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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١١يونيه / حزيران١٠- ١فيينا، 

إعالن بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى     
       جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإلنشاءاخلمسني 

  يس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي مة من رئورقة عمل مقدَّ    
      يف األغراض السلمية

    اخللفية  -أوال  
أثنــاء الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، نظــر الفريــق العامــل      -١

اجلــامع، يف التحــضريات لالحتفــاالت التذكاريــة الــيت ســُتعقد أثنــاء الــدورة الرابعــة واخلمــسني   
  .ء اخلارجي يف األغراض السلميةللجنة استخدام الفضا

والحظ الفريق العامل اجلامع القرار الذي اختذته اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،                  -٢
 جــزءاً رفيــع املــستوى يكــون  ٢٠١١يونيــه / حزيــران١، بــأن تتــضّمن احتفــاالت ٢٠١٠عــام 

الت مــشاركة وستـشهد تلــك االحتفــا . مفتوحـاً أمــام مجيــع الـدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة  
ــة أخــرى،         ــاالت وروَّاد فــضاء وشخــصيات مرموق ــاء وك ــى مــستوى وزراء ورؤس ــثّلني عل مم
وستتناول اإلجنازات الـيت حتقّقـت خـالل اخلمـسني سـنة مـن عمـر اللجنـة واخلمـسني سـنة مـن                    

  .حتليق اإلنسان يف الفضاء ومستقبل اإلنسانية يف الفضاء اخلارجي
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 يــراد بــه أن يــصبحضــرورة إعــداد مــشروع وثيقــة واتفــق الفريــق العامــل اجلــامع علــى   -٣
 ، جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يف اجلـزء الرفيـع املـستوى               اً تعتمده إعالن

زيــد مــن املفاوضــات بــشأن مــشروع الوثيقــة فيمــا بــني الــدول األعــضاء يف   موضــرورة إجــراء 
 الفريـق   والحـظ . بعـة واخلمـسني للجنـة      قبل انعقاد الدورة الرا    ووضعه يف صيغته النهائية   اللجنة  

 أجريــت خــالل الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة  أنــه الــصددالعامــل يف ذلــك 
ــة ــة،   مــشاورات حتــت والتقني ــادة رئــيس اللجن ــة أعــدّ  اســتناداً قي ــة غــري رمسي ــة  إىل ورق هتا األمان

 رئــيس اللجنــة، ُيعــدَّلــى أن واتفــق الفريــق العامــل ع. وعممــت علــى البعثــات الدائمــة يف فيينــا 
 بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة ُتــصَدروثيــق مــع األمانــة، ورقــة عمــل مــن الــرئيس،  التــشاور بال

  .اخلمسني أثناء دورهتا مزيداً من النظر اللجنة الفرعية القانونية ، لكي توليهاالست
ء الـدورة حتـت     والحظت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمـسني أنـه ُعقـدت أثنـا               -٤

قيادة رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية مـشاورات غـري رمسيـة حـول            
األعمال التحضريية للجزء التذكاري من الدورة الرابعة واخلمسني للجنة وحول إعـداد إعـالن              

 مــن رئــيس مقدَّمــة، وفــق الــنص الــوارد يف ورقــة عمــل ٢٠١١يونيــه / حزيــران١العتمــاده يف 
إعالن بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والـذكرى اخلمـسني            "جنة بعنوان   الل

  ).A/AC.105/L.283" (إلنشاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
الـــــوارد يف الوثيقـــــة  مـــــشروع اإلعـــــالن واتفقـــــت اللجنـــــة الفرعيـــــة علـــــى نـــــص  -٥

A/AC.105/L.283،      أنّ مـشروع اإلعـالن املـنقّح سـُيقّدم إىل اللجنـة            بصيغته املعّدلة، والحظـت
  .٢٠١١يونيه / حزيران١تذكاري، يف يف دورهتا الرابعة واخلمسني، أثناء انعقاد اجلزء ال

