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أولا -مقدمة
-1

عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،التابعة للجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األغراض الســلمية،

دورتها الثامنة والخمســين في مبتا األمم المتحدة بفيينا ،في الفترة من  19إلى  30نيســان/أبريل  ،2021بشــبل

هجين (عن طريق المشاركة حضوريا وعبر اإلنترنت) ،تحت رئاسة ناتاليا أرشينار (سويسرا).
-2

وعقدت اللجنة الفرعية  20جلسة.

ألف -الحضور
-3

حض ـ ـ ـ ــر الدورة ممثلو الدول ال 77التالية األعض ـ ـ ـ ــاء في اللجنةا االتحاد الروس ـ ـ ـ ــي ،إثيو يا ،أذر يجان،

األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،إس ـ ــبانيا ،أس ـ ــتراليا ،إس ـ ـرائيل ،إ،وادور ،ألمانيا ،اإلمارات العر ية المتحدة ،إندونيس ـ ــيا،

أوروغواي ،أوكرانيا ،إيران (جمهورية -اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية) ،إيطاليا ،باراغواي ،با،سـ ـ ـ ـ ـ ــتان ،البحرين ،الب ار يل ،البرت ال،

بلجيبا ،بل اريا ،بولندا ،بيرو ،تايلند ،تركيا ،تش ـ ـ ـ ــيبيا ،تونس ،الجزائر ،الجمهورية الدومينيبية ،الجمهورية العر ية

الس ـ ـ ــورية ،جمهورية كوريا ،جنوب أفريقيا ،الدانمرك ،رومانيا ،س ـ ـ ــري النكا ،الس ـ ـ ــلفادور ،س ـ ـ ــلوفا،يا ،س ـ ـ ــن افورة،

السـ ــودان ،السـ ــويد ،سـ ــويس ـ ـرا ،شـ ــيلي ،الصـ ــين ،الع ار ُ ،عمان ،فرنسـ ــا ،الفلبين ،فنزويال (جمهورية–البوليفارية)،
فنلندا ،قبرص ،قطر ،كندا ،كو ا ،كوسـ ـ ـ ـ ـ ــتاريبا ،كولومبيا ،كينيا ،لبنان ،لكسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،ماليزيا ،مصـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الم رب،
المبس ـ ـ ــيك ،المملكة العر ية الس ـ ـ ــعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ــمالية ،النرويج ،النمس ـ ـ ــا،

نيباراغوا ،نيو يلندا ،الهند ،هن اريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريبية ،اليابان ،اليونان.
-4

وحض ـ ـ ـ ـ ــر الدورة مراقبون عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومنظمة الطيران المدني الدولي،

واالتحـاد الـدولي لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،ومنظمـة األمم المتحـدة للتنميـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعيـة ،ومعهـد األمم المتحـدة لبحوث نزع

السالح ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومبتا شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة.

وحض ـ ـ ـ ــر الدورة مراقبون عن االتحاد األورو ي ،بص ـ ـ ـ ــفته مراقباً دائماً لدى اللجنة ،ووفقاً لقرار الجمعية
-5
العامة .276/65
-6

وحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـدورة مراقبون عن المنظمـات الحبوميـة الـدوليـة التـاليـة التي لهـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة الم ارقـا الـدائم لـدى

اللجنةا منظمة التعاون الفض ــائي اس ــيا والمحيد الهادر ،المرص ــد الجنو ي األورو ي ،وكالة الفض ــاء األورو ية،
المنظمة األورو ية لالتصــاالت الســاتلية ،الشــببة اإلســالمية المشــتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضــاء ،المنظمة الدولية

لالتصاالت الفضائية (إنترسبوتنيك) ،المركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا.
-7

وحض ـ ـ ـ ــر الدورة مراقبون عن الش ـ ـ ـ ــببة الدولية لانذار بخطر الكويببات والفريق االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــاري المعني

-8

وحضـ ـ ـ ــر الدورة مراقبون عن المنظمات غير الحبومية التالية التي لها صـ ـ ـ ــفة مراقا دائم لدى اللجنةا

بتخطيد البعثـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـ ــة ،وفق ـ ـاً لمـ ــا اتفقـ ــت عليـ ــه اللجنـ ــة الفرعيـ ــة في دورتهـ ــا الثـ ــالثـ ــة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
( ،A/AC.105/1109الفقرة .)182
منظمة كانيوس الدولية ،لجنة أبحاث الفضـ ــاء ،المؤسـ ـسـ ــة األورو ية للعلوم تمثلها لجنة علوم الفضـ ـ اء األورو ية؛

منظمة " ،"For All Moonkindالرابطة الدولية لتعزيز األمان في الفض ـ ـ ـ ـ ــاء ،االتحاد الدولي للمالحة الفلكية،

االتحاد الفلكي الدولي ،المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ،جامعة الفض ـ ــاء الدولية ،رابطة القرية القمرية ،الجمعية

الفضــائية الوطنية ،جائزة األمير ســلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه ،اللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشــمســية

األرضــية ،مؤسـســة العالم اامن ،المجلس االســتشــاري لجيل الفضــاء ،االتحاد الجامعي العالمي لهندســة الفضــاء،

رابطة أسبوع الفضاء العالمي.
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-9

وترد في الوثيقــة  A/AC.105/C.1/2021/INF/50قــائمــة ب ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاء ِّ
ممثلي الــدول وهيئــات األمم

-10

وأبل ــت األمــانــة اللجنــة الفرعيــة بطلبي االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــام إلى عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة اللجنــة المقــدمين من بن الدي

المتحدة وسائر المنظمات الدولية التي حضرت الدورة.

( )A/AC.105/C.1/2021/CRP.3وسـ ــلوفينيا ( ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.22اللذين من المقرر أن
تنظر فيهما اللجنة أثناء دورتها الرابعة والستين في عام .2021

-11

وأبل ت األمانة اللجنة الفرعية أيض ـ ــا بطلبي الحص ـ ــول على ص ـ ــفة المراقا الدائم لدى اللجنة المقدمين

من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) ( )A/AC.105/C.1/2021/CRP.9والمؤسـ ـسـ ــة القمرية

المفتوحـة ( ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.11اللـذين من المقرر أن تنظر فيهمـا اللجنـة أثنـاء دورتهـا الرابعـة
والستين في عام .2021

باء -إقرار جدول األعمال
-12

أقرَّت اللجنة الفرعية ،في جلستها  935المعقودة في  19نيسان/أبريل ،جدول األعمال التاليا
-1

إقرار جدول األعمال.

-2

،لمة الرئيس.

-3

تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدَّمة عن األنشطة الوطنية.

-4

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية.

-5

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.

-6

المسـائل المتصـلة باسـتشـعار األرض عن ُبعد بواسـطة السـواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصـالح
البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض.

-7

الحطام الفضائي.

-8

دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.

-9

التطورات األخيرة في مجال ُّ
ظم العالمية لسواتل المالحة.
الن ُ

-10

طقس الفضاء.

-11

األجسام القريبة من األرض.

-12

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

-13

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

-14

استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي.

-15

الفضاء والصحة العالمية.

-16

د ارسـ ـ ــة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض واسـ ـ ــتخدامه وتطبيقاته،

بما في ذلك اس ــتخدامه في ميدان االتص ــاالت الفض ــائية ،ود ارس ــة س ــائر المس ــائل َّ
المتص ــلة بتطور

االتصاالت الفضائية ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها ،دون مساس
بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.
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-17

َّ
المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
مشروع جدول األعمال

-18

التقرير المقدَّم إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

جيم -الكلمات العامة
-13

تكلم ممثلو الدول التالية األعضـ ــاء في اللجنة خالل التبادل العام لآلراءا االتحاد الروسـ ــي ،األرجنتين،

إسـبانيا ،أسـتراليا ،إسـرائيل ،ألمانيا ،إندونيسـيا ،أوكرانيا ،إيران (جمهورية-اإلسـالمية) ،إيطاليا ،باراغواي ،با،سـتان،

الب ار يل ،بلجيبا ،بيرو ،تايلند ،تش ـ ــيبيا ،الجزائر ،جمهورية كوريا ،جنوب أفريقيا ،رومانيا ،س ـ ــلوفا،يا ،س ـ ــن افورة،

سـ ــويس ـ ـرا ،شـ ــيلي ،الصـ ــين ،فرنسـ ــا ،الفلبين ،فنزويال (جمهورية–البوليفارية) ،فنلندا ،كندا ،كو ا ،كولومبيا ،كينيا،

لكسـ ـ ـ ــمبر  ،ماليزيا ،مصـ ـ ـ ــر ،المبسـ ـ ـ ــيك ،المملكة العر ية السـ ـ ـ ــعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الش ـ ـ ــمالية ،النمس ـ ـ ــا ،نيو يلندا ،الهند ،هن اريا ،هولندا ،الواليات المتحدة  ،اليابان ،اليونانَّ .
وتكلمت أيض ـ ـ ـاً ممثلة

،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاريبا ،نيابة عن مجموعة ال 77والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين .كما ألقى المراقا عن االتحاد األورو ي كلمة .وألقى كلمات

إض ــا ية المراقبون عن منظمة التعاون الفض ــائي اس ــيا والمحيد الهادر ،والمركز اإلقليمي لالس ــتش ــعار عن ُبعد
لدول ش ـ ـ ـ ـ ـ ــمال أفريقيا ،ومنظمة " ،"For All Moonkindواالتحاد الدولي للمالحة الفلكية ،وجامعة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الدولية ،ورابطة القرية القمرية ،والمجلس االسـ ــتشـ ــاري لجيل الفضـ ــاء ،ومؤس ـ ـسـ ــة العالم اامن ،واالتحاد الجامعي
الدولي للهندسة الفضائية ،ورابطة أسبوع الفضاء العالمي.

-14

واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

"مرفق التطوير في شيلي و رنامج البعثات الفضائية" ،قدمه ممثل شيلي؛

(ب)

"بعثة  Chang’e-5و عثة  Tianwen-1الفضائيتان الصينيتان" ،قدمه ممثل الصين؛

(ج)

"تحليل البيانات كمدخل أساسي للحوكمة الرشيدة في إدارة بيئة الفضاء" ،قدمه ممثل النمسا؛

(د)

"البرنامج الفضائي الهنديا التحديثات واألولويات لعام  ،"2020قدمه ممثل الهند؛

(ه)

"عرض إيض ـ ـ ـ ــاحي تقني عن توص ـ ـ ـ ــيات حلقة العمل ةس ـ ـ ـ ــماوات حالكة هادئة من أجل العلم

(و)

"أسـبوع الفضـاء العالمي 2021ا الم أرة في الفضـاء" ،قدمته المراقبة عن رابطة أسـبوع الفضـاء

( )

"المسـ ـ ـ ـ ــاهمات في برنامج أرتميس في مجال تقديم الخدمات والتجميع والتصـ ـ ـ ـ ــنيع في المدار

(ح)

"االتص ـ ـ ــاالت الفض ـ ـ ــائية الذكية باس ـ ـ ــتخدام هوائيات البال ما ذات التوجيه الش ـ ـ ــعاعي الثالثي

(ط)

"تعزيز بنية تحتية قابلة للتطوير وقادرة على الص ــمود للمرافق العامة المتعلقة بالفض ــاء الواقع

(ي)

"،شف تداخل اإلشارات الراديوية من الفضاء" ،قدمه ممثل النمسا؛

(ك)

"الرؤية المتعلقة بمعهد معني باألمان في الفض ـ ــاء" ،قدمه المراقا عن الرابطة الدولية لتعزيز

والمجتمع‘" ،قدمته المراقبة عن االتحاد الفلكي الدولي؛
العالمي؛

( ،")OSAM-1قدمته ممثلة الواليات المتحدة؛

األبعاد" ،قدمته ممثلة جمهورية إيران اإلسالمية؛

بين األرض والقمر" ،قدمه المراقا عن الجمعية الفضائية الوطنية؛

األمان في الفضاء؛
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(ل)

"مس ــاهمات رابطة القرية القمرية في مجال اس ــتكش ــاا القمر واس ــتخدامه على نحو مس ــتدام"،

(م)

"حفل تو يع الجوائز والمؤتمر التاس ــع لمؤس ـس ــة جائزة األمير س ــلطان بن عبد العزيز العالمية

(ن)

"خريطة كامل الس ــماء باس ــتخدام األش ــعة الس ــينيةا المرص ــد المداري س ــببتروم-رونت ن-غاما

قدمه المراقا عن رابطة القرية القمرية؛

للمياه" ،قدمه المراقا عن مؤسسة جائزة األمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه؛

( )SRGالمزود بتلسـ ــبو ي ( ARTاالتحاد الروسـ ــي) و( eROSITAألمانيا) العاملين باألشـ ــعة السـ ــينية" ،قدمه
ممثل االتحاد الروسي؛
(س)

" 60عاما منـذ رحلـة يوري غاغارين  -مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المالحة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة التطبيقيـة في اتحـاد

(ع)

"رؤية ناسا للت ُّيرات المناخية من الفضاء" ،قدمه ممثل الواليات المتحدة؛

(ا)

"النتائج والتوصيات المنبثقة عن الحلقات الدراسية الشببية المنعقدة مؤخ ار حول إدارة حركة المرور

الجمهوريات االشترا،ية السو ياتية السابقا س.ب .كوروليوا وم.ا،.يلدي " ،قدمه ممثل االتحاد الروسي؛

في الفض ـ ـ ــاء ،التي ش ـ ـ ــاركت في تنظيمها الرابطة الدولية لتعزيز األمان في الفض ـ ـ ــاء وش ـ ـ ــركة ،"Aerospace Corp

قدمه المراقا عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان في الفضاء؛
(ص)

"تعاون الهند على الصعيد الدولي في مجال الفضاء" ،قدمه ممثل الهند؛

( )

" مسـ ـ ــابقة أفكار من أجل البعثات في مجال علوم الفضـ ـ ــاء السـ ـ ــحيق واسـ ـ ــتكشـ ـ ــافه باسـ ـ ــتخدام

(ر)

"مستودع البيانات المفتوح البنية" ،قدمته ممثلة الواليات المتحدة؛

(ش)

"المركز األورو ي لالبتكار في مجال الموارد الفضائية" ،قدمه ممثل لكسمبر ؛

(ت)

"المركز اإلقليمي للمنطقة األورو ية ااس ـ ـ ـ ـ ــيوية المعني بتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ـ ـ ـ ـ ــاء"،

(ث)

"مذكرة التفاهم المبرمة بين ناس ـ ــا ومبتا ش ـ ــؤون الفض ـ ــاء الخارجي ب رض تعزيز شـ ـ ـرا،تهما

السواتل الميبروية/النانوية" ،قدمه المراقا عن االتحاد الجامعي الدولي للهندسة الفضائية؛

المنتسا إلى األمم المتحدة ،قدمه ممثل االتحاد الروسي؛
الراسخة" ،قدمه ممثل الواليات المتحدة.
-15

وفي الجلس ــة  935للجنة الفرعية ،المعقودة في  19نيس ــان/أبريل ،ألقت رئيس ــة اللجنة الفرعية كلمة قدمت

فيها عرضـا مجمال لعمل اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمسـين .وأشـارت إلى أن من شـ ن هور تكنولوجيات

جديدة وجهات فاعلة جديدة بمعدل غير مسـ ـ ــبو أن يشـ ـ ــجع على مواصـ ـ ــلة تطوير التطبيقات الفضـ ـ ــائية ويزيد من
التقدير الذي تحظى به في أوسـ ــاط طائفة أوسـ ــع من الناس ،وأنه ينب ي لذلك أن يشـ ــجع اللجنة الفرعية في جهودها

الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتعزيز اس ـ ــتخدام تكنولوجيات الفض ـ ــاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتص ـ ــادية

والتصـ ــدي للتحديات العالمية .وأشـ ــارت أيضـ ــا إلى أنه ،على الرغم من ت ثير الجائحة التي تسـ ــببت في اضـ ــطرابات
على نطا لم يسـ ــبق له مثيل في التاريم المعاصـ ــر في قطاعات عديدة ،اسـ ــتمرت األنشـ ــطة الفضـ ــائية في التطور

باطراد .وعالوة على ذلك ،فإن المس ــاهمة التي تقدمها أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في تحقيق خطة التنمية المس ــتدامة

لعـام  2030ال تزال هـائلـة ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا بـالنظر إلى تـ ثير جـائحـة مرض فيروس كورونـا (،وفيـد )19-على المجتمع،

وأنه س ــيبون من المهم بالتالي مواص ــلة دعم الس ــعي إلى تحقيق األهداا المش ــتركة في الفض ــاء ،التي تبين أفض ــل

ما يمبن للبشرية تحقيقه معا ،على نحو سلمي.
-16

وفي الجلس ـ ــة نفس ـ ــها ،ألقت مديرة مبتا ش ـ ــؤون الفض ـ ــاء الخارجي كلمة اس ـ ــتعرض ـ ــت فيها العمل الذي أنجزه

المبتا منذ الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية ،بما في ذلك مساهمة المبتا في تدابير التصدي لجائحة كوفيد19-

6/47

V.21-03812

A/AC.105/1240

المنفـذة على نطـا منظومـة األمم المتحـدة ،والتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع الكمي والنوعي لخـدمـات المبتـا المقـدمـة إلى الـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،

والنجاح في العمل المض ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به ب رض التنفيـذ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي والهيبلي للدور المعز للمبتا ومديرته داخل منظومة

األمم المتحـدة ،بعـد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدور نش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األمين العـام بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنظيم مبتـا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي في عام 2020

( .)ST/SGB/2020/1وعرضت مديرة المبتا األولويات االستراتيجية الحالية والمقررة في عمل المبتا ،الذي يواصل
تعزيز دوره كبوابة للفضـ ـ ــاء في إطار األمم المتحدة ،بما في ذلك من خالل صـ ـ ــفته الرئيسـ ـ ــية ك مانة فنية للجنة ولجنتيها

الفرعيتين .وشـ ـ ـ ــددت باإلضـ ـ ـ ــافة إلى ذلك على أن المشـ ـ ـ ــاركة العالمية في اللجنة تبين طابعها الفريد كمنصـ ـ ـ ــة في إطار

منظومة األمم المتحدة للتعاون يما يتعلق بالشـ ــؤون الفضـ ــائية مع الدول المرتادة للفضـ ــاء والدول الناشـ ــئة في هذا المجال

والدول غير المرتادة للفضــاء ،كما أنها تظهر تواصــل اهتمام الجهات المعنية بالفضــاء بالتعاون الدولي وتعددية األطراا
من خالل األمم المتحدة ،بل وتعز هذا االهتمام باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق المستقبل الذي نصبو إليه.

-17

وأشـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أن يوم  12نيسـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2021يوافق الذكرى السـ ـ ـ ـ ــتين لقيام رائد الفضـ ـ ـ ـ ــاء

الســو ياتي يوري غاغارين ب ول رحلة فضــائية م هولة على اإلطال  ،مما مهد الســبيل أمام اســتكشــاا الفضــاء لما يه
خير البشـ ـ ـ ـ ـرية جمعاء .وفي هذا السـ ـ ـ ـ ــيا  ،أشـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـ ـ ــا إلى أن الجمعية العامة أعلنت ،في قرارها

 271/65الصـادر في  7نيسـان/أبريل  12 ،2011نيسـان/أبريل يوما دوليا للرحلة البشـرية إلى الفضـاء لالحتفال ببداية
عصـر الفضـاء للبشـرية ،معيدة من ثم ت ،يد اإلسـهام الهام لعلوم وتكنولوجيا الفضـاء في تحقيق أهداا التنمية المسـتدامة

و يادة رفاه الدول والشعوب وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.
-18

والحظت اللجنة الفرعية مع األسـ ــف وفاة لو وش بيريك (تشـ ــيبيا) وهو عالم فلك مرمو على الصـ ــعيد

الدولي والرئيس الســابق لشــعبة شــؤون الفضــاء الخارجي ،التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة (،)1980-1975

الذي أسهم بنشاط لسنوات عديدة في أعمال اللجنة الفرعية واللجنة كبل.
-19

واتفقت اللجنة الفرعية على أنها ما الت تمثل مع لجنة اسـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية

واللجنة الفرعية القانونية محفال دوليا فريدا مدعوما من مبتا شؤون الفضاء الخارجي ومنوطا به تعزيز التعاون الدولي

في ميدان اس ـ ــتكش ـ ــاا الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخداماته في األغراض الس ـ ــلمية ،وأن هذا المحفل يهي س ـ ــاحة مالئمة

لمناقشة المسائل التي تؤثر ت ثي ار كبي ار على مسيرة التنمية لدى الدول من أجل تحسين أحوال البشرية.
-20

وكررت اللجنة الفرعية ت ،يد التزامها باتباع نهج تعاوني للمضـ ـ ـ ــي ُقدما في اسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــاا الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي

واس ـ ـ ـ ـ ــتخدامه ،وش ـ ـ ـ ـ ــددت على أن فوائد علوم وتكنولوجيا الفض ـ ـ ـ ـ ــاء لن ُتجنى بالكامل إال من خالل التعاون ،مع كفالة

مواصـ ــلة االضـ ــطالع باألنشـ ــطة الفضـ ــائية ألغراض سـ ــلمية .وفي ذلك الصـ ــدد ،اتفقت اللجنة الفرعية على أن التعاون

والحوار الدوليين سـ ـ ــيبونان مقومين أسـ ـ ــاسـ ـ ــيين لتلبية الطلبات المتعلقة بالفضـ ـ ــاء والتصـ ـ ــدي لتحدياته بفعالية ،ولتعزيز
االستفادة من الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة يساعد على بلو األهداا العالمية واإلقليمية والوطنية.

-21

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن األعمــال المتعلقــة بخطــة "الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  "2030وعمليــات تنفيــذ تلــك الخطــة

سـ ـ ــتسـ ـ ــاهم في تعزيز فوائد األنشـ ـ ــطة واألدوات الفضـ ـ ــائية في تنفيذ خطة التنمية المسـ ـ ــتدامة لعام  2030وأهداا

التنمية المستدامة وغاياتها الواردة بها ،كما ستساهم في إذكاء الوعي بتلك الفوائد.
-22

واتفقت اللجنة الفرعية على أن تكنولوجيا الفضـ ـ ـ ـ ــاء ما الت أداة قيِّمة لمنفعة البش ـ ـ ـ ـ ـرية وتحقيق أهداا

التنمية المسـ ـ ــتدامة ،وأنها أصـ ـ ــبحت عنص ـ ـ ـ ار ال غنى عنه في البنى التحتية العمومية .ولذلك يجا أن تتضـ ـ ــافر

الدول األعضاء في اللجنة في جهودها الرامية إلى يادة فوائد الفضاء وصونه لألجيال المقبلة.
-23

والحظت اللجنة الفرعية تكثف األنشـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ــائية على نحو كبير في السـ ـ ـ ـ نوات األخيرة ،مع دخول

المزيد من الجهات الفاعلة في مضمار الفضاء ووضع المزيد من األجسام الفضائية في الفضاء الخارجي.
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ورأت بعض الوفود أن اســتمرار التعاون والتنســيق الدوليين من أجل إرســاء ممارســات ومعايير مشــتركة

س ـ ــيبون له أهمية خاص ـ ــة ،وس ـ ــيس ـ ــهم أيض ـ ــا في الش ـ ــفا ية و ناء الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة في الفض ـ ــاء،

مما يحد من مخاطر الحوادث والتضارب المحتمل.
-25

ورأت بعض الوفود أنه سـ ـ ــيبون من المهم لل اية تعزيز التعاون الدولي ،وإرسـ ـ ــاء مبادر يسـ ـ ــترشـ ـ ــد بها

بشـ ـ ن انتهاج س ــلوكيات مس ــؤولة وتحقيق االس ــتدامة في األنش ــطة الفض ــائية .وفي هذا الص ــدد ،توجد حاجة إلى

تعزيز االلتزامات المتعهد بها بتجنا أي تدخل يحتمل أن يلحق ضــر ار باســتكشــاا الفضــاء الخارجي واســتخدامه

في ا ألغراض الس ـ ــلمية ،و تيس ـ ــير الوص ـ ــول إلى الفض ـ ــاء الخارجي على نحو عادل ،وتنظيم مبادرات من ش ـ ـ نها
تخفيف حدة التوتر وتعزيز الثقة المتبادلة بين جميع الجهات الفاعلة في مجال الفضاء.

ورئي أن تزايد التنوع والزيادة السـ ـ ـ ـريعة في األثر االقتص ـ ـ ــادي لألنش ـ ـ ــطة المض ـ ـ ــطلع بها في الفض ـ ـ ــاء
-26
ُ
الخارجي يثيران توترات بين مختلف المسـ ـ ـ ـ ــتخدمين والجهات المعنية ،وأن هذا الوضـ ـ ـ ـ ــع يتطلا بصـ ـ ـ ـ ــورة متزايدة

تحقيق توا ن بين المصـ ـ ـ ـ ــالح المختلفة لهؤالء المسـ ـ ـ ـ ــتخدمين والجهات المعنية .وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد ،سـ ـ ـ ـ ــيبون من

الضـ ــروري اسـ ــتكشـ ــاا إمبانية مسـ ــاهمة اللجنة ولجنتيها الفرعيتين في الحوكمة العالمية إلدارة حركة المرور في
الفضاء وتنسيقها ،والدور الذي يمبن لمبتا شؤون الفضاء الخارجي االضطالع به في هذا الصدد.

