
 A/AC.105/C.1/L.386/Add.4  األمــم المتحـدة 

  
 

  الجمع�ة العامة 
Distr.: Limited 
23 April 2021 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

270421    270421    V.21-02761 (A) 

*2102761*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلم�ة 

 اللجنة الفرع�ة العلم�ة والتقن�ة
 الدورة الثامنة والخمسون 

 2021ن�سان/أبر�ل  30-19فیینا، 
   

 مشروع التقر�ر   
 

 مقدمة  - أوالً  
 

 الكلمات العامة -ج�م 

ــي،  ء: تكلم ممثلو الــدول التــال�ــة األعضــــــــــــــــاء في اللجنــة خالل الت�ــادل العــام لآلرا -1 االتحــاد الروســــــــــــ
)، إ�طال�ا،  اإلســــــالم�ة -األرجنتین، إســــــ�ان�ا، أســــــترال�ا، إســــــرائیل، ألمان�ا، إندون�ســــــ�ا، أو�ران�ا، إیران (جمهور�ة 

�اراغواي، �اكســتان، البراز�ل، بلج�كا، بیرو، تایلند، تشــ�ك�ا، الجزائر، جمهور�ة �ور�ا، جنوب أفر�ق�ا، رومان�ا،  
البول�فار�ة)، فنلندا، �ندا،  -ســـلوفاك�ا، ســـنغافورة، ســـو�ســـرا، شـــیلي، الصـــین، فرنســـا، الفلبین، فنزو�ال (جمهور�ة 

ــمبرغ، مالی ــعود�ة، المملكة المتحدة  كو�ا، �ولومب�ا، �ین�ا، لكســــــ ــ�ك، المملكة العر��ة الســــــ ــر، المكســــــ ز�ا، مصــــــ
لبر�طان�ا العظمى أیرلندا الشــــــــــــمال�ة، النمســــــــــــا، نیوز�لندا، الهند، هنغار�ا، هولندا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة،  

وتكلم   الصــــــین.و  77. �ما تكلم في إطار هذا البند ممثل �وســــــتار�كا ن�ا�ة عن مجموعة الــــــــــــــــــــ ال�ا�ان، الیونان
المراقب عن االتحاد األورو�ي. وألقى �لمات إضـــاف�ة المراقبون عن منظمة التعاون الفضـــائي آلســـ�ا والمح�ط  

"، واالتحاد  For All Moonkindالهادئ، والمر�ز اإلقل�مي لالستشعار عن ُ�عد لدول شمال أفر�ق�ا، ومنظمة "
ة القر�ة القمر�ة، والمجلس االسـتشـاري لجیل الفضـاء،  الدولي للمالحة الفلك�ة، والجامعة الدول�ة للفضـاء، ورا�ط

 ومؤسسة العالم اآلمن، واالتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائ�ة، ورا�طة أسبوع الفضاء العالمي.

 واستمعت اللجنة الفرع�ة إلى العروض اإل�ضاح�ة العلم�ة والتقن�ة التال�ة: -2

 ال�عثات الفضائ�ة"، قدمه ممثل شیلي؛"مرفق التطو�ر في شیلي و�رنامج  (أ) 

 الصین�ة وال�عثة األولى إلى المر�خ"، قدمه ممثل الصین؛ Chang’e-5"�عثة  (ب) 

 "تحلیل الب�انات �مدخل أساسي للحو�مة الرشیدة في إدارة بیئة الفضاء"، قدمه ممثل النمسا؛ (ج) 

 "، قدمه ممثل الهند؛2020"البرنامج الفضائي الهندي: التحدیثات واألولو�ات لعام  (د) 
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تقني عن توصـــــــــ�ات حلقة العمل ’ســـــــــماوات حالكة هادئة من أجل العلم إ�ضـــــــــاحي "عرض  (ه) 
 والمجتمع‘"، قدمته المراق�ة عن االتحاد الفلكي الدولي؛

ــاء العالمي  (و)  ــبوع الفضــــــ ــبوع  2021"أســــــ ــاء"، قدمته المراق�ة عن را�طة أســــــ : المرأة في الفضــــــ
 الفضاء العالمي؛

"المســـــــــــاهمات في برنامج أرتم�س في مجال تقد�م الخدمات والتجم�ع والتصـــــــــــن�ع في المدار   (ز) 
)OSAM-1قدمته ممثلة الوال�ات المتحدة؛ ،"( 

ــعاعي الثالثي  (ح)  ــتخدام هوائ�ات البالزما ذات التوج�ه الشـــــ ــائ�ة الذ��ة �اســـــ ــاالت الفضـــــ "االتصـــــ
 األ�عاد"، قدمته ممثلة جمهور�ة إیران اإلسالم�ة؛

"تعز�ز بن�ة تحت�ة قابلة للتطو�ر وقادرة على الصـــمود للمرافق العامة المتعلقة �الفضـــاء الواقع   (ط) 
 بین األرض والقمر"، قدمه المراقب عن الجمع�ة الفضائ�ة الوطن�ة؛

 "كشف تداخل اإلشارات الرادیو�ة من الفضاء"، قدمه ممثل النمسا؛ (ي) 

في الفضـــــاء"، قدمه المراقب عن الرا�طة الدول�ة لتعز�ز  "الرؤ�ة المتعلقة �معهد معني �األمان (ك) 
 األمان في الفضاء؛

ــتدام"،  (ل)  ــتخدامه على نحو مسـ ــاف القمر واسـ ــتكشـ ــاهمات را�طة القر�ة القمر�ة في مجال اسـ "مسـ
 قدمه المراقب عن را�طة القر�ة القمر�ة؛

ن بن عبد العز�ز العالم�ة "حفل توز�ع الجوائز والمؤتمر التاســـع لمؤســـســـة جائزة األمیر ســـلطا (م) 
 للم�اه"، قدمه المراقب عن مؤسسة جائزة األمیر سلطان بن عبد العز�ز العالم�ة للم�اه؛

غاما  -رونتغن-"خر�طة �امل الســـماء �اســـتخدام األشـــعة الســـین�ة: المرصـــد المداري ســـ�كتروم (ن) 
)SRG ــكو�ي ــین�ة"، قدمه (ألمان�ا) العا  eROSITA(االتحاد الروســــــي) و ART) المزود بتلســــ ــعة الســــ ملین �األشــــ

 ممثل االتحاد الروسي؛

مؤســـــــــــــســـــــــــــا المالحة الفضـــــــــــــائ�ة التطب�ق�ة في اتحاد  -عاما منذ رحلة یوري غاغار�ن   60" (س) 
 الجمهور�ات االشتراك�ة السوف�ات�ة السابق: س.ب. �ورولیوف وم.ف.كیلد�ش"، قدمه ممثل االتحاد الروسي؛

 "رؤ�ة ناسا للتغیُّرات المناخ�ة من الفضاء"، قدمه ممثل الوال�ات المتحدة؛ (ع) 

والتوصــــــــــ�ات المنبثقة عن الحلقات الدراســــــــــ�ة الشــــــــــ�ك�ة المنعقدة مؤخرا حول إدارة حر�ة    "النتائج  (ف)  
"،  Aerospace Corpالمرور في الفضاء، التي شار�ت في تنظ�مها الرا�طة الدول�ة لتعز�ز األمان في الفضاء وشر�ة  

