإليض ت ت ت ت تاحي الذي قدَّمته ممثلة عن األمانة نيابة عن مديرة مكتب ش ت ت ت ت تتؤون

الفضاء الخارجي بشأن الخطة البرنامجية المقترحة لعام  2022والمعلومات التي قدمها المكتب بشأن مجاالت

العمل الرئيسية.
-358

والحظت اللجنة أنه ،بالنظر إلى أن لجنة البرنامج والتنستتيق قد انتهت بالفعل من عملها ،فإن أي

مدخالت تتفق عليها اللجنة في دورتها الحالية ست تتوف تفيد في إثراء مشت تتاريع الخطة البرنامجية التي ست تتتُعد
في المستقبل.
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-359

والحظتت اللجنتة أن الخطتة البرنتامجيتة بص ت ت ت ت ت تتيغتهتا الواردة في الوثيقتة ) ،A/76/6 (Sect.6إلى جتانتب

استنتاجات لجنة البرنامج والتنسيق وتوصياتها ،ستشكل أساسا إلعداد الخطة البرنامجية المقترحة لعام .2023

 -360ورئي أن المكتب يمكنه أن ينظر في إدراج نص بشت ت ت ت ت تتأن تعزيز البحث والتعاون في مجال وضت ت ت ت ت تتع

المعايير واألنظمة في الفقرة المتعلقة بالدروس المست تتتفادة والتغيير المقرر رالفقرة 35-6أ في إطار النتيجة :3
تأمين الطيف في النظم العالمية لسواتل المالحة ،في الوثيقة ).A/76/6 (Sect.6

-361

ورئي أن إدراج هذا النص يتطلب مناقشت تتته من جانب اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لست تواتل

-362

ورئي أن هناك حاجة إلى أن تعمل الدول األعض ت ت تتاء في اللجنة خالل الدورة الس ت ت تتادس ت ت تتة والس ت ت تتبعين

المالحة وأنه ال ينبغي تعديل وصف الدعم الذي سيقدمه المكتب إلى اللجنة الدولية.

للجمعية العامة من أجل ضمان أن تكون لدى المكتب الموارد الكافية لتنفيذ برنامج عمله.

-6

َّ
المؤقت لدورة اللجنة الخامسة والستين
مشروع جدول األعمال
-363
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أوصت اللجنة بالنظر في البنود التالية أثناء دورتها الخامسة والستين ،في عام :2022
-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

انتخاب أعضاء المكتب.

-4

كلمة الرئيس.

-5

تبادل عام لآلراء.
ُ

-6

سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.
ُ

-7

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين.

-8

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين.

-9

الفضاء والتنمية المستدامة.

-10

الع َرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة.
الفوائد َ

-11

الفضاء والمياه.

-12

الفضاء وتغير المناخ.

-13

استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة.

-14

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

-15

االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء.

-16

خطة "الفضاء ."2030
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مسائل أخرى.

-18

تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة.
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ميم -الجدول الزمني ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين
َّ
المؤقت التالي لدورتها ودورتي لجنتيها الفرعيتين في عام :2022
 -364وافقت اللجنة على الجدول الزمني
التاري

المكان

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 18-7شباط/فبراير 2022

فيينا

اللجنة الفرعية القانونية

 28آذار/مارس  8 -نيسان/أبريل 2022

فيينا

لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

 10-1حزيران/يونيه 2022

فيينا
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المرفق األول
تقرير الفريق العامل المعني بخطة "الفضاء  "2030التابع للجنة استخدام
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
-1

عتاودت اللجنتة ،في جلست ت ت ت ت ت تتتهتا  ،770المعقودة في  25آب/أغست ت ت ت ت ت تتطس  ،2021عقتد فريقهتا العتامتل

المعني بخطة "الفضت ت ت ت تتاء  "2030برئاست ت ت ت تتة المكتب المؤلف من الرئيس معمر كامل حدادين راألردنأ ،ونائبي

الرئيس ،أليساندرو كورتيزي رإيطالياأ ،ودوميترو دورين بروناريو ررومانياأ.
-2

وأش ت ت تتار الفريق العامل إلى القرار الذي اتخذته اللجنة بموجب إجراء كتابي ر ،A/75/20الفقرات 32-30أ

بتمديد خطة عمل الفريق العامل لمدة س ت ت تتنة واحدة لكي يقدم إلى اللجنة في دورتها الرابعة والس ت ت تتتين ص ت ت تتيغة مدمجة

نهتائيتة من مش ت ت ت ت ت تتروع خطتة "الفض ت ت ت ت ت تتاء  "2030وخطتة تنفيتذهتا للنظر فيهتا وتقتديمهتا إلى الجمعيتة العتامتة في دورتهتا

السادسة والسبعين ،في عام .2021
-3

وأشت ت ت ت ت ت تتار الفريق العتامتل إلى أنته عقتد جلست ت ت ت ت ت تتات خالل التدورة الست ت ت ت ت ت تتتين للجنتة الفرعيتة القتانونيتة ،في

عام  ،2021حقق خاللها الفريق العامل تقدما في عمله ،على نحو ما يجس ت ت ت تتده التقرير الموجز للفريق العامل
المعني بخطة "الفض ت ت ت ت ت تتاء  " 2030المرفق بالتقرير النهائي للجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الس ت ت ت ت ت تتتين

ر ،A/AC.105/1243المرفق الثالثأ.
-4

وعرضتتت على الفريق العامل ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل المعني بخطة "الفضتتاء "2030

رA/AC.105/L.321أ تتض تتمن ص تتيغة مدمجة من مش تتروع خطة "الفض تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،من أجل إجراء
المزيد من المفاوضات بشأنها خالل اجتماعات الفريق العامل في الدورة الرابعة والستين للجنة.

-5

وعقد الفريق العامل ،من أجل إتمام عمله ،خمس جلست تتات رست تتمية ،وأجرى مشت تتاورات غير رست تتمية،

-6

واتفق الفريق العامل ،في اجتماعه الرابع المعقود في  31آب/أغست ت تتطس  ،2021على الصت ت تتيغة المدمجة

-7

وأشتتار الفريق العامل إلى أن الصتتيغة النهائية لخطة "الفضتتاء  "2030وخطة تنفيذها ستتتكون متاحة

خالل الدورة الرابعة والستين للجنة.

النهائية لمشروع خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها المرفقة بهذا التقرير ،وقدمها إلى اللجنة إلقرارها.

إلى جانب التقرير النهائي للجنة عن أعمال دورتها الرابعة والست تتتين ،وست تتوف تقدمان الحقا كمشت تتروع قرار إلى

الجمعية العامة في دورتها الست ت ت تتادست ت ت تتة والست ت ت تتبعين ،في عام  ،2021لكي تعتمده الجمعية في إطار بند جدول
األعمال المعنون "الفضاء باعتباره محركاً للتنمية المستدامة".