-27

ورأت بعض الوفود أن اتفاقات "أرتميس" بش ـ ـ ـ ن مبادر التعاون في االسـ ـ ــتكشـ ـ ــاا واالسـ ـ ــتخدام المدني

للقمر والمريم والمـذنبـات والكويببـات لألغراض السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلميـة تتوافق بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مع االلت ازمـات القـائمـة بموجـا معـاهـدة

المبادر المنظمة ألنشـ ــطة الدول في ميدان اسـ ــتكشـ ــاا واسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام

الس ـ ـ ـ ـ ــماوية األخرى ،وأن اتفاقات "أرتميس" تمثل خطوة أولى هامة لتلك الوفود نحو تحقيق س ـ ـ ـ ـ ــالمة واس ـ ـ ـ ـ ــتدامة

األنش ـ ـ ــطة االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــا ية والعلمية والتجارية في الفض ـ ـ ــاء الس ـ ـ ــحيق ،بما في ذلك على القمر واألجرام الس ـ ـ ــماوية

األخرى .وأعر ت نفس الوفود أيضاً عن تطلعها إلى مواصلة تبادل ااراء ضمن إطار اللجنة ولجنتيها الفرعيتين.
-28

ورأت بعض الوفود أن إطار معاهدة الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي واالتفا المنظم ألنش ـ ـ ـ ــطة الدول على س ـ ـ ـ ــطح

القمر واألجرام الس ــماوية األخرى يمثالن أس ــاسـ ـاً قوياً ألي أنش ــطة تُجرى على القمر ،وأش ــارت تلك الوفود نفس ــها
إلى أن أي اتفاقات من هذا القبيل لم ُيتفاوض بشـ ـ ـ ـ ـ ـ نها ض ـ ـ ـ ـ ــمن إطار منظومة األمم المتحدة المتعددة األطراا

واللجنة ال يمبن االعتراا بها بوص ـ ـ ـ ــفها معاهدات قانونية مش ـ ـ ـ ــروعة مثلها مثل معاهدات األمم المتحدة الخمس

المتعلقة بالفضاء الخارجي.
-29

ورأت بعض الوفود أنـه ينب ي لعمـل اللجنـة الفرعيـة أن يـدعم التـدابير الراميـة إلى تعزيز التعـاون الـدولي

في األنشــطة الفضــائية لضــمان اســتفادة جميع شــعوب العالم من تلك األنشــطة .وفي هذا الصــدد ،كان من المهم

مواصــلة احترام المبادر ال ارســخة التي يســترشــد بها يما يتعلق ب نشــطة الفضــاء الخارجي ،ومنها مبدأ اســتكشــاا
واسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي على قدم المسـ ــاواة ،ومبدأ عدم ُّ
تملك الفضـ ــاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام

السماوية األخرى ،واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
-30

ورأت بعض الوفود أن من المهم للجنة الفرعية ،حتى يتسـ ـ ـ ـ ــنى لها تحقيق أهدافها الرئيسـ ـ ـ ـ ــية ،أن تركز

عملهـا على مجـاالت مثـل بنـاء القـدرات التكنولوجيـة وتعزيزهـا ،ونقـل التكنولوجيـا المالئمـة للبلـدان النـاميـة ،والوقـايـة

من الكوارث الطبيعيـة والتخفيف من عواقبهـا ،والبحوث التكنولوجيـة والعلميـة في البلـدان النـاميـة في إطـار التعـاون
الدولي .ورأت الوفود التي أعر ت عن هذا الرأي أيضـ ـ ــا أن السـ ـ ــبيل الوحيد لضـ ـ ــمان اسـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــاء

الخارجي هو مواصلة تحقيق المنافع المستمدة منه للبشرية قاطبة من خالل تعزيز التنسيق والتعاون.
-31

ورأت بعض الوفود أن اللجنة الفرعية ينب ي أن تظل المحفل الرئيسـ ـ ـ ــي لتعزيز التعاون على اسـ ـ ـ ــتخدام

الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية ،وأنه ينب ي في هذا الصـ ـ ــدد لمبتا شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي والدول

األعضـ ـ ـ ــاء أن تقدم دعما أ،بر لتعزيز التعاون بين بلدان الشـ ـ ـ ــمال والجنوب وكذلك يما بين بلدان الجنوب الذي
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يهدا إلى تيسـ ــير نقل التكنولوجيا يما بين الدول ،فضـ ــال عن إتاحة المزيد من الفرص إلقامة صـ ــالت أ،بر مع

األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط األ،ـاديميـة و رامج طويلـة األمـد للزمـاالت الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وتحقيق المزيـد من التعـاون يمـا بين المختبرات
الوطنية واإلقليمية ومرا،ز البحوث التابعة لألمم المتحدة وغيرها من المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الوطنية والدولية ،بما في ذلك
في البلدان النامية ،بش ن المسائل المتعلقة بالفضاء.

-32

وأحـاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـا بورقـة االجتمـاع المقـدمـة من رابطـة القريـة القمريـة بعنوان "تقرير رابطـة القريـة

-33

دورتهــا

القمرية عن فريق الخبراء العالمي المعني باألنشطة القمرية المستدامة" ()A/AC.105/C.1/2021/CRP.20؛
وأعر ــت اللجنــة الفرعيــة عن امتنــانهــا للجهــات التي نظمــت الفعــاليــات التــاليــة على هــام

الثامنة والخمسينا
(أ)

فعالية جانبية بعنوان "من الل الكوا،ا الخارجية والسـ ـ ـ ــماء المظلمة المفقودةا حدث تثقيفي

(ب)

فعـاليـة جانبيـة بعنوان "محطـة األبحـاث القمرية الدوليـة" ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في تنظيم ـها وفدا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

مقدم من ميشيل مايور وديديه كيلو  ،الحائزين على جائزة نو ل في الفيزياء لعام  ،"2019نظمها وفد سويسرا؛
واالتحاد الروسي؛
(ج)

حلقة دراسية شببية لألسئلة واألجو ة بعنوان "،يبوكيوب  -الجولة السادسة" ،نظمها وفد اليابان.

دال -التقارير الوطنية
-34

أحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير ببل من تقارير الدول األعضـ ــاء (انظر الوثائق ،A/AC.105/1238

و ،A/AC.105/1238/Add.1و A/AC.105/1238/Add.2و )A/AC.105/1238/Add.3وورقتي االجتم ـ ــاع

( A/AC.105/C.1/2021/CRP.4و ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.18التي قــدمــت لكي تنظر فيهــا في إطــار
البند  3من جدول األعمال ،المعنون "تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدَّمة عن األنشـ ـ ــطة الوطنية" .وأوصـ ـ ــت اللجنة
الفرعية األمانة ب ن تواصل دعوة الدول األعضاء إلى تقديم تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية.

هاء -الندوة
 -35وفقـ ـاً لالتف ــا ال ــذي توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــت إلي ــه اللجن ــة الفرعي ــة في دورته ــا الرابع ــة واألر عين ،في ع ــام 2007
( ،A/AC.105/890المرفق األول ،الفقرة  ،)24والق اررات واإلجراءات التي اتخ ــذته ــا اللجن ــة ولجنته ــا الفرعي ــة
القـانونيـة بموجـا إجراء مبتوب (انظر الوثيقـة  ،)A/75/20عقـدت نـدوة نظمهـا االتحـاد الـدولي للمالحـة الفلكيـة
حول موضوع الرحالت الفضائية البشرية في  27نيسان/أبريل .2021

-36

وقد ت لفت الندوة المعنونة "ااراء العالمية بشـ ـ ن اس ــتكش ــاا اإلنس ــان للفض ــاء" من جزأين .وكان موض ــوع

األول منهما " 60عاما من اإلنجا ات في مجال اســتكشــاا اإلنســان للفضــاء" ،وتشــارك في إدارته كل من ســيمونيتا

دي بيبو ،مديرة مبتا شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي ،وكريسـ ـ ــتيان يشـ ـ ــتين ر ،المدير التنفيذي لالتحاد الدولي للمالحة

الفلكيـة .وتكلم في حلقـة النقـاش األولى كـل من جـان إيف لو غـال ،من االتحـاد الـدولي للمالحـة الفلكيـة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيرغي
،ريباليف ،من وكالة الفض ـ ـ ــاء االتحادية التابعة لالتحاد الروس ـ ـ ــي (وكالة "روس ـ ـ ــبو موس") ،وجون م .لوغس ـ ـ ــدون،
من جامعة جورج واشـ ــنطن ،ولين شـ ــي تشـ ــيان  ،من الوكالة الصـ ــينية للرحالت الفضـ ــائية الم هولة ،وتوماس رايتر،

من وكالة الفضاء األورو ية ،وميبا أوتشياي ،من الوكالة اليابانية الستكشاا الفضاء الجوي.
-37

أما الجزء الثاني ،الذي تعلق باس ــتش ـراا آفا الس ــنوات الس ــتين المقبلة ،فقد تش ــارك في إدارته باس ــبال

إيرنفروند ،رئيس االتحاد الدولي للمالحة الفلكية ،وسيرجي سافيليف ،نائا المدير العام للتعاون الدولي في وكالة

"روس ـ ـ ـ ـ ــبو موس" .وتكلم في حلقة النقاش الثانية كل من كاثرين ل .لويدرس ،من اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية
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والفض ـ ــاء (ناس ـ ــا) في الواليات المتحدة ،وش ـ ــياوجون وان  ،من األ،اديمية الص ـ ــينية لتكنولوجيا مركبات اإلطال ،

وديميتري لوس ـ ــبوتوا من ش ـ ــركة " "Glavkosmosالمس ـ ــاهمة التابعة لالتحاد الروس ـ ــي ،ولي از كامبل من وكالة
الفضــاء الكندية ،وس .ســوماناث ،من المؤسـســة الهندية ألبحاث الفضــاء ،وأندرياس ليندنتال ،من شــركة إير اص

لشؤون الدفاع والفضاء ،وكيت واتس ،من شركة لوكهيد مارتن لألنظمة الفضائية.
-38

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن الندوة قد سـ ـ ــاهمت في عمل اللجنة الفرعية وفي التوعية بالمسـ ـ ــائل

المتعلقة بشمول أنشطة الفضاء للجميع.

واو -اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
-39

بعد أن نظرت اللجنة الفرعية في البنود المعروض ـ ـ ـ ــة عليها ،اعتمدت ،في جلس ـ ـ ـ ــتها  954المعقودة في

الموجه إلى لجنة اس ـ ـ ــتخدام الفض ـ ـ ــاء الخارجي في األغراض الس ـ ـ ــلمية ،الذي
 30نيس ـ ـ ــان/أبريل  ،2021تقريرها
َّ
يتضمن آراءها وتوصياتها المبيَّنة في الفقرات الواردة أدناه.

ثانيا -برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
-40

وفقــا لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  4من جــدول األعمــال ،المعنون

-41

وألقى كلمة في إطار البند  4من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروس ـ ـ ــي وإسـ ـ ـ ـرائيل وإندونيس ـ ـ ــيا و يرو

-42

واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا

"برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية".

والصين والهند واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بهذا البند.

(أ)

"الذكرى الخامسة للمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيد الهادر

(ب)

"البرنامج التعاوني لمبتا ش ــؤون الفض ــاء الخارجي ومعهد كيلدي

ومبافحة فيروس كوفيد ،"19-قدمه ممثل الصين؛

للرياض ــيات التطبيقية في

إطار مبادرة إتاحة سبل الوصول إلى الفضاء للجميع ( ،")ISONscopeقدمه ممثل االتحاد الروسي.

ألف -أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
-43

أشــارت اللجنة الفرعية إلى أن الجمعية العامة أقرت ،في قرارها  ،82/74ب نشــطة بناء القدرات المنجزة

في إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفض ــائية ،والتي وفرت منافع فريدة للدول األعض ــاء ،وال س ــيما البلدان

النامية ،المشاركة في تلك األنشطة.
-44

وأشــارت اللجنة الفرعية مع التقدير إلى أن عام  2021يصــادا الذكرى الســنوية الخمســين لبدء عمل برنامج

األمم المتحدة للتطبيقات الفض ــائية ،وأقرت في هذا الص ــدد باإلس ــهام الفريد والمس ــتمر للبرنامج في تعزيز ودعم أنش ــطة
بناء القدرات التي تضـطلع بها الدول األعضـاء ،وال سـيما الدول الحديثة العهد بارتياد الفضـاء .وفي هذا الصـدد ،سـلمت

اللجنة الفرعية بالدور المحوري الذي يؤديه مبتا شؤون الفضاء الخارجي في تنفيذ البرنامج.

لعت مديرة مبتا شؤون الفضاء الخارجي اللجنة
 -45وفي الجلسة  ،935المعقودة في  19نيسان/أبريل ،أَط َ
الفرعية على حالة األنشطة التي يضطلع بها المبتا في إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية.
-46

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدمته الجهات المانحة التالية منذ دورتها الســابقة من مســاهمات نقدية

وعينية ،شـملت إعارة مو فين دون مقابل ألنشـطة المبتاا شـركة إيراص للدفاع والفضـاء؛ والو ارة االتحادية النمسـاوية
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لشــؤون العمل المناخي والبيئة والطاقة والنقل واالبتكار والتكنولوجيا والو ارة االتحادية للشــؤون األورو ية والدولية للنمســا؛
وشـ ــركة Avio S.p.A؛ والقوات الجوية الب ار يلية؛ ومركز التكنولوجيا الفضـ ــائية التطبيقية والجاذبية الصـ ـ رى؛ والوكالة

الصـينية للرحالت الفضـائية الم هولة؛ وإدارة الفضـاء الوطنية الصـينية؛ وحبومة فرنسـا؛ ومدينة غراتس ،النمسـا؛ ووكالة
الفض ــاء األورو ية؛ وجامعة غراتس للتكنولوجيا ،النمس ــا؛ ومعهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية ،إس ــبانيا؛ واالتحاد الفلكي

الدولي؛ والوكالة اليابانية الس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاا الفض ـ ـ ــاء الجوي؛ وهيئة يوانيوم للبحوث ،النمس ـ ـ ــا؛ ومعهد كيلدي

للرياض ـ ـ ــيات

التطبيقية التابع أل،اديمية العلوم الروسـ ـ ــية؛ ومعهد كيوشـ ـ ــو للتكنولوجيا ،اليابان؛ وجائزة األمير سـ ـ ــلطان بن عبد العزيز

العالمية للمياه؛ ومؤسسة سيي ار نيفادا؛ وحبومة الواليات المتحدة.

 -47وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ب ن مبتا ش ـ ــؤون الفض ـ ــاء الخارجي يواص ـ ــل تعاونه مع حبومة اليابان،
من خالل معهد كيوش ـ ـ ــو للتكنولوجيا ،لعمل ترتيبات لتوفير منح د ارس ـ ـ ــية طويلة األمد في المس ـ ـ ــتقبل لطالب من
البلدان النامية ض ــمن إطار البرنامج المش ــترك بين األمم المتحدة واليابان بش ـ ن الزماالت الد ارس ــية الطويلة األمد

في مجال تكنولوجيات السـ ـ ـواتل النانوية .وواص ـ ــل المبتا أيضـ ـ ـاً عمله التعاوني مع معهد البوليتكنيك في تورينو
بإيطاليا لتقييم إمبانية إخضـ ــاع برنامجيه لدرجة الماجسـ ــتير وللمنح الد ارسـ ــية الطويلة األمد لتجديد شـ ــامل وإعادة
تنظيمهما عن طريق توس ــيع نطا المجاالت المش ــمولة وإض ــافة عناص ــر جديدة ذات ص ــلة بنظام غاليليو وغيره

من النظم العالمية لسواتل المالحة وتطبيقاتهما.

وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بســلســلة تجارب برج اإلســقاط ،وهي برنامج ماالت د ارســية تابع لمبتا شــؤون
-48
الفضــاء الخارجيُ ،ي َّنفذ بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــائية التطبيقية والجاذبية الص ـ رى والمركز األلماني لشــؤون
الفضـاء الجوي ،حيث يمبن للطالب أن يدرسـوا الجاذبية الصـ رى بإجراء تجارب في برج لاسـقاط .وفي الدورة السـابعة

لبرنامج الزماالت ،فا بمنحـة الزمالة فريق من الجـامعـة البوليفيـة الكـاثوليبيـة بدولة بوليفيـا المتعـددة القوميـات ،من خالل

عملية اختيار تنافسـ ــية .وصـ ــدر في شـ ــباط/فبراير  2021اإلعالن عن الفرص في الدورة الثامنة لسـ ــلسـ ـ لة تجارب برج

اإلسقاط ،وتحدد الموعد األقصى لتقديم الطلبات في  30حزيران/يونيه .2021
-49

والحظت اللجنة الفرعية اسـ ـ ـ ـ ــتمرار التعاون بين مبتا شـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وحبومة اليابان في تنفيذ

برنامجهما التعاوني المش ـ ـ ــترك بشـ ـ ـ ـ ن إطال سـ ـ ـ ـواتل كيو س ـ ـ ــات من نميطة التجارب اليابانية "،يبو" ،المعروفة باس ـ ـ ــم

"،يبوكيوب" ،في محطة الفضــاء الدولية ،بالتعاون مع الوكالة اليابانية الســتكشــاا الفضــاء الجوي .وأطلق الفائز الثاني

في البرنامج ،وهو فريق من غواتيماال ،أول س ـ ـ ــاتل له من س ـ ـ ـواتل كيو س ـ ـ ــات باس ـ ـ ــم " "Quetzal-1في نيس ـ ـ ــان/أبريل

 .2020وس ـ ـ ــتطَلق س ـ ـ ـواتل كيو س ـ ـ ــات التي تطورها أفرقة من إندونيس ـ ـ ــيا وجمهورية مولدوفا وموريش ـ ـ ــيوس ،وهي أفرقة
اختيرت للجولتين الثالثة والرابعة من البرنامج ،بعد الجولتين األوليين .وأُعلن االختيار النهائي للجولة الخامس ـ ـ ــة في 10

،انون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2020وفا بها النظام التكاملي ألمريبا الوس ـ ـ ـ ــطى .ويهدا هذا البرنامج التعاوني إلى تعزيز
التعاون الدولي و ناء القدرات في مجال تكنولوجيا الفضـ ـ ـ ــاء وتطبيقاتها ضـ ـ ـ ــمن إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسـ ـ ـ ــان
للفضاء ،بتوفير الفرص للمؤسسات التعليمية والبحثية في البلدان النامية لنشر سواتل كيو سات من نميطة كيبو.

-50

والحظت اللجنة الفرعية اسـ ـ ــتمرار التعاون بين مبتا شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي وحبومة الصـ ـ ــين ،من

خالل الوكالة الصـ ــينية للرحالت الفضـ ــائية الم هولة ،في تنفيذ مبادرة التعاون بين األمم المتحدة والصـ ــين بش ـ ـ ن

اسـ ــتخدام محطة الفضـ ــاء الصـ ــينية ،ضـ ــمن إطار مبادرة إتاحة ُسـ ـبل الوصـ ــول إلى الفضـ ــاء للجميع .ويهدا هذا
األس ـ ـ ــلوب التعاوني المبتكر واالس ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـرافي إلى تزويد العلماء من مختلف أنحاء العالم بفرص ـ ـ ــة إلجراء تجار هم
الخاصــة على متن محطة الفضــاء الصــينية ،مما يفتح باب المشــاركة في أنشــطة اســتكشــاا الفضــاء أمام جميع

البلدان ويستحدث نموذجاً جديداً لبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء .وكانت الفرصة األولى إلجراء
تجارب علمية على متن محطة الفض ـ ــاء الص ـ ــينية متاحة لجميع الدول األعض ـ ــاء ،وخص ـ ــوص ـ ــا البلدان النامية.

وكنتيجة لعملية تقديم الطلبات والمخايرة بينها ،وقع االختيار على تس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع لتنفيذها على متن المحطة
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الفضـ ــائية الصـ ــينية في الدورة األولى .وتشـ ــارك في هذه المشـ ــاريع التسـ ــعة  23مؤسـ ـسـ ــة من  17دولة من الدول
األعضاء في منطقة آسيا والمحيد الهادر ومن أورو ا وأفريقيا وأمريبا الشمالية وأمريبا الجنو ية.

 -51وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بســلســلة تجارب الجاذبية المفرطة ( ،)HyperGESوهي برنامج ماالت
وي َّنفذ بالتعاون مع وكالة الفضاء األورو ية .وفي إطار هذا البرنامج،
دراسية تابع لمبتا شؤون الفضاء الخارجي ُ
يمبن للطالب التوصــل إلى فهم أفضــل لت ثير الجاذبية على النظم ووصــف ذلك الت ثير بإجراء تجارب في مرفق
أجهزة الطرد المركزي ذات القطر الكبير ،ال ـك ائن في مقر المركز األورو ي لبحوث وتكنولوجيـا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التـابع
لوكـالـة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األورو يـة ،الـذي يقع في نوردفـايـك ،هولنـدا .وأُعلن في حزيران/يونيـه  2020عن الفـائز بـالزمـالـة

الد ارسـ ـ ــية األولى في إطار سـ ـ ــلسـ ـ ــلة الجاذبية المفرطة ،واختير فريق من جامعة ماهيدول في تايلند على أسـ ـ ــاس
المقترح الـذي قـدمـه لـد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة آثـار الجـاذبيـة المفرطـة على نبـات دقيق المـاء ( ،)watermealوهو نبـات مـائي.

ويعبف الفريق حالياً على تطوير تجر ته.

 -52وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ببرنامج المسـ ـ ــاعدة التقنية المشـ ـ ــترك بين األمم المتحدة وشـ ـ ــركة إير اص
للدفاع والفضـ ـ ــاء بشـ ـ ـ ن منصـ ـ ــة برتولوميو الخارجية الموجودة على متن محطة الفضـ ـ ــاء الدولية .ويتيح البرنامج

الفرص ــة للدول األعض ــاء ،من خالل عملية اختيار تنافس ــية ،ألن تس ــتض ــاا حموالت صـ ـ يرة ومتوس ــطة الحجم

على منصــة برتولوميو ،وســيتلقى الفائز الذي يقع عليه االختيار طائفة شــاملة من خدمات البعثات توفرها شــركة

إير اص للدفاع والفض ـ ـ ــاء .وص ـ ـ ــدر اإلعالن األول عن الفرص في تشـ ـ ـ ـرين األول/أ،تو ر  2019وس ـ ـ ـ ُـيعلن عن
الفائزين في الر ع الثاني من عام .2021
 -53وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ببرنامج التعاون باسـ ـ ــتخدام مركبة اإلطال
ينفذ بالتعاون مع ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة  .Avio S.p.Aويهدا البرنامج إلى إتاحة الفرص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،من خالل عملية تنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــية،
ي ا-سـ ـ ــي ( )Vega-Cالذي

للمؤسـسـات التعليمية والبحثية في البلدان النامية التي طورت سـاتالً من سـواتل كيو سـات من حجم الثالث وحدات

( ) U3أو أقـل ،أن تطلق ذلـك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـل في المـدار .وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اإلعالن األول عن الفرص في تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/
أ،تو ر  2020وأغلق باب التقديم في  4نيسان/أبريل .2021

وأحـاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـًا ببرنـامج التعـاون لتوفير التلس ـ ـ ـ ـ ـ ــبو ـات ( )ISONscopeالـذي ينفـذه مبتـا
-54
ش ــؤون الفض ــاء الخارجي بالتعاون مع معهد كيلدي للرياض ــيات التطبيقية التابع أل،اديمية العلوم الروس ــية .ويهدا

البرنامج إلى تهيئة الفرص ـ ــة للمؤس ـ ـس ـ ــات األ،اديمية والبحثية ،من خالل عملية تنافس ـ ــية ،لتلقي تلس ـ ــبو ات ص ـ ـ يرة
ومــا يرتبد بهــا من بنــاء القــدرات في مجــال علم الفلــك .وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اإلعالن األول عن الفرص في كــانون الثــاني/
يناير  ،2021وتحدد الموعد األقصى لتقديم الطلبات في  1أيار/مايو .2021
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وال حظت اللجنة الفرعية أن البرنامج يواصـ ــل تنفيذ مبادرة "إتاحة سـ ــبل الوصـ ــول إلى الفضـ ــاء للجميع"،

التي تركز على تطوير قدرات الدول األعضـ ــاء على االسـ ــتفادة من منافع الفضـ ــاء ،وتتيح للشـ ــركاء فرصـ ـاً بحثية
لتطوير التكنولوجيات الال مة إلرسـ ــال معدات إلى الفضـ ــاء ،وإمبانية الوصـ ــول إلى مرافق أرضـ ــية ومدارية فريدة
من نوعها بغية إجراء تجارب في مجال الجاذبية الصـ ـ ـ ـ ـ رية ،وإمبانية الوص ـ ـ ـ ــول إلى البيانات الفض ـ ـ ـ ــائية وتلقي

التدريا على استخدامها ،بما في ذلك البيانات الفلكية.

 -56والحظت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـ ـاً أن البرنامج يهدا ،من خالل التعاون الدولي ،إلى الترويج الس ـ ـ ــتخدام
التكنولوجيات والبيانات الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائية ألغراض التنمية االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة في البلدان النامية،

عن طريق إنشـ ـ ــاء أو تدعيم القدرات على اسـ ـ ــتخدام تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء في تلك البلدان؛ وتوعية متخذي الق اررات
بش ـ ـ ـ ـ ن نجاعة التكلفة والمنافع اإلض ـ ـ ـ ــا ية التي يمبن الحص ـ ـ ـ ــول عليها من تلك التكنولوجيات والبيانات؛ وتعزيز

أنشطة التواصل من أجل إذكاء الوعي بتلك المنافع.
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وأشـ ـ ــارت اللجنة الفرعية كذلك إلى األنشـ ـ ــطة التالية التي اضـ ـ ــطلع بها المبتا في عام  2020ضـ ـ ــمن

إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية ،بالتعاون مع دول أعضاء ومنظمات دوليةا
(أ)

الندوة المشـتركة بين األمم المتحدة والنمسـا حول موضـوع "تسـخير تطبيقات الفضـاء ألغراض

(ب)

حلقة العمل المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة بين األمم المتحدة واالتحاد الفلكي الدولي وإس ـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا حول موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

الهدا  13من أهداا التنمية المستدامةا العمل المناخي" ،التي ُعقدت في غراتس ،النمسا ،في الفترة من  1إلى
 3أيلول/سبتمبر )A/AC.105/1231( 2020؛

"س ـ ــماوات حالكة هادئة من أجل العلم والمجتمع" ،التي عقدت عبر اإلنترنت في الفترة من  5إلى  9تشـ ـ ـرين األول/

ال،
وجمعت التوصـيات المنبثقة عن حلقة العمل بشـ ن التشـبيالت السـاتلية ،والضـوء االصـطناعي لي ً
أ،تو ر ُ .2020
واإلشارات الراديوية ،في ورقة اجتماعات مقدمة من إثيو يا واألردن وإسبانيا وسلوفا،يا وشيلي واالتحاد الفلكي الدولي

(.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.17
-58

وأُبل ـت اللجنـة الفرعيـة بـ ن مبتـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي نظم ،أو مـا ال ينظم ،فعـاليـات لبنـاء

القدرات ،بما في ذلك ضـ ـ ـ ـ ــمن إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضـ ـ ـ ـ ــائية ،مع حبومات كل من إسـ ـ ـ ـ ــبانيا
واإلمــارات العر يــة المتحــدة والب ار يــل وغــانــا ومن وليــا والنمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وكــذلــك مع االتحــاد الــدولي للمالحــة الفلكيــة.

ومن المقرر أن تشـ ــتمل الفعاليات المزمع عقدها في المسـ ــتقبل القريا على المواضـ ــيع التاليةا الحلول الفضـ ــائية
لعلم الفلك وحماية مرافق الرصـد الفلكي؛ وإدارة الموارد المائية؛ والنظم العالمية لسـواتل المالحة؛ وطقس الفضـاء؛

وتس ــخير التطبيقات الفض ــائية من أجل النظم ال ذائية؛ وتس ــخير الفض ــاء من أجل العمل المناخي؛ و ناء القدرات

في مجال تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء والتطبيقات الفضـ ـ ــائية .وأحاطت اللجنة الفرعية علماً ب ن المبتا سـ ـ ــيقدم إليها في
دورتها التاسعة والخمسين ،عام  ،2022تقارير ومعلومات إضا ية عن تلك الفعاليات.

