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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة الثالثة واخلمسون
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨- ٩فيينا، 

     
     مشروع التقرير  
     الفصل األول  
    مةمقّد  

عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتـا الثالثـة واخلمـسني         -١
وكــان أعــضاء مكتــب اللجنــة علــى . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٨ إىل ٩يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

  :النحو التايل

  )رومانيا(دورين بروناريو -ميترودو       :الرئيس  
  )جنوب أفريقيا(نومفونيكو ماجاجا     :ئيسالنائب األول للر  
  )شيلي(دو غونساليس أنينات راميون  :املقرر/النائب الثاين للرئيس  

    
 .[…].COPUOS/Tإىل  […].COPUOS/Tحة جللسات اللجنة يف الوثائق ضر احلرفية غري املنقّوترد احملا

    
   اجتماعات اهليئتني الفرعيتني - ألف 

كانــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     -٢
ر فربايـ / شـباط  ١٩ إىل   ٨األغراض السلمية قد عقـدت دورهتـا الـسابعة واألربعـني يف فيينـا مـن                 
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) A/AC.105/958(وكــــان تقريــــر اللجنــــة الفرعيـــة  ).أملانيـــا( برئاســـة أولـــريخ هـــوت ٢٠١٠
 .معروضا على اللجنة

وكانت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                -٣
 ١ إىل مــارس/ آذار٢٢الــسلمية قــد عقــدت دورهتــا التاســعة واألربعــني يف فيينــا يف الفتــرة مــن  

وكـــان تقريـــر  ).مجهوريــة إيــران اإلســالمية(زاده  طالــب ، برئاســة أمحــد٢٠١٠أبريــل /نيــسان
وتـرد النـصوص احلرفيـة غـري املنقحـة           .معروضا علـى اللجنـة    ) A/AC.105/942(اللجنـة الفرعية   

 .COPUOS/Legal/T.819 إىل COPUOS/Legal/T.803جللسات اللجنة الفرعية يف الوثائق 
    

   ماد جدول األعمالاعت - باء 
 : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلأقّرت  -٤

 .افتتاح الدورة  -١ 

 .إقرار جدول األعمال  -٢ 

 .انتخاب أعضاء املكتب -٣ 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء -٥ 

 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٦ 

تنفيــذ توصـــيات مــؤمتر األمـــم املتحــدة الثالـــث املعــين باستكـــشاف الفـــضاء       -٧ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني -٨ 

 .بعنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا التاسعة واألر  -٩  

 .استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠ 

 .الفضاء واجملتمع  -١١ 

 .الفضاء واملياه  -١٢ 

 .الفضاء وتغري املناخ  -١٣ 

 .خدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاست  -١٤ 
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ملستــشعرة مــن التعــاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة ا    -١٥  
 .الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى  -١٦ 

 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  -١٧ 
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم 
ــه، انُتخــب دوميتــرو / حزيــران٩ املعقــودة يف ٦١٣يف اجللــسة   -٥ ــاريو -يوني دوريــن برون
ــا( ــا(جــا رئيــسا للجنــة، وانتخــب نومفونيكــو ماجا ) روماني ــا أول للــرئيس ) جنــوب أفريقي نائب

ــات    ــساليس أنين ــون غون ــيلي(ورامي ــرة     ) ش ــهم لفت ــررا، كــل من ــرئيس ومق ــا لل ــا ثاني ــة نائب    والي
 .سنتان مدهتا

رئيسا للجنة الفرعيـة    ) أملانيا( اللجنة انتخاب أولريخ هوت      أقّرت أيضا،   ٦١٣ويف اجللسة     -٦
رئيـسا  ) مجهورية إيران اإلسـالمية   (، وأمحد طالب زاده     العلمية والتقنية يف دورهتا السابعة واألربعني     

 . لفترة والية مدهتا سنتان بدءا بالدورة التاسعة واألربعنيللجنة الفرعية القانونية
    

    العضوية  -دال 
 ٣١٨٢، و )١٦-د( هاء   ١٧٢١، و )١٤-د( ألف   ١٤٧٢وفقا لقرارات اجلمعية العامة       -٧
ــ ٣٢/١٩٦، و)٢٨-د( ، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١و، ٤٩/٣٣، و٣٥/١٦اء، وبــــــــــ
، تألفت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        ٤٥/٣١٥، ومقرَّرها   ٦٢/٢١٧و

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، اســبانيا،  :  دولــة، وهــي٦٩مــن الــدول األعــضاء التاليــة وعــددها  
ــا،     ــواي، أوكرانيـ ــسيا، أوروغـ ــا، إندونيـ ــا، أملانيـ ــوادور، ألبانيـ ــتراليا، إكـ ــران أسـ ــة(إيـ -مجهوريـ