 قدمه المراقب عن الرا�طة الدول�ة لتعز�ز األمان في الفضاء؛ 

 على الصعید الدولي في مجال الفضاء"، قدمه ممثل الهند؛"تعاون الهند  (ص) 

"مســــــا�قة أفكار من أجل ال�عثات في مجال علوم الفضــــــاء الســــــحیق واســــــتكشــــــافه �اســــــتخدام  (ق) 
 النانو�ة"، قدمه المراقب عن االتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائ�ة؛السواتل الم�كرو�ة/

 ، قدمته ممثلة الوال�ات المتحدة؛"مستودع الب�انات المفتوح البن�ة" (ر) 

 "المر�ز األورو�ي لالبتكار في مجال الموارد الفضائ�ة"، قدمه ممثل لكسمبرغ؛ (ش) 

"المر�ز اإلقل�مي للمنطقة األورو��ة اآلســـــــــــــیو�ة المعني بتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضـــــــــــــاء،   (ت) 
 المنتسب إلى األمم المتحدة"، قدمه ممثل االتحاد الروسي؛
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ــراكتهما  " (ث)  ــاء الخارجي �غرض تعز�ز شـــ ــؤون الفضـــ ــا ومكتب شـــ مذ�رة التفاهم المبرمة بین ناســـ
 الراسخة"، قدمه ممثل الوال�ات المتحدة.

ــة  -3 ــة اللجنة الفرع�ة �لمة    19للجنة الفرع�ة، المعقودة في   935وفي الجلســــــ ــان/أبر�ل، ألقت رئ�ســــــ ن�ســــــ
ــا مجمال لعمل اللجنة الفرع�ة في دورته ــأن ظهور  قدمت فیها عرضــ ــارت إلى أن من شــ ــین. وأشــ ا الثامنة والخمســ

تكنولوج�ات جدیدة وجهات فاعلة جدیدة �معدل غیر مسـبوق أن �شـجع على مواصـلة تطو�ر التطب�قات الفضـائ�ة 
و�ز�د من التقدیر الذي تحظى �ه في أوســـاط طائفة أوســـع من الناس، وأنه ین�غي لذلك أن �شـــجع اللجنة الفرع�ة 

ة إلى تعز�ز التعاون الدولي وتعز�ز اســتخدام تكنولوج�ات الفضــاء ألغراض التنم�ة االجتماع�ة في جهودها الرام�
واالقتصـاد�ة والتصـدي للتحد�ات العالم�ة. وأشـارت أ�ضـا إلى أنه، على الرغم من تأثیر الجائحة التي تسـببت في 

اســتمرت األنشــطة الفضــائ�ة  اضــطرا�ات على نطاق لم �ســبق له مثیل في التار�خ المعاصــر في قطاعات عدیدة،
ــاء الخارجي في تحقیق خطة  ــطة الفضــــــ ــاهمة التي تقدمها أنشــــــ في التطور �اطراد. وعالوة على ذلك، فإن المســــــ

على المجتمع، وأنه  19-ال تزال هائلة، ال ســـــــ�ما �النظر إلى تأثیر جائحة �وفید  2030التنم�ة المســـــــتدامة لعام 
 عي إلى تحقیق األهداف المشــــتر�ة في الفضــــاء، التي تبین أفضــــل ســــ�كون من المهم �التالي مواصــــلة دعم الـســـ 

 ما �مكن لل�شر�ة تحق�قه معا، على نحو سلمي.

وفي الجلســــة نفســــها، ألقت مدیرة مكتب شــــؤون الفضــــاء الخارجي �لمة اســــتعرضــــت فیها العمل الذي  -4
مة المكتب في تدابیر التصــــــدي أنجزه المكتب منذ الدورة الســــــا�عة والخمســــــین للجنة الفرع�ة، �ما في ذلك مســــــاه

المنفذة على نطاق منظومة األمم المتحدة، والتوســـــع الكمي والنوعي لخدمات المكتب المقدمة  19-لجائحة �وفید
إلى الدول األعضاء، والنجاح في العمل المضطلع �ه �غرض التنفیذ االسترات�جي واله�كلي للدور المعزز للمكتب 

ــاء  تهومدیر  ــأن تنظ�م مكتب شــــــــؤون الفضــــــ داخل منظومة األمم المتحدة، �عد صــــــــدور نشــــــــرة األمین العام  �شــــــ
). وعرضــت مدیرة المكتب األولو�ات االســترات�ج�ة الحال�ة والمقررة ST/SGB/2020/1(  2020الخارجي في عام 

، �ما في ذلك من خالل صـفته إطار األمم المتحدةز دوره �بوا�ة للفضـاء في في عمل المكتب، الذي واصـل تعز�
الرئ�سـ�ة �أمانة فن�ة للجنة ولجنتیها الفرعیتین. وشـددت �اإلضـافة إلى ذلك على أن المشـار�ة العالم�ة في اللجنة 

فضــــــائ�ة مع الدول تبین طا�عها الفر�د �منصــــــة في إطار منظومة األمم المتحدة للتعاون ف�ما یتعلق �الشــــــؤون ال
المرتادة للفضــــــاء والدول الناشــــــئة في هذا المجال والدول غیر المرتادة للفضــــــاء، �ما أنها تظهر تواصــــــل اهتمام  
الجـهات المعنـ�ة ـ�الفضــــــــــــــاء ـ�التـعاون اـلدولي وتـعددـ�ة األطراف من خالل األمم المتحـدة، ـبل وتعزز هـذا االهتـمام 

 الذي نصبو إل�ه.�اعت�اره السبیل الرئ�سي لتحقیق المستقبل 

ــارت اللجنة الفرع�ة إلى أن یوم  -5 ــان/أبر�ل  12وأشــ ــاء   یوافق  2021ن�ســ ــتین لق�ام رائد الفضــ الذ�رى الســ
ــاء  ــاف الفضـ ــتكشـ ــبیل أمام اسـ ــائ�ة مأهولة على اإلطالق، مما مهد السـ ــوف�اتي یوري غاغار�ن �أول رحلة فضـ  السـ

شــارت اللجنة الفرع�ة أ�ضــا إلى أن الجمع�ة العامة أعلنت، في لما ف�ه خیر ال�شــر�ة جمعاء. وفي هذا الســ�اق، أ
ــادر في   65/271قرارها  ــان 7الصــ ــاء  12،  2011أبر�ل /ن�ســ ــر�ة إلى الفضــ ــان/أبر�ل یوما دول�ا للرحلة ال�شــ ن�ســ

ــاء لل�شـــر�ة، معیدة من ثم تأكید ــاء في تحقیق  لالحتفال ببدا�ة عصـــر الفضـ ــهام الهام لعلوم وتكنولوج�ا الفضـ اإلسـ
أهداف التنم�ة المســـتدامة وز�ادة رفاه الدول والشـــعوب و�فالة تحقیق تطلعاتها إلى الحفاظ على اســـتخدام الفضـــاء 

 الخارجي لألغراض السلم�ة.