 -59والحظـت اللجنـة الفرعيـة أنـه ،إلى ـج انـا مـا عقـدتـه األمم المتحـدة من مؤتمرات ودورات تـدريبيـة وحلقـات
عمل وحلقات د ارسـ ـ ــية وندوات في عام  2020وما تزمع عقده منها في عام َّ ،2021نفذ مبتا شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء
الخارجي أنشطة أخرى أو يخطد لتنفيذ أنشطة أخرى ضمن إطار هذا البرنامج ،مع التركيز على ما يليا
(أ)

تقـديم ا ـل دعم لجهود بنـاء القـدرات في البلـدان النـاميـة من خالل المرا،ز اإلقليميـة لتـدريس علوم

(ب)

تدعيم برنامجه الخاص بالزماالت الد ارس ـ ـ ـ ــية الطويلة األمد بحيث يش ـ ـ ـ ــمل توفير الدعم لتنفيذ

(ج)

ضمان مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطته؛

(د)

تعزيز مشاركة الشباب في األنشطة الفضائية؛

(ه)

تعزيز إمبانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الفضاء؛

(و)

دعم أو اســتهالل مشــاريع رائدة كمتابعة ألنشــطة البرنامج في مجاالت االهتمام ذات األولوية

( )

تقديم المشـ ــورة التقنية ،عند الطلا ،إلى الدول األعضـ ــاء وهيئات منظومة األمم المتحدة ووكاالتها

(ح)

تحسين إمبانية الوصول إلى البيانات والمعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء؛

(ط)

تطبيق نهج متكامل ومتعدد القطاعات بش ن األنشطة ،حسا االقتضاء.

وتكنولوجيا الفضاء ،المنتسبة إلى األمم المتحدة؛
مشاريع رائدة؛

لدى الدول األعضاء؛

المتخصصة وإلى المنظمات الوطنية والدولية المعنية؛
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 -60وأشـ ـ ــارت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـاً إلى أبر أنشـ ـ ــطة المرا،ز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ــاء،
المنتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إلى األمم المتحــدة ،وهيا المركز اإلقليمي األفريقي لتــدريس علوم وتكنولوجيــا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء -بــالل ــة
اإلنكليزية؛ والمركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ـ ـ ــاء -بالل ة الفرنس ـ ـ ــية؛ ومركز تدريس علوم
وتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ــاء في آسـ ـ ـ ــيا والمحيد الهادر؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ــاء في أمريبا

الالتينية والكاريبي؛ والمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ــاء ل ر ي آسـ ـ ـ ــيا؛ والمركز اإلقليمي لتدريس

علوم وتكنولوجيا الفضاء في آسيا والمحيد الهادر (الصين).

 -61وأحـاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـالمعلومـات التي قـدمهـا االتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والتي تفيـد بـ ن البلـد يجري
مشــاورات ضــمن شــببة من المؤس ـســات التعليمية القتراح إنشــاء مركز إقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء،
تـابع لألمم المتحـدة ،حيـث أعرب عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـداده للتعـاون مع أي مرا،ز إقليميـة أخرى من هـذا القبيـل في تقـديم
درجة تعليمية عالية الجودة في علوم وتكنولوجيات الفضاء.

باء -التعاون اإلقليمي واألقاليمي
-62

أشــارت اللجنة الفرعية إلى أن الجمعية العامة قد شــددت ،في قرارها  ،82/74على أن التعاون على

الص ـ ــعيدين اإلقليمي واألقاليمي في مجال األنش ـ ــطة الفض ـ ــائية أمر أس ـ ــاس ـ ــي لتدعيم االس ـ ــتخدامات الس ـ ــلمية

للفضـ ــاء الخارجي ،ولمسـ ــاعدة الد ول األعضـ ــاء في تنمية قدراتها الفضـ ــائية ،واإلسـ ــهام في تنفيذ خطة التنمية

المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامة لعـام  .2030وتحقيقـاً لهـذه ال ـاية ،طلبـت الجمعيـة العـامة إلى المنظمـات اإلقليميـة المعنيـة وأفرقة
الخبراء التابعة لها أن تقدم أي مسـ ـ ــاعدة ال مة لتمبين البلدان من تنفيذ التوصـ ـ ــيات الصـ ـ ــادرة عن المؤتمرات
اإلقليمية .وفي هذا الصــدد ،أشــارت الجمعية العامة إلى أهمية مشــاركة المرأة على قدم المســاواة مع الرجل في

جميع ميادين العلوم والتكنولوجيا.
-63

والحظت اللجنة الفرعية أن اللجنة االقتص ـ ـ ــادية ألفريقيا قد اس ـ ـ ــتض ـ ـ ــافت مؤتمر القيادات األفريقية الثامن

بشـ ن تسـخير علوم وتكنولوجيا الفضـاء ألغراض التنمية المسـتدامة ،حول موضـوع "آفا وتحديات التنمية الفضـائية

األفريقيـة" ،في أديس أبـابـا ،من  2إلى  4كـانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  .2019وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـيعقـد المؤتمر في المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل مرة
،ل س ـ ــنتين؛ وس ـ ــوا تس ـ ــتض ـ ــيف وكالة الفض ـ ــاء الوطنية لجنوب أفريقيا المؤتمر المقبل في دير ان ،جنوب أفريقيا،
بحلول نهاية تشرين األول/أ،تو ر .2021

 -64والحظت اللجنة الفرعية أيض ـ ـاً أن المؤتمر الدولي المعنون "الفضـ ــاء والتنمية المسـ ــتدامة  "2020ت جل
نتيجة لجائحة كوفيد 19-العالمية ،وسـ ـ ـ ـ ـ ُـيعقد في كلية العلوم الفيزيائية والرياضـ ـ ـ ـ ــيات بجامعة شـ ـ ـ ـ ــيلي في تمو /
يوليه  .2021ويهدا هذا المؤتمر إلى اإلسـ ــهام في د ارسـ ــة ومناقشـ ــة أر عة مواضـ ــيع ،هيا الفرص التي تتيحها

األنش ـ ــطة الفض ـ ــائية والتحديات التي تطرحها؛ وتطوير علوم وتكنولوجيا الفض ـ ــاء؛ واالبتكار والتنمية الص ـ ــناعية؛

واستخدام الفضاء كتحد عالمي ومساهمته في التنمية المستدامة.
-65

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن الدورة الس ــادس ــة والعشـ ـرين للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفض ــاء في آس ــيا

والمحيد الهادر حول موض ـ ـ ــوع "توثيق مختلف الص ـ ـ ــالت من أجل عص ـ ـ ــر فض ـ ـ ــائي جديد" قد ُعقدت في ناغويا،

اليابان ،من  26إلى  29تشـ ـرين الثاني/نوفمبر  .2019وت جلت الدورة الس ــابعة والعش ــرون للملتقى ،التي كان مقر ًار
أن تعقد في الر ع الثالث من عام  ،2020وســوا تُعقد في فييت نام في الر ع الثالث من عام  .2021وإضــافة إلى
ذلك ،أحاطت اللجنة الفرعية علمًا ب ن الملتقى عقد فعالية في تشرين الثاني/نوفمبر  2020بعنوان "الملتقى اإلقليمي
لوك ــاالت الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــا والمحيد اله ــادر عبر اإلنترن ــت ع ــام )APRSAF Online 2020( "2020

حول موضوع "تخطي المسافات لتشارك الرؤى بش ن الفضاء".
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-66

والحظت اللجنة الفرعية أن مجلس منظمة التعاون الفضائي اسيا والمحيد الهادر وافق ،في االجتماع

الرابع عش ـ ـ ـ ــر لمجلس المنظمة المعقود في كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2020على خطة تنمية األنش ـ ـ ـ ــطة التعاونية

للمنظمة للفترة  .2030-2021وركزت األهداا االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية للخطة على تعزيز قدرات الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء في
المنظمة ،وكذلك البلدان في منطقة آسـ ـ ـ ـ ـ ــيا والمحيد الهادر ،على اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األغراض

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

ثالثا -تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية الجتماعية والقتصادية المستدامة
 -67وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  5من جــدول األعمــال ،المعنون
"تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة".
-68

وتكلم في إطار البند  5من جدول األعمال ممثلو كل من االتحاد الروسي وإندونيسيا وإيطاليا و ا،ستان

و يرو وتايلند والجزائر والصـ ـ ــين وفرنسـ ـ ــا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وكو ا والمبسـ ـ ــيك والهند واليابان .وتكلم

أيضـ ـ ــا المراقا عن منظمة "،انيوس" الدولية .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضـ ـ ــاء أخرى كلمات
تتعلق بهذا البند.

-69

واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

"المنصة التعليمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء" ،قدَّمه ممثل مصر؛

(ب)

" ،WildTrackCube-SIMBAسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـل تجريبي لتتبع األحيـاء البريـة ببفـاءة في كينيـا من

(ج)

"النهوض بتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ـ ــاء والتطبيقات الفضـ ـ ـ ـ ــائية في الفلبين لتحقيق التنمية االجتماعية

(د)

" قطاع ص ـ ـ ــناعات الفض ـ ـ ــاء التجارية في أفريقيا واس ـ ـ ــتعداده لالس ـ ـ ــتثمار القائم على االبتكارا

نوع سواتل الكيو سات" الجامعية" ،قدَّمه ممثل إيطاليا؛
واالقتصادية المستدامة" ،قدَّمته ممثلة الفلبين؛

وجهة نظر جيل الفضاء" ،قدَّمه المراقا عن المجلس االستشاري لجيل الفضاء.
-70

وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يليا
(أ)

ورقة اجتماع عن حالة وآفا مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع  Space4Waterالتابع لمبتا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجيا ثالث سنوات من عمر المشروع ()A/AC.105/C.1/2021/CRP.5؛

ورقة اجتماع معنونة "إتاحة ُس ـبل الوصــول إلى الفضــاء للجميعا الفرص واإلنجا ات والطريق
(ب)
إلى ما بعد عام .)A/AC.105/C.1/2021/CRP.15( "2020
-71

والحظت اللجنة الفرعية أن منتدى الفضـ ـ ــاء العالمي الذي عقد في كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2020حول

موضـ ــوع "الفضـ ــاء في خدمة مسـ ــتقبلنا" ،قد تشـ ــارك في تنظيمه مبتا شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي ووكالة اإلمارات
للفضـ ـ ـ ــاء التابعة لامارات العر ية المتحدة وأنه أدى دو ار محوريا في الجمع بين الجهات المعنية بهذا الموضـ ـ ـ ــوع

من األوس ـ ـ ــاط الفض ـ ـ ــائية األوس ـ ـ ــع نطاقاً ،مثل المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الحبومية والمنظمات الحبومية الدولية والمنظمات
غير الحبومية ،إلى جانا قطاع الصناعة والقطاع الخاص واألوساط األ،اديمية.
-72

ونوهت اللجنة الفرعية بما لتكنولوجيا الفضــاء والتطبيقات الفضــائية والبيانات والمعلومات المســتمدَّة من الفضــاء

من قيمة في مجاالت التنمية المسـ ــتدامة من نواح مختلفة ،مثل تحسـ ــين عمليات صـ ــو وتنفيذ السـ ــياسـ ــات و رامج العمل

المتعلقة بمجاالت حماية البيئة ،وإدارة األ ارضـ ـ ـ ي والمياه ،واس ـ ـ ــتص ـ ـ ــالح األ ارض ـ ـ ــي المتدهورة واأل ارض ـ ـ ــي البور ،والتنمية
الحضـ ـ ـرية والريفية ،و ُّ
ظم اإليبولوجية البحرية والس ـ ــاحلية ،والرعاية الص ـ ــحية ،وت يُّر المناا ،والحد من أخطار الكوارث
الن ُ
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والتص ـ ـ ـ ـ ِّـدي للطوارر ،والطاقة ،والبنى التحتية ،والمالحة ،والنقل والخدمات اللوجس ـ ـ ـ ــتية ،وخدمات االتص ـ ـ ـ ــال في الريف،
التنوع البيولوجي ،والزراعة ،واألمن ال ذائي.
والرصد السيزمي ،وإدارة الموارد الطبيعية ،والثلوج واألنهار الجليدية ،و ُّ

 -73وأشـ ـ ــارت اللجنة الفرعية أيض ـ ـ ـاً ،في ذلك السـ ـ ــيا  ،إلى المعلومات التي قدمتها الدول عن اسـ ـ ــتخدامها
للمنصـ ـ ــات الفضـ ـ ــائية والنظم السـ ـ ــاتلية دعماً للتنمية االقتصـ ـ ــادية واالجتماعية المسـ ـ ــتدامة ،وكذلك عن إجراءاتها
و رامجها الرامية إلى يادة وعي المجتمع بدور تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفض ــاء في تلبية االحتياجات اإلنمائية

وتحسـ ـ ـ ــين فهمه لهذا الدور ،وعن أنشـ ـ ـ ــطة التعاون الرامية إلى بناء القدرات من خالل التعليم والتدريا في مجال
استخدام تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية المستدامة.

-74

والحظت اللجنة الفرعية أن اللجنة ،باالشـ ــتراك مع لجنتيها الفرعيتين و دعم من مبتا شـ ــؤون الفضـ ــاء

ط بها دور أساسي في تعزيز التعاون الدولي و ناء القدرات دعماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
الخارجي ،منو ٌ

ورئي أنه ينب ي للبلدان المتقدمة النمو أن تشرك البلدان النامية في فوائد تكنولوجيا الفضاء بوتيرة أسرع
-75
ُ
لضمان االستخدام األمثل لهذه التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء.
 -76وانعقـد الفريق العـامـل الجـامع مجـدداً برئـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ارمـان أومـامـاهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواران (الهنـد) ،وفقـاً للفقرة  5من قرار
الجمعية العامة  .92/75وأقرت اللجنة الفرعية ،في جلسـ ــتها  950المعقودة في  28نيسـ ــان/أبريل  ،2021تقرير
الفريق العامل الجامع ،الذي يرد في المرفق األول بهذا التقرير.

رابعا -المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل ،بما في ذلك
تطبيقاته لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض
 -77وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  6من جــدول األعمــال ،المعنون
"المسـ ــائل المتصـ ــلة باسـ ــتشـ ــعار األرض عن ُبعد بواسـ ــطة السـ ـواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصـ ــالح البلدان النامية
وفي رصد بيئة األرض".

-78

وتكلم في إطـار البنـد  6من جـدول األعمـال ِّ
ممثلو االتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيـل وإنـدونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا وإيران

(جمهورية-اإلس ـ ـ ـ ــالمية) وإيطاليا والص ـ ـ ـ ــين وكندا وكولومبيا وكينيا والمبس ـ ـ ـ ــيك والهند والواليات المتحدة واليابان.
وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

-79

واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

قدَّمه ممثل إيطاليا؛
(ب)

"موجز وقائع حلقة عمل بش ـ ن ةبعثة  PRISMAوما بعدها‘ وإنجا اتها ونتائجها الرئيســية"،
"البيانات الفضائية ومبافحة صيد األسماك غير المشروع" ،قدَّمه ممثلو كندا؛

"التطبيقات الحالية والمس ــتقبلية للبيانات المس ــتش ــعرة عن ُبعد باألش ــعة تحت الحمراء الح اررية
(ج)
لدراسات االحترار العالمي" ،قدَّمه ممثل جمهورية إيران اإلسالمية.
-80

وفي سـ ـ ـ ـ ــيا المناقشـ ـ ـ ـ ــات ،اسـ ـ ـ ـ ــتعرضـ ـ ـ ـ ــت الوفود البرامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية المتعلقة

ض ي؛ إدارة الموارد
باالسـتشـعار عن ُبعد ،خصـوصـاً في المجاالت التاليةا رصـد اسـتخدام األ ارضـي وال طاء األر ـ
الطبيعية؛ رصـ ـ ــد ال ابات وحرائقها؛ الكشـ ـ ــف عن صـ ـ ــيد األسـ ـ ــماك غير المشـ ـ ــروع؛ رصـ ـ ــد خطوط أنابيا النفد

واالسـتخراج غير المشـروع للنفد؛ رصـد المحميات البحرية واألنواع البحرية؛ الرصـد البيئي؛ رصـد ال الا الجوي

وغـا ات الـدفيئـة وتلوث الهواء؛ التخطيد الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري؛ دعم إدارة الكوارث؛ تقـديم الخـدمـات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة عن ُبعـد

البنى التحتية للري؛ التنبؤ ب حوال الزراعة
وعلم األو ئة؛ رصـ ـ ـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ــتجمعات المياه والتخطيد اإلنمائي؛ تقييم ُ
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والبسـ ـ ـ ــتنة وإنتاج المحاصـ ـ ـ ــيل؛ رصـ ـ ـ ــد الثلوج واألنهار الجليدية؛ رصـ ـ ـ ــد المحيطات والبحيرات الجليدية وسـ ـ ـ ــائر

المسطحات المائية.
-81

ورأت بعض الوفود أن االسـتشـعار عن ُبعد لألرض مهم للنهوض ب هداا التنمية المسـتدامة ،وأن دمج بيانات

رصد األرض مع نظم البيانات اإلحصائية يمبن أن يؤدي إلى تجميع المؤشرات المتعلقة ب هداا التنمية المستدامة.

 -82ورأت بعض الوفود أن االس ـ ــتش ـ ــعار عن ُبعد يس ـ ــاعد على رص ـ ــد آثار كوفيد 19-وأن منص ـ ــات تعميم
البيانات المستمدة من رصد األرض مهمة ومفيدة.
 -83ورأت بعض الوفود أن األنشطة والبعثات الوطنية في مجال االستشعار عن ُبعد تُجرى أساساً ألغراض
حبومية ،ولكن تمبين الش ــركاء الدوليين من الوص ــول المفتوح والمجاني إلى البيانات والص ــور وتزويدهم بخطوط
مباشـ ـرة للتوص ــيل من الس ــاتل يش ــجعان ويعز ان اس ــتخدام تطبيقات تكنولوجيا االس ــتش ــعار عن ُبعد من أجل دعم
التنمية المجتمعية والتجارية.

-84

وأشـارت بعض الوفود إلى أهمية مبادرات بناء القدرات في تحسـين وتوسـيع وتيسـير سـبل الحصـول على

-85

ونوهت اللجنة الفرعية بالدعم المتواصــل المقدَّم ألنشــطة اللجنة المعنية بسـواتل رصــد األرض ،وأشــارت
َّ

المعلومات والبيانات المس ــتمدة من األنش ــطة التي تنطوي على اس ــتخدام االس ــتش ــعار عن ُبعد .وفي هذا الص ــدد،
جرى التشديد على أهمية دور الحلول التعليمية القائمة على اإلنترنت.

ونوهت اللجنة الفرعية كذلك
أيضـا إلى أن المؤسـسـة الهندية ألبحاث الفضـاء ت أرسـت هذه اللجنة في عام َّ .2020
بالدعم المتواصل ألنشطة الفريق المعني برصد األرض.

خامسا -الحطام الفضائي
 -86وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  7من جــدول األعمــال ،المعنون
"الحطام الفضائي".
-87

َّ
وتكلم في إطـار البنـد  7من جـدول األعمـال ممثلو كـل من االتحـاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي وألمـانيـا وإنـدونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا وإيطـاليـا

والب ار يل و يرو وتايلند والص ـ ــين وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وفنلندا وكندا وكينيا والمبس ـ ــيك والنمس ـ ــا والهند وهولندا
والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.
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واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

"القياسات الفوتومترية الفضائية الكندية لتشبيلة ستارلنك" ،قدَّمه ممثل كندا؛

(ب)

"أبر األنشطة المتعلقة بالحطام الفضائي لعام  2020في فرنسا" ،قدَّمه ممثل فرنسا؛

(ج)

"الرادار األلماني التجريبي لعمليات المراقبة والتتبع الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية  -رادار تجريبي عالي األداء

(د)

" ،SMOG-1السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتل الطالبي الهن اري الرابع من فئة  PocketQubeالكائن في المدار

للمراقبة الفضائية" ،قدَّمه ممثل ألمانيا؛

األرضـي المنخفضا نظام قياس التلوث الكهرم نطيسـي للترددات الراديوية في المدار األرضـي المنخفض" ،قدَّمه

ممثل هن اريا؛
(ه)

"بحوث الحطام الفضائي في الوكالة اليابانية الستكشاا الفضاء الجوي" ،قدَّمه ممثل اليابان؛

(و)

" تحديثات بشـ ـ ـ ـ ن بيئة الحطام الفضـ ـ ـ ــائي واألنشـ ـ ـ ــطة المتعلقة به في الواليات المتحدة" ،قدَّمه

ممثل الواليات المتحدة؛
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( )

" أنشـ ـ ــطة وكالة الفضـ ـ ــاء األورو ية المتعلقة بالحطام الفضـ ـ ــائي واالسـ ـ ــتدامة في عام ،"2020

(ح)

"إدارة حركة المرور في الفضــاء واســتدامة البيئة الفضــائية في عصــر الفضــاء الجديد"َّ ،
قدمه

قدَّمه المراقا عن وكالة الفضاء األورو ية؛

المراقا عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان في الفضاء.
-89

وعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن بحوث تتعلق بالحطام الفضائي ،و مان األجسام الفضائية التي
ُ

تحمل على متنها مصادر قدرة نووية ،و المشا،ل المتصلة باصطدام تلك األجسام بالحطام الفضائي ،وردت في الردود
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـق ـ ـ ــاة مـ ــن ال ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول ـ ـي ـ ـ ــة (ان ـ ـظـ ــر الـ ــوث ـ ـ ــائـ ــق A/AC.105/C.1/118

و A/AC.105/C.1/118/Add.1و.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.6
-90

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بــارتيــاح أن إقرار الجمعيــة العــامــة ،في قرارهــا  ،217/62للمبــادر التوجيهيــة

لتخفيف الحطام الفضـائي ،التي وضـعتها لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية ،قد أثبت الدور

الحيوي لهذه المبادر في السيطرة على مشبلة الحطام الفضائي من أجل ضمان أمان البعثات الفضائية المقبلة.

 -91والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بـارتيـاح أن الكثير من الـدول والمنظمـات الحبوميـة الـدوليـة تنفـذ تـدابير
لتخفيف الحطام الفض ـ ــائي تتوافق مع المبادر التوجيهية التي وض ـ ــعتها اللجنة بشـ ـ ـ ن تخفيف الحطام الفض ـ ــائي
و شـ ن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد و/أو المبادر التوجيهية لتخفيف الحطام الفضـائي التي
وضــعتها لجنة التنســيق المشــتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضــائي (لجنة التنســيق المشــتركة) ،وأن عددا

من الدول قد واءم معاييره الوطنية الخاصة بتخفيف الحطام الفضائي مع تلك المبادر التوجيهية.
-92

والحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول تس ـ ـ ـ ــتخدم المبادر التوجيهية لتخفيف الحطام الفض ـ ـ ـ ــائي التي

وضــعتها اللجنة ،والمدونة األورو ية لقواعد الســلوك الخاصــة بتخفيف الحطام الفضــائي ،ومعيار المنظمة الدولية

للتوحيد القياسـ ـ ـ ـ ــي ( ISO 24113:2011النظم الفضـ ـ ـ ـ ــائيةا متطلبات تخفيف الحطام الفضـ ـ ـ ـ ــائي) والتوصـ ـ ـ ـ ــية

( TU-R S.1003حماية بيئة المدار الســاتلي الثابت بالنســبة لألرض) الصــادرة عن االتحاد الدولي لالتصــاالت
،نقاط مرجعية في أطرها التنظيمية لألنشطة الفضائية الوطنية.

 -93والحظت اللجنة الفرعية أيض ـ ـاً أن بعض الدول تتعاون على معالجة مشـ ــبلة الحطام الفضـ ــائي ضـ ــمن
إطار برنامج دعم عمليات الرصـ ـ ـ ـ ـ ــد و ُّ
الممول من االتحاد األورو ي و رنامج التوعية ب حوال
التعقا الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائية،
َّ
الفضاء ،التابع لوكالة الفضاء األورو ية.

 -94وأعر ت اللجنة الفرعية عن قلقها إ اء تزايد مقدار الحطام الفض ــائي ،وش ــجَّعت الدول والهيئات وأوس ــاط
الصــناعة والمؤسـســات األ،اديمية التي لم ِّ
بعد المبادر التوجيهية التي وضــعتها اللجنة بشـ ن تخفيف الحطام
تنفذ ُ
الفضائي و ش ن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد على النظر في تنفيذها طوعاً.

-95

والحظت اللجنة الفرعية أن لجنة التنسيق المشتركة ،التي كان عملها األولي هو األساس الذي استندت

إليه المبادر التوجيهية لتخفيف الحطام الفض ـ ـ ـ ـ ــائي التي وض ـ ـ ـ ـ ــعتها اللجنة ،قد حدثت مبادئها التوجيهية لتخفيف

الحطام الفضائي في عام  2020لكي تجسد التطور في فهم حالة الحطام الفضائي.

 -96والحظــت اللجنــة الفرعيــة مع التقــدير أن بعض الــدول قــد اتخــذت عــدداً من التــدابير لتخفيف الحطــام
الفضـ ـ ــائي ،منها تحسـ ـ ــين تصـ ـ ــميم مركبات اإلطال والمركبات الفضـ ـ ــائية ،واسـ ـ ــتحداث برمجيات خاصـ ـ ــة ،ونقل
السواتل إلى مدارات أخرى ،والتخميل ،وتمديد العمر التش يلي ،وإجراء العمليات المرتبطة بانتهاء العمر التش يلي

لألجسام الفضائية والتخلص منها .والحظت اللجنة الفرعية تطور التكنولوجيات المتعلقة بخدمة السواتل الموجودة
في المدار بواسطة الرو وتات و تمديد العمر التش يلي للسواتل و اإل الة الفعلية للحطام الفضائي.
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 -97وأحاطت اللجنة الفرعية علماً باس ــتحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة ،و البحوث الجارية بش ـ ن تخفيف
ظم الفض ــائية من الحطام الفض ــائي؛ والحد من َت ُّ
الحطام الفض ــائي؛ وتفادي االص ــطدام؛ وحماية ُّ
ولد المزيد من
الن ُ
الحطام الفضائي؛ وتقنيات اإلعادة إلى ال الا الجوي وتفادي االصطدام؛ وقياس حجم الحطام الفضائي وتحديد

خصـ ـ ـ ائصـ ـ ــه ورصـ ـ ــده باسـ ـ ــتمرار ونمذجته؛ والتنبؤ بحاالت عودة الحطام الفضـ ـ ــائي إلى ال الا الجوي ومخاطر

االصطدام واإلنذار بها والتبلي عنها؛ وت يُّر مدارات الحطام الفضائي وتشظيه.
-98

وأعر ت بعض الوفود عن قلقها البال إ اء وض ــع تش ــبيالت مؤلفة من أعداد ض ــخمة و ال ة الض ــخامة

من الس ـواتل ،وااثار المترتبة على ذلك ،ورأت في هذا الصــدد أن اللجنة الفرعية ينب ي أن تتناول هذا الموضــوع
تكون الحطام الفضائي.
على سبيل األولوية بغية الحد من ُّ

ورئي أن من المهم تحسـين وصـقل المبادر التوجيهية الحالية لتخفيف الحطام الفضـائي والتشـجيع على
-99
ُ
وضع معايير دولية ملزمة.
ورئي أن هناك حاجة إلى يادة االمتثال للمبادر التوجيهية لتخفيف الحطام الفض ــائي ومواص ــلة العمل
ُ -100
لض ـ ـ ــمان إمبانية تحديد وتطوير أطر معيارية كا ية لمعالجة مش ـ ـ ــبلة الحطام الفض ـ ـ ــائي على الص ـ ـ ــعيد الدولي،
وضرورة تقديم تقارير متسقة عن تنفيذ األطر المعيارية الدولية على الصعيد الوطني.