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولنـدا،      )اإلسالمية
، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية،         )املتعددة القوميات -دولة (بوليفيا

هوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،          اجلمهورية التـشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مج         
سلوفاكيا، الـسنغال، الـسودان، الـسويد، سويـسرا، سـرياليون، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا،                 

، فييــت نــام، كازاخــستان، الكــامريون، كنــدا، كوبــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(الفلــبني، فنـــزويال 
، اململكـة العربيـة الـسعودية، اململكـة         كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، مـصر، املغـرب، املكـسيك         

املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلنـد،            
  .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
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   احلضور -هاء 

ــة األعــضاء يف     -٨ ــدول التالي ــدورة ممثلــو ال ــةحــضر ال ــتني،  : اللجن االحتــاد الروســي، األرجن
، إيطاليـا،  )اإلسـالمية -مجهوريـة (إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيـا، إيـران       

املتعـددة  -دولـة  (باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا، بوليفيـا             
ــات ــا، اجلز )القومي ــد، تركي ــريو، تايلن ــشيكية،    ، ب ــة الت ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي ــر، اجلماهريي ائ

اجلمهوريـة العربيــة الــسورية، مجهوريــة كوريــا، جنـوب أفريقيــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، الــسودان،   
، )البوليفاريــة-مجهوريــة(الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فنـــزويال 

ولومبيــا، كينيــا، ماليزيــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك، فييــت نــام، كازاخــستان، كنــدا، كوبــا، ك
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا، النمـسا، نيجرييـا، اهلنـد، هنغاريـا، الواليـات                

 .املتحدة، اليابان

ــستها     -٩ ــة، يف جل ــّررت اللجن ــن أذربيجــان واإلمــارات     ٦١٣وق ــراقبني ع ــدعو امل ، أن ت
جلمهوريــة الدومينيكيــة وزمبــابوي وكــوت ديفــوار وكوســتاريكا،   العربيــة املتحــدة وتــونس وا 
 على طلبـهم، إىل حـضور دورهتـا الثالثـة واخلمـسني وخماطبتـها       بناًءوكذلك الكرسي الرسويل،    

عند االقتضاء، على أالّ ميس ذلك بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي علـى أي قـرار                  
 .من اللجنة بشأن وضعية تلك الدول

ــاد الـــدويل    وحـــضر  -١٠ ــة، واالحتـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــدورة مراقبـــون عـــن الوكالـ  الـ
 ).اليونسكو(لالتصاالت، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 صـفة  لـديها  وحضر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت      -١١

لرســم اخلــرائط واالستــشعار عــن بعــد، ومنظمــة املنظمــة األفريقيــة : ةاللجنــ لــدى دائــم مراقــب
التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث الفلكيـة يف نـصف الكـرة                  
األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبية، واملنظمة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت، واملركـز              

 .اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا

 مراقـب  صـفة  لـديها  وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت      -١٢

رابطة مستكشفي الفضاء، الرابطة األوروبيـة للـسنة الدوليـة للفـضاء، املعهـد      : اللجنة لدى دائم
األورويب لسياسات الفضاء، املعهـد الـدويل لتحليـل الـنظم التطبيقـي، اجلمعيـة الدوليـة للمـسح                   

ي واالستـــشعار عـــن بعـــد، اجلامعـــة الدوليـــة للفـــضاء، األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة التـــصوير
الفــضائية، االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية، االحتــاد الفلكــي الــدويل، املعهــد الــدويل لقــانون  
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 اجمللــس الفــضاء، جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه، مؤســسة العــامل اآلمــن، 
 .يل الفضاءاالستشاري جل

ــستها    -١٣ ــة، يف جل ــّررت اللجن ــز    ٦١٣وق ــة لتعزي ــدعو املــراقبني عــن الرابطــة الدولي ، أن ت
ســالمة الفــضاء ورابطــة مركــز االستــشعار عــن بعــد يف العــامل العــريب، بنــاء علــى طلبــهما، إىل   
حضور دورهتا الثالثة واخلمسني وخماطبتها عند االقتضاء، علـى أالّ ميـس ذلـك بطلبـات أخـرى                  

 .ذا القبيل وأال يقتضي ذلك اختاذ اللجنة أي قرار بشأن وضعية هاتني الرابطتنيمن ه

 قائمة مبن حضروا الدورة من ممثلـي الـدول          […]/A/AC.105/2010/INFترد يف الوثيقة      -١٤
 .األعضاء يف اللجنة والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات

    
    مةالكلمات العا -واو 

االحتـاد   :ألقى كلمات ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة أثناء التبـادل العـام لـآلراء     -١٥
، إيطاليــا،  )اإلســالمية -مجهوريــة(نيــسيا، أوكرانيــا، إيــران   الروســي، إكــوادور، أملانيــا، إندو  

ــدا، بوليفيــ    ــا فاســو، بولن ــل، بلجيكــا، بوركين ــة(ا باكــستان، الربازي ــات –دول ــددة القومي ، )املتع
تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا،            

راق، فرنــسا، فنـــزويال   جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، الــسودان، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــ       
ة ، كازاخــستان، كنــدا، كولومبيــا، ماليزيــا، املكــسيك، اململكــة العربيــ )البوليفاريــة-مجهوريــة(

وألقـى ممثّـل     .السعودية، اململكـة املتحـدة، النمـسا، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان                
 ٧٧اجلزائر كلمة نيابة عـن الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف جمموعـة الــ                        

وألقــى ممثّــل زمبــابوي كلمــة نيابــة عــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت هــي   .والــصني
وألقى ممثّل كوستاريكا كلمة نيابة عن الدول األعـضاء يف           .أعضاء يف جمموعة الدول األفريقية    

وألقى ممثّـل إسـبانيا      .األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي          
وألقـى   .كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة الـيت هـي أعـضاء يف االحتـاد األورويب                 

ممثّل مصر كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف حركـة بلـدان           
وألقـى كلمـات أيـضا       .كما تكلّم املراقبان عن تونس واإلمارات العربية املتحـدة         .عدم االحنياز 

ار عـن   املراقبون عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ واملركـز اإلقليمـي لالستـشع               
بعد لدول مشال أفريقيا واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واالحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية               

 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن
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رئيـسا هلـا ونومفونيكـو      ) رومانيا(دورين بروناريو   -ورّحبت اللجنة بانتخاب دوميترو     -١٦
نائبــا ثانيــا ) شــيلي(للــرئيس وراميونــد غونــساليس أنينــات نائبــا أول ) جنــوب أفريقيــا(ماجاجــا 

 .للرئيس ومقررا

رئيــسها الــسابق، ) كولومبيــا(ييبــيس  آريفــالو وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها لــسريو   -١٧
ــسوفيت ــسرسث ول ــد( فيبول ــه   ،)تايلن ــسها ســابقا، ولفيليب ــه النائــب األول لرئي  ســانتوس دوارت

قررها سابقا، على ما قاموا به من عمل ممتاز ومـا حققـوه             يسها وم ، النائب الثاين لرئ   )الربتغال(
 .إجنازات رائعة خالل مدة واليتهممن 

وألقى رئيس اللجنة املنتهية واليته كلمة أشـار فيهـا إىل إجنـازات اللجنـة خـالل الفتـرة             -١٨
ــصعيدين        ــى ال ــسيق عل ــاون والتن ــز التع ــذلت جهــودا ملموســة لتعزي ــة ب ــر أن اللجن ــسابقة وأق ال

 .ألنشطة الفضائية مبا يعود بالنفع على مجيع البلداني واألقاليمي يف جمال ااإلقليم

يونيه، ألقـى الـرئيس كلمـة أبـرز فيهـا الـدور       / حزيران٩ املعقودة يف ٦١٣ويف اجللسة     -١٩
هـود اهلادفـة إىل النـهوض باستكـشاف الفـضاء وجلـب فوائـد                تؤديـه اللجنـة يف تعزيـز اجل        الذي

وشــّدد علــى . رض ضــمانا لتحقيـق التنميــة املــستدامة جلميـع البلــدان  تكنولوجيـا الفــضاء إىل األ 
األمهيــة األساســية للتـــصدي للتحــديات الكــربى الـــيت تواجــه التنميــة العامليـــة بتطــوير علـــوم        

 .وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة              ٦١٥ويف اجللسة     -٢٠
ــة علــى العمــل الــذي أجنــزه املكتــب خــالل العــام املنــصرم     كلمــة مقتــض بة أطلعــت فيهــا اللجن

 .مالية وغريها من املوارد لنجاح تنفيذ برنامج عمل املكتبوشّددت على أمهية توافر موارد 

الـيت عـادت    " هيابوسـا "أت اللجنة اليابان على جناح بعثتها الفـضائية غـري املأهولـة             وهّن  -٢١
ولــوحظ أن تلــك البعثــة كانــت أول مــرة  . ريــب مــن األرضويكــب قبعّينــة مــن املــواد مــن ك 