ى الصــــعید والحظت اللجنة الفرع�ة مع األســــف وفاة لو�وش بیر�ك (تشــــ�ك�ا) وهو عالم فلك مرموق عل -6
)، 1980-1975الدولي والرئ�س الســابق لشــع�ة شــؤون الفضــاء الخارجي، التا�عة لألمانة العامة لألمم المتحدة (

 الذي أسهم بنشاط لسنوات عدیدة في أعمال اللجنة الفرع�ة واللجنة �كل.

واتفقت اللجنة الفرع�ة على أنها ما زالت تمثل مع لجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األغراض الســلم�ة  - 7
واللجنة الفرع�ة القانون�ة محفال دول�ا فر�دا مدعوما من مكتب شــــــــؤون الفضــــــــاء الخارجي ومنوطا �ه تعز�ز التعاون  

http://undocs.org/ST/SGB/2020/1
http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
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اض الســــلم�ة، وأن هذا المحفل یهیئ ســــاحة الدولي في میدان اســــتكشــــاف الفضــــاء الخارجي واســــتخداماته في األغر 
 مالئمة لمناقشة المسائل التي تؤثر تأثیرا �بیرا على مسیرة التنم�ة لدى الدول من أجل تحسین أحوال ال�شر�ة. 

و�ررت اللجنة الفرع�ة تأكید التزامها �ات�اع نهج تعاوني للمضـــــي ُقدما في اســـــتكشـــــاف الفضـــــاء الخارجي   - 8
ــاء لن ُتجنى �الكامل إال من خالل التعاون، مع �فالة   ــددت على أن فوائد علوم وتكنولوج�ا الفضـــــ ــتخدامه، وشـــــ واســـــ

تفقت اللجنة الفرع�ة على أن التعاون  مواصـلة االضـطالع �األنشـطة الفضـائ�ة ألغراض سـلم�ة. وفي ذلك الصـدد، ا 
والحوار الدولیین ســــ�كونان مقومین أســــاســــیین لتلب�ة الطل�ات المتعلقة �الفضــــاء والتصــــدي لتحد�اته �فعال�ة، ولتعز�ز  

 ة. على بلوغ األهداف العالم�ة واإلقل�م�ة والوطن� ساعد � للتنم�ة المستدامة  محر�ا االستفادة من الفضاء �اعت�اره 

ــاء  �خطــةوالحظــت اللجنــة الفرع�ــة أن األعمــال المتعلقــة  -9 " وعمل�ــات تنفیــذ تلــك الخطــة 2030"الفضـــــــــــــ
وأهداف    2030ســــــتســــــاهم في تعز�ز فوائد األنشــــــطة واألدوات الفضــــــائ�ة في تنفیذ خطة التنم�ة المســــــتدامة لعام 

 ك الفوائد.التنم�ة المستدامة وغا�اتها الواردة بها، �ما ستساهم في إذ�اء الوعي بتل

واتفقت اللجنة الفرع�ة على أن تكنولوج�ا الفضــــــــــاء ما زالت أداة ق�ِّمة لمنفعة ال�شــــــــــر�ة وتحقیق أهداف   -10
ــافر  ــرا ال غنى عنه في البنى التحت�ة العموم�ة. ولذلك �جب أن تتضــــ ــ�حت عنصــــ ــتدامة، وأنها أصــــ التنم�ة المســــ

 فوائد الفضاء وصونه لألج�ال المقبلة.الدول األعضاء في اللجنة في جهودها الرام�ة إلى ز�ادة 

ــنوات األخیرة، مع دخول  -11 ــائ�ة على نحو �بیر في الســــــ ــطة الفضــــــ والحظت اللجنة الفرع�ة تكثف األنشــــــ
 المز�د من الجهات الفاعلة في مضـــــمار الفضـــــاء ووضـــــع المز�د من األجســـــام الفضـــــائ�ة في الفضـــــاء الخارجي. 

ــت ــدد، اتفقت اللجنة على أن اسـ ــات ومعاییر  وفي هذا الصـ ــاء ممارسـ ــیق الدولیین من أجل إرسـ مرار التعاون والتنسـ
ــفاف�ة و�ناء الثقة بین مختلف الجهات الفاعلة في  ــا في الشـــ ــهم أ�ضـــ ــ�ســـ ــة، وســـ ــ�كون له أهم�ة خاصـــ ــتر�ة ســـ مشـــ

 الفضاء، مما �حد من مخاطر الحوادث والتضارب المحتمل.

ــ�كون من المهم للغا�ة  -12 ــد بها ورأت �عض الوفود أنه ســــ ــترشــــ ــاء م�ادئ �ســــ تعز�ز التعاون الدولي، و�رســــ
�شـأن انتهاج سـلو��ات مسـؤولة، وتحقیق االسـتدامة في األنشـطة الفضـائ�ة. وفي هذا الصـدد، �انت هناك حاجة 
إلى تعز�ز االلتزامات المتعهد بها بتجنب أي تدخل �حتمل أن یلحق ضــــــــــررا �اســــــــــتكشــــــــــاف الفضــــــــــاء الخارجي 

لم�ة، و�ت�سـیر الوصـول إلى الفضـاء الخارجي على نحو عادل، وتنظ�م م�ادرات من واسـتخدامه في األغراض السـ 
 شأنها تخف�ف حدة التوتر وتعز�ز الثقة المت�ادلة بین جم�ع الجهات الفاعلة في مجال الفضاء.

ــطلع به وُرئي -13 ــطة المضـــــ ــادي لألنشـــــ ــر�عة في األثر االقتصـــــ ــاء أن تزاید التنوع والز�ادة الســـــ ا في الفضـــــ
الخارجي یثیران توترات بین مختلف المســــــــــتخدمین والجهات المعن�ة، وأن هذا الوضــــــــــع یتطلب �صــــــــــورة متزایدة 
تحقیق توازن بین المصـــــالح المختلفة للمســـــتخدمین والجهات المعن�ة. وفي هذا الصـــــدد، ســـــ�كون من الضـــــروري  

مة العالم�ة إلدارة حر�ة المرور في الفضـــــــاء اســـــــتكشـــــــاف إمكان�ة مســـــــاهمة اللجنة ولجنتیها الفرعیتین في الحو�
 وتنس�قها، والدور الذي �مكن لمكتب شؤون الفضاء الخارجي االضطالع �ه في هذا الصدد.

أـنه ین�غي لعـمل اللجـنة الفرعـ�ة أن ـیدعم الـتدابیر الرامـ�ة إلى تعز�ز التـعاون اـلدولي في  �عض الوفود  ورأى  - 14
ــا  ــدد،  األنشــــــــــــــطـة الفضــــــــــــ  ئ�ـة لضــــــــــــــمـان اســــــــــــــتفـادة جم�ع شــــــــــــــعوب العـالم من تـلك األنشــــــــــــــطـة. وفي هـذا الصــــــــــــ

كان من المهم مواصــلة احترام الم�ادئ الراســخة التي �ســترشــد بها ف�ما یتعلق �أنشــطة الفضــاء الخارجي، ومنها مبدأ 
ا في ذلك القمر  اســــتكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء الخارجي على قدم المســــاواة، ومبدأ عدم تملُّك الفضــــاء الخارجي، �م 

 واألجرام السماو�ة األخرى، واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي. 