-101

ورأت بعض الوفود أن التعاون الدولي ضـ ـ ـ ـ ــروري للحد من العراقيل والمخاطر التي تعترض إرسـ ـ ـ ـ ــال بعثات

مجدية إل الة الحطام المداري ،وأن توس ـ ـ ــيع دائرة االتفا بين الدول على اإلطار المناس ـ ـ ــا المقبول دوليا لتلك البعثات

سيبون أم ار أساسيا لضمان أن تتمبن من تقديم مساهمات إيجابية وشفافة في استدامة البيئة الفضائية.
-102

ورأت بعض الوفود أن من الض ـ ـ ـ ــروري توثيق التعاون الدولي على تعزيز برامج البحوث المتص ـ ـ ـ ــلة بالحطام

الفض ـ ــائي وعلى بناء القدرات في البلدان المس ـ ــتجدة في مجال الفض ـ ــاء ،وال س ـ ــيما تخفيف الحطام الفض ـ ــائي ومعالجة

مشـا،له ،على أن يشـمل ذلك ،ضـمن جملة أمور ،التعاون بشـ ن عمليات التقييم والحسـابات المدارية ،والنماذج التنبؤية،
وأدوات رصد الحطام الفضائي ،والبروتوكوالت التش يلية ،واالعتبارات المتعلقة بتصميم األقمار الصناعية.

 -103ورأت بعض الوفود أن التعاون الدولي ضـروري من أجل تبادل المعلومات عن أحوال الفضـاء وتشـاطر
المعلومات حول األجسام واألحداث الفضائية.

 -104ورأت بعض الوفود أن من الضـ ـ ــروري تبلي جميع المعلومات المتصـ ـ ــلة بدخول الحطام الفضـ ـ ــائي إلى
ال الا الجوي بعناية وسرعة إلى البلدان التي قد تت ثر بذلك الحطام.

ورئي أن من الضــروري إنشــاء شــببة عالمية لقياس نطاقات الحطام الفضــائي بالليزر لتحســين التنبؤات
ُ -105
المدارية ،إذ إن من الممبن االس ـ ــتفادة منها في مناورات تفادي االص ـ ــطدام أو خدمات اإلنذار في حاالت تقارب
األجسام و عثات اإل الة.

ورئي أن من المهم تعزيز التعاون الدولي ،ال يما يتعلق فحسـ ــا بشـ ــببات الرصـ ــد ،بل بتبادل البيانات
ُ -106
أيضاً ،ونظم تجهيز البيانات.
ورئي أن هناك حاجة إلى معالجة جميع المس ـ ـ ــائل المتص ـ ـ ــلة بالحطام الفض ـ ـ ــائي ،بما في ذلك جوانبها
ُ -107
القانونية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية في إطار اللجنة وعلى أساس توافق ااراء.
-108

والحظـت اللجنـة الفرعيـة بـارتيـاح اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار تحـديـث الخالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الوا يـة للمعـايير التي اعتمـدتهـا الـدول

والمنظمات الدولية لتخفيف الحطام الفضـ ــائي ،وأشـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أن الخالصـ ــة الوا ية ،التي اسـ ــتهلتها

ألمانيا وتشـيبيا وكند ،يمبن االطالع عليها على الموقع الشـببي لمبتا شـؤون الفضـاء الخارجي ،وشـجعت الدول

األعضاء على مواصلة تقديم اإلسهامات والبيانات المحدثة إلى الخالصة الوا ية.
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-109

واتفقت اللجنة الفرعية على مواصــلة دعوة الدول األعضــاء والمنظمات الدولية ،التي لها صــفة المراقا

الدائم لدى اللجنة ،إلى تقديم تقارير عن البحوث المتعلقة بالحطام الفضـ ـ ــائي وأمان األجسـ ـ ــام الفضـ ـ ــائية المزودة

بمصـادر قدرة نووية على متنها والمشـا،ل المتصـلة باصـطدام تلك األجسـام بالحطام الفضـائي والسـبل التي يجري
بها تنفيذ المبادر التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي.

سادسا -دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية
-110

وفقــا لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  8من جــدول األعمــال ،المعنون

-111

وتكلم في إطار البند  8من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروسـ ــي وإس ـ ـرائيل وألمانيا وإندونيسـ ــيا و يرو

"دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".

والجزائر والصـ ـ ـ ـ ــين وفرنسـ ـ ـ ـ ــا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وكندا وكو ا وكولومبيا والمبسـ ـ ـ ـ ــيك والهند والواليات

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

 -112واسـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى العرض اإليضـ ــاحي العلمي والتقني التاليا "إدماج معارا الشـ ــعوب األصـ ــلية
وأحدث حلول رصد األرض من أجل تنفيذ إطار ِّسنداي" ،الذي َّقدمه المراقا عن منظمة كانيوس الدولية.
وعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنشطة المنفذة في عام  2020في إطار برنامج األمم المتحدة
-113
ُ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المعلومـات الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة في إدارة الكوارث واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابـة في حـاالت الطوارر (برنـامج "سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـايـدر")

(.)A/AC.105/1239
-114

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما أُحر من تقدم بش ن األنشطة المضطلع بها في عام  2020ضمن

إطار برنامج األمم المتحدة الس ـ ـ ــتخدام المعلومات الفض ـ ـ ــائية في إدارة الكوارث واالس ـ ـ ــتجابة في حاالت الطوارر

(برنامج "سبايدر") ،ومواصلة الدعم االستشاري وسائر أشبال الدعم المقدم من خالله لجهود االستجابة للطوارر.
-115

والحظت اللجنة الفرعية أن ممثلي برنامج سـ ـ ـ ـ ـ ــبايدر قد اضـ ـ ـ ـ ـ ــطلعوا ،بفضـ ـ ـ ـ ـ ــل ما تلقاه البرنامج من دعم

متواصــل من شــببة شــركائه ،باألنشــطة التاليةا (أ) إيفاد بعثة اســتشــارية تقنية إلى تونس؛ (ب) تقديم الدعم عن ُبعد
لعدة بلدان في أفريقيا وآسـ ـ ــيا وأمريبا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ (ج) تعيين خبراء اسـ ـ ــتشـ ـ ــاريين لفترة قصـ ـ ــيرة
لالض ـ ــطالع ب نش ـ ــطة على الص ـ ــعيد الوطني في من وليا وس ـ ــري النكا .وأثناء تنفيذ تلك األنش ـ ــطةُ ،لبيت احتياجات

معينة وُقدمت خدمات متابعة لبعثات برنامج سبايدر االستشارية التقنية التي اضطلع بها في سنوات سابقة.
-116

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح جهود بناء القدرات التي اضـ ـ ــطلع بها برنامج سـ ـ ــبايدر ،بما في ذلك

من خالل توفير معلومات فض ـ ــائية مص ـ ــممة حس ـ ــا الطلا لثالثة بلدان مت ثرة بالفيض ـ ــانات (تونس والنيجر

ونيجيريـا) ،ولبلـدان تعـاني من حرائق ال ـابـات (بلـدان مختلفـة في أمريبـا الالتينيـة) ،وتوفير الـدعم عن ُبعـد من
خالل دورة إلكترونية مفتوحة حاشـ ـ ـ ــدة بشـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيات الج ار ية المبانية وتكنولوجيات رصـ ـ ـ ــد

األرض في إدارة مخاطر الكوارث.
-117

والحظت اللجنة الفرعية أن برنامج سـ ـ ــبايدر و َّس ـ ـ ـع شـ ـ ــببة مباتا الدعم اإلقليمية التابعة له عن طريق

إدماج منظمتين إض ـ ــافيتين في الش ـ ــببة ،هماا جامعة س ـ ــانتا ماريا االتحادية في الب ار يل وجامعة بن غوريون في

النقا في إسرائيل.
-118

والحظت اللجنة الفرعية اسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار تنفيذ أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة التوعية ،بما في ذلك من خالل الحلقات الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــية

الشـ ـ ـ ــببية واجتماعات الخبراء المنعقدة عن ُبعد التي نظمها مبتا شـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي ،ممثال في برنامج
سـ ـ ــبايدر ،وشـ ـ ـرا،ات المبتا مع كيانات األمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول األعضـ ـ ــاء ،من أجل مواصـ ـ ــلة
ترويج استخدام األدوات والمعلومات الفضائية.
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-119

والحظت اللجنة الفرعية األنشـطة الجارية لزيادة توافر الحلول الفضـائية واسـتخدامها لدعم إدارة الكوارث

واالس ــتجابة في حاالت الطوارر .وتش ــمل هذه األنش ــطة تعزيز اس ــتخدام بيانات رص ــد األرض ورس ــم الخرائد في

حاالت الطوارر أثناء الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية ،ض ـ ـ ــمن إطار الميثا الدولي بشـ ـ ـ ـ ن الفض ـ ـ ــاء والكوارث

الكبرى ومش ــروع س ــنتينل آس ــيا وخدمة إدارة الطوارر في برنامج كو رنيبوس .وفي هذا الص ــدد ،لوحر أن برنامج
س ـ ـ ـ ـ ــبايدر قدم المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة إلى إثيو يا و نما وجزر كايمان و مبابوي وغامبيا والكاميرون وكوس ـ ـ ـ ـ ــتاريبا ومو امبيق
والنيجر لكي تصــبح جهات م ذونا لها باســتعمال الميثا الدولي .ولوحر أيضــا أن تفعيل الميثا الدولي من ِّقبل

برنامج سـ ــبايدر نجح في تيسـ ــير الوصـ ــول إلى الصـ ــور السـ ــاتلية والمعلومات الفضـ ــائية من أجل دعم االسـ ــتجابة

للكوارث في أعقاب الفيضانات في السودان والمبسيك والنيجر ،واالنهيال األرضي في ميانمار.

 -120ورأت بعض الوفود أن رصـد األرض ،والنظم العالمية لسـواتل المالحة والتكنولوجيات التكميلية الناشـئة،

بما في ذلك الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيات العرض البصري ،تقدم مساهمة هامة في الحد
من مخاطر الكوارث .كما رأت تلك الوفود أنه يمبن أيضــا تطبيق رصــد األرض والتكنولوجيات التكميلية الناشــئة

في رصد المناا وت ير المناا والكوارث الناجمة عن ت ير الظروا المناخية.
-121

ورأت بعض الوفود أن اس ـ ــتخدام بيانات رص ـ ــد األرض والتكنولوجيات التكميلية أمر حاس ـ ــم لدعم التنبؤ

بحدوث الكوارث مثل يض ــان األنهار والسـ ـواحل وحرائق ال ابات ،وهو س ــمة أس ــاس ــية من س ــمات أفض ــل نماذج

االستجابة الفعالة في المناطق النائية والمناطق الم هولة بالسبان على حد سواء.

 -122ورأت بعض الوفود أن رســم خرائد الطوارر المســتند إلى المعلومات المســتمدة من الفضــاء يمبن تنفيذه

بفعالية أ،بر من خالل التعاون الدولي .ورأت تلك الوفود أيض ـ ــا أن توفير بيانات رص ـ ــد األرض وص ـ ــور مناطق

الكوارث ،وهو ما يدعمه تفعيل الميثا  ،مثال رئيسي للتعاون الدولي في هذا الصدد.
-123

ورأت بعض الوفود أن بيانات وصور رصد األرض تمثل جانبا حاسما من إدارة الكوارث واالستجابة لحاالت

الطوارر بصــورة فعالة وفي الوقت المناســا ،وأن اســتخدام هذه البيانات والصــور يقدم مســاهمة كبيرة في أعمال الرصــد
والكشـف المسـتمرة ألغراض اإلنذار المببر .ورأت تلك الوفود أيضـا أن التعاون والدعم الدوليين في إطار تفعيل الميثا
يزودان صانعي القرار ببيانات وصور حاسمة في الوقت المناسا لدعم االستجابة الفعالة لحاالت الطوارر.

ونوهت اللجنة الفرعية بما قدمته الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنة ومباتا الدعم اإلقليمية في عام 2020
-124
َّ
من مسـ ــاهمات عينية ،شـ ــملت توفير خبراء ،دعما للبعثة االسـ ــتشـ ــارية والحلقات الد ارسـ ــية الشـ ــببية االسـ ــتشـ ــارية

واجتماعات الخبراء المنعقدة عن ُبعد واألنش ــطة المتَّص ــلة بها التي اض ــطلع بها مبتا ش ــؤون الفض ــاء الخارجي،
من خالل برنامج سبايدر ،وكذلك بما بذلته من جهود لتبادل الخبرات مع سائر البلدان المهتمة.
 -125والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدمته الدول األعضـ ـ ـ ــاء إلى مبتا شـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي،
وإلى برنامج سـبايدر التابع له ،من مسـاهمات طوعية ،شـملت تبرعات نقدية من ألمانيا والصـين ،وعاودت تشـجيع
سـ ـ ــائر الدول األعضـ ـ ــاء على تزويد أنشـ ـ ــطة المبتا و رامجه ،بما فيها برنامج سـ ـ ــبايدر ،ببل الدعم الال م على

أس ــاس طوعي ،بما في ذلك يادة الدعم المالي ،بغية تمبينه من االس ــتجابة على نحو أفض ــل لطلبات المس ــاعدة

الواردة من الدول األعضاء ،ومن تنفيذ خطة عمله في السنوات المقبلة تنفيذا كامال.

سابعا -التطورات األخيرة في مجال ُّ
ظم العالمية لسواتل المالحة
الن ُ
 -126وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  9من جــدول األعمــال ،المعنون
"التطورات األخيرة في مجال ُّ
ظم العالمية لس ـواتل المالحة" ،واســتعرضــت مســائل متعلقة باللجنة الدولية المعنية
الن ُ
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بالنظم العالمية لس ـ ـ ـ ـواتل المالحة (اللجنة الدولية) ،والتطورات األخيرة في مجال النظم العالمية لس ـ ـ ـ ـواتل المالحة

وتطبيقاتها الجديدة.

َّ
وتكلم في إطار البند  9من جدول األعمال ممثلو كل من االتحاد الروسـ ــي وإندونيسـ ــيا والصـ ــين وكينيا
-127

والمبسـ ـ ـ ــيك والهند والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضـ ـ ـ ــاء أخرى كلمات
تتعلق بهذا البند.

 -128واســتمعت اللجنة الفرعية إلى عرض إيضــاحي تقني معنون "تطور نظام المالحة الســاتلي ،"BeiDou
َّ
قدمته ممثلة الصين.

 -129وعرض على اللجنة الفرعية تقرير األمانة عن األنشــطة المضــطلع بها في عام  2020في إطار خطة
عمل اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل المالحة (.)A/AC.105/1237

 -130والحظت اللجنة الفرعية أن مبتا ش ـ ـ ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي (المبتا) ال يزال ِّ
يؤدي دو اًر فاعالً في
تيسير التعاون والتواصل بين ِّ
مقدمي ومستعملي خدمات ُّ
ظم العالمية لسواتل المالحة.
الن ُ
 -131وأعر ت اللجنة الفرعية عن تقديرها للمبتا لما يبذله من جهود لترويج اس ــتخدام النظم العالمية لسـ ـواتل
المالحة من خالل مبادراته في مجال بناء القدرات وتعميم المعلومات ،خصوصاً في البلدان النامية.

 -132والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت تنفيذ خطد عملها.

والحظت اللجنة الفرعية التقدم المحر في العمل على تحقيق التوافق والقابلية للتشـ ـ يل البيني بين النظم العالمية
لس ـ ـ ـ ـواتل المالحة وعلى حماية أطياا الترددات والكش ـ ـ ـ ــف عن التداخالت والتخفيف من حدتها .كما أحر تقدم

نحو وضـ ـ ـ ـ ـ ــع كتيا تقني عن أهمية حم اية أطياا الترددات التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها النظم العالمية لس ـ ـ ـ ـ ـ ـواتل المالحة

والكشف عن التداخالت والتخفيف من حدتها.
-133

والحظت اللجنة الفرعية أن اللجنة الدولية واصـ ــلت أعمالها الرامية إلى إنشـ ــاء حيز للخدمات الفضـ ــائية

المتعددة النظم العالمية لس ـ ـواتل المالحة القابلة للتش ـ ـ يل البيني ،مما سـ ــيمبن من تحسـ ــين المالحة في العمليات

الفضائية المقبلة خارج المدار الثابت بالنسبة لألرض أو حتى في البعثات القمرية.

 -134والحظت اللجنة الفرعية أن مبتا شــؤون الفضــاء الخارجي ســوا يســتضــيف االجتماع الخامس عشــر
للجنة الدولية في فيينا ،في الفترة من  27أيلول/سبتمبر إلى  1تشرين األول/أ،تو ر .2021

-135

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن الواليـات المتحـدة تواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العمـل على تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرات وخـدمـات نظـامهـا

العالمي لتحديد المواقع ( )GPSمن خالل دمج الجيل القادم من السواتل ،GPS Block III ،التي تبث اإلشارة

المدنية الثالثة .L1C ،ولوحر أن س ــاتلين من سـ ـواتل  Block IIIقد أطلقا في عام  2020وأن سـ ـواتل إض ــا ية
سـ ـ ـ ــتتاح في األشـ ـ ـ ــهر والسـ ـ ـ ــنوات المقبلة مع تقدم جهود التحديث .و اإلضـ ـ ـ ــافة إلى تلك التحسـ ـ ـ ــينات في القطاع

الفض ـ ــائي ،واص ـ ــلت الواليات المتحدة جهودها الرامية إلى تحديث نظام المراقبة األرض ـ ــية للنظام العالمي لتحديد

المواقع لدعم القدرات الجديدة التي تتيحها سواتل .Block III
-136

والحظت اللجنة الفرعية أن الواليات المتحدة تعتزم مواص ــلة تحس ــين دقة النظام العالمي لتحديد المواقع

وتوافر إش ـ ــاراته من خالل تحس ـ ــين أداء الس ـ ـواتل المحدثة .وتعتزم الواليات المتحدة مواص ـ ــلة بث إش ـ ــارات النظام

العالمي لتحديد المواقع دون فرض رسوم مباشرة على المستعملين ،وهي ملتزمة باإلبقاء على ذلك النظام العالمي
بوصفه ركيزةً هامة في المنظومة الدولية الناشئة للنظم العالمية لسواتل المالحة.

 -137والحظت اللجنة الفرعية أن تشــبيلة النظام العالمي لس ـواتل المالحة التابع لالتحاد الروســي ("غلوناس")
يجري تحديثها بصـفة مسـتمرة ،مع إضـافة سـواتل جديدة كل عام .ففي عام  ،2020أُطلق سـاتالن ،أحدهما يمثل
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الجيل الثالث لتشـبيلة نظام "غلوناس" ،وهو السـاتل  .GLONASS-Kو ودت تلك التشـبيلة مسـتعملي خدماتها

بمجموعة أوسـع من القدرات وإشـارة أ،ثر دقة وثراء بالمعلومات تعمل بتقنية تعدد قنوات االسـتعمال بتقسـيم الشـفرة

( .) CDMAوس ـ ــوا يبفل اطراد أعمال التحديث التدريجي لتش ـ ــبيلة نظام "غلوناس" تحس ـ ــنا مس ـ ــتم ار في نوعية
الخدمات المالحية المقدمة.

-138

والحظت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـ ــا أن العمل في تطوير تشـ ـ ـ ــبيلة نظام "غلوناس" ال يزال يركز على احتياجات

المســتعملين ،وال ســيما على توفير خدمات مالحية عالية الجودة في المناطق الوعرة .ومن أجل تلبية هذه االحتياجات،

من المقرر إنشاء مجمع "غلوناس" الفضائي العالي المدار ،وسيطلق أول ساتل له في عام .2025

 -139والحظت اللجنة الفرعية أن عام  2020قد ش ـ ـ ـ ـ ــهد ا،تمال تش ـ ـ ـ ـ ــبيلة نظام سـ ـ ـ ـ ـ ـواتل المالحة الص ـ ـ ـ ـ ــيني

) BeiDou (BDSبنجاح ،وتت لف التشـ ــبيلة حاليا من  30سـ ــاتال ش ـ ـ َّ اال في نظام  ،BDS-3مما يوفر ت طية

عــالميــة .ولوحر أن نظــام  BDS-3يتمتع بــدرجــة دقــة ،على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد العــالمي ،في تحــديــد المواقع في حــدود

 10أمتار ،وفي قياس الس ـ ـ ـ ـ ــرعة في حدود  0,2متر في الثانية ،وفي التوقيت في حدود  20نانو ثانية ،أما على
الصعيد اإلقليمي ،فإن تلك المؤشرات تبل  5أمتار و 0,1متر في الثانية و 10نانو ثانية على التوالي.

-140

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن نظـام سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتـل المالحـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني يوفر عـدة أنواع من الخـدمـات

للمسـ ـ ـ ــتعملين في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك خدمات االتصـ ـ ـ ــال بالرسـ ـ ـ ــائل القصـ ـ ـ ــيرة على النطا اإلقليمي

والعالمي للمجتمع المدني؛ وخدمة التعزيز الســاتلي (في عملية االختبار) للمســتعملين من ذوي المتطلبات الر يعة

للس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة في قطاعات الطيران المدني والمالحة البحرية والس ـ ـ ـ ـ ـ ــبك الحديدية؛ وخدمة لتحديد المواقع بدقة فائقة
للمستعملين في قطاعات الزراعة الدقيقة ومسح األراضي والقيادة الذاتية؛ وخدمة بحث وإنقاذ دولية.

-141

والحظت اللجنة الفرعية أن النظام األورو ي للمالحة الســاتلية ("غاليليو") التابع لالتحاد األورو ي يوفر

-142

والحظت اللجنة الفرعية أن الهند تتبع مسـ ـ ـ ـ ـ ــارين في إطار برنامجها للمالحة السـ ـ ـ ـ ـ ــاتليةا أحدهما نظام

معلومات دقيقة عن تحديد المواقع والتوقيت ،وأن بياناته تستخدم في طائفة واسعة من التطبيقات.

َّ
المعز الثابت بالنسـبة لألرض والمعان بالنظام العالمي لتحديد المواقع ( )GAGANوالثاني هو النظام
المالحة
اإلقليمي الهندي لسـ ـ ـ ـواتل المالحة المعروا أيض ـ ـ ــا باس ـ ـ ــم "نظام المالحة باس ـ ـ ــتخدام تش ـ ـ ــبيلة السـ ـ ـ ـواتل الهندية"

( .)NavICونظام  ،GAGANوهو نظام للتعزيز السـ ــاتلي ،قد اسـ ــتحدثته المؤس ـ ـسـ ــة الهندية ألبحاث الفضـ ــاء

بـالتعـاون مع هيئـة المطـارات الهنـديـة ،لتوفير المزيـد من الـدقـة في تحـديـد المواقع على النحو المطلوب لتطبيقـات

الطيران المدني .أما نظام  ،NavICفهو نظام مستخدم كخدمة مالحية ساتلية إقليمية مستقلة.
-143

والحظــت اللجنــة الفرعيــة كــذلــك أن المنظمــة البحريــة الــدوليــة اعترفــت في عــام  2020بنظــام NavIC

،عنص ـ ـ ـ ـ ــر من عناص ـ ـ ـ ـ ــر النظام العالمي للمالحة الراديوية وأدرجته في معايير مش ـ ـ ـ ـ ــروع شـ ـ ـ ـ ـ ـرا،ة الجيل الثالث

(اإلصدار  .)16كما يوجد نظام لرسائل الطوارر قائم على نظام  NavICمستخدم أيضا من أجل تنبيه صيادي
األسماك إلى الكوارث الوشيبة.

 -144والحظت اللجنة الفرعية أن النظام الس ـ ــاتلي ش ـ ــبه الس ـ ــمتي الياباني ( ،)QZSSالمعروا أيض ـ ـاً باس ـ ــم
 ،Michibikiيجري تش يله في صورة تشبيلة من أر عة سواتل .وهو يقدم حاليا ثالثة أنواع من الخدماتا خدمة
تكميلية للنظام الع المي لتحديد المواقع تبث إشـ ـ ــارات لتقدير المسـ ـ ــافات انطالقا من السـ ـ ـواتل؛ وخدمة تعز النظم
العالمية لسـ ـواتل المالحة بتوفير تص ــحيحات لألخطاء عن طريق النظام الس ــاتلي ش ــبه الس ــمتي؛ وخدمة للرس ــائل

القصيرة من أجل المساهمة في الحد من مخاطر الكوارث.

 -145والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن اليـابـان تعمـل حـاليـا على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحـداث خـدمـة تعزيز للنظم العـالميـة

لسـ ـ ـ ـواتل المالحة من أجل التطبيقات العالية الدقة اس ـ ـ ــتنادا إلى تقنية لتحديد المواقع بدقة فائقة تعرا باس ـ ـ ــم أداة
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البي ــان ــات العملي ــة المتق ــدم ــة للنظم الع ــالمي ــة المتع ــددة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ــل المالح ــة من أج ــل تحلي ــل الم ــدا ارت والتوقي ــت

( ،)MADOCA-PPPوس ــوا يبدأ تش ـ يلها بحلول عام  ،2023كما الحظت اللجنة الفرعية أنه س ــيتم تش ـ يل
خدمة إنذار مببر لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا في عام .2024

-146

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن إندونيس ـ ـ ـ ــيا وكينيا والمبس ـ ـ ـ ــيك قد قدمت تقارير عن مش ـ ـ ـ ــاريعها

وأنشـ ـ ـ ــطتها التي تركز على المسـ ـ ـ ــاعدة في جعل تطبيقات تكنولوجيا ُّ
النظم العالمية لس ـ ـ ـ ـواتل المالحة في متناول

أوساط المستعملين على أوسع نطا ممبن.

ثامنا -طقس الفضاء
 -147وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة في البنــد  10من جــدول
األعمال ،المعنون "طقس الفضاء".
َّ
وتكلم في إطار البند  10من جدول األعمال ممثلو كل من االتحاد الروســي وأســتراليا وإس ـرائيل وألمانيا
-148
وإندونيســيا وإيران (جمهورية-اإلســالمية) وإيطاليا والب ار يل و يرو وجنوب أفريقيا والصــين وكندا وكينيا والمبســيك

والنمس ـ ـ ـ ـ ـ ــا والهند والواليات المتحدة واليابان .وتكلم أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا المراقا عن فريق الخبراء المعني بطقس الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.

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

 -149وكان معروضـ ـ ـ ـ ـ ــا على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع تحتوي على مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع تقرير لفريق الخبراء المعني

بطقس الفض ــاء عن "د ارس ــة اس ــتقص ــائية لمدى جاهزية الدول األعض ــاء لتخفيف آثار طقس الفض ــاء واألنش ــطة

واالحتيــاجــات الراهنــة والمقبلــة الال مــة للتخفيف من تلــك ااثــار" ،وقــد قــدمهــا مقرر فريق الخبراء المعني بطقس

الفضاء كورقة عمل (.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.14

 -150واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

"أنشطة هيئة األرصاد الجوية الصينية في مجال طقس الفضاء" ،قدَّمه ممثل الصين؛

(ب)

"أنشطة النمسا في مجال طقس الفضاء" ،قدَّمته ممثلة النمسا؛

(ج)

"الحالة الراهنة لبرنامج  PRESTOالمعني بإمبانية التنبؤ باالقتران الش ـ ـ ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ـ ــي -األرض ـ ـ ـ ـ ــي

المت ير (التابع للجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشـ ـ ـ ـ ـ ــمسـ ـ ـ ـ ـ ــية األرضـ ـ ـ ـ ـ ــية)" ،قدَّمه المراقا عن اللجنة العلمية المعنية

بالفيزياء الشمسية األرضية.

