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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
 الدورة السابعة واألربعون

   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 
   مشروع التقرير   
  الفصل األول    

  مقدمة   
ــابعة     -١ ــا السـ ــلمية دورهتـ ــارجي يف األغـــراض السـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ عقـــدت جلـ

وكـان أعضـاء مكتـب اللجـنة على         . ٢٠٠٤يونـيه   /ران حزيـ  ١١ إىل   ٢واألربعـني يف فييـنا مـن        
 :النحو التايل

 
 )نيجرييا(أديفون آدي أبيودون     :الرئيس  

 )كولومبيا(سريو أريفالو ييبيس    :النائب األول للرئيس  

 )مجهورية إيران اإلسالمية(بارفيز تارخيي  :املقرر/النائب الثاين للرئيس  

 .].T[... إىل COPUOS/T.518ة جللسات اللجنة يف الوثائق وترد النصوص احلرفية غري املنقح
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  
اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   كانــت  -٢

فرباير /شباط ٢٧ إىل ١٦ يف فيينا من     احلاديـة واألربعني  عقـدت دورهتـا     قـد   األغـراض السـلمية     
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ــة  ٢٠٠٤ ــتروبرئاسـ ــروناريو  -دوميـ ــن بـ ــيا(دوريـ ــوك). رومانـ ــان تقريــ ــنــ ــيـر اللجـ  ة ـة الفرعـ
)A/AC.105/823 (معروضا على اللجنة. 

 اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            كانـت و -٣
أبريل / نيسان ٨إىل  مارس  / آذار ٢٩ يف فييـنا من      ألربعـني االثالـثة و  دورهتـا   قـد عقـدت     السـلمية   
 (A/AC.105/826)وكــان تقريــر اللجــنة الفرعــية . )إيطالــيا(ســريجيو ماركــيزيو برئاســة  ٢٠٠٤

وتـرد النصـوص احلرفـية غري املنقحة جللسات اللجنة الفرعية يف الوثائق             . معروضـا عـلى اللجـنة     
COPUOS/Legal/T.693إىل  T.710. 

  
   جدول األعمال        اعتماد   -باء  

 :ة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل اللجناعتمدت -٤

 .افتتاح الدورة -١  
 .اعتماد جدول األعمال -٢  
 .انتخاب أعضاء املكتب -٣  
 .كلمة الرئيس -٤  
 .تبادل عام لآلراء -٥  
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦  
ثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة ال -٧  

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني -٨  
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني -٩  
 .استعراض احلالة الراهنة:  لتكنولوجيا الفضاءالفوائد العرضية -١٠  
 .الفضاء واجملتمع -١١  
 .الفضاء واملياه -١٢  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -١٣  
 .مسائل أخرى -١٤  
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥  
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  انتخاب أعضاء املكتب        -جيم   
يونـــيه، أديفـــون آدي / حزيـــران٢، املعقـــودة يف ٥١٨يف جلســـتها انتخبـــت اللجـــنة،  -٥

نائـبا أول للرئـيس، وبارفيز    ) كولومبـيا (رئيسـا هلـا، وسـريو أريفـالو ييبـيس           ) نـيجرييا (أبـيودون   
 .مقررا، ملدة سنتني يف تلك املناصب/نائبا ثانيا للرئيس) مجهورية إيران اإلسالمية(تارخيي 

  
  العضوية   -دال  

 / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ )١٤-د( ألـــف ١٤٧٢ات اجلمعـــية العامـــة وفقـــا لقـــرار -٦
ــم ــاء ١٧٢١، و ١٩٥٩ر بـديسـ ــ)١٦-د( هـ ــان٢٠ؤرخ ـ املـ ــم/ون األولـ كـ ، ١٩٦١ر بـديسـ

 ٢٠ بــاء املــؤرخ ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ )٢٨-د( ٣١٨٢ و
ــانون األول ــمب/كـ ـــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ر ـديسـ ــثان٣مؤرخ ــ ــرين الـ ، ١٩٨٠نوفمـــرب /يــ تشـ