ــ�ة، أن تر�ز   -15 ــنى لها تحقیق أهدافها الرئ�ســــــــ ورأت �عض الوفود أن من المهم للجنة الفرع�ة، حتى یتســــــــ
ن الـنامـ�ة، والوـقاـ�ة  عملهـا على مجـاالت مـثل بـناء القـدرات التكنولوجـ�ة وتعز�زهـا، ونقـل التكنولوجـ�ا المالئمـة للبـلدا

من الكوارث الطب�عـ�ة والتخف�ف من عواقبهـا، وال�حوث التكنولوجـ�ة والعلمـ�ة في البـلدان الـنامـ�ة في إطـار التعـاون  
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ــاء  ــطة الفضــــ ــتدامة أنشــــ ــمان اســــ ــبیل الوحید لضــــ ــا أن الســــ الدولي. ورأت الوفود التي أعر�ت عن هذا الرأي أ�ضــــ
 دة منه لل�شر�ة قاط�ة من خالل تعز�ز التنسیق والتعاون.الخارجي هو مواصلة تحقیق المنافع المستم

ورأت �عض الوفود أن اللجنة الفرع�ة ین�غي أن تظل المحفل الرئ�ســــــــي لتعز�ز التعاون على اســــــــتخدام  -16
الفضـــــاء الخارجي في األغراض الســـــلم�ة، وأنه ین�غي في هذا الصـــــدد لمكتب شـــــؤون الفضـــــاء الخارجي والدول 

ما أكبر لتعز�ز التعاون بین بلدان الشــــــــمال والجنوب و�ذلك ف�ما بین بلدان الجنوب الذي األعضــــــــاء أن تقدم دع
یهدف إلى ت�ســــیر نقل التكنولوج�ا ف�ما بین الدول، فضــــال عن إتاحة المز�د من الفرص إلقامة صــــالت أكبر مع  

ــاط األكـاد�مـ�ة و�رامج طو�ـلة األمـد للزمـاالت اـلدراســـــــــــــــ�ة وتحقیق المزـ�د من التعـا ون ف�مـا بین المختبرات األوســــــــــــ
ــات الوطن�ة والدول�ة، �ما في ذلك  ــســـــ الوطن�ة واإلقل�م�ة ومراكز ال�حوث التا�عة لألمم المتحدة وغیرها من المؤســـــ

 في البلدان النام�ة، �شأن المسائل المتعلقة �الفضاء.

ش دورتهـا الثـامنـة وأعر�ـت اللجنـة الفرع�ـة عن امتنـانهـا للجهـات التي نظمـت الفعـال�ـات التـال�ـة على هـام -17
 والخمسین:

�عنوان "من ظالل الكواكب الخارج�ة والســــــــماء المظلمة المفقودة: حدث تثق�في   فعال�ة جانب�ة (أ) 
 "، نظمها وفد سو�سرا؛2019مقدم من م�شیل مایور ودید�ه �یلوز، الحائز�ن على جائزة نو�ل في الفیز�اء لعام 

�عنوان "محطـة األ�حـاث القمرـ�ة اـلدولـ�ة"، شــــــــــــــارك في تنظ�مـها وـفدا الصــــــــــــــین   فـعالـ�ة جـانبـ�ة (ب) 
 واالتحاد الروسي؛

 الجولة السادسة"، نظمها وفد ال�ا�ان.   - حلقة دراس�ة ش�ك�ة لألسئلة واألجو�ة �عنوان "كیبو�یوب   (ج)  
  

 برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضائ�ة  - ثان�اً  
من جــدول األعمــال، المعنون  4، نظرت اللجنــة الفرع�ــة في البنــد 75/92امــة وفقــا لقرار الجمع�ــة العــ  -18

 "برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضائ�ة".

ــ�ا و�یرو   4وألقى �لمة في إطار البند  -19 ــرائیل و�ندون�ســـــ ــي و�ســـــ من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروســـــ
ــا �لمات تتعلق بهذا وال ــاء أخرى أ�ضــــــ ــین والهند وال�ا�ان. وأثناء الت�ادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضــــــ صــــــ

 البند. واستمعت اللجنة الفرع�ة إلى العروض اإل�ضاح�ة العلم�ة والتقن�ة التال�ة:

ط الهادئ "الذ�رى الخامسة للمر�ز اإلقل�مي لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضاء في آس�ا والمح� (أ) 
 "، قدمه ممثل الصین؛19-ومكافحة فیروس �وفید

"البرنامج التعاوني لمكتب شـــؤون الفضـــاء الخارجي ومعهد �یلد�ش للر�اضـــ�ات التطب�ق�ة في  (ب) 
 )"، قدمه ممثل االتحاد الروسي.ISONscopeإطار م�ادرة إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجم�ع (

  
 المتحدة للتطب�قات الفضائ�ةأنشطة برنامج األمم  -ألف 

، �أنشـــطة بناء القدرات المنجزة 82/ 74أن الجمع�ة العامة أقرت، في قرارها  إلى اللجنة الفرع�ة أشـــارت -20
فر�دة للدول األعضـــاء، وال ســـ�ما البلدان في إطار برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضـــائ�ة، والتي وفرت منافع 

 النام�ة، المشار�ة في تلك األنشطة.

ــارت  - 21 ــین    2021أن عام  إلى  اللجنة الفرع�ة مع التقدیر    وأشـــــ ــنو�ة الخمســـــ ــادف الذ�رى الســـــ بدء عمل  ل �صـــــ
برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضـائ�ة، وأقرت في هذا الصـدد �اإلسـهام الفر�د والمسـتمر للبرنامج في تعز�ز ودعم  

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
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أنشــــــطة بناء القدرات التي تضــــــطلع بها الدول األعضــــــاء، وال ســــــ�ما الدول الحدیثة العهد �ارت�اد الفضــــــاء. وفي هذا  
 وري الذي یؤد�ه مكتب شؤون الفضاء الخارجي في تنفیذ البرنامج. الصدد، سلمت اللجنة الفرع�ة �الدور المح 

ن�سـان/أبر�ل، َأْطلَعت مدیرة مكتب شـؤون الفضـاء الخارجي اللجنة   19، المعقودة في 935وفي الجلسـة  -22
 الفرع�ة على حالة األنشطة التي �ضطلع بها المكتب في إطار برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضائ�ة.