 -151وأشـ ــارت اللجنة الفرعية إلى َّ
أن طقس الفضـ ــاء ،الناش ـ ـ عن الت ُّيرات الشـ ــمسـ ــية ،يمثل شـ ــاغالً دوليا،
بســبا ما يمبن أن يشــبله من خطر على النظم الفضــائية والرحالت الفضــائية الم هولة والبنى التحتية األرضــية

ثم ،يلزم معالجته من منظور عالمي ،من خالل
والفضـ ـ ـ ــائية التي تعتمد عليها المجتمعات بصـ ـ ـ ــورة متزايدة .ومن َّ
التعاون والتنسـ ــيق على الصـ ــعيد الدولي ،لكي يتسـ ــنى التنبؤ ب حداث طقس الفضـ ــاء التي يمبن أن تكون شـ ــديدة

الوط ة ،وتخفيف آثارها ضماناً ألمان أنشطة الفضاء الخارجي وأمنها واستدامتها في األمد البعيد.

 -152وأحاطت اللجنة الفرعية علما بعدد من األنشـ ـ ــطة الوطنية والدولية المضـ ـ ــطلع بها في مجاالت البحوث
والتدريا والتعليم المتعلقة بطقس الفضـ ــاء من أجل تحسـ ــين الفهم العلمي والتقني لآلثار الضـ ــارة لطقس الفضـ ــاء

وتوفير نظم لانذار المببر بظواهر طقس الفضاء الوشيبة بغية تدعيم القدرة على مقاومة تلك ااثار.

 -153وأش ـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أهمية التعاون الطويل األجل والفعال بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية
المعنية بطقس الفضـ ــاء والحاجة المسـ ــتمرة إلى التنسـ ــيق والتضـ ــافر في العمل بينها من أجل التصـ ــدي للتهديدات

الناشـ ــئة عن آثار طقس الفضـ ــاء الضـ ــارة ،بما من ش ـ ـ نه تحسـ ــين فهم القوى المحركة لطقس الفضـ ــاء وآثار ذلك
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الطقس على حد س ـواء ،و التالي تحســين القدرة العالمية على رصــد واهر طقس الفضــاء الشــديدة الوط ة والتنبؤ

بها والتخفيف من حدتها.

 -154وأشارت اللجنة الفرعية أيضا إلى أهمية أعمال المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ومنها تطوير إطارها
التقني والتنظيمي لطقس الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والفرص التي يتيحها نظامها المتكامل للرص ـ ـ ـ ـ ـ ــد العالمي والنظم المرتبطة به

وكذلك أهمية تعاون الدول األعضــاء مع لجنة أبحاث الفضــاء في إنشــاء أفرقة عمل دولية معنية بطقس الفضــاء
من أجــل إجراء بحوث علميــة دعمــا للجهود االنتقــاليــة المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ة بــالبحوث المتعلقــة بــالعمليــات ،وفي األعمــال

المتصلة بطقس الفضاء التي ينهض بها االتحاد الدولي لالتصاالت والخدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.

ورئي أن من الض ـ ـ ــروري أن تتعاون البلدان ذات القدرات المتقدمة في مجال طقس الفض ـ ـ ــاء مع الدول
ُ -155
الحديثة العهد بارتياد الفضــاء من خالل تبادل الدروس المســتفادة بشـ ن الخطد والبحوث الوطنية المتعلقة بطقس
الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وعن طريق تبـادل البيـانـات حتى يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى لجميع البلـدان المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـدمـا في تطوير القـدرات التقنيـة

والتكنولوجيا و يادة المعارا واألنشطة البحثية بغية التخفيف من ااثار الضارة لطقس الفضاء.

ورئي أنه يمبن ،من خالل لجنة اس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء الخارجي في األغراض الس ـ ــلمية ،إنش ـ ــاء مس ـ ــتودع
ُ -156
للبيانات المفتوحة عن طقس الفضـاء المسـتمدة من البنى التحتية األرضـية والفضـائية ،التي توفرها كيانات متعددة
تابعة للدول األعضــاء ،وذلك بهدا المضــي قدما في تهيئة بيئة تمبينية لألبحاث وتبادل البيانات والتعاون على

الصـعيد الدولي في هذه المسـ لة التي تمثل شـاغال عالميا ،بما من شـ نه تحسـين القدرة على التنبؤ بظواهر طقس

الفضاء التي يمبن أن تكون شديدة الوط ة والتخفيف من آثارها.

ورئي أن بعض المناطق معرضـة اثار أشـد وضـوحا لطقس الفضـاء نتيجة لظواهر معينة ،مثل الشـذوذ
ُ -157
الم ناطيس ـ ــي في جنوب األطلس ـ ــي ،الذي يتس ـ ــبا في يادة تدفق الجس ـ ــيمات النش ـ ــطة في إحدى مناطق أمريبا
الجنو ية .وأشـ ــير أيضـ ــا في هذا السـ ــيا إلى البرنامج الدولي للدائرة الجنو ية الذي تضـ ــطلع به الصـ ــين من أجل

دراسة جوانا الشذوذ الم ناطيسي األرضي.
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ورأت بعض الوفود أن األنشـ ـ ـ ـ ــطة المتعلقة بطقس الفضـ ـ ـ ـ ــاء يمبن أن تؤثر على الطيران ،ويمبن على

وجه الخصـ ــوص أن تشـ ــوش على إشـ ــارات االتصـ ــاالت ذات التردد العالي والمالحة السـ ــاتلية .وفي هذا الصـ ــدد،

نوهـت اللجنـة الفرعيـة بـإنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مركز المعلومـات العـالمي الرابع لطقس الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التـابع لمنظمـة الطيران المـدني
الــدولي والمبلف بتزويــد قطــاع الطيران المــدني بمعلومــات عن حــالــة طقس الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التي يمبن أن تؤثر على

االتصاالت والمالحة وصحة الركاب وطواقم المالحة.
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والحظت اللجنة الفرعية أن الهند سوا تنظم حلقة عمل افتراضية بش ن المبادرة الدولية لطقس الفضاء

في عام  2021بالتعاون مع مبتا شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي في محاولة لتحقيق التف ر بين مختلف المسـ ـ ــاعي
المبذولة في شتى أرجاء العالم من أجل دراسة طقس الفضاء وتعظيم النتائج التي يمبن تحقيقها منها.

 -160وفي الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  946للجنـة الفرعيـة ،المعقودة في  26نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـل ،قـدَّم م ِّ
قرر فريق الخبراء المعني
بطقس الفضاء تقري اًر عما أحر ه فريق الخبراء من تقدم خالل االجتماعات التي عقدها على هام

للجنة الفرعية.
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الدورة الحالية

والحر فريق الخبراء االهتمام المتزايد بين الدول األعضاء بالتصدي للتحديات المرتبطة بتخفيف ااثار

السـ ــلبية لطقس الفضـ ــاء ،وسـ ــلد الضـ ــوء على الفرصـ ــة الهامة لتحسـ ــين الت ها العالمي من خالل تنفيذ المبادر

التوجيهية المتعلقة بطقس الفضــاء الواردة ضــمن المبادر التوجيهية بش ـ ن اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في

األمد البعيد الص ـ ــادرة عن لجنة اس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء الخارجي في األغراض الس ـ ــلمية .والحر فريق الخبراء أيض ـ ــا

V.21-03812

25/47

A/AC.105/1240

النشــاط المتزايد في الســنوات األخيرة في عدد من المنظمات الدولية لتحســين حالة الت ها العالمي و يادة التعاون
الدولي في مواجهة التهديدات الناشئة عن ااثار السلبية لطقس الفضاء.

 -162وتماش ـ ـ ـ ــياً مع االقتراح المقدم إلى اللجنة الفرعية في دورتها الس ـ ـ ـ ــابعة والخمس ـ ـ ـ ــين ،أجرى فريق الخبراء
د ارسـ ــات اسـ ــتقصـ ــائية يما بين الدورات بين الدول األعضـ ــاء بشـ ـ ن أنشـ ــطتها المتعلقة بطقس الفضـ ــاء و يما بين
المنظمات الدولية العاملة في مجال طقس الفضاء أو التي يت ثر نشاطها به.

 -163واســتنادا إلى الردود على االســتقصــاءات ،قدم فريق الخبراء مجموعة من مشــاريع التوصــيات ترمي إلى

تنفيذ المبادر التوجيهية المتعلقة بطقس الفض ـ ـ ــاء الواردة ض ـ ـ ــمن المبادر التوجيهية الس ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ــاء

الخارجي في األمد البعيد وإلى تحسين التعاون الدولي ،في ورقة عمل بعنوان "مشروع تقرير فريق الخبراء المعني

بطقس الفضـ ـ ــاءا د ارسـ ـ ــة اسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية لمدى جاهزية الدول األعضـ ـ ــاء لتخفيف آثار طقس الفضـ ـ ــاء واألنشـ ـ ــطة
واالحتي ـ ــاج ـ ــات الراهن ـ ــة والمقبل ـ ــة الال م ـ ــة للتخفيف من تل ـ ــك ااث ـ ــار" (.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.14

ودعا فريق الخبراء الدول األعضـ ـ ــاء إلى التعليق على مشـ ـ ــروع مجموعة التوصـ ـ ــيات وطلا توجيه التعليقات إلى

مقرر الفريق في موعد غايته  31آب/أغسطس  2021وإن حبذ تقديمها قبل الدورة الرابعة والستين للجنة.
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وأحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير المرحلي لفريق الخبراء ( ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.23الذي

تضـ ـ ــمن طلبا من الفريق بتمديد واليته .وفي ضـ ـ ــوء التقرير ،وافقت اللجنة الفرعية على تمديد والية فريق الخبراء لسـ ـ ــنة

أخرى .وفي هذا الصدد ،اتفقت اللجنة الفرعية على البرنامج التالي لعمل فريق الخبراء في فترة ما بين الدوراتا
(أ)

للمنظمات الدولية؛
(ب)

إتمام تحليل نتائج الد ارسـ ـ ــة االسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية الثانية للدول األعضـ ـ ــاء والد ارسـ ـ ــة االسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية
وضـ ـ ــع الصـ ـ ــي ة النهائية لمجموعة التوصـ ـ ــيات ،مع مراعاة أي مدخالت أخرى ترد من فريق

الخبراء ومن الدول األعضاء ،وإتاحة الصي ة النهائية للتقرير المعد عن الدراسات االستقصائية لجميع الوفود في

الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية؛
(ج)

إعداد مش ـ ـ ـ ـ ــروع تقرير نهائي لفريق الخبراء ،يتض ـ ـ ـ ـ ــمن مش ـ ـ ـ ـ ــاريع توص ـ ـ ـ ـ ــيات نهائية لمعالجة

احتياجات الدول األعض ــاء المتص ــلة بطقس الفض ــاء وتحس ــين تلبيتها في س ــيا عمل اللجنة ،من خالل تحس ــين

التعاون الدولي ،ويتض ــمن توص ــيات موجهة نحو تنفيذ المبادر التوجيهية المتعلقة بطقس الفض ــاء الواردة ض ــمن
المبادر التوجيهية الس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في األمد البعيد .وس ــيقدم مش ــروع التقرير النهائي هذا إلى
اللجنة الفرعية للنظر يه في دورتها التاسعة والخمسين.
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وطلبــت اللجنــة الفرعيــة إلى األمــانــة أن تقــدم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع التقرير النهــائي لفريق الخبراء بجميع الل ــات

الرس ــمية لألمم المتحدة لكي تنظر يه اللجنة الفرعية في دورتها التاس ــعة والخمس ــين ،بغية تعزيز مش ــاركة جميع

الدول األعضاء.

تاسعا -األجسام القريبة من األرض
 -166وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة في البنــد  11من جــدول
األعمال ،المعنون "األجسام القريبة من األرض".
َّ
وتكلم في إطار البند  11من جدول األعمال ممثلو إس ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل وإيران (جمهورية-اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية) وإيطاليا
-167
والصـ ـ ــين وكندا والمبسـ ـ ــيك والواليات المتحدة واليابانَّ .
وتكلم أيضـ ـ ـاً المراقبان عن الشـ ـ ــببة الدولية لانذار بخطر
الكويببات (الشـ ـ ــببة الدولية) والفريق االسـ ـ ــتشـ ـ ــاري المعني بالتخطيد للبعثات الفضـ ـ ــائية (الفريق االسـ ـ ــتشـ ـ ــاري).

وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بهذا البند.
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 -168وُق ِّدم في إطار هذا البند العرضان اإليضاحيان التاليانا
(أ)

"إنجـا ات Hayabusa2ا كش ـ ـ ـ ـ ـ ــف النقـاب عن عـالم الكويببـات من خالل تكنولوجيـا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــفر بين

(ب)

"أنشطة أوكرانيا في مجال رصد الفضاء القريا من األرض في عام  ،"2020قدَّمه ممثل أوكرانيا.

الكوا،ا ذهابا وإيابا" ،قدَّمه ممثل اليابان؛

 -169وكان معروضـا على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع تتضـمن ملخصـاً أعده الفريق االسـتشـاري لتقرير فريقه
العامل المخصـ ــص المعني بالمسـ ــائل القانونية حول موضـ ــوع "الدفاع الكوكبيا إطاللة عامة وتقييم من المنظور
القانوني" (.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.10
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واسـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى تقريري حالة من الشـ ـ ــببة الدولية والفريق االسـ ـ ــتشـ ـ ــاري ،وأحاطت علما مع

التقدير بجهود الشببة والفريق في تشاطر المعلومات يما يتعلق با،تشاا األجسام القريبة من األرض ،التي ُيحتمل
أن تشــبل خط ًار ،ورصــد تلك األجســام وتحديد خصــائصــها الفيزيائية ،و يما يتعلق بجهود التخفيف التي قد تقوم بها

البعثات الفض ـ ــائية ،وذلك بهدا ض ـ ــمان أن تكون جميع الدول على علم بالمخاطر المحتملة ،وخص ـ ــوصـ ـ ـاً البلدان

النامية ذات القدرة المحدودة على التنبؤ بارتطام األجسام القريبة من األرض والتخفيف من آثاره.

 -171وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أن الشـ ـ ـ ـ ـ ــببة العالمية للم ارصـ ـ ـ ـ ـ ــد الفلكية ،الكائنة في أ،ثر من  40بلداً،
قد سـ ـ ــجلت ما يقرب من  39,5مليون حالة رصـ ـ ــد لكويببات ومذنبات في عام  .2020والحظت أيضـ ـ ـاً أن عدد
األجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام القريبــة من األرض المعروفــة بل  25 647جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــا حتى  17نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل  ،2021من بينهــا

 2 959جس ــما ا،تش ــف في عام  ،2020وهو رقم قياس ــي ،وقد ُفهرس حتى اان نحو  2 180كويببا أخذه مداره
إلى مس ـ ـ ــافة ال تتجاو  8ماليين كيلومتر من مدار األرض .وفي هذا الص ـ ـ ــدد ،الحظت اللجنة الفرعية أيض ـ ـ ــا،

أنه على الرغم من عظم هذه األرقام ،فإن التقديرات تشـ ـ ـ ــير إلى أنه لم يتم تحديد سـ ـ ـ ــوى  40في المائة تقريبا من
األجسام القريبة من األرض ذات الحجم الكبير.

-172

والحظت اللجنة الفرعية أنه قد أحر مزيد من التقدم واإلنجا ات البار ة في إرسـ ــال بعثات رصـ ــد الكويببات؛

وضـرت مثاال على ذلك بعثة  Hayabusa2لجلا العينات ،التي أرسـلتها الوكالة اليابانية السـتكشـاا الفضـاء الجوي،

حيــث نجحــت تلــك البعثــة في أن تجلــا إلى األرض في كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2020عينــات ببميــات تفو ببثير

ما ،ان مستهدفا في األصل ،كما أنها وسعت نطا مهمتها لتشمل استكشاا الكويبا .KY26 1998

 -173وأشـ ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أن بعثة جلا العينات  ،OSIRIS-RExالتابعة لادارة الوطنية للمالحة
الجوية والفضـ ـ ـ ـ ــاء ("ناسـ ـ ـ ـ ــا") التابعة للواليات المتحدة ،وهي بعثة دولية تنفذ بالتعاون مع كندا وفرنسـ ـ ـ ـ ــا واليابان،

قد أتمت بنجاح عملية جمع العينات المحددة لها من س ـ ـ ـ ـ ـ ــطح الكويبا بينو في تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أ،تو ر ،2020
وأنها سوا تجلا العينات إلى األرض في عام .2023

 -174والحظت اللجنة الفرعية أن المذنا  NEOWISEقد ا،تشفته بعثة  NEOWISEالتابعة لوكالة ناسا
في  27آذار/مارس  2020وأنه أصــبح مرئيا بالعين المجردة في صــيف عام  ،2020مما قدم مشــهدا مبه ار أمام

أنظار علماء الفلك والناس على السواء في جميع أنحاء العالم.
-175

ونوهت اللجنة الفرعية بعدد من الجهود واألنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الوطنية الرامية إلى تطوير القدرة على ا،تش ـ ـ ـ ـ ـ ــاا

األجسام القريبة من األرض ورصدها واإلنذار المببر بها والتخفيف من خطورتها المحتملة ،ونوهت أيضا ب همية

تعزيز التعاون الدولي وتش ـ ــاطر المعلومات في هذا الص ـ ــدد بحيث يتس ـ ــنى لجميع البلدان ،وال س ـ ــيما البلدان ذات
القدرة المحدودة على التنبؤ بفثار األجسـ ـ ـ ـ ــام القريبة من األرض والتخفيف من آثارها ،العلم بالتهديدات المحتملة.

وفي هذا الصدد ،نوهت اللجنة الفرعية ب همية المساهمة في أعمال الشببة الدولية والفريق االستشاري.
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والحظت اللجنة الفرعية أن اللجنة التوجيهية للشـ ـ ـ ـ ــببة الدولية قد عقدت اجتماعها الثاني عشـ ـ ـ ـ ــر يومي

 30و 31آذار/مارس  .2021وأوض ـ ــحت أنه يوجد في الوقت الراهن  30جهة موقعة على إعالن النوايا الخاص
بالش ـ ــببة الدولية تمثل م ارص ـ ــد ومؤسـ ـ ـس ـ ــات فض ـ ــائية في االتحاد الروس ـ ــي وإس ـ ــبانيا وإسـ ـ ـرائيل وإيطاليا والب ار يل
وجمهورية كوريا والص ــين وفرنس ــا وكرواتيا وكندا وكولومبيا والتفيا والمبس ــيك والمملكة المتحدة والواليات المتحدة،

إلى جانا منظمات دولية أورو ية.

 -177والحظت اللجنة الفرعية أنه منذ أواخر عام  2020وحتى الر ع األول من عام  ،2021قامت الشـ ـ ـ ـ ــببة
الدولية بحملة منسقة لرصد الكويبا  ،Apophis 99942الذي يحتمل أن يبون خطرا ،كفخر فرصة قبل حلول

عام  ،2029عندما يص ـ ـ ـ ـ ــل ذلك الكويبا إلى مس ـ ـ ـ ـ ــافة في حدود  40 000كيلومتر من األرض ،بما يمثل أول
حالة اقتراب ترص ـ ـ ــد على اإلطال لكويبا بهذا الحجم الكبير (قطره حوالي  340مترا) على مس ـ ـ ــافة قريبة بهذا

القدر .وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،الحظت اللجنة الفرعية أن الحملة كانت تهدا إلى اختبار قدرات الرصـ ـ ـ ـ ـ ــد والنمذجة

العالمية ،بمساهمات من الجهات الموقعة على إعالن النوايا الخاص بالشببة الدولية وجهات أخرى ،وأن عمليات

الرص ـ ـ ـ ـ ـ ــد الراداري أثناء الحملة س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدت ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،على تبيان أن الكويبا Apophis 99942

لن يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــل أي تهــديــد بــاالرتطــام بــاألرض في القرن المقبــل ،وأن من الممبن بــالتــالي حــذفــه من قوائم المخــاطر
الخاصة بوكالة الفضاء األورو ية ووكالة ناسا.

 -178والحظت اللجنة الفرعية أيضــا أنه في حال تَبيُّن الشــببة العالمية للم ارصــد الفلكية وجود احتماالت يعتد
بها لحدوث ارتطام باألرض ،فإن الشببة الدولية سوا توفر أفضل المعلومات المتاحة عن ذلك الخطر ِّ
وتعممها

على جميع الدول األعضاء من خالل مبتا شؤون الفضاء الخارجي.

 -179والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاري قد عقد منذ دورتها الس ـ ـ ــابقة اجتماعين ،هما اجتماعه

الخامس عشـ ــر ،في  24أيلول/سـ ــبتمبر  ،2020واجتماعه السـ ــادس عشـ ــر ،يومي  24و 25آذار/مارس ،2021
تحت رئاسة وكالة الفضاء األورو ية و دعم من مبتا شؤون الفضاء الخارجي ،بوصفه أمانة الفريق االستشاري،

عمال بقرار الجمعية العامة  .90/71وأحيطت اللجنة الفرعية علماً بالتقدُّم المحر في أعمال الفريق االسـتشـاري،
على النحو الوارد في التقريرين الموجزين لالجتماعين المتاحين على العنوان التاليا .www.smpag.net
 -180والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق االسـ ــتشـ ــاري يضـ ــم حاليا  19عضـ ـوا وسـ ــتة مراقبين دائمين ،ودعت

الجهات األخرى التي تود المس ـ ــاهمة في عمله إلى اإلعراب عن اهتمامهم باالنض ـ ــمام إلى عض ـ ــويته عن طريق
توجيه رسالة إلى رئيسه وتوجيه نسخة منها أيضا إلى أمانته.

-181

وأحاطت اللجنة الفرعية علما ب ن الفريق االس ـ ــتش ـ ــاري قد تبادل ،في اجتماعيه الخامس عش ـ ــر والس ـ ــادس

عش ـ ــر ،معلومات عن األنش ـ ــطة الجارية والمعتزمة ألعض ـ ــائه يما يتعلق بالدفاع الكوكبي ،على الص ـ ــعيدين التقني

والسـ ــياسـ ــاتي ،وقدمت إليه إحاطات بش ـ ـ ن جملة أمور ،منها بعثتا جلا العينات  Hayabusa2وOSIRIS-Rex

الجـاريتـان ،وكـذلـك بعثـة االختبـار المزدوج إلعـادة توجيـه الكويببـات ( )DARTالتـابعـة لنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و عثـة "هيرا" لوكـالـة

الفضــاء األورو ية ،وهما أول بعثتين على اإلطال ترســالن الختبار جدوى وكفاءة اســتخدام مرطام حركي ك ســلوب

لتحويل مس ــار األجس ــام القريبة من األرض .و اإلض ــافة إلى ذلك ،وافق الفريق االس ــتش ــاري على بيان ت ييد إلرس ــال
بعثات عالية السرعة وص يرة الحجم للتحليق بالقرب من األجسام الص يرة ألغراض الدفاع الكوكبي.

 -182والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق االسـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ــاري قد طرح فكرة القيام بتمرين الختبار قدراته في عالم

الواقع على دعم الدفاع الكوكبي في حال وقوع تهديد فعلي ،وأن وكالة الفض ـ ــاء اإليطالية س ـ ــتنظم اجتماعا فرعيا
لتقييم االقتراح وتحديد الجداول الزمنية لهذه العملية والوكاالت التي ستساهم فيها.

-183

والحظت اللجنة الفرعية أن مؤتمر األ،اديمية الدولية للمالحة الفض ــائية الس ــابع للدفاع الكوكبي س ــيعقد

بشـ ـ ـ ـ ــبل افت ارضـ ـ ـ ـ ــي في الفترة من  26إلى  30نيسـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،2021باالقتران مع الدورة الحالية للجنة الفرعية،
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وأن مبتا ش ــؤون الفض ــاء الخارجي س ــوا يس ــتض ــيفه ،بالتعاون مع وكالة الفض ــاء األورو ية ،وأن مبتا ش ــؤون

الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي يخطد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة مؤتمر األ،ـاديميـة الثـامن للـدفـاع الكوكبي في مركز فيينـا الـدولي في

عام  ،2023بالتعاون مع شركائه والبلد المضيف ،النمسا.
-184

وأحـاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـا بـ نـه من المعتزم عقـد االجتمـاع المقبـل للجنـة التوجيهيـة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببـة الـدوليـة

في تشـرين األول/أ،تو ر  2021بشــبل افت ارضــي ،وأن من المعتزم عقد االجتماع التالي للفريق االســتشــاري يومي

 13و 14تشرين األول/أ،تو ر  2021بشبل افتراضي.

عاش ار -استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
 -185وفقـا لقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  12من جـدول األعمـال ،المعنون
"استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد".