-8

ونوه الفريق العامل مع التقدير بجهود مكتبه ،بمستاعدة من األمانة ،للمضتي قدما في العمل المتعلق
َّ

بخطة "الفض تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،وأثنى على المكتب لدوره القيادي في إدارة اجتماعات الفريق من أجل

مواصلة إنجاز عمله.
-9
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المرفق الثاني
خطة "الفضاء  :"2030الفضاء باعتباره محركًا للتنمية المستدامة
الجزء ألف -الخطة
ِّ
مقدمة
أو ًال-
-1

لقد كان لألمم المتحدة دور مركزي في التعاون الدولي في األنش ت ت ت تتطة الفض ت ت ت تتائية منذ بداية عص ت ت ت تتر

الفضت ت ت تتاء .وقد ةهرت لجنة است ت ت تتتخدام الفضت ت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت ت تتلمية إلى الوجود نتيجة العتراف

الجمعية العامة ،في قرارها  1348رد13-أ المؤرَّخ  13كانون األول/ديسمبر  ،1958بأهمية استخدام الفضاء
الخارجي في األغراض الستتلمية وبضتترورة تعزيز التعاون الدولي في االضتتطالع باألنشتتطة الفضتتائية؛ وأنشتتأت

الجمعية ،في قرارها  1472ألف رد14-أ لعام  ،1959اللجن َة بصفة دائمة.

ص ت ت ت ت تلب التعاون الدولي في است ت ت ت تتتخدام الفضت ت ت ت تتاء
-2
وقد أدت اللجنة ،نظ اًر لواليتها الفريدة وموقعها في ُ
الخارجي في األغراض الس ت ت ت ت تتلمية والحوكمة العالمية ألنش ت ت ت ت تتطة الفض ت ت ت ت تتاء الخارجي،ر1أ بما يتوافق مع القانون
الدولي ،دو اًر محوريًّا في تنظيم مؤتمرات األمم المتحدة الثالثة األولى المعنية باست ت تتتكشت ت تتاف الفضت ت تتاء الخارجي
واستخدامه في األغراض السلمية ،التي ُعقدت في األعوام  1968و 1982و.1999

وبعد مرور خمس ت تتين عاماً على مؤتمر األمم المتحدة األول المعني باس ت تتتكش ت تتاف الفض ت تتاء الخارجي
-3
واستتخدامه في األغراض الستلمية راليونيستبيسأ ،اجتمعت الدول األعضتاء في األمم المتحدة وممثلو األوستاط
الفض تتائية الدولية في فيينا يومي  20و 21حزيران/يونيه  2018في إطار الجزء الرفيع المس تتتوى من االحتفال
بالذكرى الس تتنوية الخمس تتين لمؤتمر األمم المتحدة األول المعني باس تتتكش تتاف الفض تتاء الخارجي واس تتتخدامه في

األغراض الستتلمية راليونيستتبيس 50أ ُّ
للتفكر بشتتأن ما يزيد على  50ستتنة من اإلنجازات في مجال استتتكشتاف

الفض ت تتاء واس ت تتتخدامه ولتوطيد التعاون العالمي في الفض ت تتاء الخارجي واس ت تتتخدام الفض ت تتاء الخارجي في تحقيق

التنمية المستدامة.
-4

والحظت الجمعية العامة ،في قرارها  6/73المؤرَّخ  26تش ت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018مع التقدير،

َّ
أن العملية التحضت تتيرية والجزء الرفيع المست تتتوى لليونيست تتبيس  50قد أنتجا وثائق تهدف إلى بلورة رشية شت تتاملة

توجه استتراتيجي بشتأن توطيد التعاون الدولي في مجال استتكشتاف الفضتاء الخارجي واستتخدامه
وجامعة وذات ُّ

في األغراض الستلميةُ ،يعتبر فيها الفضتاء ِّ
محركاً رئيستيًّا لتحقيق أهداف التنمية المستتدامة لفائدة جميع البلدان
ومساهماً رئيسيًّا في هذا المسعى.

وفي هذا الص ت تتدد ،دعت الجمعية العامة اللجن َة إلى مواص ت تتلة تطوير خطة بش ت تتأن "الفض ت تتاء "2030
-5
وخطة تنفيذها ،باالس ت ت ت تتتناد إلى نتائج عملية اليونيس ت ت ت تتبيس  ،50وإلى تزويد الجمعية العامة بنواتج عملها لكي
تنظر فيها الجمعية في دورتها الخامسة والسبعين ،عام .2020

-6

ِّ
وتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة خطة "الفض ت ت تتاء  "2030وخطة تنفيذها كاس ت ت تتتراتيجية اس ت ت تتتشت ت ت ترافية

إلعادة تأكيد وتدعيم مس ت تتاهمة األنش ت تتطة الفض ت تتائية واألدوات الفض ت تتائية في تنفيذ الخطة العالمية،

ر2أ

ومعالجة

__________
ر1أ انظر .A/AC.105/1137
ر2أ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وإطار ِّسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2015واتفاا باريس.
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ش ت تواغل اإلنس ت تتانية المتعلقة بالتنمية المس ت تتتدامة الطويلة األمد .وهي تس ت تتهم أيض ت تاً في ص ت تتو مس ت تتاهمة اللجنة
مستقبالً في اإلطار الخاص بالحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون الدولي.

ثانيًا -الرؤية االستراتيجية
-7

نعترف ،نحن الدول األعض تتاء في األمم المتحدة ،بأن اس تتتكش تتاف الفض تتاء الخارجي واس تتتخدامه في

األغراض الس ت ت تتلمية قد أثريا معارفنا الجماعية وأحدثا ثورةً في الحياة على كوكب األرض .لقد أص ت ت تتبحت علوم
وتكنولوجيا الفضت تتاء في الوقت الحاضت تتر عنص ت ت اًر مالزماً لحياتنا اليومية ،وهي تجلب لكوكب األرض وفرةً من
المنافع الفريدة واألست تتاست تتية .ومع مضت تتي األوست تتاط المعنية بالفضت تتاء ُقدماً في مست تتاعيها الست تتتكشت تتاف الفضت تتاء،

سيظل الفضاء مصد اًر لدلهام واالبتكار ويواصل توفير تطبيقات لمنفعة البشرية.
-8

نؤكتد أن األدوات الفضت ت ت ت ت ت تتائيتة ذات أهميتة كبيرة في تحقيق خطة التنميتة العتالميتة ،وال ست ت ت ت ت ت تتيمتا خطة

التنمية المست ت ت ت تتتدامة لعام  2030وأهدافها وغاياتها ،إما مباش ت ت ت ت ترة ،باعتبارها عوامل تمكينية وقوى دافعة للتنمية

المستتتدامة ،وإما على نحو غير مباشتتر ،بتوفيرها البيانات األستتاستتية الالزمة للمؤش ترات المستتتخدمة في رصتتد
التقتدم المحرز في تحقيق خطتة عتام  2030وإطتار ِّست ت ت ت ت ت تنتداي للحتد من مختاطر الكوارث للفترة 2030-2015
وفي تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاا باريس .ويست ت ت ت ت ت تتتلزم تنفيذ هذه الخطة العالمية

تحس ت تتين س ت تتبل الوص ت تتول إلى البيانات والتطبيقات الفض ت تتائية والبنى التحتية الفض ت تتائية ،مع مراعاة االحتياجات

الخاصة للبلدان النامية.
-9

نعترف بالست تتجل التاريخي المتميز للجنة است تتتخدام الفضت تتاء الخارجي في األغراض الست تتلمية ولجنتها

الفرعية القانونية ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية ،في إرساء النظام القانوني الدولي الذي يحكم أنشطة الفضاء
الخارجي ومواصت ت ت ت تتلة تطويره .وفي إطار هذا النظام ،تزدهر أنشت ت ت ت تتطة الفضت ت ت ت تتاء الخارجي التي تقوم بها الدول

والم نظمات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية ،ونتيجة لذلك ،أصت ت ت ت ت ت تتبحت علوم وتكنولوجيا الفضت ت ت ت ت ت تتاء
وتطبيقاتها تسهم إسهاماً ال حدود له في النمو االقتصادي وفي تحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم.