التال�ة منذ دورتها الســا�قة من مســاهمات  المانحة حظت اللجنة الفرع�ة مع التقدیر ما قدمته الجهات وال -23
نقد�ة وعین�ة، شــــملت إعارة موظفین دون مقابل ألنشــــطة المكتب: شــــر�ة إیر�اص للدفاع والفضــــاء؛ ووزارة النقل 

ــؤون األور  ــر�ة واالبتكار والتكنولوج�ا االتحاد�ة؛ والوزارة االتحاد�ة للشـــــ ــا؛ وشـــــ ؛ Avio S.p.Aو��ة والدول�ة للنمســـــ
ــین�ة للرحالت  ــغرى؛ والو�الة الصـ ــائ�ة التطب�ق�ة والجاذب�ة الصـ والقوات الجو�ة البراز�ل�ة؛ ومر�ز التكنولوج�ا الفضـ
الفضــائ�ة المأهولة؛ و�دارة الفضــاء الوطن�ة الصــین�ة؛ ومدینة غراتس، النمســا؛ وو�الة الفضــاء األورو��ة؛ وجامعة 

)، Instituto de Astrofísica de Canariasللتكنولوج�ا، النمســـــــا؛ ومعهد جزر الكناري للفیز�اء الفلك�ة ( غراتس
ــا؛  ــاء الجوي؛ وهیئة یوانیوم لل�حوث، النمســ ــتكشــــاف الفضــ ــ�ان�ا؛ واالتحاد الفلكي الدولي؛ والو�الة ال�ا�ان�ة الســ إســ

وم الروسـ�ة؛ ومعهد �یوشـو للتكنولوج�ا، ال�ا�ان؛ وجائزة ومعهد �یلد�ش للر�اضـ�ات التطب�ق�ة التا�ع ألكاد�م�ة العل
 األمیر سلطان بن عبد العز�ز العالم�ة للم�اه؛ ومؤسسة سییرا ن�فادا.

، ـمذ�رات تـفاهم واتـفاـقات تمو�ل  2020والحـظت اللجـنة الفرعـ�ة أن المكـتب أبرم، مـنذ دورتـها األخیرة في ـعام   - 24
لقة ببناء القدرات، التي شـملت تنفیذ برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضـائ�ة.  واتفاقات إطار�ة في سـ�اق أنشـطته المتع 

ــاء األورو��ة؛   ــغرى؛ وو�الة الفضــ ــائ�ة التطب�ق�ة والجاذب�ة الصــ ــًا اتفاقات مع مر�ز التكنولوج�ا الفضــ ومدد المكتب أ�ضــ
ــاء الجوي؛ ومعهد �یلد�ش ل  ــاف الفضــــ ــتكشــــ ــ�ات التطب�ق�ة؛ ووزارة العلوم  وحكومة منغول�ا؛ والو�الة ال�ا�ان�ة الســــ لر�اضــــ

 والتكنولوج�ا واالبتكار �البراز�ل؛ وجائزة األمیر سلطان بن عبد العز�ز العالم�ة للم�اه. 

شـــــؤون الفضـــــاء الخارجي یواصـــــل تعاونه مع حكومة ال�ا�ان،   وأحاطت اللجنة الفرع�ة علمًا �أن مكتب -25
ــو للتكنولوج�ا، لعمل ترتی�ات   ــتقبل لطالب من من خالل معهد �یوشـــــ ــ�ة طو�لة األمد في المســـــ لتوفیر منح دراســـــ

البلدان النام�ة ضـــمن إطار البرنامج المشـــترك بین األمم المتحدة وال�ا�ان �شـــأن الزماالت الدراســـ�ة الطو�لة األمد 
ــًا عمله التعاوني مع معهد البولیتكن�ك في تور�ن   وفي مجال تكنولوج�ات الســـــواتل النانو�ة. وواصـــــل المكتب أ�ضـــ

ــامل و�عادة   ــ�ة الطو�لة األمد لتجدید شــ ــتیر وللمنح الدراســ ــاع برنامج�ه لدرجة الماجســ �إ�طال�ا لتقی�م إمكان�ة إخضــ
ــلة بنظام غالیلیو وغیره  ــافة عناصـــر جدیدة ذات صـ ــمولة و�ضـ ــ�ع نطاق المجاالت المشـ تنظ�مهما عن طر�ق توسـ

 من النظم العالم�ة لسواتل المالحة وتطب�قاتهما.

ــلةوأحاطت ا -26 ــلسـ ــ�ة تا�ع لمكتب  للجنة الفرع�ة علمًا �سـ ــقاط، وهي برنامج زماالت دراسـ تجارب برج اإلسـ
شــــــؤون الفضــــــاء الخارجي، ُینفَّذ �التعاون مع مر�ز التكنولوج�ا الفضــــــائ�ة التطب�ق�ة والجاذب�ة الصــــــغرى والمر�ز  

ــغرى � ــوا الجاذب�ة الصــــــ ــاء الجوي، حیث �مكن للطالب أن یدرســــــ ــؤون الفضــــــ إجراء تجارب في برج األلماني لشــــــ
ــا�عـة لبرـنامج الزمـاالت، ـفاز �منحـة الزمـاـلة فر�ق من الجـامعـة البول�فـ�ة الكـاثول�كـ�ة  لإلســـــــــــــــقاط. وفي اـلدورة الســــــــــــ

)Universidad Católica Boliviana .بـدولـة بول�ف�ـا المتعـددة القوم�ـات، من خالل عمل�ـة اخت�ـار تنـافســــــــــــــ�ـة (
ــ�اط/فبرایر  صـــــدرو  ــقاط، وتحدد اإلعالن عن الف  2021في شـــ ــلة تجارب برج اإلســـ ــلســـ رص في الدورة الثامنة لســـ

 .2021حز�ران/یون�ه  30الموعد األقصى لتقد�م الطل�ات في 

والحظت اللجنة الفرع�ة اســتمرار التعاون بین مكتب شــؤون الفضــاء الخارجي وحكومة ال�ا�ان في تنفیذ  -27
نم�طة التجارب ال�ا�ان�ة "كیبو"، المعروفة �اســم  برنامجهما التعاوني المشــترك �شــأن إطالق ســواتل �یو�ســات من

"كیبو�یوب"، في محطة الفضــاء الدول�ة، �التعاون مع الو�الة ال�ا�ان�ة الســتكشــاف الفضــاء الجوي. وأطلق الفائز 
ــم " ــات �اســــــــ ــواتل �یو�ســــــــ ــاتل له من ســــــــ " في Quetzal-1الثاني في البرنامج، وهو فر�ق من غوات�ماال، أول ســــــــ

. وسـتطَلق سـواتل �یو�سـات التي تطورها أفرقة من إندون�سـ�ا وجمهور�ة مولدوفا ومور�شـیوس،  2020ن�سـان/أبر�ل 
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وهي أفرـقة اختیرت للجولتین الـثالـثة والرا�عـة من البرـنامج، �عـد الجولتین األولیین. وأُعلن االختـ�ار النهـائي للجوـلة 
ي ألمر�كا الوسـطى. و�هدف هذا البرنامج ، وفاز بها النظام التكامل2020�انون األول/د�سـمبر   10الخامسـة في 

ــمن إطار م�ادرة  ــاء وتطب�قاتها ضـــــــ التعاوني إلى تعز�ز التعاون الدولي و�ناء القدرات في مجال تكنولوج�ا الفضـــــــ
تكنولوج�ا ارت�اد اإلنســـان للفضـــاء، بتوفیر الفرص للمؤســـســـات التعل�م�ة وال�حث�ة في البلدان النام�ة لنشـــر ســـواتل 

 ة �یبو.كیو�سات من نم�ط

والحظت اللجنة الفرع�ة اســــــتمرار التعاون بین مكتب شــــــؤون الفضــــــاء الخارجي وحكومة الصــــــین، من   -28
خالل الو�الة الصــــین�ة للرحالت الفضــــائ�ة المأهولة، في تنفیذ م�ادرة التعاون بین األمم المتحدة والصــــین �شــــأن 