 -186وتكلم في إطار البند  12من جدول األعمال ممثلو االتحاد الروسـي وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـرائيل وألمانيا

واإلمارات العر ية المتحدة وإندونيسـ ـ ـ ــيا وإيران (جمهورية-اإلس ـ ـ ـ ــالمية) وإيطاليا والب ار يل و لجيبا والجزائر وجنوب
أفريقيا وسـ ــويسـ ـ ار والصـ ــين وفرنسـ ــا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وكندا ولكسـ ــمبر والمبسـ ــيك والمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ـ ـ ـ ــمالية والنمسـ ـ ـ ـ ــا ونيو يلندا والهند وهولندا والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل

العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

 -187واستمعت اللجنة الفرعية للعرضين اإليضاحيين العلميين والتقنيين التاليينا
(أ)

"بعثة ELSA-dا بناء مستقبل مستقر ومستدام في الفضاء" ،قدمه ممثل المملكة المتحدة؛

(ب)

"س ـ ـ ـ ــجل منظمة  For All Moonkindالخاص بالقمرا دعم اس ـ ـ ـ ــتدامة األنش ـ ـ ـ ــطة القمرية

بطريقة دينامية" ،قدمته المراقبة عن منظمة .For All Moonkind
 -188وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يليا
(أ)

ورقة اجتماع بعنوان "تنفيذ المبادر التوجيهية للجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األغراض

(ب)

ورقة اجتماع بعنوان "المملكة المتحدةا معلومات محدثة عن نهج اإلبال بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التنفيذ الطوعي

(ج)

ورقة اجتماع تتضـ ـ ـ ــمن اقتراحا من أسـ ـ ـ ــتراليا وإيطاليا و لجيبا وفرنسـ ـ ـ ــا وكندا ولكسـ ـ ـ ــمبر ونيجيريا

السلمية بش ن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيدا بلجيبا" ()A/AC.105/C.1/2021/CRP.12؛
للمبادر التوجيهية بش ن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد" ()A/AC.105/C.1/2021/CRP.16؛

ونيو يلندا وهولندا والواليات المتحدة واليابان بشـ ـ ن اإلطار المرجعي الخاص بإنشـ ــاء فريق عامل جديد معني باسـ ــتدامة
أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليا عمله وخطة عمله" (A/AC.105/C.1/2021/CRP.19

و.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.19/Rev.1
-189

وأش ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة اعتمدت ،في دورتها الثانية والس ـ ـ ــتين في حزيران/يونيه ،2019

المبادر التوجيهية بشـ ـ ـ ن اس ـ ــتدامة أنش ـ ــطة الفض ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد ( ،A/74/20الفقرة  163والمرفق

الثاني) ،وقررت أن تنش ـ ـ ـ  ،بموجا خطة عمل خمسـ ـ ــية ،فريقا عامال في إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية

المتعلق باسـ ـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد ( ،A/74/20الفقرة  ،)165واتفقت على انتخاب
أعض ـ ـ ـ ـ ــاء مبتا الفريق العامل في بداية الدورة الس ـ ـ ـ ـ ــابعة والخمس ـ ـ ـ ـ ــين للجنة الفرعية ( ،A/74/20للفقرة .)166

وقررت اللجنة أيضـا أن الفريق العامل سـوا يتفق على إطاره المرجعي وأسـاليا عمله وخطة عمله الخاصـة في

الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية ( ،A/74/20الفقرة .)167
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وأشـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـ ـ ــا إلى أنها لم تسـ ـ ـ ـ ــتطع ،في دورتها السـ ـ ـ ـ ــابعة والخمسـ ـ ـ ـ ــين المنعقدة في

شباط/فبراير  ،2020انتخاب أعضاء مبتا الفريق العامل في إطار بند جدول األعمال المتعلق باستدامة أنشطة

الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد ،وأن الفريق العامل لم يعقد من ثم اجتماعات خالل تلك الدورة ،ولم ُيوضـ ـ ـ ــع
اإلطار المرجعي وال أسـ ـ ـ ـ ــاليا العمل وال خطة العمل ( ،A/AC.105/1224الفقرة  .)195وفي الدورة نفسـ ـ ـ ـ ــها،
أعرب وفد جنوب أفريقيا عن رغبته في تيســير المشــاورات غير الرســمية على هام

( ،A/AC.105/1224الفقرة .)197

الدورة الثالثة والســتين للجنة

 -191وأشــارت اللجنة الفرعية كذلك إلى أنه بســبا الظروا االســتثنائية ،أل يت الدورة الثالثة والســتون للجنة،
واتخ ــذ قرار بموج ــا إجراء كت ــابي ب ـ ن ُينت َخ ـا مبت ــا الفريق الع ــام ــل ،في إط ــار بن ــد ج ــدول األعم ــال المتعلق
باس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في األمد البعيد ،في بداية الدورة الثامنة والخمس ــين للجنة الفرعية ،وأن يتفق
الفريق العامل أيضـ ـ ـ ــا على إطاره المرجعي وأسـ ـ ـ ــاليا عمله وخطة عمله الخاصـ ـ ـ ــة في الدورة الثامنة والخمسـ ـ ـ ــين

( ،A/75/20الفقرة .)24
-192

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اللجنــة الفرعيــة إلى أنــه ،مع م ارعــاة جــائحــة مرض فيروس كورونــا (،وفيــد )19-العــالميــة

والترتيبات االسـ ـ ـ ـ ــتثنائية المترتبة على ذلك بشـ ـ ـ ـ ـ ن الدورة الثامنة والخمسـ ـ ـ ـ ــين للجنة الفرعية ،أ،دت جنوب أفريقيا

لألمانة رغبتها في مواصلة تيسير المشاورات غير الرسمية بش ن مس لة أعضاء المبتا ،وأعر ت عن رغبتها في

المشـاركة بشـبل غير رسـمي مع الدول األعضـاء في اللجنة في شـبل افت ارضـي في فترة ما بين الدورات .ولذلك،

جرى ترتيا مشـ ـ ــاورات غير رسـ ـ ــمية ُعقدت افت ارضـ ـ ــيا في  17كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2020و 19شـ ـ ــباط/فبراير
و 16و 31آذار/مارس و 12نيسان/أبريل  ،2021وقام بتيسيرها بونتشو مارو ين (جنوب أفريقيا).
-193

وأش ـ ــارت اللجنة الفرعية أيض ـ ــا إلى عقد مش ـ ــاورات غير رس ـ ــمية بش ـ ـ ن انتخاب أعض ـ ــاء المبتا خالل

الدورة الحالية ،وقام بتيسـيرها أيضـا بونتشـو مارو ين  .وأعر ت اللجنة الفرعية عن تقديرها لجنوب أفريقيا لتيسـيرها

إجراء المشاورات غير الرسمية في فترة ما بين الدورات وخالل الدورة الحالية.
-194

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ،إدرا،ا منها ألن جميع المرشـ ـ ـ ــحين الذين تقدموا لعضـ ـ ـ ــوية المبتا

مؤهلون ت هيال عاليا ،قيام اليابان وسـ ـ ـ ــويس ـ ـ ـ ـرا ،في فترة ما بين الدورات ،واإلمارات العر ية المتحدة ،خالل الدورة
الحالية ،بس ــحا مرش ــحيهم لعض ــوية المبتا ،بما يثبت أقص ــى درجات المرونة بهدا المض ــي قدما نحو إنجا

األعمال الموضوعية بش ن هذا الموضوع الهام.

 -195وانتخبت اللجنة الفرعية ،في جلس ـ ـ ــتها  ،949ر .أوماماهس ـ ـ ـواران (الهند) رئيس ـ ـ ــا للفريق العامل المعني

باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد واجتمع الفريق العامل في إطار البند  12من جدول األعمال.

 -196وأوص ـ ـ ـ ـ ــت اللجنة الفرعية ب ن تتخذ اللجنة ترتيبات تتيح للفريق العامل المعني باس ـ ـ ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ـ ـ ــطة
الفض ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد فرص ـ ـ ــة لالجتماع خالل الدورة الرابعة والس ـ ـ ــتين للجنة ،مع االس ـ ـ ــتفادة من

خدمات الترجمة الشفوية.

 -197وأحاطت بعض الوفود اللجنـ َة الفرعيـة علمـا بعـدد من التـدابير التي اتُّخـذت بالفعـل أو يجري اتخـاذها من
أجل تنفيذ المبادر التوجيهية للجنة بشـ ـ ـ ـ ن اس ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد .وش ـ ـ ــملت هذه

التدابير ،من بين جملة أمور ،اسـ ـ ـ ـ ــتعراض التش ـ ـ ـ ـ ـريعات المحلية ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة وتحديثها ،بما في ذلك من خالل

الد ارسـ ـ ــات االسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية والبحوث الوطنية واألفرقة العاملة؛ والتصـ ـ ــديق على المعاهدات الدولية ذات الصـ ـ ــلة؛

وإص ـ ــدار اإلش ـ ــعارات الس ـ ــابقة لاطال ؛ وتعزيز إجراءات تس ـ ــجيل األجس ـ ــام الفض ـ ــائية؛ وإعداد برامج وطنية في

مجال البحث والتطوير؛ ومواص ـ ــلة تحس ـ ــين قدرات التوعية ب حوال الفض ـ ــاء لدى الحبومات والقطاع التجاري من

أجل ا،تشـ ــاا األجسـ ــام الفضـ ــائية العاملة والحطام وتعقبها وتحديدها ،وتطوير اإل الة النشـ ــطة للحطام الفضـ ــائي

وبعثات خدمة السـ ـ ـواتل في المدار ،وأنشـ ـ ــطة الشـ ـ ــركات الناشـ ـ ــئة التي تعالج مسـ ـ ـ لة الحطام الفضـ ـ ــائي؛ و حوث
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الشـ ـ ــركات في مجال التكنولوجيات الجديدة للتعجيل بإخراج الس ـ ـ ـواتل من المدار؛ والتعاون بين الجامعات وقطاع

الص ــناعة لتطوير تكنولوجيات مبتكرة لرص ــد الحطام الفض ــائي والتخفيف من حدة االص ــطدامات؛ وعقد ش ـرا،ات

جديدة بين الحبومات والقطاع الخاص ب رض يادة التواصل وتبادل البيانات وإرساء الممارسات الفضلى لتجنا

اصطدام المركبات الفضائية المستقلة.

 -198وأحاطت بعض الوفود اللجن َة الفرعية علما أيضـ ـ ــا بطائفة متنوعة من المبادرات ذات الصـ ـ ــلة بالمبادر
التوجيهية بشـ ـ ن اس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في األمد البعيد الص ــادرة عن اللجنة ،بما في ذلك تنفيذ تلك

المبادر التوجيهية .وتتمثل هذه المبادرات ،ض ـ ــمن مبادرات أخرى ،يما يليا مش ـ ــروع الهند إلنش ـ ــاء ش ـ ــببة "نترا"

لتتبُّع األجســام الفضــائية وتحليلها ()NETRA؛ وخارطة الطريق األســترالية للتوعية ب حوال الفضــاء ،التي أعدت

بإرشـاد من فريق اسـتشـاري تقني يضـم خبراء متخصـصـين في الموضـوع من الحبومة وقطاع الصـناعة واألوسـاط
األ،اديمية؛ والموقع الشـ ــببي لمراقبة الحطام الفضـ ــائي في الوقت الحقيقي ،التابع للمعهد الوطني للمالحة الجوية

والفض ـ ـ ـ ــاء في إندونيس ـ ـ ـ ــيا؛ و رنامج س ـ ـ ـ ــالمة الفض ـ ـ ـ ــاء التابع لوكالة الفض ـ ـ ـ ــاء األورو ية؛ ومبادرة المراقبة والتتبُّع

الفضــائيان ( )SSTالتابعة لالتحاد األورو ي؛ والتعاون بين نيو يلندا ومزود خدمات تجاري لخدمة تعقا بالرادار
تركز على األجســام الموجودة في المدارات األرضــية المنخفضــة ب رض إنشــاء منصــة لتنظيم واســتدامة الفضــاء؛

وإصــدار دليل من ناســا بش ـ ن الممارســات الفضــلى في مجال تقييم تقارب المركبات الفضــائية وتجنا االصــطدام

وعـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـوان ـ ـ ــه NASA Spacecraft Conjunction Assessment and Collision Avoidance Best

Practices Handbook؛ و رنامج المؤس ـس ــة الهندية ألبحاث الفض ــاء لبناء القدرات في مجال تجميع الس ـواتل
النانونية والتدريا في إطار اليونيس ـ ـ ـ ــبيس (برنامج )UNNATI؛ والمبادرة الوطنية لتش ـ ـ ـ ـريعات الفض ـ ـ ـ ــاء التابعة

للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضـ ــاء في آسـ ــيا والمحيد الهادر؛ وحلقة عمل على المسـ ــتوى األورو ي شـ ــاركت في
تنظيمها فنلندا وســويس ـ ار حول تنفيذ المبادر التوجيهية بش ـ ن اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في األمد البعيد؛

وتوفير فرص للتدريا و ناء القدرات من خالل المرا،ز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء ،المنتســبة إلى

األمم المتحدة؛ ومبادرة مبتا شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي السـ ــتدامة أنشـ ــطة الفضـ ــاء ،الممولة من وكالة اإلمارات
العر ية المتحدة للفض ـ ــاء؛ ومش ـ ــروع مبتا ش ـ ــؤون الفض ـ ــاء الخارجي المعنون "مش ـ ــروع تعزيز اس ـ ــتدامة أنش ـ ــطة

الفضـ ــاءا التوعية و ناء القدرات في مجال تنفيذ المبادر التوجيهية بشـ ـ ن اسـ ــتدامة أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي في

األمد البعيد" ،الممول من وكالة الفضاء في المملكة المتحدة.
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ورأت بعض الوفود أن عدم قدرة اللجنة الفرعية على اإلس ـ ـ ـراع بحل المس ـ ـ ـ لة التقنية البحتة المتمثلة في

تشـ ــبيل مبتا الفريق العامل الجديد المعني باسـ ــتدامة أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي في األمد البعيد حالت دون بدء

التبادل الهام لل معلومات بشـ ـ ن تنفيذ المبادر التوجيهية للجنة بشـ ـ ن اس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في األمد
البعيد المعتمدة بالفعل ،ناهيك عن وضع مبادر توجيهية جديدة.

 -200ورأت بعض الوفود أن االقتراح المقــدم في الوثيقــة  A/AC.105/C.1/2021/CRP.19/Rev.1يقــدم
حال متوا نا وعمليا بش ن اإلطار المرجعي للفريق العامل الجديد وأساليا عمله وخطة عمله.

-201

ورأت بعض الوفود أن تنفيذ المبادر التوجيهية للجنة بشـ ن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد

البعيد ينب ي أن يعز جهود بناء القدرات الرامية إلى س ـ ــد الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناش ـ ــئة في

مجال تكنولوجيا الفضاء.

ورئي أن التنفيذ الوطني لمبادر اللجنة التوجيهية القائمة بشـ ـ ن اسـ ــتدامة أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي في
ُ -202
األمد البعيد سـ ـ ــوا يعز دور اللجنة بوصـ ـ ــفها المحفل المتعدد األطراا األ،ثر فعالية للنهوض بالتعاون العملي
في مجال استكشاا الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية ،بما يعود بالنفع على الجميع.
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ورئي أن الوقــت قــد حــان لالنتقــال من الجــانــا النظري إلى الجــانــا العملي من خالل تطبيق واختبــار
ُ -203
المبادر التوجيهية للجنة بشـ ـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد ب رض ضـ ـ ـ ـ ــمان تبادل

الممارســات الفضــلى ،ودعم االحتياجات في مجال بناء قدرات الدول ،والوصــول إلى فهم أفضــل لما هو مطلوب
في المستقبل لضمان أن تبقى اللجنة منب ار مهما لتعريف الحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي.

ورئي أن بعض التحديات المسـ ــتبانة يما يتعلق بتنفيذ المبادر التوجيهية للجنة بشـ ـ ن اسـ ــتدامة أنشـ ــطة
ُ -204
الفض ــاء الخارجي في األمد البعيد ش ــملت تحقيق التوا ن بين تنفيذ تدابير االس ــتدامة وجهود الحفاظ على الجدوى
التجارية ،والحاجة إلى تكنولوجيا أ،ثر تطو ار لتخفيف الحطام الفضائي ،مثل تزويد السواتل الص يرة بدواسر.

ورئي أن الخبرات والتعليقات الواردة من كيانات القطاع الخاص ومشــاركة هذا القطاع في العمل بش ـ ن
ُ -205
هذا الموضــوع ســتكون مفيدة ،بل وحتى أســاســية ،الســتبانة المســائل ذات الصــلة وضــمان أعلى درجة ممبنة من
استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

ورئي أنه مع دخول المزيد من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص سـو الفضـاء الجديدة ،من الحتمي
ُ -206
أن تعمل الدول معا الس ـ ــتبانة التحديات التي تواجه االس ـ ــتدامة ،ثم وض ـ ــع حلول والتفاوض بشـ ـ ـ نها ،وفي الوقت
نفس ـ ــه ،إعداد ُنهج جديدة ،وتبادل الخبرات وتطوير القدرات واإلمبانيات لض ـ ــمان تص ـ ــرا جميع الجهات الفاعلة
بمسؤولية ،مع إيالء االعتبار الواجا لت ثير أنشطتها في الحاضر وفي السنوات والعقود المقبلة.

ورئي أن المبادر التوجيهية للجنة بشـ ـ ن اسـ ــتدامة أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي في األمد البعيد ينب ي أن
ُ -207
توفر مرونة كا ية لضمان الحق المشروع لجميع الدول في استخدام تكنولوجيا الفضاء ك داة للتنمية.
 -208وُرئي أن المبادر التوجيهية للجنة بش ـ ن اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في األمد البعيد ينب ي أن تهدا
إلى تعزيز االس ـ ــتخدام اامن والمس ـ ــتدام للفض ـ ــاء الخارجي لص ـ ــالح جميع البلدان ،بص ـ ــرا النظر عن مس ـ ــتوى تقدمها
االقتصـادي أو العلمي ودون تمييز من أي نوع ومع إيالء االعتبار الواجا لمبدأ المسـاواة ،وإب ار أهمية التعاون الدولي
ونقل التكنولوجيا كوسيلة فعالة لتشجيع البرامج البحثية و ناء القدرات في البلدان ذات القطاعات الفضائية الناشئة.

ورئي أنه ينب ي اتباع ُنهج شـ ـ ــاملة إ اء العمل المتعلق باسـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــاء الخارجي في األمد
ُ -209
ال بعيد ،وأن اإلجراءات ذات الصـ ـ ــلة ينب ي أن تدعم الجهود الجارية بالفعل يما يتعلق بوضـ ـ ــع سـ ـ ــياسـ ـ ــة أفريقية
بش ن الفضاء.

ورئي أن الجوانا العلمية والتقنية والقانونية جميعها مهمة يما يتعلق بسـ ـ ـ ـ ــالمة األنشـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ــائية
ُ -210
واســتدامتها ،وأنه ينب ي من ثم أن يبون هناك تبادل وثيق للرؤى بش ـ ن هذا الموضــوع بين اللجنة الفرعية العلمية
والتقنية واللجنة الفرعية القانونية.

-211

وأحاطت اللجنة الفرعية علما بمختلف اآلراء والمقترحات المتعلقة باإلطار المرجعي وأساااليا العم

وخطة العم المقبلين للفريق العام المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

حادي عشر -دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -212وفقـاً لقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  13من جـدول األعمـال ،المعنون
"دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل".
وتكلم في إطار البند  13من جدول األعمال ِّ
َّ
ممثلو االتحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ــي وإندونيسـ ـ ـ ـ ـ ــيا والب ار يل وشـ ـ ـ ـ ـ ــيلي
-213
والصـ ــين وكندا والنمسـ ــاَّ .
وتكلم في إطار هذا البند أيضـ ـاً المراقا عن االتحاد الفلكي الدولي .وأثناء التبادل العام
لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بهذا البند.
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 -214وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يليا
(أ)

م ــذكرة من األم ــان ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الحوكم ــة وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ــا العم ــل ل ــدى اللجن ــة وهيئتيه ــا الفرعيتين

(ب)

ورقة اجتماع مقدمة من إثيو يا واألردن وإسـ ــبانيا وسـ ــلوفا،يا وشـ ــيلي واالتحاد الفلكي الدولي بعنوان

(ج)

ورقة اجتماع مقدمة من كندا والواليات المتحدة واليابان تتضـ ـ ــمن مقترحا بموضـ ـ ــوع/بند منفرد

()A/AC.105/C.1/L.384؛

"توصيات للحفاظ على السماوات الحالكة الهادئة من أجل العلم والمجتمع" ()A/AC.105/C.1/2021/CRP.17؛

للمناقشـة أثناء الدورة التاسـعة والخمسـين للجنة الفرعية ،في عام  ،2022بشـ ن تبادل عام لآلراء حول آثار النظم

الساتلية على األنشطة الفلكية األرضية (.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.24

درج في جدولي
 -215وأشـارت اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة كانت قد َّ
قررت ،في دورتها الثانية والسـتين ،أن ُي َ
أعمال اللجنتين الفرعيتين بند منتظم عنوانه "دور اللجنة وأسـ ــلوب عملها في المسـ ــتقبل" ،إلتاحة المجال لمناقشـ ــة
المسائل الشاملة لمجاالت متعددة ( ،A/74/20الفقرة ( 321ح)).

-216

ورحبت اللجنة الفرعية بالوثيقة  A/AC.105/C.1/L.384بص ـ ـ ـ ــفتها أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا مهما لمواص ـ ـ ـ ــلة بحث هذا

الموض ـ ــوع في إطار خطة العمل المتعددة الس ـ ــنوات المتعلقة بالحوكمة وأس ـ ــاليا العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتين.

والحظت اللجنة الفرعية أن المقترحات التي قدمتها الوفود بش ـ ـ ـ ن التدابير المقبلة قد ُعرض ـ ـ ــت في تلك الوثيقة من أجل

مساعدة اللجنة ولجنتيها الفرعيتين على النظر فيها.

ورئي أنه ينب ي وضـ ــع معايير محددة بوضـ ــوح لمنح صـ ــفة المراقا لدى اللجنة للمنظمات؛ وأنه يمبن
ُ -217
إعداد المزيد من المواضيع ومعالجتها من خالل األفرقة العاملة؛ وأنه ينب ي تخصيص وقت كاا لألفرقة العاملة
وأن الجـدول الزمني الجتمـاعـات األفرقـة العـاملـة ينب ي تطويعـه وفقـا للجـدول الزمني للجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـامـة؛ وأن على

اللجنتين الفرعيتين أن تقدم كل منهما إلى األخرى بانتظام تقارير أو تعقد معها اجتماعات مشتركة.
-218

ورئي أن اســتخدام التكنولوجيات الجديدة ينب ي أن ُيســتكشــف باعتباره وســيلة لتبســيد أنشــطة اللجنة الفرعية،

وأن من الممبن بحث إمبانية اعتماد إجراءات للتصـ ـ ـ ــويت في المسـ ـ ـ ــائل اإلجرائية ،وأن يبون هناك حد لعدد العروض

اإليضــاحية التقنية التي يقدمها كل وفد ،وأن العروض اإليضــاحية ينب ي أن تقدم خارج الجلســات الرســمية ،وأنه ينب ي
النظر في استخدام أشبال إلكترونية لجمع المعلومات في إطار التحضير لدورات اللجنة ولجنتيها الفرعيتين.

ورئي أنه ينب ي اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض واليات األفرقة العاملة كل خمس س ـ ـ ـ ـ ــنوات ،وأنه ينب ي الس ـ ـ ـ ـ ــماح لألفرقة
ُ -219
العاملة ب ن ت طي كلتا اللجنتين الفرعيتين عند مناقشـ ـ ـ ــة األمور الشـ ـ ـ ــاملة لمواضـ ـ ـ ــيع مختلفة ،وأن تقدَّم العروض
اإليضـاحية التقنية في فترة ال داء لمدة ال تزيد عن سـاعة واحدة ،وأن تخصـص السـاعة األخيرة من وقت الترجمة

الشــفوية كل يوم للعروض اإليضــاحية التي تتطلا ترجمة شــفوية ،وأن يبون تخصــيص الفترات الزمنية للعروض
اإليضاحية التقنية محدودا بقيود.

 -220وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اللجنــة الفرعيــة إلى أن اللجنــة توفر مع لجنتيهــا الفرعيتين منب ار فريــدا للتعــاون الــدولي على
استخدام الفضاء لألغراض السلمية.

ورئي أن اعتمـاد الجمعيـة العـا ـم ة لق اررات تعـالج المس ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل التي تـدخـل في نطـا اختص ـ ـ ـ ـ ـ ــاص اللجنـة ،مثـل
ُ -221
اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في األمد البعيد والحطام الفضــائي ،دون إتاحة الفرصــة للجنة لمناقشــة هذه الق اررات

أو تقديم وجهات نظر بشـ نها ،قد يؤدي إلى تف،ل مسـؤوليات اللجنة ،وقد ال يفي بمتطلبات ق اررات الجمعية العامة ذات

الصلة ،وقد يخل بتقسيم المسؤوليات و التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات داخل منظومة األمم المتحدة.
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ورئي أن مناقشة المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعمال الفضاء ،مثل الحطام الفضائي ،ينب ي أن
ُ -222
تُجرى في إطار اللجنة ،وأن نق هذه المناقشااات إلى محاف موازية تركز على مفهوم الساالوا المساالو للدو
صـل تعزيز المركز الحبومي
في الفضااء الخارجي سايكون لت تيرير سالبي على دور اللجنة ،وأن من المهم أن يوا َ
الدولي للجنة وأن أي حوار مع المش ـ لين التجاريين والدوائر العلمية واأل،اديمية ينب ي أن يجري ب ســلوب يتفادى

أي شبل من أشبال التدخل في عمل اللجنة.

ورئي أن دور اللجنة ينب ي أن يمتثل للتطورات الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية العالمية في جميع المجاالت ،بما في ذلك
ُ -223
األمن ،وأن الموارد المخص ـ ـصـ ــة لمبتا شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي ينب ي تكييفها مع الزيادة الس ـ ـريعة الحالية في
األنشطة الفضائية والحاجة إلى وضع لوائح وإلى التنسيق العالمي.

-224

ورأت بعض الوفود أن اللجنة ولجنتيها الفرعيتين هي المحافل الدولية المناسـ ـ ــبة لمعالجة مختلف ااثار

الناجمة عن نشر تشبيالت بال ة الضخامة من السواتل وآثارها على علم الفلك.

 -225ورأت بعض الوفود أن هناك حاجة إلى مواصـ ــلة البحث والد ارسـ ــة من أجل تحديد أنسـ ــا آلية وأفضـ ــل
طرائق للمضي قدما في مناقشة موضوع السماوات الحالكة الهادئة في اللجنة الفرعية.

-226

ورأت بعض الوفود أن موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــاوات الحـ ـ ــالكـ ـ ــة الهـ ـ ــادئـ ـ ــة ،الـ ـ ــذي تنـ ـ ــاولتـ ـ ــه الوثيقـ ـ ــة

 ،A/AC.105/C.1/2021/CRP.17ينب ي إدراجه كبند في جدول أعمال اللجنة الفرعية.

 -227ورأت بعض الوفود أن موضوع "التبادل العام لآلراء بش ن آثار النظم الساتلية على علم الفلك األرضي"
ينب ي أن ُيدرج كموضـ ـ ــوع/بند منفرد للمناقشـ ـ ــة في جدول أعمال الدورة التاسـ ـ ــعة والخمسـ ـ ــين للجنة الفرعية ،على
النحو المقترح في الوثيقة .A/AC.105/C.1/2021/CRP.24

 -228ورأت بعض الوفود أن مسـائل االسـتدامة المتصـلة بموضـوع السـماوات الحالكة الهادئة يمبن النظر فيها

في إطار الفريق العامل الجديد المنشـ ـ في إطار بند جدول األعمال المتعلق باس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي

في األمد البعيد.

ورئي أن بعض المسـ ـ ــائل المتعلقة بموضـ ـ ــوع السـ ـ ــماوات الحالكة الهادئة مسـ ـ ــائل تخص االتحاد الدولي
ُ -229
لالتصاالت.
-230

ورأى أحد الوفود أن بعض المس ـ ــائل المتص ـ ــلة بموض ـ ــوع الس ـ ــماوات الحالكة الهادئة يمبن معالجتها على

نحو أفض ـ ـ ـ ــل بإش ـ ـ ـ ـراك هيئات أخرى ،مثل االتحاد الدولي لالتص ـ ـ ـ ــاالت ،وأن األعمال المقبلة في ذلك المجال التي
سـ ـ ــينهض بها االتحاد الفلكي الدولي أو دوائر الصـ ـ ــناعة يمبن أن تركز على اسـ ـ ــتحداث أدوات ووضـ ـ ــع إرشـ ـ ــادات

لمشـ ـ ـ لي السـ ـ ـواتل ولجهات التنظيم الرقابي لتقييم ومعالجة المس ـ ــائل المتعلقة بانعباس ـ ــية وس ـ ــطوع السـ ـ ـواتل ،وكذلك

إرشادات لعلماء الفلك حول تطبيق البيانات الحالية الخاصة بمعرفة أحوال الفضاء .ورأى ذلك الوفد أيضا أنه يمبن

للجنة الفرعية أن تنخرط في بحث الجوانا التقنية لذلك الموضوع ،بما يشمل الجوانا المتعلقة باستدامة الفضاء.
-231

ورأت بعض الوفود أن هناك حاجة إلى تقييم أوفى لموضـ ـ ـ ــوع السـ ـ ـ ــماوات الحالكة الهادئة تشـ ـ ـ ــارك يه

األوسـ ــاط العلمية والمنظمات غير الحبومية ودوائر الصـ ــناعة والحبومات ،وال سـ ــيما دوائر التنظيم الرقابي ،بغية

تحديد أفضل نهج للنظر في هذه المس لة.