-10

نعاود التأكيد على ما تضت ت ت ت ت تتطلع به اللجنة ولجنتاها الفرعيتان ،بدعم من مكتب شت ت ت ت ت تتؤون الفضت ت ت ت ت تتاء

الخارجي ،من دور فريد بصت ت ت تتفتها منصت ت ت تتات فريدة للتعاون الدولي في مجال است ت ت تتتكشت ت ت تتاف الفضت ت ت تتاء الخارجي
واست ت ت تتتخدامه في األغراض الست ت ت تتلمية ،وللحوكمة العالمية ألنشت ت ت تتطة الفضت ت ت تتاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون

الدولي ،ولتطوير القانون الدولي للفض ت ت ت تتاء ،ولتعزيز الحوار بين الدول المرتادة للفض ت ت ت تتاء والدول الحديثة العهد
بارتياد الفض ت تتاء ،وللتش ت تتجيع على زيادة انخراط جميع البلدان في األنش ت تتطة الفض ت تتائية ،بما في ذلك من خالل

أنشطة بناء القدرات.
-11

نشت تتدد على أهمية معاهدة الفضت تتاء الخارجي باعتبارها حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الذي

يحكم أنشتتطة الفضتتاء الخارجي .فهي تتضتتمن المبادة األستتاستتية لقانون الفضتتاء الدولي ،وستتتظل توفر إطا اًر
ال غنى عنه لالضت ت تتطالع بأنشت ت تتطة الفضت ت تتاء الخارجي .وينبغي تشت ت تتجيع إضت ت تتفاء الطابع العالمي على معاهدة
الفضاء الخارجي وتنفيذها فعليًّا.

-12

نش ت ت ِّ
تجع اللجنة على مواص ت تتلة تنس ت تتيق الجهود من أجل تدعيم تنفيذ معاهدات األمم المتحدة ومبادئها

المتعلقة بالفضتاء الخارجي واستتكمال قانون الفضتاء الدولي القائم ،عند االقتضتاء ،من أجل التصتدي للمستائل

المست ت تتتجدة .وينبغي أن تواصت ت تتل اللجنة ولجنتاها الفرعيتان إثبات أهميتها وأن تعالج التحديات والفرص الحالية

والمستجدة ،مثل استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

50

A/76/20

-13

نلتزم بالتص ت ت ت ت تتدي لما يط أر من تغيرات في االض ت ت ت ت تتطالع بأنش ت ت ت ت تتطة الفض ت ت ت ت تتاء الخارجي ،مع ةهور

تكنولوجيات جديدة ومع تزايد عدد المشاركين الذين يمثلون أجهزة حكومية وكيانات غير حكومية على السواء،

بما في ذلك الصتتناعة والقطاع الخاص ،في مشتتاريع الستتتكشتتاف الفضتتاء واستتتخدامه ولتنفيذ أنشتتطة فضتتائية.
وفي هذا الصتدد ،نلتزم بضتمان استتمرار اللجنة ولجنتيها الفرعيتين ،بدعم من مكتب شتؤون الفضتاء الخارجي،

حس ت ت تتب االقتض ت ت تتاء ،في التجاوب مع تلك التغيرات ،إعماالً لدورها كمنص ت ت تتات فريدة للتعاون الدولي في مجال

استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

نلتزم بتوطيد التعاون الدولي ،الذي ال تزال اللجنة تش تتكل منب ًار فريدًا له ،في مجال اس تتتكش تتاف الفض تتاء
-14
الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية والحوكمة العالمية ألنشتتطة الفضتتاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون

الدولي ،مع مراعاة االحتياجات الخاصت ت تتة للبلدان النامية .ونست ت تتلم أيضت ت تتا بالمصت ت تتلحة المشت ت تتتركة للبش ت ت ترية جمعاء

في التقدم المحرز في مجال استتتكشتتاف الفضتتاء الخارجي واستتتخدامه في األغراض الستتلمية ونحية علما بقراري

الجمعيتتة العتتامتتة  122/51المؤرخ  13كتتانون األول/ديس ت ت ت ت ت تتمبر  ،1996و 6/73المؤرخ  26تشت ت ت ت ت ت ترين األول/

أكتوبر  ،2018وما سيسهم به تنفيذهما في تنفيذ خطة "الفضاء ."2030
-15

نهدف إلى تعزيز التكافؤ في الفرص في قطاع الفض ت ت ت تتاء ،بتش ت ت ت تتجيع الش ت ت ت تتباب والنس ت ت ت تتاء ،على وجه

الخصوص ،على النظر في احتراف مهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نهتدف أيض ت ت ت ت ت ت تاً إلى االست ت ت ت ت ت تتتفتادة بقتدر أكبر من التكنولوجيتات الجتديتدة المبتكرة ،مثتل التكنولوجيتات
-16
الفضائية وتطبيقاتها ،من أجل المساهمة في تحسين تنفيذ واليات األمم المتحدة ككل.
-17

ِّ
نؤكد على َّ
أن األولويات المواضتتيعية الستتبع التي وضتتعتها اللجنة في ستتياا اليونيستتبيس  50تشتتكل

نهجاً شتتامالً لتناول المجاالت الرئيستتية ،وتعمل معاً كأداة لتحديد األهداف األستتاستتية لألعمال التي ستتتضتتطلع
بها اللجنة ولجنتاها الفرعيتان ومكتب شتؤون الفضتاء الخارجي مستتقبالً في مجاالت الشتراكة العالمية من أجل

االست تتتكشت تتاف واالبتكار في مجال الفضت تتاء راألولوية المواضت تتيعية 1أ ،والمنظورات الحالية والمست تتتقبلية للنظام

القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية راألولوية المواضيعية 2أ ،وتعزيز تبادل المعلومات عن األجسام

واألحداث الفضت ت ت ت ت تتائية راألولوية المواضت ت ت ت ت تتيعية 3أ ،ووضت ت ت ت ت تتع إطار دولي لخدمات طقس الفضت ت ت ت ت تتاء راألولوية
المواض ت ت تتيعية 4أ ،وتعزيز التعاون الفض ت ت تتائي من أجل الص ت ت تتحة العالمية راألولوية المواض ت ت تتيعية 5أ ،والتعاون
الدولي من أجل مجتمعات منخفضت ت تتة االنبعاثات وقادرة على التأقلم راألولوية المواضت ت تتيعية 6أ ،وبناء القدرات

من أجل القرن الحادي والعشرين راألولوية المواضيعية 7أ.

ر3أ

ِّ
نؤكد أيض ت تاً على إيالء أهمية ،في س ت تتياا تحقيق خطة "الفض ت تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،للش ت تراكات
-18
العالمية ولتوطيد التعاون بين الدول األعضتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
غير الحكومية وقطاع الصتناعة وكيانات القطاع الخاص ،ضتماناً لجلب فوائد الفضتاء للجميع وفي كل مكان،
من خالل جهود مشتركة وباالستفادة من التجارب والمساهمات العملية لمختلف الجهات المعنية.

ثالث ًا -األهداف
-19

نحن ،الدول األعضت تتاء في األمم المتحدة ،نلتزم بالست تتعي إلى تحقيق األهداف التالية ،باالست تتتناد إلى

الرشية االس ت ت ت ت تتتراتيجية المذكورة أعاله .ويمكن للدول األعض ت ت ت ت تتاء اتخاذ التدابير المبينة في إطار كل هدف من

األهتتداف العتتامتتة لتحقيق تلتتك األهتتداف .وتتمحور األهتتداف العتتامتتة األربعتتة حول الركتتائز األربع المتمثلتتة في

__________
ر3أ قرار الجمعية العامة  ،6/73الفقرة الرابعة والعشرون من الديباجة.
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اقتصتتاد الفضتتاء ،ومجتمع الفضتتاء ،وإمكانية الوصتتول إلى الفضتتاء ،ودبلوماستتية الفضتتاء .وهذه الركائز األربع

متكاملة ِّ
وتعزز إحداها األخرى.