بل ال وصــــول إلى الفضــــاء للجم�ع. و�هدف هذا اســــتخدام محطة الفضــــاء الصــــین�ة، ضــــمن إطار م�ادرة إتاحة ســــُ
ــة إلجراء تجار�هم  ــرافي إلى تزو�د العلماء من مختلف أنحاء العالم �فرصـــــ ــتشـــــ ــلوب التعاوني المبتكر واالســـــ األســـــ
الخاصــة على متن محطة الفضــاء الصــین�ة، مما �فتح �اب المشــار�ة في أنشــطة اســتكشــاف الفضــاء أمام جم�ع  

بناء القدرات في مجال علوم وتكنولوج�ا الفضاء. و�انت الفرصة األولى إلجراء البلدان و�ستحدث نموذجًا جدیدًا ل
ــا البلدان النام�ة.  ــوصـــ ــاء، وخصـــ ــین�ة متاحة لجم�ع الدول األعضـــ ــاء الصـــ تجارب علم�ة على متن محطة الفضـــ

لمحطة و�نت�جة لعمل�ة تقد�م الطل�ات والمخایرة بینها، وقع االخت�ار على تســـــــــــــعة مشـــــــــــــار�ع لتنفیذها على متن ا
دولة من الدول   17من مؤســــســــة  23الفضــــائ�ة الصــــین�ة في الدورة األولى. وتشــــارك في هذه المشــــار�ع التســــعة 

 ��ة.في منطقة آس�ا والمح�ط الهادئ ومن أورو�ا وأفر�ق�ا وأمر�كا الشمال�ة وأمر�كا الجنو األعضاء 

ــلة تجارب الجاذب�ة المفرطة -29 ــلســ )، وهي برنامج زماالت HyperGES( وأحاطت اللجنة الفرع�ة علمًا �ســ
دراس�ة تا�ع لمكتب شؤون الفضاء الخارجي وُ�نفَّذ �التعاون مع و�الة الفضاء األورو��ة. وفي إطار هذا البرنامج، 
�مكن للطالب التوصــل إلى فهم أفضــل لتأثیر الجاذب�ة على النظم ووصــف ذلك التأثیر �إجراء تجارب في مرفق 

القطر الكبیر، الكـائن في مقر المر�ز األورو�ي ل�حوث وتكنولوج�ـا الفضـــــــــــــــاء التـا�ع  أجهزة الطرد المر�زي ذات
ــاء األورو�ـ�ة، اـلذي �قع في نوردـفاـ�ك، هولـندا. وأُعلن في حز�ران/یونـ�ه  عن الـفائز ـ�الزـماـلة  2020لوـ�اـلة الفضــــــــــــ

ــلة الجاذب�ة المفرطة، واختیر فر�ق من جامعة ماهیدول ف ــلســــ ــ�ة األولى في إطار ســــ ي تایلند على أســــــاس  الدراســــ
)، وهو ن�ـات مـائي. watermealالمقترح الـذي قـدمـه لـدراســـــــــــــــة آثـار الجـاذب�ـة المفرطـة على ن�ـات دقیق المـاء (

 و�عكف الفر�ق حال�ًا على تطو�ر تجر�ته.

وأحاطت اللجنة الفرع�ة علمًا ببرنامج المســـــــاعدة التقن�ة المشـــــــترك بین األمم المتحدة وشـــــــر�ة إیر�اص  -30
للدفاع والفضــــــاء �شــــــأن منصــــــة برتولومیو الخارج�ة الموجودة على متن محطة الفضــــــاء الدول�ة. و�ت�ح البرنامج 

ــاف حموال ــتضـ ــ�ة، ألن تسـ ــاء، من خالل عمل�ة اخت�ار تنافسـ ــة للدول األعضـ ــطة الحجم الفرصـ ــغیرة ومتوسـ ت صـ
على منصــة برتولومیو، وســیتلقى الفائز الذي �قع عل�ه االخت�ار طائفة شــاملة من خدمات ال�عثات توفرها شــر�ة 

ــر�ن األول/أكتو�ر  ــدر اإلعالن األول عن الفرص في تشـــــ ــاء. وصـــــ ــُ�علن عن    2019إیر�اص للدفاع والفضـــــ وســـــ
 .2021الفائز�ن في الر�ع الثاني من عام 

) الذي Vega-Cســـــــي (-مر��ة اإلطالق ف�غا ج التعاون �اســـــــتخداماطت اللجنة الفرع�ة علمًا ببرناموأح -31
ــة، من خالل عملـ�ة تـنافســـــــــــــــ�ة، Avio S.p.Aینـفذ ـ�التعـاون مع شــــــــــــــر�ـة  . و�هـدف البرـنامج إلى إـتاحـة الفرصــــــــــــ

 تمن حجم الثالث وحدا  للمؤسـسـات التعل�م�ة وال�حث�ة في البلدان النام�ة التي طورت سـاتًال من سـواتل �یو�سـات
)3U .ــاتل في المدار ــدر اإلعالن األول عن ) أو أقل، أن تطلق ذلك الســـ في تشـــــر�ن األول/أكتو�ر  الفرص وصـــ

 .2021ن�سان/أبر�ل  4في مؤخرًا  تقد�مال �ابوأغلق  2020

) الذي ینـفذه مكتب ISONscopeالتلســــــــــــــكو�ات ( وأحاطت اللجـنة الفرعـ�ة علـمًا ببرنامج التـعاون لتوفیر -32
شــــؤون الفضــــاء الخارجي �التعاون مع معهد �یلد�ش للر�اضــــ�ات التطب�ق�ة. و�هدف البرنامج إلى تهیئة الفرصــــة 
للمؤســــــســــــات األكاد�م�ة وال�حث�ة، من خالل عمل�ة تنافســــــ�ة، لتلقي تلســــــكو�ات صــــــغیرة وما یرت�ط بها من بناء 
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، وتحدد الموعد  2021عن الفرص في �انون الثاني/ینایر  القدرات في مجال علم الفلك. وصــــــدر اإلعالن األول
 .2021أ�ار/مایو  1األقصى لتقد�م الطل�ات في 

وواصـلت اللجنة الفرع�ة اإلعراب عن قلقها إزاء اسـتمرار محدود�ة الموارد المال�ة المتاحة لتنفیذ أنشـطة   -33
ــطلع بها المكتب، �ما في ذلك الموارد المتاح ــائ�ة، بناء القدرات التي �ضـ ة لبرنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضـ

 وناشدت الدول األعضاء أن تقدم الدعم من خالل التبرعات.