ورئي أن اللجنة الفرعية القانونية يمبن أن تقيم أي آثار قانونية محتملة في مجال قانون الفضاء تتعلق
ُ -232
بموضوع السماوات الحالكة الهادئة.
 -233وش ــجعت اللجنة الفرعية مبتا ش ــؤون الفض ــاء الخارجي على أن يتواص ــل مع جميع أص ــحاب المص ــلحة

المعنيين ،مثل االتحاد الفلكي الدولي وغيره ،بشـ ـ ن مسـ ـ لة الس ــماوات الحالكة الهادئة من حيث ص ــلتها بوالية اللجنة
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ولجنتيهــا الفرعيتين ،وأن يقــدم مــا يتمخض عنــه هــذا التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من نتــائج ،بمــا في ذلــك النتــائج المتعلقــة بتنــاول

س ـ ـ ين في عام .2022
هذه المسـ ـ ـ لة بمزيد من المناقشـ ـ ــة ،إلى اللجنة الفرعية لتنظر فيها في دورتها التاسـ ـ ــعة والخم ـ

وفي هذا الص ــدد ،يمبن للمؤتمر المعني بالس ــماوات الحالكة الهادئة من أجل العلم والمجتمع الذي س ــينظمه المبتا
باالشـ ـ ـ ـ ــتراك مع حبومة إسـ ـ ـ ـ ــبانيا واالتحاد الفلكي الدولي ،المقرر عقده في تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أ،تو ر  ،2021أن يقدم

مدخالت لالستعانة بها في مناقشة تركز على فرص التعاون الدولي.

ثاني عشر -استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
 -234وفقـاً لقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  14من جـدول األعمـال ،المعنون
"استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي".
َّ
وتكلم في إطار البند  14من جدول األعمال ممثلو كل من االتحاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي وإندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا والص ـ ـ ـ ـ ــين
-235

وفنزويال (جمهوريـة– البوليفـاريـة) والمبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـك والمملكـة المتحـدة لبريطـانيـا العظمى وأيرلنـدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاليـة والواليـات
المتحدة .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

-236

واسـ ـ ـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى عرض إيضـ ـ ـ ـ ــاحي علمي وتقني ،عنوانه "تحليل الخصـ ـ ـ ـ ــائص الدينامية

الجوية للنظائر المشعة" ،قدَّمه ممثل الصين.

ورحبــت اللجنــة الفرعيــة بقيــام بعض الـدول ومنظمــة حبوميــة دوليــة واحـدة حـاليـا بـإعـداد ،أو النظر في
-237
َّ
إعداد ،ص ـ ــبوك قانونية وتنظيمية بش ـ ـ ن أمان اس ـ ــتخدام مص ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ــاء الخارجي ت خذ بعين

االعتبار محتويات ومقتضـ ـ ـ ـ ــيات المبادر المتصـ ـ ـ ـ ــلة باسـ ـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي

(مبادر االسـتخدام) وإطار األمان الخاص بتطبيقات مصـادر القدرة النووية في الفضـاء الخارجي (إطار األمان)،
الذي اشتركت في وضعه اللجنة الفرعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورئي أن من المهم توثيق التعاون الدولي بهدا تعزيز االس ـ ـ ـ ــتخدام اامن لمص ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في
ُ -238
الفضاء الخارجي.
 -239ورأى أحد الوفود أن مبادر االس ـ ـ ــتخدام وإطار األمان ِّ
يوفران أس ـ ـ ــاس ـ ـ ـاً ش ـ ـ ــامالً لدعم االس ـ ـ ــتخدام اامن
لمصـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ــاء الخارجي ،وأن اإلرشـ ـ ــادات التي ِّ
يوفرها إطار األمان تتيح اتباع ُنهج جديدة
إ اء األمان تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند إلى التطورات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة في المعارا والممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي جدت منذ اعتماد تلك المبادر.

وعالوة على ذلك ،يسـ ــمح إطار األمان للدول والمنظمات الحبومية الدولية بابتكار نهج جديدة تسـ ــتند إلى تو ُّس ـ ـع
المعارا والممارس ـ ــات الفض ـ ــلى المبتس ـ ــبة من التجر ة ،وتفض ـ ــي من ثم إلى تحس ـ ــين مس ـ ــتمر لمس ـ ــتوى األمان.

ورأى ذلك الوفد أيض ـاً أن الفريق العامل المعني باســتخدام مصــادر القدرة النووية في الفضــاء الخارجي لم يســتبن
حتى اان أي تحديات في تنفيذ إطار األمان تستلزم إدخال أي تعديالت أو إضافات عليه .ومن ثم ،فإن التطبيق

يخص األمان ويوفر ،من ثم ،إرش ـ ــادات كا ية للدول
العملي إلطار األمان يفي بمقاص ـ ــد مبادر االس ـ ــتخدام يما ُّ

والمنظمات الحبومية الدولية التي تسعى إلى ضمان األمان في تطوير واستخدام القدرة النووية في الفضاء.

ورئي أن اعتماد إطار األمان على نطا واس ـ ـ ــع من شـ ـ ـ ـ نه أن يطمئن المجتمع العالمي إلى أن العمل
ُ -240
على تطوير تطبيقات مص ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية الفض ـ ـ ـ ــائية وإطالقها واس ـ ـ ـ ــتخدامها ما ال يس ـ ـ ـ ــير بطريقة م مونة،
و التالي ينب ي تشجيع الدول بقوة على تنفيذ إطار األمان على األصعدة الوطنية.

 -241ورأى أحد الوفود أن من شـ ـ ن الوثائق ذات الصـ ــلة ،التي أ َّ
ُعدت تحت رعاية األمم المتحدة ،أن تسـ ــاعد كثي ًار
على صـ ــو معايير تتعلق ب مان مصـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ــاء الخارجي وتنفيذها على الصـ ــعيد الوطني ،وأن من
شـ ـ ن مبادر االسـ ــتخدام وإطار األمان أن يوفرا ،عندما يطبقان على نحو مشـ ــترك ،أداة كا ية للدول والمنظمات الدولية
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التي تخطد لتطوير تطبيقات مصـ ــادر القدرة النووية الفضـ ــائية واسـ ــتخدامها مع التقيد الصـ ــارم بهذه الصـ ــبوك والتدابير

األمنية الشاملة .ورأى ذلك الوفد أيضا أنه ال حاجة حاليا إلى تنقيح مبادر االستخدام أو إطار األمان.

ورئي أن تطبيقـات مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر القـدرة النوويـة مـا برحـت ،منـذ عـام  ،1961تؤدي دو اًر بـال األهميـة في
ُ -242
اسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــاا الفضـ ـ ـ ــاء ،إذ َّ
مبنت من إيفاد بعثات كشـ ـ ـ ــفية علمية إلى أنحاء شـ ـ ـ ــتى في المجموعة الشـ ـ ـ ــمسـ ـ ـ ــية،
وأن استخدامها سوا يستمر في بعض البعثات الفضائية المقبلة.

-243

ورأى أحد الوفود أن األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائية ال تزال تؤدي دو ار بال األهمية في العمل على إنجا طائفة

واسـ ـ ــعة من المهام الواعدة بالخير للبشـ ـ ـرية التي تتطلا اسـ ـ ــتخداما كثيفا للطاقة ،وأن إجراء البحوث األسـ ـ ــاسـ ـ ــية في

الفضــاء القريا والســحيق أمر مرتبد بالتالي ارتباطا وثيقا باســتخدام مصــادر القدرة النووية في المركبات الفضــائية.

وأ،د ذلك الوفد أن القدرة النووية يمبن أن تسـ ـ ـ ــتخدم للقيام بطائفة واسـ ـ ـ ــعة من المهام الواعدة التي تتطلا اسـ ـ ـ ــتخدام

الطاقة ببثافة في الفضاء القريا والسحيق وأن تتيح بلو مستوى أ،ثر تقدمًا في تطوير األنشطة الفضائية.

 -244ورأى أحد الوفود أن آثار اســتخدام مصــادر القدرة النووية في الفضــاء على حياة البشــر والبيئة ما الت

غير معروفة تماما ،و التالي فإن هذه المص ــادر الش ــديدة الخطورة للطاقة ال يمبن أن تحل محل مص ــادر الطاقة

األخرى التي يمبن أن تلبي بشـبل مرض االحتياجات المطلو ة لنظم االتصـال والتطبيا عن بعد ورصـد األرض

والتطبيقات الفض ــائية األخرى .ورأى ذلك الوفد أيض ــا أن الدول مس ــؤولة عن الحفاظ على الحياة وص ــون الس ــالم
في الفضـ ــاء الخارجي ،ومن ثم يتعين عليها أن تنخرط في العمل على تعزيز االسـ ــتخدام اامن والكفؤ لمصـ ــادر
الطاقة مع وضع معايير ملزمة الستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية في الفضاء والترويج التباعها ،وال سيما

من خالل االستعانة باللجنة الفرعية القانونية في هذا الش ن.

 -245ووفقـًا للفقرة  5من قرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75عـاودت اللجنـة الفرعيـة في جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا  ،935المعقودة في
 19نيس ـ ـ ـ ـ ــان/أبريلَ ،عقد فريقها العامل المعني باس ـ ـ ـ ـ ــتخدام مص ـ ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي برئاس ـ ـ ـ ـ ــة
سام أ .هاريسون (المملكة المتحدة).

 -246وعق د الفريق العامل المعني باس ـ ـ ــتخدام مص ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ـ ــاء الخارجي ثالث جلس ـ ـ ــات.
وأقرَّت اللجنة الفرعية في جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتها  ،950المعقودة في  28نيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل ،تقرير الفريق العامل ،الذي يرد في
المرفق الثاني بهذا التقرير.

ثالث عشر -الفضاء والصحة العالمية
 -247وفقـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  15من جــدول األعمــال المعنون
"الفضاء والصحة العالمية".
َّ
وتكلم في إطار البند  15من جدول األعمال ممثلو كل من إس ـ ـ ـرائيل وإندونيسـ ـ ــيا و يرو وجنوب أفريقيا
-248

والص ــين والمبس ــيك والهند والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعض ــاء أخرى

أيضا كلمات تتعلق بهذا البند.

 -249واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةا
(أ)

"المبادرات األسترالية في مجال الصحة الرقمية أثناء أ مة الجائحة و عدها" ،قدَّمته ممثلة أستراليا؛

(ب)

"تكنولوجيا المعلومات المبانية والوقاية من األمراض ومبافحتها في الصين" ،قدَّمه ممثل الصين؛

(ج)

"،يمياء الفضــاء والصــحة العالميةا اســتحداث مضــادات لمرض فيروس كورونا (،وفيد)19-

في الفضاء" ،قدَّمه ممثل هن اريا؛
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(د)

"االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في الهند في التصدي لكوفيد ،"19-قدَّمه ممثل الهند؛

(ه)

"االسـ ــتفادة من الطا الفضـ ــائي في الطا األرضـ ــيا  60عاما منذ ارتياد اإلنسـ ــان الفضـ ــاء

(و)

"برنامج كو رنيبوس وكوفيد19-ا مبادرات برنامج االتحاد األورو ي لرص ـ ـ ـ ـ ــد األرض" ،قدمته

( )

" الجلطـات الـدمويـة في الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وآثـارهـا على األبحـاث المتعلقـة ببوفيـد 19-على األرض"،

(ح)

"تقييم عمليات رص ـ ــد األرض ك داة محتملة للتنبؤ بالموارد وإدارتها خالل جائحة كوفيد،"19-

(ط)

"دور الفضاء في التصدي لألو ئة العالمية" ،قدَّمه المراقا عن جامعة الفضاء الدولية.

ألول مرة" ،قدَّمه ممثل االتحاد الروسي؛
المراقبة عن االتحاد األورو ي؛

قدَّمه المراقا عن منظمة "،انيوس" الدولية؛

قدَّمته المراقبة عن المجلس االستشاري لجيل الفضاء؛

 -250وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يليا
(أ)

الردود الواردة على مجموعة األســئلة المتعلقة بالســياســات والتجارب والممارســات في مجال

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخير علوم وتكنولوجيـا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ألغراض الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميـة (انظر الوثـائق A/AC.105/C.1/119

و A/AC.105/C.1/119/Add.1و A/AC.105/C.1/119/Add.2وA/AC.105/C.1/119/Add.3
و A/AC.105/C.1/2021/CRP.21و)A/AC.105/C.1/2021/CRP.25؛
(ب)

ورقة اجتماع تتض ـ ــمن مذكرة من األمانة بعنوان "اس ـ ــتعراض الردود الواردة على مجموعة األس ـ ــئلة

المتعلقة بالس ـ ــياس ـ ــات والتجارب والممارس ـ ــات في مجال تس ـ ــخير علوم وتكنولوجيا الفض ـ ــاء ألغراض الص ـ ــحة العالمية"

()A/AC.105/C.1/2021/CRP.7؛
(ج)

ورقــة اجتمــاع تحتوي على ورقــة عمــل مقـ َّـدمــة من رئيس الفريق العــامــل المعني بــالفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

والصـ ــحة العالمية بعنوان "مشـ ــاريع توصـ ــيات بش ـ ـ ن السـ ــياسـ ــات والتجارب والممارسـ ــات في مجال تسـ ــخير علوم

وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العالمية" (.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.8

 -251وأحاطت اللجنة الفرعية علما بطائفة واســعة من األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العالمية ،مثل

التطبيا عن ُبعد وعلوم الحياة الفض ــائية وتكنولوجيات الفض ــاء ود ارس ــة األو ئة عن ُبعد وإدارة الكوارث (بما فيها
التصــدي لألو ئة) ،وكذلك األنشــطة المضــطلع بها من خالل البحوث الفضــائية ،بما يشــمل البحوث الجارية على

متن محطة الفضاء الدولية.

 -252وسـَّـلمت اللجنة الفرعية بإســهام علوم وتكنولوجيا الفضــاء والتطبيقات الفضــائية في الوقاية من األمراض

ومبافحتها وتعزيز ص ـ ـ ـ ـ ــحة اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ورفاهه ومعالجة مش ـ ـ ـ ـ ــا،ل الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ،والنهوض بالبحوث الطبية

و الممارس ـ ــات الص ـ ــحية وتوفير خدمات الرعاية الص ـ ــحية لألفراد والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك في المناطق

تقل فيها فرص الحصول على الرعاية الصحية.
الريفية التي ُّ
-253

والحظت اللجنة الفرعية بقلق الحالة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية ،ذات ااثار العالمية ،وليدة جائحة كوفيد ،19-التي

اس ــتش ــرت في جميع أرجاء العالم في غض ــون بض ــعة أش ــهر فقد وألحقت أضـ ـ ار ار بمختلف المجتمعات و حوالها
الصحية و االقتصاد والسياحة والرياضة والثقافة وغيرها من مناحي الحياة بصورة لم يسبق لها مثيل.

 -254ونوهت اللجنة الفرعية بما لعلوم وتكنولوجيا الفض ــاء والتطبيقات الفض ــائية من دور حيوي في التص ــدي
لجائحة كوفيد 19-ودور حاس ـ ــم في المس ـ ــاعدة على تتبع المخالطين ،وتحديد المناطق المت ثرة ،ونمذجة انتش ـ ــار
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المرض ورص ـ ــد انتقاله ،وممارس ـ ــة العمل عن بعد ،وتوفير الخدمات الص ـ ــحية عن بعد ،واالتص ـ ــال ،فض ـ ــال عن

المساعدة على الت لا على مشا،ل العزلة االجتماعية.

 -255وعمالً بالفقرة  5من قرار الجمعية العامة  ،92/75عاودت اللجنة الفرعية ،في جلسـ ـ ــتها  935المعقودة
في  19نيسان/أبريل ،عقد فريقها العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية برئاسة أنطوان غايسبولر (سويسرا).

 -256وأقرَّت اللجنة الفرعية في جلس ـ ـ ــتها  ،950المعقودة في  28نيس ـ ـ ــان/أبريل ،تقرير الفريق العامل المعني
بالفضاء والصحة العالمية ،الذي يرد في المرفق الثالث بهذا التقرير.

رابع عشر -دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض
واستخدامه وتطبيقاته ،بما في ذلك استخدامه في ميدان التصالت الفضائية،
ودراسة سائر المسائل َّ
المتصلة بتطور التصالت الفضائية ،مع إيالء اعتبار
خاص لحتياجات البلدان النامية ومصالحها ،دون مساس بدور التحاد
الدولي لالتصالت
 -257وفقـاً لقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  16من جـدول األعمـال ،المعنون
"د ارسـ ـ ـ ــة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسـ ـ ـ ــبة لألرض واسـ ـ ـ ــتخدامه وتطبيقاته ،بما في ذلك
اســتخدامه في ميدان االتصــاالت الفضــائية ،ود ارســة ســائر المســائل المتَّصــلة بتطور االتصــاالت الفضــائية ،مع

إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصـ ـ ـ ـ ــالحها ،دون مسـ ـ ـ ـ ــاس بدور االتحاد الدولي لالتصـ ـ ـ ـ ــاالت"،
،موضوع/بند منفرد للمناقشة.

 -258وتكلم في إطار البند  16من جدول األعمال ِّ
ممثلو االتحاد الروسـي وإندونيسـيا وإيران (جمهورية-اإلسـالمية)
و ا،ســتان وجنوب أفريقيا والصـ ين وكينيا والهند وهولنداَّ .
وتكلمت أيضـاً المراقبة عن االتحاد الدولي لالتصــاالت.
وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بهذا البند.

 -259ووفقـ ـ ـًا للـ ـ ــدعوة التي وجهتهـ ـ ــا اللجنـ ـ ــة الفرعيـ ـ ــة في دورتهـ ـ ــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـ ـ ــة والخمس ـ ـ ـ ـ ـ ــين في ع ـ ــام 2020
( ،A/AC.105/1224الفقرة  ،)250قدَّمت المراقبة عن االتحاد الدولي لالتصــاالت تقري ًار عن مســاهمات االتحاد في
اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية ،بما يشـمل اسـتخدام المدار السـاتلي الثابت بالنسـبة لألرض وغيره من

المدارات .وفي هذا الصـدد ،أحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير بالمعلومات الواردة في التقرير السـنوي لعام 2020
الصـادر عن مبتا االتصـاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصـاالت عن اسـتخدام المدار السـاتلي الثابت بالنسـبة

لألرض وغيره من المـدارات (انظر )https://www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspx

والوثائق األخرى المشار إليها في ورقة االجتماع  .A/AC.105/C.1/2021/CRP.13ودعت اللجنة الفرعية االتحاد

الدولي لالتصاالت إلى مواصلة تقديم تقارير إليها.

 -260ورأت بعض الوفود أن المـدار الثـابـت بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لألرض هو مورد طبيعي محـدود معرَّض لخطر التش ـ ـ ـ ـ ـ ــبع،
مما ِّ
أن اسـت الله ينب ي أن يرَّشـد ،وأنه ينب ي ِّ
يهدد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية في تلك البيئة ،و َّ
توخي العدل في إتاحته
َّ
ُ
لجميع الـدول ،بص ـ ـ ـ ـ ـ ــرا النظر عن قـدراتهـا التقنيـة الحـاليـة ،مع إيالء اعتبـار خـاص الحتيـاجـات البلـدان النـاميـة وللموقع
الج رافي لبعض البلدان .ورأت تلك الوفود أيضـ ـ ـ ــا أن من المهم اسـ ـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنسـ ـ ـ ــبة لألرض وفقًا للقانون

الدولي وق اررات االتحاد الدولي لالتصاالت وضمن اإلطار القانوني الذي أنش ته معاهدات األمم المتحدة ذات الصلة.
-261

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنس ـ ــبة لألرض هو جزء ال يتج أز من الفض ـ ــاء الخارجي ،وأن له

قيمة اســتراتيجية واقتصــادية بالنســبة للدول ،وأنه ينب ي اســتخدامه بطريقة رشــيدة ومتوا نة وناجعة وعادلة ضــماناً
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لعدم تشــبُّعه .ورأت تلك الوفود أيض ـاً أنه ينب ي ،للدفاع عن مصــالح البلدان النامية و خاصــة البلدان االســتوائية،
تنظيم اسـتخدام المدار الثابت بالنسـبة لألرض بمقتضـى إطار قانوني خاص أو وفقاً لنظام خاص به ،تماشـياً مع

المادة  44من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت.
-262

ورأت بعض الوفود أن اســت الل الدول للمدار الثابت بالنســبة لألرض على أســاس "األولوية باألســبقية"

-263

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنسـبة لألرض يجا أن يسـتخدم اسـتخداما رشـيدا وناجعا واقتصـاديا

أمر غير مقبول ،و َّ
أن على اللجنة الفرعية بالتالي أن تضـ ـ ــع ،باالشـ ـ ــتراك مع االتحاد الدولي لالتصـ ـ ــاالت ،نظاماً
يضمن وصول الدول إلى المواقع المدارية على نحو عادل.

س ـ اس ــيا لض ــمان مص ــالح
اعتبر هذا المبدأ أ ـ
وعادال باعتباره موردا طبيعيا محدودا معرض ــا بوض ــوح لخطر التش ــبُّع .و ُ
البلدان النامية وال سـ ـ ـ ــيما البلدان التي لديها موقع ج رافي معيَّن ،حسـ ـ ـ ــبما تنص عليه الفقرة  2-196من المادة 44
المفوضــين الذي ُعِّقد في مينيابوليس
من دســتور االتحاد الدولي لالتصــاالت ،بصــي ته التي عدَّلها مؤتمر المندو ين َّ
بالواليات المتحدة في عام  .1998ورأت تلك الوفود أيضـا أن المدار الثابت بالنسـبة لألرض ينب ي أن يحبمه إطار
قانوني خاص ب رض الدفاع عن مصالح البلدان النامية ،وال سيما البلدان االستوائية.

 -264ورأت بعض الوفود أن تش ــبيالت السـ ـواتل البال ة الض ــخامة المقبلة يمبن أن توفر ُنهجاً جديدة إلنش ــاء
شــببات لالتصــاالت على الصــعيد الوطني ب ،مله ،إال أن بعض البلدان لن تســت ني عن الس ـواتل الثابتة بالنســبة
لألرض بسبا الظروا الج ار ية الخاصة التي تعمل فيها ،ومن ثم ،ينب ي المحافظة على منطقة المدار الثابت
بالنسـبة لألرض .وأشـير إلى أن التطوير النشـد لهذه التشـبيالت البال ة الضـخامة من السـواتل سـوا يخلق أيضـا

عددا من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،ل الهامة ،مثل تداخل الترددات الراديوية وا،تظاظ المدارات ،مما يوجا على الدول أن تعالج

هذه المس لة على النحو المناسا داخل االتحاد الدولي لالتصاالت واللجنة الفرعية على حد سواء.
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ورأى أحد الوفود أنه أص ــبح من الص ــعا على الجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفض ــاء أن تحص ــل على

حقو مدارية وترددية فعلية في مواقع على المدار الثابت بالنسبة لألرض بسبا ارتفاع مستوى التشبُّع في ذلك المدار.

ورأى ذلك الوفد أيضـ ـ ــا أن اسـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض ليس هو السـ ـ ــبيل الوحيد لالسـ ـ ــتفادة من الفضـ ـ ــاء،

إذ يمبن االس ـ ــتفادة منه أيض ـ ــا من خالل الحص ـ ــول على حقو مدارية وترددية دولية من االتحاد الدولي لالتص ـ ــاالت

للعمل في المدار األرضــي المنخفض أو أي مدار آخر تنفذ يه أنشــطة متعلقة بتطوير مركبات فضــائية وتشـ يلها أقل
ببثير من األنشطة التي تنفذ في المدار الثابت بالنسبة لألرض .ولذلك ،ينب ي للجنة الفرعية أن توسع ،في اجتماعاتها

المقبلة ،نطا هذا البند من جدول األعمال ليشمل المدار األرضي المنخفض وغيره من المدارات.

 -266ورأى أحد الوفود أنه على الرغم من الشـواغل العديدة والمتكررة التي أعر ت عنها الدول األعضــاء على

مر السـ ـ ــنين في إطار بند جدول األعمال المتعلق باسـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض ،فإن اللجنة الفرعية

لم تض ــع حتى اان أي حلول عملية لمعالجة تلك الشـ ـواغل .ومن ثم ،فإنه ال يبفي مجرد مالحظة تلك الشـ ـواغل
أو تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيله ــا ،ويتعين على اللجن ــة الفرعي ــة أن تتخ ــذ إجراءات ج ــادة من أج ــل التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى ح ــل عملي.

وفي هذا الص ـ ـ ـ ــدد ،وجه ذلك الوفد انتباه اللجنة الفرعية إلى أنه ال توجد معايير محددة لض ـ ـ ـ ــمان وص ـ ـ ـ ــول جميع

الدول على نحو عادل إلى المدار الثابت بالنسبة لألرض في ل نظام استخدامه الحالي.
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وقــدمــت بعض الوفود مقترحــا إلى اللجنــة الفرعيــة بــإدراج بنــد فرعي في إطــار بنــد جــدول األعمــال المتعلق

باس ـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنس ـ ـ ــبة لألرض يبرس لتحليل الحالة الراهنة الس ـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنس ـ ـ ــبة لألرض من

منظور الوص ــول العادل إليه ،بغية تحديد أوجه القص ــور في النظام الحالي الذي يحبم اس ــتخدامه .ورئي أن إدراج مثل

هذا البند الفرعي سـوا يعطي البلدان ،وال سـيما البلدان النامية ،فرصـة لتوضـيح األسـباب التي تدعوها إلى التشـبك في

عدالة فرص الوصـ ــول إلى المدار الثابت بالنسـ ــبة لألرض ،ولماذا ال يسـ ــتطيع النظام الحالي ضـ ــمان الوصـ ــول العادل
إليه .وأش ـ ــير إلى أن هذه المسـ ـ ـ لة تندرج بوض ـ ــوح ض ـ ــمن اختص ـ ــاص قطاع االتص ـ ــاالت الراديوية في االتحاد الدولي
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لالتصـاالت ،إال أنه ال يوجد شـيء يمنع اللجنة الفرعية من المسـاهمة بنشـاط في حل المشـبلة وتقديم حلول عملية لها.

طِّرَحت آراء تلك الوفود أيضًا لتناولها ب ،ثر استفاضة في ورقة االجتماع .A/AC.105/C.1/2021/CRP.26
وُ

 -268ورئي أن الق اررات المتعلقة بالمدار الثابت بالنس ـ ـ ـ ــبة لألرض ،التي اتخذت في المؤتمر العالمي لالتص ـ ـ ـ ــاالت
الراديوية لعام  ،2019الذي ُعِّقد في شـ ـ ـ ــرم الشـ ـ ـ ــيم ،مصـ ـ ـ ــر ،من  28تشـ ـ ـ ـرين األول/أ،تو ر إلى  22تشـ ـ ـ ـرين الثاني/
نوفمبر  ،2019ستسهم في إعمال المبدأ الرئيسي ،أال وهو تحقيق العدل في الوصول إلى الموارد المدارية والترددية في
المدار الثابت بالنس ـ ــبة لألرض لجميع أعض ـ ــاء االتحاد الدولي لالتص ـ ــاالت المهتمين بالموض ـ ــوع ،كما أنها س ـ ــتس ـ ــمح

باستخدام تلك الموارد ببفاءة ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها.
-269

ورأت بعض الوفود أن ض ــمان اس ــتدامة المدار الثابت بالنس ــبة لألرض ،وض ــمان الوص ــول العادل إليه

بناء على احتياجات جميع الدول ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصـالحها ،يسـتلزمان إبقاء

هاتين المس ـ لتين على جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصــلة بحثهما من خالل إنشــاء ما يلزم من األفرقة العاملة

واألفرقة الحبومية الدولية القانونية والتقنية المناسبة.