الهدف العام  :1تعزيز الفوائد االقتصادية المستمدة من الفضاء وتدعيم دور قطاع
الفضاء كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة

 -1-1إذكاء الوعي بأهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 -2-1تيس ت تتير وتعزيز التكامل بين قطاع الفض ت تتاء والقطاعات األخرى ،بما فيها الطاقة والص ت تتحة العمومية

والبيئة وتغير المناخ وإدارة الموارد وتكنولوجيا المعلومات واالتصت ت ت ت تتاالت ،وكذلك إقامة ش ت ت ت ت تراكات بين الجهات
المعنية المتعددة تفض ت ت ت تتي إلى إيجاد حلول فض ت ت ت تتائية مبتكرة لمس ت ت ت تتائل التنمية االجتماعية واالقتص ت ت ت تتادية يمكن

إدماجها في آليات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 -3-1تناول المستتائل الناشتتئة عن األنشتتطة التجارية المضتتطلع بها في الفضتتاء الخارجي ،بما في ذلك من

أجل تمكين األنشت ت تتطة الفضت ت تتائية من دعم تحقيق خطة التنمية العالمية على نحو أفضت ت تتل وضت ت تتمان است ت تتتدامة

أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

 -4-1تشتتجيع تطوير الصتتناعة الفضتتائية ،مع التركيز بشتتكل خاص على المنشتتآت الصتتغيرة والمتوستتطة،

من أجتل زيتادة االست ت ت ت ت ت تتتثمتار في قطتاع الفضت ت ت ت ت ت تتاء وإيجتاد فرص عمتل عتاليتة الجودة ،وتعزيز متا للتكنولوجيتات

الفضائية من منافع عرضية تعود على القطاع غير الفضائي.

 -5-1تيستير األنشتطة الفضتائية للجميع ،استتنادا إلى القانون الدولي ،من خالل الترويج إلطار دولي ييستر
إمكانية وصول الجميع إلى الفضاء ،بما يشمل الدول غير المرتادة للفضاء ،ويشجع األمان واالبتكار.

 -6-1تشت ت تتجيع است ت تتتخدام الحلول الفضت ت تتائية في الجهود العالمية الرامية إلى ضت ت تتمان است ت تتتدامة اقتصت ت تتادات
األحراج والمحيطات.

 -7-1تدعيم إس تتهام التكنولوجيات الفض تتائية وتطبيقاتها في مجاالت اإلدارة المس تتتدامة لمص تتائد األس تتماك،
والزراعة ،وسالمة األغذية واألمن الغذائي ،والتغذية.

 -8-1تشت ت تتجيع وتيست ت تتير التعاون والتشت ت تتارك بين القطاعين العام والخاص والمؤست ت تست ت تتات األكاديمية ومراكز

البحث والتطوير في مجال است ت تتتخدام الفضت ت تتاء لتحقيق أهداف التنمية المست ت تتتدامة ،وكذلك في مجال است ت تتتدامة
أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

الهدف العام  :2تسخير إمكانات الفضاء لحل التحديات اليومية واالستفادة من االبتكارات
ذات الصلة بالفضاء في تحسين نوعية الحياة

 -1-2دعم علوم وأبحاث الفضت تتاء ،نظ اًر ألن الفضت تتاء الخارجي يوفر للعلماء منظو اًر فريداً لرصت تتد ود ارست تتة
األرض والكون.
 -2-2ت ش ت ت ت تتجيع اس ت ت ت تتتخدام التكنولوجيات الفض ت ت ت تتائية وتطبيقاتها في تعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالبيئة

الطبيعي تتة ،بم تتا فيه تتا المحيط تتات والبح تتار والمن تتاطق الجبلي تتة ،وال تتدورات والموارد الم تتائي تتة ،والح ارج تتة والتنوع

البيولوجي والتص ت ت تتحر وتدهور األ ارض ت ت تتي ،وكذلك التوس ت ت تتع الحض ت ت تتري ،بغية اإلس ت ت تتهام في الحفاظ على البيئة
الطبيعية واإلدارة المستدامة للموارد وحماية النظم اإليكولوجية.
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 -3-2ت دعيم اس ت ت ت ت ت تتتخدام التطبيقات الفض ت ت ت ت ت تتائية المتكاملة لتيس ت ت ت ت ت تتير مرالبة المناخ وتقييم مخاطر الكوارث،

وتحس ت تتين نظم اإلنذار المبكر بالكوارث وتوفير البيانات الالزمة للمؤش ت ترات المس ت تتتعملة في تتبُّع التقدم المحرز
في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وإطار ِّسنداي والتزامات الدول األطراف في اتفاا باريس.

 -4-2النهوض بدور التكنولوجيات الفض ت ت ت تتائية في إبراز تغير المناخ وتحليله والتص ت ت ت تتدي له ،وفي تيس ت ت ت تتير

االنتقال إلى مجتمعات منخفضت ت تتة االنبعاثات ،وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصت ت تتدد ،بما يتوافق مع اآلليات
والمنظومات الدولية الموجودة والمعترف بها.

 -5-2تشتتجيع استتتعمال التكنولوجيات الفضتتائية في جميع مراحل دورة إدارة الكوارث ،القابلة لالستتتخدام في

ست ت تتياا الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صت ت تتنع اإلنست ت تتان على الست ت تواء ،بما يشت ت تتمل الوقاية والتخفيف

والتأهب والتصتتدي والتعافي وإعادة البناء وإعادة التأهيل؛ ورصتتد وتقييم عناصتتر مثل درجة التعرض للكوارث،

واألخطار ،ومخاطر الكوارث وأضرارها في مختلف مناطق العالم؛ وتشجيع تبادل بيانات رصد الكوارث.

 -6-2تعزيز التعاون الفض ت ت ت تتائي دعماً للص ت ت ت تتحة العالمية؛ وتحس ت ت ت تتين اس ت ت ت تتتخدام وتطبيق الطب الفض ت ت ت تتائي
واالبتكارات العلمية والتكنولوجية في ميدان الص ت ت ت تتحة العالمية ،والتعاون وتبادل المعلومات واألدوات لتحس ت ت ت تتين
فعالية التدخالت في مجال الصت ت ت تتحة العمومية والرعاية الصت ت ت تتحية وتنفيذها في الوقت المناست ت ت تتب؛ وتعزيز بناء
القدرات في مجاالت الطب والعلوم والتكنولوجيا.

 -7-2تدعيم است تتتخدام التكنولوجيات الفضت تتائية وتطبيقاتها لدعم است تتتحداث مست تتتوطنات بشت ترية وبنى تحتية

مستتتدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا ،في المناطق الحض ترية والريفية على الس تواء؛ وتحستتين ستتبل كستتب الرزا؛ ود ارستتة
التوسع الحضري والهجرة؛ ورصد مواقع التراث الثقافي واإلسهام في الحفاظ عليها.
أنماط ُّ

 -8-2تشجيع سياسات البيانات الفضائية المفتوحة وتبادل البيانات.