  .ُتجلب فيها عينةٌٌ من كويكب إىل األرض إلجراء حتليل عليها

أت اللجنــة أيــضا االحتــاد الروســي علــى جناحــه يف إطــالق املركبــة الفــضائية املأهولــة  وهّنــ-٢٢
عــة والعــشرين وكانــت هــذه هــي البعثــة الراب. فــضائية مــن حمطــة بــايكونور الTMA-19ســويوز 

  لطـــاقم دويل إىل حمطـــة الفـــضاء الدوليـــة والبعثـــة الفـــضائية املائـــة يف إطـــار برنـــامج حمطـــة          
  .الفضاء الدولية

بوليفيــا املتعــددة القوميــات لوكالــة دولــة والحظــت اللجنــة مــع التقــدير إنــشاء حكومــة   -٢٣
 .فضائية وطنية
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 الفـضائية للمملكـة املتحـدة    والحظت اللجنة أيضا أن اململكة املتحدة أنشأت الوكالـة    -٢٤
 .اينلتحل حمل املركز الفضائي الوطين الربيط

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية  -٢٥

 ، قّدمه ممثل تونس؛"أنشطة تونس يف ميدان السواتل املتعلقة بشبكات االتصاالت" )أ( 

تـشعار  األنشطة الفضائية اليت يضطلع هبا املركز الوطين لرسـم اخلـرائط واالس          " )ب( 
  ممثل تونس؛قّدمه، "عن بعد

 التطورات احلديثة يف ميدان الفـضاء يف تركيـا، وحلقـة العمـل املـشتركة بـني                " )ج( 
األمم املتحدة وتركيا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تسخري تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء مـن               

   ممثل تركيا؛قّدمه، "أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية

 .، قدمه ممثل الصني"ر العاملي لشؤون القمراملؤمت"  )د(  

والحظت اللجنة مع التقدير جناح اختتام أعمال املؤمتر الدويل الستني للمالحة الفضائية              -٢٦
، الــذي حــضره مــا يزيــد علــى ٢٠٠٩أكتــوبر /املعقــود يف اجلمهوريــة الكوريــة يف تــشرين األول

املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفـضائية        والحظـت اللجنـة بارتيـاح أن        .  بلـدا  ٧٢ مشارك من    ٤ ٠٠٠
 .٢٠١١ وحكومة جنوب أفريقيا يف عام ٢٠١٠املقبل ستستضيفه اجلمهورية التشيكية يف عام 

    
    اعتماد تقرير اللجنة -زاي 

، [...]بعد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها                  -٢٧
رهـا املقـّدم إىل اجلمعيـة العامـة الـذي يتـضمن التوصـيات               ، تقري يونيه/حزيران[...] املعقودة يف   

 .والقرارات الواردة أدناه
    

    الفصل الثاين  
   التوصيات والقرارات  

   سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -ألف 
/ ل كـــانون األو١٠، املـــؤرخ ٦٤/٨٦ مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ٤٢وفقـــا للفقـــرة   -٢٨

، واصلت اللجنة نظرها، على سبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى         ٢٠٠٩ديسمرب  
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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كلمـة يف إطـار هـذا       ) البوليفاريـة -مجهوريـة (وألقى ممـثِّال الواليـات املتحـدة وفنــزويال            -٢٩
 .ن هذا البند أيضا ممثلو دول أعضاء أخرىوأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى كلمة بشأ .البند

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية  -٣٠

 ، قّدمه ممثل كندا؛"٢٠١٠مؤشر أمن الفضاء " )أ( 

، قّدمــه ممثــل "برنــامج الواليــات املتحــدة للتوعيــة املــشتركة بــأحوال الفــضاء  " )ب(  
 .الواليات املتحدة

 ينبغي أن تضطلع بـه يف ضـمان احلفـاظ علـى     ووافقت اللجنة على أن هلا دورا أساسيا      -٣١
الفـضاء اخلــارجي لألغـراض الــسلمية، وذلــك مـن خــالل مـا تقــوم بــه مـن أعمــال يف اجملــاالت      

 .العلمية والتقنية والقانونية

الحظت اللجنة بارتياح موافقـة اجلمعيـة العامـة علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء نظرهـا                      -٣٢
يف هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتنادا إىل               
اخلربات املستمدَّة من مؤمترات القارة األمريكيـة املعنيـة بالفـضاء ومـؤمترات القيـادات األفريقيـة                 

شأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املـستدامة، ويف الـدور الـذي ميكـن أن         ب
 )١(.تؤديه تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ــا وإكــوادور واملكــسيك، وكــذلك       -٣٣ ــة مــع التقــدير أن ممثلــي كولومبي والحظــت اللجن
الـيت أنـشأهتا حكومـة إكـوادور،      ر القارة األمريكيـة اخلـامس املعـين بالفـضاء،    األمانة املؤقتة ملؤمت