/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ديســمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٣٣ و
ــؤرخ ٥٧/١١٦، و٢٠٠١ديســـمرب  ــانون األول١١ املـ ــرَّ، ٢٠٠٢ديســـمرب / كـ /٤٥رها ومقـ

 تألفـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف          ،١٩٩٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٣١٥
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : األعضــاء التالــية ٦٥الـــ  األعضــاءلاألغــراض الســلمية مــن الــدو

-مجهورية(، اكوادور، ألبانيا، أملانيا، اندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، ايران         أسـتراليا اسـبانيا،   
و، ســ، ايطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بلغاريــا، بــنن، بوركيــنا فا  )االســالمية
ــندا،  ــريو، بول ــيب ــاد،ترك ــر،ا، تش ــية الســورية،      اجلزائ ــة العرب ــيكية، اجلمهوري ــة التش  اجلمهوري

السنغال، السودان، السويد، سرياليون،    سلوفاكيا،  فريقيا، رومانيا،   أجـنوب   مجهوريـة كوريـا،     
زويال، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا،      ـشـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلبني، فن         

اململكة العربية السعودية،   مصـر، املغرب، املكسيك،     مالـيزيا،    لبـنان،    كولومبـيا، كينـيا،   كوبـا،   
ــيجرييا،          ــيجر، ن ــيا، النمســا، الن ــندا الشــمالية، منغول ــى وايرل ــربيطانيا العظم ــتحدة ل ــة امل اململك

 .نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  

  احلضور    -هاء   
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : لــدورة ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنةحضــر ا -٧

، ايطاليا،  )االسالمية-مجهورية(أملانيا، اندونيسيا، أوكرانيا، ايران     اكوادور،  اسـبانيا، أسـتراليا،     
  اجلزائر، تركيا،بريو،  و، بولندا،   سبلغاريـا، بوركينا فا   بلجـيكا،   باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال،       

فريقيا، رومانيا،  أجنوب  مجهوريـة كوريا،     اجلمهوريـة العربـية السـورية،     اجلمهوريـة التشـيكية،     
 زويال، فييت نام،ـفـن الفلـبني،   فرنسـا،   العـراق، السـويد، شـيلي، الصـني،   سـلوفاكيا، السـودان،    



 

 4 
 

 A/AC.105/L.257 

ــا،  كــندا، كازاخســتان، ــيا،  كوب ــيا، كين ــيزيا، كولومب مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة   مال
 النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا، الواليــات       اململكــة املــتحدة، ،الســعوديةعربــية ال

  [...].املتحدة، اليابان، اليونان

 األردن وأنغوال وتايلند واجلماهريية     أن تدعو ممثلي   ٥١٨يف جلسـتها    وقـررت اللجـنة،      -٨
لدول، إىل حضور    طلب تلك ا   ى، بـناء عل   [...]ووسويسـرا والكرسـي الرسـويل       العربـية الليبـية     

لقاء كلمات أمامها، حسب االقتضاء، على أال ميس ذلك بطلبات          إ واألربعني و  السـابعة دورهتـا   
 . وأال ينطوي على أي قرار من اللجنة بشأن وضعية تلك الدولالقبيلأخرى من هذا 

 .[...]و) اليونسكو(وحضر الدورة ممثلون ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  -٩

ن للفريق املختص برصد األرض ورابطة مستكشفي الفضاء        وحضـر الدورة أيضا ممثلو     -١٠
 واالحتــاد )يســاإلا(الفضــاء األوروبــية ووكالــة ) ســيوس(واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض 

ــلمالحة الفضــائية  ــدويل ل ــاف (ال ــدويل ) اإلي ــانون ال ــية لالتصــاالت   ورابطــة الق ــنظمة الدول وامل
ــنق ــاتلية املتـ ــو(لة السـ ــد    ) اإلميسـ ــعار عـــن بعـ ــويري واالستشـ ــية للمســـح التصـ ــية الدولـ واجلمعـ