الهدف العام  :3تحسين سبل وصول الجميع إلى الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان
اقتصاديا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات والمعلومات
اجتماعيا و
ًّ
ًّ
والمنتجات الفضائية ،مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 -1-3االس تتتفادة من إمكانات الفض تتاء في إلهام الش تتباب ،وزيادة انخراط الش تتباب في قطاع الفض تتاء ،ودعم

المبادرات الوطنية والدولية التي تثير اهتمام الش ت ت تتباب باألنش ت ت تتطة الفض ت ت تتائية ،بدءاً من مرحلة التعلم االبتدائي،
وتدعيم إلبالهم على دراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

-2-3

تعزيز استكشاف الفضاء بصفته محركًا طويل األمد لالبتكار ،وتوطيد التعاون الدولي في هذا الصدد.

 -3-3تشت ت ت ت تتجيع االست ت ت ت تتتكشت ت ت ت تتاف خارج نطاا المدار األرضت ت ت ت تتي المنخفض ،نظ اًر لما لدست ت ت ت تتهامات العلمية
والتكنولوجية واالقتصادية واإللهامية لتلك البعثات من فوائد على البشرية جمعاء.
 -4-3تعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب في مجال العلوم والتطبيقات الفضت ت تتائية ،وخصت ت تتوصت ت تاً لصت ت تتالح
البلدان النامية.

 -5-3زيادة المعرفة بالفض ت ت تتاء الخارجي ،بما في ذلك من خالل تعزيز س ت ت تتبل الوص ت ت تتول إلى بيانات العلوم
الفلكية والفضائية من أجل منفعة البشرية.

 -6-3تش تتجيع ودعم اس تتتخدام التكنولوجيات الفض تتائية في تعزيز س تتبل الوص تتول إلى البيانات وتكنولوجيات
النطتاا الترددي العريض في جميع أنحتاء العتالم ،مع إيالء اهتمتام ختاص للبلتدان النتاميتة والمنتاطق التي تمتلتك

مرافق أقل تطو اًر.
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 -7-3تعزيز الشتتمول وتحقيق المستتاواة بين الجنستتين في األنشتتطة الفضتتائية ،بوستتائل منها تعزيز مشتتاركة
المرأة في التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 -8-3زيادة الوعي بمخاطر رداءة طقس الفضت ت ت تتاء ،والعمل على تخفيف تلك المخاطر ،من أجل ضت ت ت تتمان

زيادة القدرة العالمية على الصتمود أمام آثار طقس الفضتاء ،وتحستين التنستيق الدولي لألنشتطة المتعلقة بطقس

صتل وبناء القدرات ،وكذلك إنشتاء آلية تنستيق دولية لتعزيز التنستيق
الفضتاء ،بما في ذلك أنشتطة التوعية والتوا ُ
الرفيع المستوى بشأن طقس الفضاء وتعزيز القدرة العالمية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء.
 -9-3تشجيع التعاون الدولي والتأهب للتصدي للخطر الذي تُ ِّ
شكله األجسام القريبة من األرض.
 -10-3تشت ت ت ت تتجيع الدول بقوة على تعزيز التعاون الدولي والمتعدد األطراف والثنائي في مجال است ت ت ت تتتكشت ت ت ت تتاف

الفض ت تتاء الخارجي واس ت تتتخدامه في األغراض الس ت تتلمية ،بما في ذلك عن طريق التص ت تتدي للتحديات والعقبات،

وال سيما تلك التي تعوا هذا التعاون ،وحث الدول ،في هذا الصدد ،على التصدي بفعالية لمثل هذه التحديات
والعقبات التي تعوا تنفيذ خطة "الفضاء ."2030

الهدف العام  :4بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في
األغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي

 -1-4تدعيم دور وأنشتطة لجنة استتخدام الفضتاء الخارجي في األغراض الستلمية ولجنتيها الفرعيتين ،بدعم

من مكتب ش ت تتؤون الفض ت تتاء الخارجي ،بص ت تتفتها منص ت تتة فريدة للتعاون الدولي في مجال اس ت تتتكش ت تتاف الفض ت تتاء
الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

 -2-4الترويج لتنفيتذ التدول األطراف معتاهتدات األمم المتحتدة المتعلقتة بتالفضت ت ت ت ت ت تتاء الختارجي ،وكتذلتك لتنفيتذ

المبادة التوجيهية وق اررات الجمعية العامة ذات الص ت تتلة ،وتش ت تتجيع اللجنة وهيئتيها الفرعيتين ،بدعم من مكتب

شت تتؤون الفضت تتاء الخارجي ،على مواصت تتلة تنست تتيق الجهود المبذولة في هذا الصت تتدد واست تتتكمال وتطوير القانون
الدولي فيما يتعلق بالفضاء الخارجي ،حسب االقتضاء ،من أجل التصدي للمسائل المستجدة.

 -3-4تدعيم بناء القدرات والمست ت ت ت تتاعدة التقنية المقدمة إلى الدول األعضت ت ت ت تتاء ،وال ست ت ت ت تتيما في مجال قانون

الفضاء الدولي والسياسة الفضائية الدولية ،بما في ذلك المساعدة المقدمة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي.

 -4-4تعزيز الممارس ت ت ت تتات الحالية المتعلقة بالتس ت ت ت تتجيل وتبادل المعلومات ،واالعتراف بدور مكتب ش ت ت ت تتؤون

الفضت ت تتاء الخارجي في صت ت تتون ست ت تتجل األمم المتحدة لألجست ت تتام المطلقة في الفضت ت تتاء الخارجي لزيادة الشت ت تتفافية
وتحستين كفاءة آلية التستجيل وتستجيل األجستام على نحو موقوت ومتستق ،بما في ذلك تقديم المستاعدة التقنية

إلى الدول األعضاء في هذا الصدد.

 -5-4ض تمان اس تتتدامة أنش تتطة الفض تتاء الخارجي في األمد البعيد والحفاظ على بيئة الفض تتاء الخارجي من

أجل االستتخدامات الستلمية ،بوستائل منها التنفيذ الطوعي للديباجة والمبادة التوجيهية المعتمدة بشتأن استتدامة

أنش ت تتطة الفض ت تتاء الخارجي في األمد البعيد وتبادل المعلومات عن التجارب في تنفيذ تلك المبادة ،والتص ت تتدي

للتحديات والمخاطر واألخطار الجديدة التي تتهدَّد استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

 -6-4ت عزيز أمان عمليات الفض ت ت ت تتاء الخارجي كمس ت ت ت تتاهمة في اس ت ت ت تتتدامة أنش ت ت ت تتطة الفض ت ت ت تتاء الخارجي في

األمد البعيد.
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 -7-4تشتجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والممارستات الفضتلى ،ضتمن إطار اللجنة ،بشتأن اإلشتراف

على األنش ت تتطة الفض ت تتائية للكيانات غير الحكومية ،بما يتوافق مع القانون الدولي ،بغية تعزيز أمان واس ت تتتدامة
أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد مع تيسير تطوير صناعة الفضاء.

 -8-4تعزيز تبادل المعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية ،ضمن إطار اللجنة ،وكذلك مناقشة التنبؤ
باالصطدامات المحتملة ودرئها.

 -9-4ت عزيز التنست ت ت ت تتيق والترابة بين لجنة است ت ت ت تتتخدام الفضت ت ت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت ت ت تتلمية ولجنتيها
الفرعيتين ،بمساعدة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي بصفته األمانة.