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ و ١٦وفريق اخلرباء الدويل، قد اجتمعوا يف كيتـو، يـومي           
ــومي   ــإكوادور يـ ــا بـ ــار٢٨ و٢٧ويف كوينكـ ــايو / أيـ ــضا أن  . ٢٠١٠مـ ــة أيـ والحظـــت اللجنـ

قـى مـن أعمـال التحـضري ملـؤمتر القـارة األمريكيـة              االجتماعني أسفرا عن خطـط مفـصلة لَمـا تب         
 .٢٠١٠نـوفمرب  /السادس املعين بالفضاء الذي ستستضيفه حكومة املكسيك يف تـشرين الثـاين  

والحظت اللجنة أنه ُعقـدت حلقـة دراسـية حـول تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف املـسائل املتـصلة               
 .٢٠١٠ مايو/ أيارع املعقود يفبقانون الفضاء والسياسات الفضائية باالقتران باالجتما

ــوم        -٣٤ ــشأن تــسخري عل ــة الثالــث ب ــادات األفريقي ــاح أن مــؤمتر القي ــة بارتي والحظــت اللجن
 تـشرين  ٣٠املـستدامة، قـد ُعقـد يف اجلزائـر العاصـمة، مـن          وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة     

والحظت اللجنـة   . ر، حتت رعاية رئيس اجلزائ    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   /الثاين
───────────────── 

سبتمرب / أيلول٤‐أغسطس/ آب٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )1(  
  .)والتصويب  A.03.II.A.1املبيعرقم  منشورات األمم املتحدة، (٢٠٠٢
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، مبناسـبة انعقـاد املـؤمتر،       وقّعـت يف هذا الصدد أن اجلزائـر وكينيـا ونيجرييـا وجنـوب أفريقيـا قـد                 
كمـا الحظـت اللجنـة مـع         .اتفاق تعاون بشأن كوكبة السواتل اخلاصـة بـإدارة املـوارد األفريقيـة            

 .٢٠١١ام التقدير أن حكومة كينيا ستستضيف مؤمتر القيادات األفريقية الرابع يف ع

والحظت اللجنة أيضا بارتياح أن منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد                    -٣٥
 ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ و١٧عقــدت االجتمــاع الثــاين جمللــسها يف بــيجني يــومي   

وسـوف  . وشرعت يف تنفيذ خطة التنمية الطويـل األمـد وخطـة مـشاريع مـدهتا مخـس سـنوات         
 نـدوة حـول تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا           ٢٠١٠سبتمرب  /ستان يف أيلول  تعقد املنظمة يف باك   

 .سيكون موضوعها احملوري هو الزراعة واألمن الغذائي

والحظت اللجنة مع التقدير عقد الدورة السادسة عشرة للملتقى اإلقليمـي لوكـاالت               -٣٦
ــرة مــن     ــانكوك يف الفت ــاين كــان٢٩ إىل ٢٦الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ يف ب ــاير /ون الث ين

 ".وإســهاماهتا يف حتقيــق ســالمة البــشر وأمنــهم التطبيقــات الفــضائية"، حــول موضــوع ٢٠١٠
وسوف تستضيف أستراليا الدورة السابعة عشرة للملتقى اإلقليمـي الـيت ستـشارك يف تنظيمهـا                

 .٢٠١٠نوفمرب /حكومتا أستراليا واليابان، يف تشرين الثاين

تعاون والتنسيق على الـصعيد اإلقليمـي واألقـاليمي يف جمـال     وشّددت اللجنة على أن ال     -٣٧
ــتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية،     األنـــشطة الفـــضائية ضـــروريان لتعزيـــز اسـ

 )٢(.ةومساعدة الدول يف تطوير قدراهتا الفضائية، واإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفي

األورويب املتعلق باعتمـاد مدونـة قواعـد سـلوك          وأحاطت اللجنة علما مبشروع االحتاد        -٣٨
 مـشروع الـنص الـذي أقـره جملـس االحتـاد األورويب              وتضّمن .يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي    

 تــدابري تتعلــق بالــشفافية وبنــاء القــدرات وانطــوى علــى هنــج ٢٠٠٨ديــسمرب /يف كــانون األول
إتاحـة   :سترشد باملبـادئ التاليـة  شامل إزاء مسألة السالمة واألمـن يف جمـال الفـضاء اخلـارجي يـ        