والحظت اللجنة الفرع�ة أن البرنامج یواصــــل تنفیذ م�ادرة "إتاحة ســــبل الوصــــول إلى الفضــــاء للجم�ع"،   -34
لفضــــاء، وتت�ح للشــــر�اء فرصــــًا �حث�ة التي تر�ز على تطو�ر قدرات الدول األعضــــاء على االســــتفادة من منافع ا

لتطو�ر التكنولوج�ات الالزمة إلرســــال معدات إلى الفضــــاء، و�مكان�ة الوصــــول إلى مرافق أرضــــ�ة ومدار�ة فر�دة 
ــائ�ة وتلقي  ــول إلى الب�انات الفضـــــــ ــغر�ة، و�مكان�ة الوصـــــــ من نوعها �غ�ة إجراء تجارب في مجال الجاذب�ة الصـــــــ

 ي ذلك الب�انات الفلك�ة.التدر�ب على استخدامها، �ما ف

ــًا أن البرـنامج المـذ�ور یهـدف، من خالل التعـاون اـلدولي، إلى الترو�ج   -35 والحظـت اللجـنة الفرعـ�ة أ�ضــــــــــــ
ــتدامة في البلدان  ــاد�ة واالجتماع�ة المســـــ ــائ�ة ألغراض التنم�ة االقتصـــــ ــتخدام التكنولوج�ات والب�انات الفضـــــ الســـــ

ت على اســــــتخدام تكنولوج�ا الفضــــــاء في تلك البلدان؛ وتوع�ة متخذي النام�ة، عن طر�ق إنشــــــاء أو تدع�م القدرا
القرارات �شـــــــأن نجاعة التكلفة والمنافع اإلضـــــــاف�ة التي �مكن الحصـــــــول علیها من تلك التكنولوج�ات والب�انات؛ 

 وتعز�ز أنشطة التواصل من أجل إذ�اء الوعي بتلك المنافع.

ضــــــمن    2020اللجنة الفرع�ة �ذلك إلى األنشــــــطة التال�ة التي اضــــــطلع بها المكتب في عام  وأشــــــارت -36
 إطار برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضائ�ة، �التعاون مع دول أعضاء ومنظمات دول�ة:

تسـخیر تطب�قات الفضـاء ألغراض الندوة المشـتر�ة بین األمم المتحدة والنمسـا حول موضـوع " (أ) 
إلى  1من أهداف التنم�ة المسـتدامة: العمل المناخي"، التي ُعقدت في غراتس، النمسا، في الفترة من   13الهدف 

 )؛A/AC.105/1231( 2020أیلول/سبتمبر  3

ــوع   (ب)   ــ�ان�ا حول موضـــــــــــ ــتر�ة بین األمم المتحدة واالتحاد الفلكي الدولي و�ســـــــــــ  حلقة العمل المشـــــــــــ
ــماوات حالكة هادئة من أجل العلم والمجتمع" "  ــر�ن األول/   9إلى   5، التي عقدت عبر اإلنترنت في الفترة من ســـ   تشـــ

ات المنبثقة عن حلقة العمل �شـــــأن المجموعات الســـــاتل�ة، والضـــــوء االصـــــطناعي  . وُجمعت التوصـــــ� 2020أكتو�ر 
لیًال، واإلشــارات الرادیو�ة، في ورقة اجتماعات مقدمة من إثیو��ا واألردن و�ســ�ان�ا وســلوفاك�ا وشــیلي واالتحاد الفلكي  

 ). A/AC.105/C.1/2021/CRP.17الدولي ( 

لبناء القدرات،   فعال�ات زال ینظم،   شــــؤون الفضــــاء الخارجي نظم، أو ما وُأبلغت اللجنة الفرع�ة �أن مكتب  - 37
�ما في ذلك ضــمن إطار برنامج األمم المتحدة للتطب�قات الفضــائ�ة، مع حكومات �ل من إســ�ان�ا واإلمارات العر��ة 

. ومن المقرر أن تشــــــــــمل تلك المتحدة والبراز�ل وغانا ومنغول�ا والنمســــــــــا، و�ذلك مع االتحاد الدولي للمالحة الفلك�ة 
الفعال�ات المزمع عقدها في المســــتقبل القر�ب المواضــــ�ع التال�ة: الحلول الفضــــائ�ة لعلم الفلك وحما�ة مرافق الرصــــد 
ــاء؛ و�ناء القدرات في مجال تكنولوج�ا   ــواتل المالحة؛ وطقس الفضــ الفلكي؛ و�دارة الموارد المائ�ة؛ والنظم العالم�ة لســ

ــائ�ة. وأحاطت اللجنة الفرع�ة علمًا �أن المكتب ســــــــــ�قدم إلى اللجنة الفرع�ة في دورتها  الفضــــــــــاء والتطب�قا  ت الفضــــــــ
 . الفعال�ات ، تقار�ر ومعلومات إضاف�ة عن تلك  2022التاسعة والخمسین، عام 

ـقات والحظـت اللجـنة الفرعـ�ة أـنه، إلى جـاـنب مـا عـقدـته األمم المتحـدة من مؤتمرات ودورات ـتدر�بـ�ة وحل -38
، نفَّذ مكتب شــــــؤون الفضــــــاء 2021وما تزمع عقده منها في عام   2020عمل وحلقات دراســــــ�ة وندوات في عام 

 الخارجي أنشطة أخرى أو �خطط لتنفیذ أنشطة أخرى ضمن إطار هذا البرنامج، مع التر�یز على ما یلي:
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ز اإلقل�مـ�ة لـتدر�س علوم  تـقد�م اـلدعم لجهود بـناء الـقدرات في البـلدان الـنامـ�ة من خالل المراك (أ) 
 وتكنولوج�ا الفضاء، المنتس�ة إلى األمم المتحدة؛

تدع�م برنامجه الخاص �الزماالت الدراســـــــــ�ة الطو�لة األمد �حیث �شـــــــــمل توفیر الدعم لتنفیذ  (ب) 
 مشار�ع رائدة؛

 ضمان مراعاة المنظور الجنساني في جم�ع أنشطته؛ (ج) 

 ة الفضائ�ة؛تعز�ز مشار�ة الش�اب في األنشط (د) 

 تعز�ز إمكان�ة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الفضاء؛ (ه) 

دعم أو اســتهالل مشــار�ع رائدة �متا�عة ألنشــطة البرنامج في مجاالت االهتمام ذات األولو�ة  (و) 
 لدى الدول األعضاء؛

تحـدة تـقد�م المشــــــــــــــورة التقنـ�ة، عـند الطـلب، إلى الدول األعضــــــــــــــاء وهیـئات منظومة األمم الم (ز) 
 وو�االتها المتخصصة و�لى المنظمات الوطن�ة والدول�ة المعن�ة؛

 تحسین إمكان�ة الوصول إلى الب�انات والمعلومات األخرى ذات الصلة �الفضاء؛ (ح) 

 تطبیق نهج متكامل ومتعدد القطاعات �شأن األنشطة، حسب االقتضاء. (ط) 

أبرز أنشــــــطة المراكز اإلقل�م�ة لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضــــــاء،  إلى  أ�ضــــــاً اللجنة الفرع�ة وأشــــــارت  -39
�اللغة اإلنكلیز�ة؛ -المنتسـ�ة إلى األمم المتحدة، وهي: المر�ز اإلقل�مي األفر�قي لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضـاء

علوم وتكنولوج�ا �اللغة الفرنســـــــــ�ة؛ ومر�ز تدر�س  -والمر�ز اإلقل�مي األفر�قي لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضـــــــــاء
ــاء في أمر�كا الالتین�ة  ــ�ا والمح�ط الهادئ؛ والمر�ز اإلقل�مي لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضـــــــــ ــاء في آســـــــــ الفضـــــــــ