 -10-4التشت ت ت ت ت تتجيع على توطيد التعاون بين كيانات األمم المتحدة المعنية بالفضت ت ت ت ت تتاء ،تماشت ت ت ت ت تتياً مع الجهود
المبذولة على نطاا منظومة األمم المتحدة لزيادة االتست تتاا وتوحيد األداء ،بشت تتأن المست تتائل الفضت تتائية المتعددة
التخصت تصت تتات والشت تتاملة لعدة قطاعات ،بغية تشت تتجيع التعاون الدولي في مجال است تتتكشت تاف الفضت تتاء الخارجي
واستخدامه في األغراض السلمية وفي مجال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية المستدامة.

الجزء باء-خطة التنفيذ
-20

سوف تنفذ كل دولة من الدول األعضاء خطة "الفضاء  "2030على أساس طوعي.

أوالً -الشراكات

لدى تطبيق خطة "الفضت تتاء  "2030وخطة تنفيذها ،تُ َّ
علق أهمية على تعزيز الش ت تراكات والتعاون بين
-21
الدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأوست ت ت ت ت ت تتاط
الصناعة وكيانات القطاع الخاص.

-22

ويعمل مكتب شؤون الفضاء الخارجي كقناة لتشجيع وتيسير استخدام الحلول الفضائية ،بما في ذلك

في تنفيذ خطة "الفضت ت تتاء  ،"2030وينبغي له أن يواصت ت تتل ،ضت ت تتمن إطار واليته ومهامه والموارد المتوفرة لديه،
إقامة الشت تراكات ،بما في ذلك مع المؤست تست تتات البحثية واألكاديمية وأوست تتاط الصت تتناعة والقطاع الخاص لتوفير

فرص أوست ت ت ت ت ت تتع للوصت ت ت ت ت ت تتول إلى الفضت ت ت ت ت ت تتاء ألغراض العلم واالبتكتار والبحتث والتطوير والتعليم وبنتاء القتدرات.
وينبغي للمكتب ،في هذا الصدد ،أن ِّ
ينفذ أنشطة لتشجيع استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية في دعم
جهود الدول األعضاء الرامية إلى تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية.

-23

وفي ض ت ت تتوء تنفيذ خطة "الفض ت ت تتاء  ،"2030ينبغي للجنة اس ت ت تتتخدام الفض ت ت تتاء الخارجي في األغراض

الس تتلمية ومكتب ش تتؤون الفض تتاء الخارجي أن يواص تتال الوفاء بواليتهما ،وأن يتعاونا وينس تتقا مع س تتائر الكيانات
المعنية داخل منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك من خالل االجتماع المشت تتترك بين الوكاالت بشت تتأن أنشت تتطة

الفضاء الخارجي رآلية األمم المتحدة للفضاءأ.

ثانياً -األدوات
-24

لدى تنفيذ خطة "الفضاء  ،"2030يمكن للدول األعضاء اإلسهام في عدد من اآلليات والبرامج والمشاريع

والمنصات الدولية واإلقليمية الموجودة بالفعل أو التي يجري استحداثها واالستفادة منها ،ومنها ما يلي:
رأأ

األولويات المواضت ت تتيعية الست ت تتبع لليونيست ت تتبيس  50المضت ت تتطلع بها في جداول أعمال اللجنة

ولجنتيها الفرعيتين ومكتب شتؤون الفضتاء الخارجي في مجاالت الشتراكة العالمية بشتأن االستتكشتاف واالبتكار
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في مجال الفضت تتاء ،واآلفاا الحالية والمست تتتقبلية للنظام القانوني للفضت تتاء الخارجي والحوكمة العالمية ،وتعزيز

تبادل المعلومات عن األجس تتام واألحداث الفض تتائية ،واإلطار الدولي لخدمات طقس الفض تتاء ،وتعزيز التعاون

الفضتائي من أجل الصتحة العالمية ،والتعاون الدولي من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات على

التأقلم ،وبناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشرين؛
ربأ

ر4أ

برنامج األمم المتحدة الس ت ت تتتخدام المعلومات الفض ت ت تتائية في إدارة الكوارث واالس ت ت تتتجابة في

حاالت الطوارة ربرنامج ستتبايدرأ،

ر5أ

وهو برنامج تابع لمكتب شتتؤون الفضتتاء الخارجي يتيح للدول األعضتتاء

الوص تتول إلى البيانات والخدمات الفض تتائية ألغراض الحد من مخاطر الكوارث واالس تتتجابة لحاالت الطوارة،

كما يتيح ،من خالل بوابة معارف برنامج س ت ت ت تتبايدر ،الوص ت ت ت تتول إلى الموارد الفض ت ت ت تتائية في جميع مراحل دورة

إدارة الكوارث؛
رجأ

المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضتاء ،المنتستبة إلى األمم المتحدة،

ر6أ

بما في ذلك

التح تتالف بين المراكز اإلقليمي تتة .وته تتدف المراكز اإلقليمي تتة إلى بن تتاء الق تتدرات والتعليم والت تتدري تتب في مج تتال العلوم

والتطبيقات الفضائية ،إلى جانب قانون الفضاء والسياسة الفضائية ،وخصوصًا لصالح البلدان النامية؛
ردأ

ميثاا التعاون على تحقيق االس ت ت تتتخدام المنس ت ت تتق للمرافق الفض ت ت تتائية في حال وقوع كوارث

طبيعية أو تكنولوجية رالمستمى أيضتاً الميثاا الدولي بشتأن الفضتاء والكوارث الكبرىأ ،بصتفته منصتة للتعاون
العالمي بين وكاالت الفضت ت ت ت ت تتاء ومشت ت ت ت ت تتغلي النظم الفضت ت ت ت ت تتائية ،يجري من خاللها إتاحة المعلومات والمنتجات

المستمدة من السواتل لدعم جهود التصدي للكوارث؛
رهأ

مرص تتد اإلنعاش التابع للجنة المعنية بست تواتل رص تتد األرض ،بص تتفته وس تتيلة لزيادة إس تتهام

روأ

مرصت ت تتد مناخ الفضت ت تتاء الدولي ،الذي يتمثل هدفه الرئيست ت تتي في د ارست ت تتة ورصت ت تتد آثار تغير

البيانات الساتلية في التعافي من آثار الكوارث الطبيعية؛

المناخ ،وخاصة على النطاقات المحلية ،باستخدام أدوات ساتلية لرصد األرض باالقتران مع البيانات والنماذج
الميدانية ،مما يوفر أداة التخاذ الق اررات بشت تتأن التأهب والتكيف والتأقلم مع تغير المناخ وآثاره ،وال ست تتيما على

المستوى المحلي؛
رزأ

نظام الرص ت ت ت ت ت تتد العالمي المتكامل ،التابع للمنظمة العالمية لألرص ت ت ت ت ت تتاد الجوية ،الذي يوفر

بيانات رص تتد مفيدة في التحليالت والتنبؤات والتنبيهات واإلنذارات الخاص تتة بالطقس ،وكذلك في رص تتد المناخ

واألنشطة البيئية؛
رحأ

اللجنتة التدوليتة المعنيتة بتالنظم العتالميتة لست ت ت ت ت ت تواتتل المالحتة،

ر7أ

التي تشت ت ت ت ت ت تتجع على التعتاون

الطوعي بش ت تتأن المس ت تتائل التي تحظى باهتمام مش ت تتترك وتتعلق بالخدمات الس ت تتاتلية المدنية في مجاالت تحديد
المواقع والمالحة والتوقيت والقيمة المضتافة ،كما تشتجع وتي ِّستر التوافق وقابلية التشتغيل التبادلي والشتفافية بين

جميع نظم المالحة الساتلية؛

__________
ر4أ تشمل الوثائق ذات الصلة ما يلي،A/AC.105/1171 ،A/AC.105/1170 ،A/AC.105/1169 ،A/AC.105/1168 :
A/AC.105/1174 ،A/AC.105/1173 ،A/AC.105/1172؛ انظر أيضاً الفقرة  18أعاله.