واجمللـــس ) NSS(وجامعـــة الفضـــاء الدولـــية واجلمعـــية الوطنـــية لشـــؤون الفضـــاء  ) ســـربساإل(
 .[...]والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء و) SGAC(االستشاري جليل الفضاء 

ن حضـر الـدورة من ممثلي الدول         قائمـة مبـ    A/AC.105/XLVII/INF/1تـرد يف الوثـيقة      و -١١
ــري األعضــاء يف اللجــنة      ــدول غ ــتحدة   األعضــاء يف اللجــنة وال ــم امل ــئات األم ــن  وهي ــا م وغريه

 .املنظمات
  

  الكلمات العامة     -واو  
رئيســا هلــا وســريو أريفــالو ) نــيجرييا(رّحبــت اللجــنة بانــتخاب أديفــون آدي أبــيودون  -١٢

نائــبا ثانــيا ) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(فــيز تــارخيي نائــبا أول للرئــيس وبار) كولومبــيا(ييبــيس 
 .مقررا/للرئيس

، رئيســـها الســـابق، )شـــيلي(وأعربـــت اللجـــنة عـــن تقديـــرها لـــراميوندو غونســـاليس   -١٣
النائب األول السابق للرئيس وكذلك هلارجيونو دجوجوديهارجو       ) املغرب(وإلدريـس احلـداين     

املقـررين السـابقني، ملا   /الثانـيني السـابقني للرئـيس   النائـبني   ) إندونيسـيا (وسوسـيتيو مولـيودرونو     
 .قدموه أثناء مدة خدمتهم من اجنازات ممتازة

ونّوه . وأعربـت اللجـنة عـن هتانـيها للصـني عـلى جنـاح بعثـتها الفضائية املأهولة األوىل                   -١٤
 .بأن الصني هي ثالث بلد، وأول بلد نام، حيقق قدرة من هذا القبيل
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 . الواليات املتحدة واإليسا على جناح بعثتيهما إىل املريخوهنأت اللجنة أيضا -١٥

ونّوهـت اللجنة بأن إجنازات الصني والواليات املتحدة واإليسا املذكورة آنفا ستسهم             -١٦
 .يف مواصلة تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي

ــية األعضــاء       -١٧ ــدول التال ــثلو ال ــآلراء مم ــام ل ــبادل الع ــناء الت ــم أث االحتــاد : يف اللجــنةوتكلّ
ــران      ــيا وإندونيســيا وإي ــتني وأســتراليا وأملان ــة(الروســي واألرجن ــيا ) االســالمية-مجهوري وإيطال

وباكسـتان والـربازيل وبلغاريـا وبولـندا وتركيا واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية              
لنمسـا ونيجرييا   كوريـا وجـنوب أفريقـيا وشـيلي والصـني وفرنسـا وكـندا ومالـيزيا واملغـرب وا                  

وتكلّـم أيضـا ممثال اجلماهريية العربية       . واهلـند وهـنغاريا والواليـات املـتحدة األمريكـية والـيابان           
كمــا تكلّــم ممــثلو اليونســكو واإليــاف واإلســربس واجلمعــية الوطنــية لشــؤون    . الليبــية وتايلــند

 ).NSS(الفضاء 

، ألقى الرئيس كلمة قّدم ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢ أيضـا، املعقـودة يف   ٥١٨ويف اجللسـة    -١٨
ودعـا الرئـيس اللجنة إىل استبانة جماالت        . فـيها عرضـا موجـزا ألعمـال اللجـنة يف دورهتـا احلالـية              

جديــدة الســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف التنمــية املســتدامة عــلى نطــاق العــامل، بوســائل مــنها      
 يف تعزيز الصحة والتعليم     اسـتبانة مـبادرات لضـمان اسـتخدام القدرات الفضائية استخداما فّعاال           

عـلى الـنطاق العـاملي ويف تدعـيم اختـاذ القرارات يف جمال إدارة املوارد الطبيعية، وال سيما املوارد                    
 .املائية