ي؛ والمر�ز اإلقل�مي لـتدر�س علوم وتكنولوجـ�ا الفضــــــــــــــاء لغر�ي آســـــــــــــــ�ا؛ والمر�ز اإلقل�مي لـتدر�س علوم والـكار�ب
 الصین).وتكنولوج�ا الفضاء في آس�ا والمح�ط الهادئ (

�ـالمعلومـات التي قـدمهـا االتحـاد الروســــــــــــــي والتي تفیـد �ـأن البلـد �جري   وأحـاطـت اللجنـة الفرع�ـة علمـاً  -40
لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضــاء،  مشــاورات ضــمن شــ�كة من المؤســســات التعل�م�ة القتراح إنشــاء مر�ز إقل�مي

اكز إقل�م�ـة أخرى من هـذا القبیـل في تقـد�م تـا�ع لألمم المتحـدة، حیـث أعرب عن اســــــــــــــتعـداده للتعـاون مع أي مر 
 درجة تعل�م�ة عال�ة الجودة في علوم وتكنولوج�ات الفضاء.

  
 التعاون اإلقل�مي واألقال�مي -�اء 

ــارت  - 41 ــددت، في قرارها إلى اللجنة الفرع�ة  أشـــــــــــ ، على أن التعاون على 82/ 74أن الجمع�ة العامة قد شـــــــــــ
الصــــعیدین اإلقل�مي واألقال�مي في مجال األنشــــطة الفضــــائ�ة أمر أســــاســــي لتدع�م االســــتخدامات الســــلم�ة للفضــــاء  

ــهام في تنفیذ خطة التن  ــائ�ة، واإلسـ ــاء في تنم�ة قدراتها الفضـ ــاعدة الدول األعضـ ــتدامة لعام الخارجي، ولمسـ م�ة المسـ
. وتحق�قـًا لهـذه الغـاـ�ة، طلبـت الجمع�ـة العـامـة إلى المنظمـات اإلقل�م�ـة المعن�ـة وأفرقـة الخبراء التـا�عـة لهـا أن 2030

ــدد،   ــادرة عن المؤتمرات اإلقل�م�ة. وفي هذا الصـــ ــ�ات الصـــ ــاعدة الزمة لتمكین البلدان من تنفیذ التوصـــ تقدم أي مســـ
 إلى أهم�ة مشار�ة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جم�ع م�ادین العلوم والتكنولوج�ا.  الجمع�ة العامة  أشارت 

ــافت مؤتمر الق�ادات األفر�ق�ة الثامن   أناللجنة الفرع�ة  والحظت -42 ــتضـ ــاد�ة ألفر�ق�ا قد اسـ اللجنة االقتصـ
ــوع "آفاق وتحد�ات التنم�ة  ــتدامة، حول موضـــــ ــاء ألغراض التنم�ة المســـــ ــخیر علوم وتكنولوج�ا الفضـــــ ــأن تســـــ �شـــــ

مســـتقبل . وســـُ�عقد المؤتمر في ال2019 �انون األول/د�ســـمبر 4إلى   2الفضـــائ�ة األفر�ق�ة"، في أد�س أ�ا�ا، من 

http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
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مرة �ل ســــــنتین؛ وســــــوف تســــــتضــــــ�ف و�الة الفضــــــاء الوطن�ة لجنوب أفر�ق�ا المؤتمر المقبل في دیر�ان، جنوب 
 .2021أفر�ق�ا، �حلول نها�ة تشر�ن األول/أكتو�ر 

" تأجل 2020والحظت اللجنة الفرع�ة أ�ضــــًا أن المؤتمر الدولي المعنون "الفضــــاء والتنم�ة المســــتدامة  -43
العالم�ة، وســــُ�عقد في �ل�ة العلوم الفیز�ائ�ة والر�اضــــ�ات �جامعة شــــیلي في تموز/یول�ه   19-فیدجائحة �و ل  نت�جة

. و�هدف هذا المؤتمر إلى اإلسـهام في دراسـة ومناقشـة أر�عة مواضـ�ع، هي: الفرص التي تت�حها األنشـطة 2021
ــاء؛ واالبتكا ــائ�ة والتحد�ات التي تطرحها؛ وتطو�ر علوم وتكنولوج�ا الفضــ ــتخدام الفضــ ــناع�ة؛ واســ ر والتنم�ة الصــ

 الفضاء �تحد عالمي ومساهمته في التنم�ة المستدامة.

والحظت اللجنة الفرع�ة �ذلك أن الدورة الســــــادســــــة والعشــــــر�ن للملتقى اإلقل�مي لو�االت الفضــــــاء في آســــــ�ا   - 44
ناغو�ا، ال�ا�ان،    والمح�ط الهادئ حول موضــوع "توثیق مختلف الصــالت من أجل عصــر فضــائي جدید" قد ُعقدت في 

. وتأجلت الدورة الســا�عة والعشــرون للملتقى، التي �ان مقررًا أن تعقد في  2019تشــر�ن الثاني/نوفمبر    29إلى    26من  
ــافة إلى ذلك، أحاطت  2021، وســــوف ُتعقد في فییت نام في الر�ع الثالث من عام  2020الر�ع الثالث من عام   . و�ضــ

ــ�ـا والمح�ط الهـادئ عقـد   اللجنـة الفرع�ـة علمـًا �ـأن الملتقى  في تشـــــــــــــر�ن    فعـال�ـة اإلقل�مي لو�ـاالت الفضــــــــــــــاء في آســـــــــــ
"  2020�عنوان "الملتقى اإلقل�مي لو�االت الفضــــاء في آســــ�ا والمح�ط الهادئ عبر اإلنترنت عام    2020الثاني/نوفمبر  

 )APRSAF Online 2020  الفضاء". ) حول موضوع "تخطي المسافات لتشارك الرؤى �شأن 

ــة  والحظـــت -45 ــة الفرع�ـ ــادئ وافق،   أن مجلساللجنـ ــا والمح�ط الهـ ــ�ـ ــاون الفضــــــــــــــــائي آلســــــــــــ ــة التعـ  منظمـ
، على خطة تنم�ة األنشــطة 2020في االجتماع الرا�ع عشــر لمجلس المنظمة المعقود في �انون األول/د�ســمبر 

لخطـــة على تعز�ز قـــدرات الـــدول ترات�ج�ـــة لت األهـــداف االـســـــــــــــ . ور�ز 2030-2021التعـــاون�ـــة للمنظمـــة للفترة 
األعضـــــاء في المنظمة، و�ذلك البلدان في منطقة آســـــ�ا والمح�ط الهادئ، على اســـــتخدام الفضـــــاء الخارجي في 

 األغراض السلم�ة، في مجاالت من بینها علوم الفضاء وتكنولوج�ا الفضاء وتطب�قاتها.

 


	مشروع التقرير
	أولاً- مقدمة
	جيم- الكلمات العامة
	ثانياً- برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
	ألف- أنشطة برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
	باء- التعاون الإقليمي والأقاليمي