حرية الوصـول إىل الفـضاء للجميـع لألغـراض الـسلمية واحلفـاظ علـى أمـن وسـالمة األجـسام                    
والحظـت   .الفضائية يف املدار وإيالء االعتبار الواجب ملصاحل الدول املشروعة يف جمـال الـدفاع  

توافق يف اآلراء بـشأن     اللجنة أيضا أن هناك مشاورات جارية مع دول أخرى بغية التوصل إىل             
 .نص يقبله أكرب عدد ممكن من الدول

التزامهــا باســتخدام الفــضاء اخلــارجي واستكــشافه لألغــراض   تأكيــد [...] وكــّررت   -٣٩
إتاحـة سـبل الوصـول إىل الفـضاء اخلـارجي علـى قـدم               : علـى املبـادئ التاليـة     وشـدَّدت   السلمية  

───────────────── 
  .A/56/326مرفق الوثيقة  )2(  
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ع الدول، بصرف النظر عن درجـة تنميتـها   املساواة ودون أي متييز وتوافر شروط متكافئة جلمي      
العلمية والتقنية واالقتصادية؛ وعدم متلّك الفضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر واألجـرام الـسماوية                

أخــرى؛ وعــدم  وســيلة بــأي أو االحــتالل أو االســتخدام بطريــق أو األخــرى بــدعوى الــسيادة
ف العـيش والـسالم علـى    عسكرة الفضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إال ألغـراض حتـسني ظـرو             

كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية علـى النحـو الـذي حددتـه                     
 .اجلمعية العامة وغريها من احملافل الدولية

وكان رأي بعـض الوفـود أن اللجنـة تتـيح فرصـة فريـدة لتعزيـز احلـوار والتعـاون علـى                         -٤٠
ظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            الصعيدين الدويل واألقاليمي مـن أجـل احلفـا        

السلمية وأهنا مبثابة حمفل قّيم لتشجيع البحـوث وتقاسـم املعلومـات وتبـادل املمارسـات اجليـدة              
 .وحتديد تدابري بناء الثقة يف إطار القانون الدويل للفضاء

ى وذهب بعض الوفود إىل أن مجيع األنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن تعـود علـ                     -٤١
البــشرية باملنــافع وأن مجيــع البلــدان ينبغــي أن تتمتــع بــاحلق يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    

  .األغراض السلمية بصرف النظر عن حجمها وقدراهتا

وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجنـة تـضطلع بـدور ملحـوظ يف النـهوض                       -٤٢
علومـات بـني الـدول، وأن هنـاك فرصـا        بالتعاون يف جمال الفـضاء، وتتـيح منـربا فريـدا لتبـادل امل             
 .ملموسة لتعزيز التعاون الدويل مبا يتفق مع والية اللجنة

ورأى أحد الوفود أن النظام القانوين احلايل املتعلـق بالفـضاء اخلـارجي ال يفـي بغـرض                    -٤٣
ن منع تسليح الفضاء اخلارجي ومعاجلة املسائل املتعلقـة ببيئـة الفـضاء، وأن زيـادة تطـوير القـانو             

ويف هـذا الـصدد،     . الدويل للفضاء أمر مهم للحفاظ على الفضاء اخلـارجي لألغـراض الـسلمية            
أعــرب ذلــك الوفــد عــن تأييــده لوضــع صــك قــانوين شــامل للحفــاظ علــى الفــضاء لألغــراض   

 .السلمية، دون مساس باإلطار القانوين القائم

 للفـضاء مـن أجـل    وذهب وفد آخر إىل أن من الضروري حتسني أحكام القانون الـدويل         -٤٤
التصدي بفعالية للتحديات اليت يفرضها عدد من املشاكل اليت تنطوي عليها األنـشطة الفـضائية،               
مثل عدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي وتعيني حلدوده، واستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                

قانون الدويل  واعترب ذلك الوفد أن من شأن حتسني ال        .الفضاء اخلارجي، وخطر احلطام الفضائي    
للفضاء أن يكفل عدم استخدام الفـضاء اخلـارجي إال يف األغـراض الـسلمية وأن مـن الـضروري                    
تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة من أجل التـشجيع علـى وضـع قواعـد وآليـات دوليـة          

 .تتصدى بفعالية للتحديات الراهنة اليت تعترض أنشطة الفضاء اخلارجي
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 مفاده أن من شأن اختتـام مـشروع معاهـدة منـع وضـع األسـلحة يف       وأُعرب عن رأي   -٤٥
الفضاء اخلارجي وهتديد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي أو استخدام القوة إزاءهـا، الـذي       

 إىل مـؤمتر نـزع الـسالح، أن حيـول دون سـباق             ٢٠٠٨قدمته الصني واالحتاد الروسـي يف عـام         
 .التسلح يف الفضاء اخلارجي