ر5أ انظر قرار الجمعية العامة .110/61
ر6أ انظر قرار الجمعية العامة  ،91/73الفقرة .24
ر7أ انظر قرار الجمعية العامة  ،2/59الفقرة .11
56

A/76/20

رطأ

الفض ت ت تتائية،

ر8أ

الشت ت تتبكة الدولية لدنذار بخطر الكويكبات والفريق االست ت تتتشت ت تتاري المعني بالتخطية للبعثات

والهدف منهما تعزيز التأهب لخطر االص ت ت تتطدامات المحتملة لألجس ت ت تتام القريبة من األرض من

خالل التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

-25

وإض ت تتافة إلى ذلك ،اس ت تتتحدث مكتب ش ت تتؤون الفض ت تتاء الخارجي عدة أدوات ومبادرات ،ويعكف حاليًّا

على است ت ت ت ت ت تتتحتداث أدوات ومبتادرات جتديتدة ،في إطتار جهود بنتاء القتدرات من أجتل القرن الحتادي والعشت ت ت ت ت ت ترين،

وبالتعاون مع شركائه ،تشمل ما يلي:

مبادرة "تيس تتير ُس تبل الوص تتول إلى الفض تتاء للجميع"،
رأأ
إلى الفضت ت تتاء دعماً لتحقيق أهداف التنمية المست ت تتتدامة من خالل التعاون الثالثي بين الدول المرتادة للفضت ت تتاء،
واألمم المتحدة والدول غير المرتادة للفضاء أو الحديثة العهد بارتياد الفضاء ،وبمشاركة القطاع الخاص؛
ر9أ

الرامية إلى توس تتيع نطاا الوصتتول

ربأ

مبادرة الكون المفتوح ،من أجل تعزيز ُسبل الوصول إلى بيانات العلوم الفلكية والفضائية؛

رجأ

خالص تتة الحلول الفض تتائية ،كأداة لدعم الدول األعض تتاء في تنفيذ خطة التنمية المس تتتدامة

ردأ

مشت تتروع "الفضت تتاء من أجل المرأة" ،الذي يهدف إلى توست تتيع الفرص المتاحة للمرأة لد ارست تتة

رهأ

مشتتروع "قانون الفضتتاء المعني بالجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضتتاء" ،ضتتمن إطار بناء

روأ

بوابة "الفض ت تتاء من أجل المياه" ،كمنص ت تتة لتبادل المعارف المتعددة التخصت ت تص ت تتات بش ت تتأن

ر10أ

لعام  ،2030وربة الحلول الفضائية بأهداف وغايات التنمية المستدامة؛

ر11أ

علوم الفضاء واحتراف العمل في مجال الفضاء؛

القدرات وتقديم الخدمات االست تتتشت تتارية است تتتجاب ًة الحتياجات ومتطلبات مقرري الست تتياست تتات والمشت تترعين في الست تتلطات
الحكومية والرقابية للبلدان التي تدخل قطاع الفضاء ألول مرة أو التي تستهل مراحل جديدة من األنشطة الفضائية؛
التكنولوجيات الفضائية والمواضيع المتعلقة بالمياه؛

مبادرة الفض ت ت تتاء من أجل الش ت ت تتباب ،التي تهدف إلى المض ت ت تتي ُقدماً باس ت ت تتتراتيجية الش ت ت تتباب
رزأ
لعام  : 2030است ت ت تتتراتيجية األمم المتحدة بشت ت ت تتأن الشت ت ت تتباب ،وهي مبادرة على نطاا منظومة األمم المتحدة في
مجال األنشطة والمشاريع المتعلقة بالفضاء؛
رحأ

مشت ت ت تتروع "حلول فضت ت ت تتائية من أجل منطقة المحية الهادة" ،الذي يهدف إلى توفير طائفة

الجزريتتة من أجتتل تعزيز قتتدرتهتتا على تحقيق أهتتداف التنميتتة
من الختتدمتتات البرنتتامجيتتة لتتدول المحية الهتتادة ُ

المستتدامة ،في مجاالت منها تغير المناخ وصتيد األستماك غير المشتروع واالتصتاالت والصتحة العالمية والحد

من مخاطر الكوارث؛
رطأ

المنتديات الفض ت ت تتائية العالمية المعنية بالفض ت ت تتاء كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتص ت ت تتادية

المست ت تتتدامة التي تهدف إلى تدعيم الشت ت تراكات والحوار المتواصت ت تتل بين أوست ت تتاط المجتمع العالمي بشت ت تتأن طائفة

واستعة من المستائل الفضتائية وإذكاء الوعي بخطة "الفضتاء  "2030ودعم تنفيذها من خالل المشتاركة الواستعة

لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالفضاء.

__________
ر8أ انظر قرار الجمعية العامة  ،82/70الفقرة .9
ر9أ انظر  ،A/72/20الفقرة .326
ر10أ انظر .A/AC.105/1175
ر11أ انظر .A/AC.105/1174
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والقوائم الواردة أعاله ليس ت تتت حص ت ترية ،إذ يمكن اس ت تتتحداث مبادرات جديدة ،ألغراض منها مس ت تتاعدة

الدول األعضاء في تنفيذ خطة "الفضاء ."2030

ثالثًا -الموارد
تُدعى الدول األعض ت ت ت تتاء إلى االنخراط النش ت ت ت تتة في تعاون فض ت ت ت تتائي ثنائي ومتعدد األطراف وإقليمي
-27
ودولي أوست ت تتع نطاقاً وبأشت ت تتكال مختلفة ،تشت ت تتمل بناء القدرات وتبادل المعلومات والبنى التحتية وإقامة مشت ت تتاريع
مشت تتتركة وإدماج التعاون الفضت تتائي ضت تتمن إطار التعاون االقتصت تتادي واإلنمائي ،حست تتب االقتضت تتاء ،من أجل
تعزيز تحقيق خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها.

وتدعى الدول األعضت تتاء وست تتائر الجهات المانحة إلى التبرع بموارد من خارج الميزانية إلى مكتب شت تتؤون
-28
ُ
الفضاء الخارجي من أجل المضي ُقدمًا بتنفيذ خطة "الفضاء  ،"2030وفقًا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
 -29ويحث األمين العام على النظر في مدى كفاية الموارد التي َّ
توفر لمكتب شت ت تتؤون الفضت ت تتاء الخارجي
َُ
في إطار دوره كأمانة للجنة است ت ت ت تتتخدام الفضت ت ت ت تتاء الخارجي في األغراض الست ت ت ت تتلمية ولجنتيها الفرعيتين ،وعلى

ض تتمان قدرة المكتب على تنفيذ واليته على نحو كامل وفعَّال ،بما في ذلك أنش تتطة بناء القدرات لص تتالح الدول
األعضاء في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها ،وكذلك في مجال قانون الفضاء والسياسة الفضائية،

آخذاً في اعتباره خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها.