 أيضـا، ألقى رئيس الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة، جوليان           ٥١٨ويف اجللسـة     -١٩
 .، كلمة أمام اللجنة)سانت لوسيا(روبرت هنته 

نيابة ( والصني وكولومبيا    ٧٧، تكلم ممثلو اجلزائر نيابة عن جمموعة الـ       ٥١٨ويف اجللسـة     -٢٠
 ).نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية(واألردن ) جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـبـي

يونــيه، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء  / حزيــران٢، املعقــودة يف ٥١٩ويف اجللســة  -٢١
 . العامة كلمة استعرض فيها العمل الذي قام به املكتب أثناء السنة املاضيةاخلارجي باألمانة

ــران٣، املعقــودة يف ٥٢١ويف اجللســة  -٢٢ ــال   / حزي ــيه، ألقــى فالدميــري كوب ــة (يون اجلمهوري
، رئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية مــن دورهتــا الثامــنة والــثالثني إىل دورهتــا الثانــية          )التشــيكية

اصــة عــرض فــيها مـنظورا تارخيــيا لــتطّور اللجــنة وآراءه الشخصــية يف هــذا  واألربعـني حماضــرة خ 
ورّحبـت اللجنة مبحاضرته وأعربت عن تقديرها ملا قّدمه السيد كوبال من مسامهة قّيمة         . الشـأن 

 .يف عمل اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية
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 .يةواستمعت اللجنة ضمن إطار التبادل العام لآلراء إىل العروض التال -٢٣

زخــاروف مــن االحتــاد . ، قدمــه أ" بعــثة َرُجوعــة منوذجــية’Phobos‘الســاتل " )أ( 
 الروسي؛

 يف بــناء حمــركات ’Yuzhnoye‘أحــدث إجنــازات مكتــب التصــميم احلكومــي " )ب( 
 شنياكني من أوكرانيا؛. ، قدمه ف"الصواريخ

ــبة ألنشــــطة مكتــــب التصــــميم احلكومــــي   " )ج(   ’Yuzhnoye‘الــــتوجهات املرتقــ
 .ديغتياروف من أوكرانيا. ، قدمه أ"ريعه يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجيومشا

  
  اعتماد تقرير اللجنة       -زاي   

ــيها، اعــتمدت اللجــنة يف جلســتها      -٢٤ ــنود املعروضــة عل ــنظر يف خمــتلف الب ، [...]بعــد ال
، تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة متضــمنا التوصــيات     ٢٠٠٤يونــيه /حزيــران[...] املعقــودة يف 

 .القرارات الواردة أدناهو
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  الفصل الثاين    
  التوصيات والقرارات  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -أوال 
ديسمرب / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤١وفقـا للفقـرة      -٢٥

ل احلفاظ على الفضاء    ، واصـلت اللجـنة نظـرها، عـلى وجـه األولويـة، يف سـبل ووسائ                ٢٠٠٣
 .اخلارجي لألغراض السلمية

ونّوهـت اللجـنة باتفـاق اجلمعـية على أنه ميكن للجنة، أثناء نظرها يف هذه املسألة، أن                -٢٦
تـنظر يف سـبل تعزيـز الـتعاون االقلـيمي واألقالـيمي اسـتنادا إىل اخلـربات املستمدة من مؤمترات                     

نولوجــيا الفضــاء أن تؤديــه مــن دور يف تنفــيذ   القــارة األمريكــية بشــأن الفضــاء ومــا ميكــن لتك  
 )١(.التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ورأت اللجـنة أن هلـا، مـن خـالل عمـلها يف املـيادين العلمـية والتقنـية والقانونية، دورا                      -٢٧
هذا الدور  وميكن تدعيم   . جوهـريا يف ضـمان احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية          

مبـبادرات جديدة، وكذلك مبواصلة التقدم يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين              
 ).اليونيسبيس الثالث(باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