َّ
المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية
خامس عشر -مشروع جدول األعمال
العلمية والتقنية
 -270وفقـاً لقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  17من جـدول األعمـال ،المعنون
َّ
المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية".
"مشروع جدول األعمال
َّ
وتكلم في إطــار البنــد  17من جــدول األعمــال ممثلو االتحــاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وألمــانيــا وإيران (جمهوريــة-
-271

اإلسـ ـ ــالمية) و ا،سـ ـ ــتان والب ار يل والسـ ـ ــويد وشـ ـ ــيلي والصـ ـ ــين وفرنسـ ـ ــا وكندا والمبسـ ـ ــيك والمملكة المتحدة وهولندا

والواليـات المتحـدة واليـابـان .وألقى الم ارقـا عن االتحـاد األورو ي كلمـة .وألقى كلمتين إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيتين المراقبـان عن

المرصد الجنو ي األورو ي واالتحاد الفلكي الدولي.

 -272والحظت اللجنة الفرعية َّ
أن األمانة قد حدَّدت الفترة من  7إلى  18شـ ـ ــباط/فبراير  2022موعداً النعقاد
دورتها التاسعة والخمسين.
 -273واتفقـت اللجنـة الفرعيـة على أن ُيقتَرح على اللجنـة إدراج البنود التـاليـة في جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة
في دورتها التاسعة والخمسينا
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-1

إقرار جدول األعمال.

-2

انتخاب الرئيس.

-3

،لمة 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

المسـائل المتصـلة باسـتشـعار األرض عن بعد بواسـطة السـواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصـالح

-8

الحطام الفضائي.

-9

دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.

البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض.
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-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.
(العمل المقرر لعام  2022حســبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الســنوات الموســعة للفريق
العامل المعني باسـ ــتخدام مصـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ــاء الخارجي (انظر الفقرة  246أعاله

والفقرة  5من المرفق الثاني))
-16

الفضاء والصحة العالمية.
(العمل المقرر لعام  2022حس ـ ـ ـ ـ ـ ــبما هو مبين في خطة العمل المتعددة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات للفريق
العامل المعني بالفضــاء والصــحة العالمية ( ،A/AC.105/1202المرفق الثالث ،الفقرة ،5

والتذييل األول))
-17

د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الطبيعـة الفيزيـائيـة والخواص التقنيـة للمـدار الثـابـت بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لألرض واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامـه
وتطبيقاته ،في ميادين منها االتصـ ـ ـ ــاالت الفضـ ـ ـ ــائية ،ود ارسـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــائل األخرى المتصـ ـ ـ ــلة

بتطورات االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة ،مع إيالء اعتبــار خــاص الحتيــاجــات البلــدان النــاميــة
ومصالحها ،دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.
(موضوع/بند منفرد للنقاش)
-18

َّ
المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية.
مشروع جدول األعمال

-19

التقرير المقدَّم إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

 -274واتفقت اللجنة الفرعية على أن تكون ندوة الصــناعة التي ســينظمها مبتا شــؤون الفضــاء الخارجي في
الدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية عن موضوع السماوات الحالكة الهادئة.
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المرفق األول
تقرير الفريق العامل الجامع
-1

وفقـا للفقرة  5من قرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75عـاودت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عقـد الفريق العـامـل

-2

وفي الفترة من  21إلى  28نيسـان/أبريل  ،2021عقد الفريق العامل ثالث جلسـات ،تحت رئاسـة رامان

-3

ونظر الفريق العامل في البنود التاليةا

الجامع في دورتها الثامنة والخمسين.

أوماماهسواران (الهند) بالنيابة ،في غياب الرئيس ب .كونهيبريشنان (الهند).

(أ)

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة؛

(ب)

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل؛

(ج)

مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية.

-4

وعرضـ ـ ـ ــت على الفريق العامل مذكرة مقدمة من األمانة ،عنوانها "الحوكمة وأسـ ـ ـ ــاليا العمل لدى لجنة
ُ

-5

والحر الفريق العـامـل الجـامع أن التـدابير التي َاتفق عليهـا أثنـاء الـدورة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـة والخمس ـ ـ ـ ـ ـ ــين للجنـة الفرعيـة

استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين" (.)A/AC.105/C.1/L.384

العلمية والتقنية ( ،A/AC.105/1224المرفق األول ،الفقرة  )7س ــوا تنفذ في الدورة التاس ــعة والخمس ــين للجنة الفرعية،
في عام  ،2022وأنها لم تنفذ في الدورة الثامنة والخمسـ ــين الحالية للجنة الفرعية بسـ ــبا الحالة االسـ ــتثنائية الناجمة عن

جائحة كوفيد ،19-التي سوغت استخدام شبل هجين (المشاركة حضوريا وعبر اإلنترنت).
-6

واتفق الفريق العـامـل على أن تقـدم األمـانـة مزيـدا من المعلومـات للجنـة للنظر فيهـا خالل دورتهـا الرابعـة

والسـ ـ ــتين ،في عام  ،2021عن إمبانية اسـ ـ ــتخدام أسـ ـ ــلوب البث الشـ ـ ــببي ( )webcastingلبث وقائع الجلسـ ـ ـ ات
المفتوحة ،وعن إتاحة قائمة يومية بالمتكلمين لفائدة الوفود.

-7

والحر الفريق العامل الجامع أن قرار الجمعية العامة  92/75يقضـ ـ ـ ــي ب ن تقدم اللجنة الفرعية العلمية

والتقنية مشـ ـ ــروع جدول أعمالها المؤقت المقترح لدورتها التاسـ ـ ــعة والخمسـ ـ ــين ،التي سـ ـ ــتعقد في عام  ،2022إلى

اللجنة .واتفق الفريق العامل على أن تنظر اللجنة الفرعية في مشروع جدول األعمال المؤقت في إطار البند 17

من جدول أعمالها.
-8
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المرفق الثاني
تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
-1

وفقا للفقرة  5من قرار الجمعية العامة  ،92/75عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في جلسـ ــتها ،935

المعقودة في  19نيسـ ـ ـ ــان/أبريل  ،2021عقد فريقها العامل المعني باسـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء
الخارجي ،برئاسة سام أ .هار يسون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).

-2

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـذكر الفريق العـامـل الهـدفين التـاليين من خطـة عملـه المتعـددة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات للفترة ،2021-2017

التي اعتمـدتهـا اللجنـة الفرعيـة في دورتهـا الرابعـة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين عـام  ،A/AC.105/1138( 2017المرفق الثـاني،

الفقرتان  8و)9ا

الهدا  -1تش ـ ــجيع وتيس ـ ــير تنفيذ إطار األمان الخاص بتطبيقات مص ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ــاء
الخارجي من خاللا
(أ)

إتاحة فرص ــة للدول األعض ــاء والمنظمات الحبومية الدولية التي تنظر في المش ــاركة

في تطبيقات لمصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء ،أو شـ ـ ـ ــرعت في ذلك ،لتلخيص ومناقشـ ـ ـ ــة خططها

الراميــة إلى تنفيــذ إطــار األمــان ومــا أحر تــه حتى اان من تقــدُّم ومــا واجهتــه أو تتوقع مواجهتــه من
تحديات في تنفيذ ذلك اإلطار؛

(ب) إتـاحـة فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والمنظمـات الحبوميـة الـدوليـة التي تمتلـك خبرة

في مجال تطبيقات مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء لتقديم عروض إيضـ ـ ـ ـ ـ ــاحية عن التحديات

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـة في إطـار الفقرة الفرعيـة (أ) أعاله ،وع َّمـا ا،تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتـه خالل بعثـاتهـا من تجـارب في تنفيـذ
اإلرشادات الواردة في إطار األمان.

الهدا  -2إجراء مناقشـ ــة داخل الفريق العامل حول أوجه التقدم في المعارا والممارسـ ــات وما تنطوي
عليه من إمبانات لتعزيز المحتوى التقني للمبادر المتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء

الخارجي ولتوسيع نطا تلك المبادر ،وذلك من خالل عروض إيضاحية تقنية تقدمها الدول األعضاء
والمنظمات الحبومية الدولية استناداً إلى أي مما يليا
(أ)

تجر تها العملية في تنفيذ المبادر؛

(ب) معرفتها ب وجه التقدُّم في العلوم والتكنولوجيا المتصلة بمصادر القدرة النووية في الفضاء؛
(ج)

واألمان النووي.
-3

معرفتها بالقواعد والمعايير والممارس ـ ــات المقبولة دوليا يما يتعلق بالوقاية من اإلش ـ ــعاعات

وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية التي نوقشت خالل اجتماعاته الرسمية وغير الرسميةا
(أ)

ورقة عمل معنونة "الخبرة المبتســبة في التطبيق العملي للمبادر المتصــلة باســتخدام مصــادر

الطـاقـة النوويـة في الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي وإطـار األمـان الخـاص بتطبيقـات مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر القـدرة النوويـة في الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي" ،من إعداد االتحاد الروسي ()A/AC.105/C.1/L.388؛
(ب)

ورقـة عمـل معنونـة "العمليـة المح َّـدثـة والواعيـة بـالمخـاطر المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـة في الواليـات المتحـدة

إلطال النظم النووية الفضائية" ،من إعداد الواليات المتحدة األمريبية ()A/AC.105/C.1/L.389؛
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(ج)

وثيقة معنونة "تحليل أولي محدث لكيفية إس ــهام المبادر المتص ــلة باس ــتخدام مص ــادر الطاقة

النووية في الفض ـ ــاء الخارجي في أمان تطبيقات مص ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ــاء" ،من إعداد إيطاليا وفرنس ـ ــا

والمملكة المتحدة ووكالة الفضاء األورو ية ()A/AC.105/C.1/L.390؛
(د)

مش ـ ــروع تقرير عن تنفيذ إطار األمان الخاص بتطبيقات مص ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ــاء

الخارجي والتوصـ ـ ـ ـ ــيات المقدمة بش ـ ـ ـ ـ ـ ن ما يمبن إدخاله من تحسـ ـ ـ ـ ــينات من حيث المحتوى التقني والنطا على
المبادر المتصـ ـ ـ ــلة باسـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ــادر الطاقة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي" ،من إعداد الفريق العامل المعني

باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي (.)A/AC.105/C.1/L.391
-4

وأشـ ـ ـ ـ ــار الفريق العامل إلى أن خطة عمله كانت تقضـ ـ ـ ـ ــي ب ن يقرر في عام  2020ما إذا كان ينب ي

تمديد خطة العمل الحالية ،وفي حال عدم تمديدها ،أن َّ
يعد مشــروع تقرير يتضـ َّـمن ملخصــا للعروض اإليضــاحية

التقنية المقدَّمة والتحديات المستبانة في سيا خطة العمل ،وي ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـبين أيضاً التحس ـ ـ ـ ـ ــينات التي يمبن إدخالها على
المحت ـ ـ ــوى التقني للمبادر ونطاقها .وفي هذا الصدد ،أشار الفريق العامل بارتياح إلى أنه عقد خالل عام 2020
عددا من االجتماعات االفت ارض ـ ــية غير الرس ـ ــمية لتحقيق أهداا خطة العمل لتلك الس ـ ــنة وتمبن من إح ار تقدم
جي ــد في إع ــداد مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع تقرير موج ــه إلى اللجن ــة الفرعي ــة عن نت ــائج عمل ــه في إط ــار خط ــة العم ــل الح ــالي ــة

( ،)A/AC.105/C.1/L.391وأنه قد نظر أيضا في إمبانية تمديد خطة العمل.
-5

واتفق الفريق العـامـل ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إلى مـداوالتـه التي أج ارهـا خالل عـام  ،2020وكـذلـك في االجتمـاعـات

الرسـ ــمية وغير الرسـ ــمية التي عقدت أثناء الدورة الحالية ،على ضـ ـ رورة إجراء المزيد من المناقشـ ــات والعمل على

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال تقريره النهائي الموجه إلى اللجنة الفرعية .ولذلك أوص ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفريق العامل بتمديد خطة العمل الحالية

المتعددة السنوات إلى عام  ،2022على النحو التاليا
2022

وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـة النهـائيـة للتقرير الموجـه إلى اللجنـة الفرعيـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن نتـائج خطـة العمـل

المتعددة السنوات.
-6

واتفق الفريق العامل على أنه في حالة تمديد خطة العمل ،س ـ ـ ــتكون هناك ض ـ ـ ــرورة لعقد س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة من

االجتمـاعات في فترة ما بين الدورات .وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،طلـا الفريق العـامل إلى األمانة تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير جدولة تلـك

االجتمـاعـات في فترة مـا بين الـدورات وإعـدادهـا وعقـدهـا .وعالوة على ذلـك ،رأى الفريق العـامـل أنـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبون من
المس ــتص ــوب لل اية عقد اجتماع على هام

الدورة الرابعة والس ــتين للجنة ،التي من المقرر عقدها في الفترة من

 25آب/أغسطس إلى  3أيلول/سبتمبر .2021
-7

واتفق الفريق العامل أيض ـ ـ ـ ــا على أن تقوم األمانة ،بتوجيه من رئيس الفريق العامل ،بتحديث محتويات

الركن المخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص لعم ـ ــل الفريق الع ـ ــام ـ ــل في الموقع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببي لمبت ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخ ـ ــارجي

(.)www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/wgnps/index.html
-8
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المرفق الثالث
تقرير الفريق العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية
-1

وفقــا للفقرة  5من قرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة في دورتهــا

-2

وعقد الفريق العامل أر ع جلسـ ـ ــات تحت رئاسـ ـ ــة أنطوان غايسـ ـ ــبولر (سـ ـ ــويس ـ ـ ـرا) في الفترة من  21إلى

-3

وعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على الفريق العـامـل الوثـائق المـذكورة في الفقرة  250من تقرير اللجنـة الفرعيـة عن دورتهـا

-4

وأشار الفريق العامل إلى أنه ،باإلضافة إلى االجتماعات التي عقدها واستفاد فيها من خدمات الترجمة

الثامنة والخمسين عقد فريقها العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية.

 28نيسان/أبريل .2021
الثامنة والخمسين.

الشـفوية أثناء الدورة الحالية للجنة الفرعية ،فقد عقد رئيسـه والوفود المهتمة المشـاورات غير الرسـمية المقررة يومي

 20و 23نيسان/أبريل على هام
-5

الدورة.

وأش ــار الفريق العامل أيض ــا ،مع التقدير ،إلى العرض اإليض ــاحي المعنون "أوجه التقدم في الطا الفض ــائي

المطبقة في مجال التصـ ــدي لألو ئة العالمية على األرض" ،الذي قدم في سـ ــيا المشـ ــاورات غير الرسـ ــمية ،والذي بين

بوض ـ ـ ــوح إمبانية تطبيق األنش ـ ـ ــطة والمبتكرات الفض ـ ـ ــائية واالس ـ ـ ــتفادة منها على األرض لالس ـ ـ ــترش ـ ـ ــاد بها في د ارس ـ ـ ــة

االعتبارات المتعلقة بالت ها لمواجهة األو ئة العالمية وحاالت الطوارر الصحية في المستقبل.
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وأشار الفريق العامل إلى النشاطين التاليين من أنشطة عام  2021المضطلع بها في إطار خطة عمله

المتعددة السـ ـ ـ ـ ــنوات للفترة  ،2022-2019التي اعتمدتها اللج نة الفرعية في دورتها السـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــة والخمسـ ـ ـ ـ ــين في

عام  ،A/AC.105/1202( 2019المرفق الثالث ،التذييل األول ،الفقرة )9ا
(أ)

اس ـ ـ ــتعراض مش ـ ـ ــروع مجموعة التوص ـ ـ ــيات المقدمة من رئيس الفريق العامل بشـ ـ ـ ـ ن مجاالت

استخدام الفضاء حاليا (التكنولوجيا والتطبيقات والممارسات والمبادرات) دعماً للصحة العالمية؛

ع
(ب)
تقديم رئيس الفريق العامل مشـ ـ ـ ــروعاً أوليا لتقرير الفريق العامل إلى اللجنة الفرعية ومشـ ـ ـ ــرو َ
قرار مقابالً يقدَّم إلى الجمعية العامة.
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واتفق الفريق العامل على التوصــيات التالية التي أعدها رئيســه بش ـ ن الســياســات والتجارب والممارســات

الرامية إلى تسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العالميةا

وضع سياسات لتعزيز التعاون بين قطاعي الفضاء والصحة العالمية
التوصية -1

تشـجيع كيانات األمم المتحدة والمنظمات الحبومية الدولية والحبومات الوطنية على مواصـلة التنسـيق

الفعال في جميع األنش ــطة الفض ــائية الرئيس ــية ذات الص ــلة بالص ــحة العالمية ،بما يش ــمل االتص ــاالت ،والنظم العالمية

لسواتل المالحة ،واالستشعار عن ُبعد ونظم المعلومات الج ار ية ،وتنمية علوم وتكنولوجيا الحياة الفضائية.
التوصية -2

الصعيد الوطني.
التوصية -3

التشـ ــجيع على إبرام اتفاقات رسـ ــمية للتعاون بين السـ ــلطات الصـ ــحية والسـ ــلطات الفضـ ــائية على
تش ـ ـ ـ ـ ــجيع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء على إنش ـ ـ ـ ـ ــاء آليات مدعومة بس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات عامة للبيئة والحوكمة،

مع إيالء االعتبـار الواجـا للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل القـانونيـة واألخالقيـة ،إل الـة الحواجز التي تحول دون االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تخـدام الفعـال

للتكنولوجيات الفضائية ،بما في ذلك الحلول المتعلقة بالتطبيا عن ُبعد.
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وضع سياسات لتعزيز إمبانية الحصول على البيانات وتبادلها
التوصية -4

تش ـ ــجيع الدول األعض ـ ــاء على الترويج لس ـ ــياس ـ ــات ونهج تش ـ ــاركية لتبادل البيانات المفتوحة من أجل

التوصية -5

تشـ ـ ــجيع الدول األعضـ ـ ــاء على تهيئة اإلمبانيات التنظيمية والتقنية الال مة للتش ـ ـ ـ يل البيني من

تطوير وتحسين سبل الوصول إلى كل المعلومات الج ار ية المبانية ذات الصلة بالصحة العالمية ،كلما أمبن.
أجل تيسير العمل على تطوير واستخدام العلوم والتكنولوجيات الفضائية في قطاع الصحة.

تطوير وتنفيذ تطبيقات الحلول الفضائية المتعلقة بالصحة العالمية
التوصية -6

ينب ي لكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحبومية الدولية أن تسـ ــاعد على توسـ ــيع نطا العمل

على تطوير وتطبيق الحلول الفض ــائية المتعلقة بالص ــحة العالمية والص ــحة العامة واالحتياجات الص ــحية الفردية

للدول األعضـاء .ويمبن أن يت تى ذلك من خالل التشـجيع على تنفيذ مجموعة أوسـع نطاقا من الحلول الفضـائية

المتعلقة بالتنمية المستدامة ،كما يمبن أن يشمل ذلك إقامة شرا،ات بين القطاعين العام والخاص.
التوصية -7

تش ـ ــجيع الدول األعض ـ ــاء والكيانات المش ـ ــاركة على المض ـ ــي قدما في جهودها المتعلقة بالوس ـ ــم

الج رافي لجميع الموجودات المتص ــلة بالنظم الص ــحية ،بما في ذلك نظم المعلومات الص ــحية ،وإتاحة االس ــتفادة

من تلك الموجودات للمساعدة على بلو األهداا المنشودة في مجال الصحة.
التوصية -8

تشــجيع الدول األعضــاء على إجراء تدريبات وتمارين مناســبة لقياس مدى قدرتها على اســتعمال

التكنولوجيات الفضـ ــائية على النحو المناسـ ــا للتصـ ــدي لمشـ ــا،ل الصـ ــحة العالمية من حيث االسـ ــتعداد للتشـ ـ يل

وتوفر القدرات والمهارات الال مة لالستجابة.

إدارة المعارا وتبادلها
التوصية -9

إنشـ ــاء منصـ ــة مخص ـ ـصـ ــة للتنسـ ــيق الفعال بين كيانات األمم المتحدة وسـ ــائر المنظمات الدولية

والجهات الفاعلة ذات الصلة في معالجة المسائل المتعلقة بالفضاء والصحة العالمية.

التوصية  -10رصـ ــد وقيد جميع األنشـ ــطة الرئيسـ ــية والوثائق المرجعية والخطد ذات الصـ ــلة بالفضـ ــاء المتعلقة

ب نشـطة الصـحة العالمية التي تقوم بها كيانات األمم المتحدة ،بما في ذلك أجهزة منظمة الصـحة العالمية وسـائر

المنظمات الدولية ،والدول األعضاء في اللجنة ،وكذلك ،بقدر اإلمبان ،المنظمات غير الحبومية وسائر الجهات

الفاعلة غير الحبومية ذلك الصلة .وسوا يوفر هذا القيد السنوي لألنشطة مرجعا يستخدم للوقوا على الث رات
القائمة والفرص المتاحة ومناقش ـ ـ ـ ــتها ،وس ـ ـ ـ ــوا يتاح االطالع عليه على نطا واس ـ ـ ـ ــع ألغراض التوعية وتعزيز

التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة في هذا المجال.

التوصية  -11وضــع اســتراتيجية للمشــاركة من أجل تحليل وتقييم أدوار الجهات الفاعلة الحالية ومصــالحها في

م جال الفضـ ــاء والصـ ــحة العالمية .ومن المتوقع أن تسـ ــتخدم اسـ ــتراتيجية المشـ ــاركة للمسـ ــاعدة على تعزيز التف ر
والتكامل والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة.

أنشطة بناء القدرات
التوصية  -12تعزيز التنس ــيق والتعاون بين القطاعات لض ــمان فعالية أنش ــطة بناء القدرات المض ــطلع بها على

،ل من الصـ ـ ــعيد الدولي واإلقليمي والوطني ودون الوطني يما يتصـ ـ ــل باسـ ـ ــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ــاء في
مجال الصـ ــحة العالمية .وينب ي للجهات الفاعلة المشـ ــاركة في هذه األنشـ ــطة أن تنظر في توفير آليات للمتابعة

بهدا تعزيز استدامة األنشطة.
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التوصية  -13تشجيع الدول األعضاء على إشراك المؤسسات المعنية ب نشطة التعلم وسائر آليات بناء القدرات
في تحفيز شباب المهنيين الصحيين على ا،تساب مهارات وقدرات في مجال الفضاء في مرحلة مببرة.

التوصية  -14تعزيز فعـاليـات بنـاء القـدرات ،التي تنظمهـا كيـانـات األمم المتحـدة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الجهـات الفـاعلـة ذات
الصـ ــلة ،بهدا يادة الوعي بالمسـ ــاهمات الهامة لعلوم وتكنولوجيا الفضـ ــاء والترويج لالسـ ــتفادة منها بين الجهات

الفاعلة التي تُ ِّ
طبق "نهج الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الواحدة" .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترمي تلك الجهود إلى يادة عدد المنظمات والجهات الفاعلة
األخرى في المجال الصحي التي تشارك بنشاط في استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء.

استعراض خطة العمل
التوصية  -15انطالقاً من االهتمام بتلبية االحتياجات الواس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة النطا المعرب عنها على مر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنين في

مجال الفض ـ ــاء والص ـ ــحة العالمية ،ومراعاةً لتطور االحتياجات المطلو ة في المس ـ ــتقبل ،وال س ـ ــيما ما يتعلق منها
بالتصـ ـ ــدي لألو ئة العالمية ،سـ ـ ــيقوم الفريق العامل ،أثناء الدورة التاسـ ـ ــعة والخمسـ ـ ــين للجنة الفرعية ،باسـ ـ ــتعراض
اختصاصاته والنظر يما إذا كان من الضروري تمديد خطة عمله.

-8

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الفريق العامل إلى االتفا الذي توصـ ـ ـ ـ ـ ــل إليه في الدورة السـ ـ ـ ـ ـ ــابعة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ــين للجنة الفرعية في

عام  ،A/AC.105/1224( 2020المرفق الثالث ،الفقرة  ،)12إلعداد توص ـ ـ ــيات بش ـ ـ ـ ن دور وهيبل المنص ـ ـ ــة المتاحة
عالميا ،التي أوصـ ــي بإنشـ ــائها في إطار األولوية المواضـ ــيعية ( 5تعزيز التعاون الفضـ ــائي من أجل الصـ ــحة العالمية)

التي حددت لدى االحتفال بالذكرى السـ ـ ــنوية الخمسـ ـ ــين لمؤتمر األمم المتحدة المعني باسـ ـ ــتكشـ ـ ــاا الفضـ ـ ــاء الخارجي
واستخدامه في األغراض السلمية ،و ُّاتفق على أنه ينب ي لرئيس الفريق العامل أن يعد تصميم المنصة الفضائية المعنية
بالصحة التي سيبون الوصول إليها متاحا على نطا العالم وأن يقدم ما يثبت صحة التصور المحدد لها.
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والحر الفريق العامل أن هذه المنص ـ ــة س ـ ــوا تس ـ ــتفيد من التجارب والمعلومات المتوفرة في مجال الفض ـ ــاء

والصـ ـ ــحة العالمية لدى الدول األعضـ ـ ــاء في اللجنة والمنظمات الحبومية الدولية والمنظمات غير الحبومية التي تتمتع

بصـ ـ ـ ـ ــفة المراقا الدائم لدى اللجنة وكيانات األمم المتحدة والفريق المعني برصـ ـ ـ ـ ــد األرض والمنظمة العالمية لصـ ـ ـ ـ ــحة

الحيوان واالتحاد الدولي لجمعيات الصليا األحمر والهالل األحمر ومنظمة أطباء بال حدود.
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واتفق الفريق العامل على ض ـ ـ ــرورة عقد س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة من االجتماعات يما بين الدورات لتحقيق تقدم في العمل

على إعداد المنصــة المتاحة عالميا ولتحضــير األنشــطة المقررة للســنة األخيرة من خطة عمله .وفي هذا الصــدد ،طلا
الفريق العامل إلى األمانة تيسير جدولة تلك االجتماعات في فترة ما بين الدورات وإعدادها وعقدها.

-11

وطلا الفريق العامل إلى األمانة أن تدعو الدول األعض ــاء في اللجنة التي لم تزوده ببيانات االتص ــال
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والحر الفريق العامل مع التقدير أن محتويات الصــفحة المخصـصــة لعمله على الموقع الشــببي لمبتا

الخاصة بجهات االتصال الوطنية لديها إلى أن تزوده بتلك البيانات.

شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي ()http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/gh/index.html
يجري تحديثها باستمرار.
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وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الفريق العـامـل إلى أنـه كـان قـد عقـد اجتمـاعـا غير رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي عبر اإلنترنـت في  12حزيران/
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وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير في جلسته الرابعة المعقودة في  28نيسان/أبريل.

يونيه  2020من أجل مناقشة كيفية التصدي لجائحة كوفيد.19-
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