المحرز
رابعًا -استعراض التقدم
َ
-30

ينبغي للجنة اس ت تتتخدام الفض ت تتاء الخارجي في األغراض الس ت تتلمية أن ِّ
تدرج في جدول أعمال كل دورة

بنتداً يتيح للتدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء في اللجنتة ومراقبيهتا الدائمين تبتادل ما لديهم من معلومات عن تجتاربهم في تنفيتذ
خطة "الفضتتاء  ."2030وفي عام  ،2025ينبغي للجنة أن تجري استتتعراض منتصتتف المدة للتقدم المحرز في
تنفيذ خطة "الفضتتاء  ."2030وفي عام  ،2030ينبغي للجنة أن تجري استتتع ارض تاً نهائيًّا لتنفيذ خطة "الفضتتاء

 ،"2030وأن تقدم تقري اًر إلى الجمعية العامة عن نتائج ذلك االستعراض.
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المرفق الثالث
والية الفريق العامل المنشأ في إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية
المعنون "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة
باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها" ،واختصاصاته وخطة
عمله وأساليب عمله
أو ًال -مقدمة ومعلومات أساسية
-1

طلبت اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الس ت تتتين إلى رئيس ونائب رئيس الفريق العامل المنش ت تتأ في

إطار بند جدول األعمال المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشت ت ت ت ت تتأن النماذج القانونية المحتملة لألنشت ت ت ت ت تتطة المتعلقة

باستتكشتاف الموارد الفضتائية واستتغاللها واستتخدامها ،مواصتلة عقد المشتاورات ،في فترة ما بين الدورات ،بشتأن

والية الفريق العامل واختصت تتاصت تتاته وخطة عمله وأست تتلوب عمله ،وأوصت تتت بأن تواصت تتل اللجنة النظر في هذه

المسألة في دورتها الرابعة والستين ر ،A/AC.105/1243الفقرة 257أ.
-2

وفي الدورة الرابعة والس تتتين ،عقد الفريق العامل أربع جلس تتات رس تتمية وغير رس تتمية ،ترد نتائجها في

القسم ثانياً أدناه.

ثانياً -والية الفريق العامل واختصاصاته وأساليب عمله بموجب خطة عمل خمسية
ألف -الوالية
-3

يضطلع الفريق العامل بما يلي:
رأأ

جمع المعلومات ذات الص ت ت تتلة بش ت ت تتأن األنش ت ت تتطة المتعلقة باس ت ت تتتكش ت ت تتاف الموارد الفض ت ت تتائية

واستتغاللها واستتخدامها ،بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات العلمية والتكنولوجية والممارستات الحالية ،مع مراعاة
طبيعتها المبتكرة والمتطورة؛
ربأ

د ارس ت ت ت تتة اإلطار القانوني الحالي لهذه األنش ت ت ت تتطة ،وخص ت ت ت تتوص ت ت ت تاً معاهدة المبادة المنظمة

ألنش ت ت تتطة الدول في ميدان اس ت ت تتتكش ت ت تتاف واس ت ت تتتخدام الفض ت ت تتاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام الس ت ت تتماوية

األخرى ،وس ت تتائر معاهدات األمم المتحدة المنطبقة ،مع إيالء االعتبار الواجب أيضت ت تاً للص ت تتكوك األخرى ذات
الصلة ،حسب االقتضاء؛
رجأ

تقييم فوائد مواصلة تطوير إطار لمثل هذه األنشطة ،بما في ذلك من خالل صكوك دولية

ردأ

إعداد مجموعة من المبادة األولية الموص تتى بها لهذه األنش تتطة ،مع مراعاة ض تترورة كفالة

رهأ

تحديد المجاالت التي تحتاج إلى أن تواصت ت تتل اللجنة العمل بشت ت تتأنها والتوصت ت تتية بالخطوات

إضافية بشأن الحوكمة؛

تنفيذها وفقاً للقانون الدولي وبطريقة آمنة ومس ت ت ت تتتدامة ورش ت ت ت تتيدة وس ت ت ت تتلمية ،لكي تنظر فيها اللجنة وتتفق عليها
بتوافق اآلراء ،واستعداداً الحتمال أن تعتمدها الجمعية العامة الحقاً في شكل قرار مخصص أو إجراء آخر؛

التالية ،التي قد تشت ت تتمل وضت ت تتع قواعد و/أو معايير محتملة لألنشت ت تتطة المتعلقة باست ت تتتكشت ت تتاف الموارد الفضت ت تتائية

واستغاللها واستخدامها ،بما في ذلك ما يتعلق باألنشطة ذات الصلة والتشارك في المنافع.
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يكون للفريق العامل االختصاصات التالية:
رأأ

يقدم الفريق العامل تقاريره إلى اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة؛

ربأ

يست ت تتترشت ت تتد الفريق العامل واجتماعاته بالقواعد اإلجرائية للجنة وطرائق عملها والممارست ت تتات

المتبع ة لديها ،بما في ذلك ما يتعلق بمس ت ت ت ت ت تتاهمات المراقبين الدائمين والجهات المعنية غير الحكومية .ويجوز
للفريق العامل أن يقرر عقد اجتماعات فيما بين الدورات في ةروف استثنائية ،حسب االقتضاء؛
رجأ

يرأس الفريق العامل رئيس ونائب للرئيس وتدعمه األمانة؛

يكون الفريق العامل مفتوحاً لجميع الدول األعض ت تتاء في اللجنة ،وتُش ت تتجَّع مش ت تتاركة البلدان
ردأ
النامية والحديثة العهد بارتياد الفضاء؛
رهأ

ينظر الفريق العامل في ما تقدمه الدول األعضت ت تتاء في اللجنة بشت ت تتأن المست ت تتائل المتصت ت تتلة

بواليتته والمنبثقتة عنهتا ،مع م ارعتاة متا يقتدمته المراقبون التدائمون وجميع الجهتات المعنيتة األخرى أيض ت ت ت ت ت ت تاً من
مدخالت إلى الفريق العامل وفقاً للممارس ت ت تتة المتبعة في اللجنة ،حس ت ت تتب االقتض ت ت تتاء ،والتي يرى الرئيس ونائب
الرئيس ،بالتشاور مع الفريق العامل ،أنها ذات صلة بعمل الفريق العامل؛
روأ

يجوز للفريق العامل أن يس تتتفيد مما اض ت ُّ
تطلع به من عمل بش تتأن مس تتألة األنش تتطة المتعلقة

باست تتتكشت تتاف الموارد الفضت تتائية واست تتتغاللها واست تتتخدامها ،بما في ذلك على ست تتبيل المثال ال الحصت تتر ،التقارير

الد ارست ت ت تتية والبحوث األكاديمية واألوراا المقدمة بأي وست ت ت تتيلة يحددها الفريق العامل ،والتي قد تكون من خالل

واحد أو أكثر من المؤتمرات الدولية المخص ت ت ت تصت ت ت تتة التي تُعَقد تحت رعاية األمم المتحدة والمفتوحة للحكومات

واألوساط األكاديمية المدعوة والجهات المعنية األخرى ،رهناً بتوافر موارد الميزانية.
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تراعي خطة العمل وأساليب العمل جملة أمور من بينها ما يلي:

اس تتتنادًا إلى الوالية واالختص تتاص تتات المتفق عليها ،يتفق الفريق العامل ،في عام  ،2022على
رأأ
خطة عمله المفصلة وأساليب عمله .ويشمل ذلك الوسيلة المناسبة للتنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
ربأ

ال يحول ما س تتبق دون اض تتطالع الفريق العامل بالمهام األولية المتعلقة بالش تتؤون اإلدارية

رجأ

يست ت ت تتتفيد الفريق العامل في عمله من وست ت ت تتائل االتصت ت ت تتال اإللكترونية كلما كان ذلك ممكناً

وجمع المعلومات والحصر على النحو المنصوص عليه في واليته؛
و/أو ضرورياً.
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