وفــيما يــتعلق بتنفــيذ توصــيات مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، ُعرضــت عــلى     -٢٨
 قائمــة أُعــدت مــن املعلومــات املقّدمــة مــن الــدول األعضــاء يف اللجــنة واهليــئات الــتابعة  اللجــنة

ملـنظومة األمـم املـتحدة بشـأن أنشـطتها وبـراجمها املـتعلقة بالفضاء اليت تقابل التوصيات الواردة             
  )٢().A/AC.105/2004/CRP.8(يف خطة التنفيذ 

أنشطة " اللجنة إىل عرض عنوانه ويف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال، استمعت             -٢٩
 .كسياوونغ من الصني. قدمه ل" الصني يف جمال الفضاء اخلارجي

وأعـرب بعـض الوفــود عـن رأي مفــاده أن مـع ازديـاد أنشــطة الفضـاء اخلــارجي ازداد        -٣٠
ومن شأن هذا، إذا ما أصبح حقيقة واقعة، أن         : احـتمال إدخـال األسلحة إىل الفضاء اخلارجي       

_____________________ 

/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   (1)
 ). والتصويبE.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 

  متاحة أيضا يف شكل الكتروين A/AC.105/2004/CRP.8القائمة الواردة يف الوثيقة   (2)
)http://www.uncosa.unvienna.org/iamos/2004/wssdlist.pdf.( 
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سـتخدام السـلمي للفضاء اخلارجي وكذلك األساس الذي ترتكز عليه آليات           يقـوض فكـرة اال    
 .منع االنتشار، ومسوغها املنطقي ذاته، بل ونظام األمن الدويل برمته يف حقيقة األمر

ورأى بعـض الوفـود أنـه عـلى الـرغم مـن أن اللجـنة قامت بدور هام يف تعزيز التعاون                 -٣١
اسـتخدامه يف األغـراض السـلمية فإن مسألة احلفاظ    الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي و       

 .على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية مل تكن حتظى باالهتمام الالزم يف مداوالت اللجنة

وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مؤداه أنه من أجل احليلولة بصورة أجنع دون حدوث                  -٣٢
تنسـيق بـني عمـلها وعمـل سائر         سـباق تسـلّح يف الفضـاء ينـبغي للجـنة أن تنشـئ آلـية عملـية لل                  

 .اهليئات ذات الصلة، مثل مؤمتر نزع السالح

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجــنة قــد أنشــئت لــتكون هــي اهليــئة الدائمــة الوحــيدة     -٣٣
ــتعاون الــدويل يف االســتخدامات الســلمية       ــتعزيز ال ــتابعة للجمعــية العامــة الــيت ُتعــىن حصــرا ب ال

ه أيضـا أنـه كـان واضـحا وقـت إنشـاء اللجـنة أنه ستكون                 ورأى الوفـد ذاتـ    . للفضـاء اخلـارجي   
هـناك جهـود مستقلة متاما لتناول مسائل نزع السالح، مبا يف ذلك يف حمافل مثل اللجنة األوىل        

 .للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح

وأُبــدي رأي مــؤداه أن مــن أفضــل الســبل لــلحفاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي كمــنطقة     -٣٤
ــبحوث ولال  ــراء ال ــاركة مجــيع       إلج ــة ومش ــاهدات الفضــاء القائم ــيذ مع ــتخدام الســلمي تنف س

 .األطراف املهتمة يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بصورة مشتركة

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن أفضــل ســبيل لــلحفاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض  -٣٥
مان وأمن املوجودات   السـلمية هـو املضـي يف تدعـيم الـتعاون الـدويل يف هـذا املـيدان، تعزيزا أل                   

 .الفضائية جلميع البلدان

، وعلى وجه   ٢٠٠٥وأوصـت اللجـنة بـأن تواصـل يف دورهتـا الثامـنة واألربعـني، عـام                   -٣٦
األولويــة، نظــرها يف البــند املــتعلق بســبل ووســائل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض     

 .السلمية
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