أن من الضروري، حفاظا على الطابع السلمي لألنشطة الفضائية ومنعا لتـسليح            ورئي    -٤٦
الفضاء اخلارجي، أن تعمل اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئـات واآلليـات األخـرى                

 .التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مثل اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزح السالح

د الوفــود إىل أنــه يتعــذر كفالــة ســالمة األنــشطة يف الفــضاء اخلــارجي        وذهــب أحــ   -٤٧
 البّنـاء وشّدد ذلك الوفد على أمهية التحـاور         واستدامتها دون توافر األمن يف الفضاء اخلارجي،      

 . أمن الفضاءداخل مؤمتر نزع السالح حول موضوع

ــدويل      -٤٨ ــاون ال ــز التع ــشئت لتعزي ــا أن ــة إّنم ــاده أن اللجن ــدي رأي مف ــى اســتخدام  وأُب  عل
الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وأن مــن األنــسب أن تعــاجل مــسائل نـــزع الــسالح يف  

 .لجمعية العامة ومؤمتر نزع السالححمافل أخرى كاللجنة األوىل التابعة ل

ورئي أن املبدأ الوارد يف املـادة األوىل مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة ألنـشطة الـدول يف               -٤٩
كـــشاف واســتخدام الفـــضاء اخلــارجي، مبـــا يف ذلــك القمـــر واألجــرام الـــسماوية     ميــدان است 
يكفل جلميع الدول حريـة استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك                   )٣(األخرى

 .احلق يف تشغيل شبكة االتصاالت العاملية دون انقطاع

لـة متتـع البلـدان      وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للبلـدان املتقدمـة، حرصـا علـى كفا                  -٥٠
النامية مبنافع علوم وتكنولوجيا الفضاء، أن تتقاسـم اخلـربات والدرايـة الفنيـة وأن تتـيح كـذلك               

  .سبل احلصول على البيانات بتكلفة ميسورة ويف الوقت املناسب ودون متييز

وأُعرب عن رأي مفاده أن تنفيذ أنشطة الفضاء اخلارجي اليت ُتسهم إسـهاما كـبريا يف                  -٥١
 البشر وتنميتهم االجتماعية واالقتصادية ينبغي أن يتم على حنو ينسجم مع حقـوق الـدول         رفاه

 .السيادية، مبا يف ذلك مبدأ عدم التدخل الوارد يف صكوك األمم املتحدة ذات الصلة

، النظـر علـى     ٢٠١١وأوصت اللجنة بأن تواصل، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عـام              -٥٢
  .ند املتعلق بسبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلميةسبيل األولوية يف الب

    
───────────────── 

  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتة، األمم املتحد )3(  
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  - باء 
    واستخدامه يف األغراض السلمية

نظرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية يف بنـد جـدول األعمـال                   -٥٣
ــ تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي     "ون املعن

  .٦٤/٨٦ وفقا لقرار اجلمعية العامة )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

وألقــى كلمــات يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو كــل مــن كنــدا واليابــان ونيجرييــا والربتغــال      -٥٤
 ألقـى ممثلـو دول أعـضاء أخـرى كلمـات بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل             كمـا . واالحتاد الروسـي  

  .العام لآلراء ومناقشة تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني

املبــادرات املتعلقــة بالفــضاء يف مركــز "واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيــضاحي بعنــوان   -٥٥
  .، قّدمه ممثل الواليات املتحدة"الدوليةالدراسات االستراتيجية و

مها إىل اللجنة الفرعيـة يف      وأّيدت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت قدّ          -٥٦
. ك.دورهتــا الــسابعة واألربعــني فريقهــا العامــل اجلــامع الــذي كــان قــد انعقــد جمــّددا برئاســة س    

ــيفاكومار  ــد(شــ ــها ت  ) اهلنــ ــور منــ ــة أمــ ــر يف مجلــ ــسبيس الثالــــث   للنظــ ــيات اليونيــ ــذ توصــ نفيــ
)A/AC.105/958 واملرفق األول، الباب الثالث٥٥، الفقرة .(  

ــذ توصــيات       -٥٧ ــاح أنّ الــدول األعــضاء تواصــل اإلســهام يف تنفي ــة بارتي والحظــت اللجن
اليونيسبيس الثالث من خالل القيام بأنشطة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي ودعـم الـربامج              

ة لتلـك التوصـيات واملـشاركة فيهـا، وأنّ بعـض الـدول قـد اعتمـدت سياسـات              املنشأة اسـتجاب  
ترمــي إىل تعظــيم وتنــسيق االســتفادة مــن خمتلــف أنــواع اخلــدمات الفــضائية، مثــل املالحــة          

  .واألرصاد اجلوية واالستشعار عن بعد، مبا يليب احتياجات اجملتمع

ملعــين بالــصحة العامــة، الــذي والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنّ فريــق العمــل ا  -٥٨
تــشاركت يف رئاســته كنــدا واهلنــد، قــد أدرج يف خطــة عملــه اســتخدام االتــصاالت يف ســياق 
تقدمي اخلدمات الصحية عن ُبعد وتطبيقات رصد األرض يف إطار دراسة األوبئة عن ُبعـد، مـع           

 فريـق العمـل   والحظت اللجنة أن . التركيز على حتسني الصحة العامة واحتواء األمراض املعدية       
 وسـيقدم تقريـرا إىل    ٢٠١١-٢٠١٠يسعى إىل حتقيق األهداف الواردة يف خطـة عملـه للفتـرة             

والحظــت اللجنــة أيــضا أن فريــق العمــل يــشجع . اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني
  .الدول األعضاء على اإلسهام يف تقريره بتقاسم اخلربات واآلراء بشأن سبل املضي قدما



 

V.10-54333 13 
 

A/AC.105/L.279 

ورئــي أنــه ينبغــي أن تنظــر اللجنــة يف إمكانيــة عقــد مــؤمتر رابــع لألمــم املتحــدة بــشأن    -٥٩
ــة        ــاول التحــديات الراهن ــسلمية يتن ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال استكــشاف الف

  .الكربى املواَجهة حتقيق التنمية املستدامة

ــض         -٦٠ ــتخدام الف ــة اس ــسامهة جلن ــق مب ــر املتعلّ ــة التقري ــى اللجن ــرض عل ــارجي يف وُع اء اخل
األغــراض الــسلمية يف أعمــال جلنــة التنميــة املــستدامة فيمــا يتعلــق باجملموعــة املواضــيعية للفتــرة   

٢٠١١-٢٠١٠) A/AC.105/944.(  

واتفقت اللجنة على أنه ينبغي هلا، وهي بصدد إعداد مسامهتها املقبلة يف أعمـال جلنـة                  -٦١
املواضـيعية الـيت تـؤدي فيهـا تكنولوجيـا الفـضاء       التنمية املستدامة، أن تديل بـدلوها يف اجملموعـة         

وتطبيقاهتا دورا ذا أمهية خاصة ؛ وأن تعري االهتمام للمسائل اجلامعة اليت حـددهتا جلنـة التنميـة                  
املستدامة؛ وأن تستبني اجملاالت اليت ميكن فيها للـنظم الفـضائية أن تكّمـل الـنظم األرضـية بغيـة        

، عنــد االقتــضاء، إىل جانــب أمثلــة التعــاون اإلقليمــي      تــرويج احللــول املتكاملــة؛ وأن ُتــدرج   
  .والدويل، النماذج الوطنية الناجحة اليت تقدم أمثلة مفيدة على املسامهة الشاملة للجنة

وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تقدم مشروع مسامهة من اللجنة يف أعمـال جلنـة التنميـة              -٦٢
لة، لكي ينظر فيه الفريق العامل اجلـامع أثنـاء الـدورة            املستدامة يف إطار اجملموعة املواضيعية املقب     

الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، آخذة يف اعتبارهـا االسـتعراض الـشامل لتنفيـذ                
  . إىل جانب مسامهات الدول األعضاء٢١جدول أعمال القرن 

ورات جلنـة   واتفقت اللجنة علـى أن حتـضر مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي د                   -٦٣
التنميــة املــستدامة بغيــة التوعيــة بفوائــد علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتروجيهــا، خــصوصا يف         

  .اجملاالت اليت تتناوهلا جلنة التنمية املستدامة

ورئــي أنــه ينبغــي للجنــة أن تركــز يف مــسامهاهتا يف عمــل جلنــة التنميــة املــستدامة علــى    -٦٤
فقــر والتنميــة؛ واســتدامة نظــم الطاقــة؛ واألمــن الغــذائي؛   ال:التاليــةاجملــاالت الرئيــسية املترابطــة 

  .واملوارد املائية والتنوع البيولوجي؛ وتغّير املناخ

وأحاطــت اللجنــة علمــا مــع التقــدير بنــشر التقريــر املتعلــق بأنــشطة االحتفــال بأســبوع   -٦٥
لفـضاء  ، الـذي أعدتـه الرابطـة العامليـة ألسـبوع ا           )ST/SPACE/48 (٢٠٠٩الفضاء العـاملي لعـام      

  .بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  