ــاء انعقــاد اجلــزء        -٦ ــاه مــشروع اإلعــالن املــنقّح املــراد اعتمــاده أثن ــاين أدن ويف الفــصل الث
  .٢٠١١يونيه /زيران ح١يف التذكاري من الدورة الرابعة واخلمسني للجنة 

    
بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء مشروع إعالن   -ثانيا  

   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي إلنشاءوالذكرى اخلمسني 
    يف األغراض السلمية

 الرابعـة واخلمـسني للجنـة   لـدورة  من ا التذكاريزء  اجلحنن، الدول املشاركة يف         
يونيـه   / حزيـران ١ املنعقـد يف فيينـا يف   ،األغـراض الـسلمية  استخدام الفضاء اخلارجي يف     

 احتفــاالً بالــذكرى اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء والــذكرى اخلمــسني ،٢٠١١
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، جلنة استخدام الفإلنشاء
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ــستذكر  -١     ــاتل أرضـــي  نـ ــطناعي إطـــالق أول سـ ــبوتنيك اصـ ــو سـ  ١، وهـ
)Sputnik I(الـسبيل  مهَّـد ، ممـا  ١٩٥٧أكتوبر /تشرين األول ٤ الفضاء اخلارجي، يف ، إىل 

  أمام استكشاف الفضاء؛
 ١٩٦١أبريـل   / نيـسان  ١٢ أن يوري غاغارين أصبح يف       نستذكر أيضاً   -٢    

 اإلنـسان   يف نـشاط   فـصالً جديـداً      فاحتا بذلك األرض،  حول  ق يف مدار    أول إنسان حيلّ  
  يف الفضاء اخلارجي؛

  اإلنـسان يف الفـضاء اخلـارجي    التاريخ املدهش لوجود  نستذكر كذلك   -٣    
ــارجي،   واإلجنـــازات العظيمـــة الـــيت حتقّ  قـــت منـــذ حتليـــق أول إنـــسان يف الفـــضاء اخلـ

األرض حـول  ق يف مـدار  وخصوصاً عندما أصبحت فاالنتينا ترييشكوفا أول امرأة حتلّـ        
، وعندما أصبح نيل آرمـسترونغ أول إنـسان يطـأ بقدمـه      ١٩٦٣يونيه  / حزيران ١٦يف  

 مركبيت أبولو وسويوز الفـضائيتني يف       والتحام،  ١٩٦٩يوليه  / متوز ٢٠سطح القمر يف    
دوليـة يف الفـضاء، ونـستذكر أن     بـشرية   ل أول بعثـة      مثَّـ  الـذي ،  ١٩٧٥يوليه  / متوز ١٧

د  دائـــم ومتعـــّدبـــشري قـــد حافظـــت، خـــالل العقـــد املاضـــي، علـــى وجـــود البــشرية 
  ة؛اجلنسيات يف الفضاء اخلارجي على منت احملطة الفضائية الدولي

مل يكـن    أن استكـشاف اإلنـسان للفـضاء اخلـارجي           نستذكر بـاحترام    -٤    
الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم سـعياً       أولئك  ر بإجالل    تضحيات، ونتذكّ  بدون
   توسيع آفاق البشرية؛إىل

ــا  حــرز مــن تقــّدم كــبري يف مــا أُ علــى دنــشّد  -٥      تطــوير علــوم وتكنولوجي
ــ،الفــضاء وتطبيقاهتــا  ــس مكَّ ــا حتقّــ ان مــن استكــشاف الكــون،  ن اإلن ــسنوات وم ق يف ال

 تعميـق  استكشاف الفضاء، مبـا يف ذلـك         جهودإجنازات عظيمة يف    اخلمسني املاضية من    
ــةفهــم  ــا     ا منظوم ــوم وتكنولوجي ــا، ويف اســتخدام عل ــشمس واألرض ذاهت لكواكــب وال

  ؛ئيةنشطة الفضااأل ويف إنشاء نظام قانوين دويل حيكم ، مجعاءالبشريةالفضاء لصاحل 
مـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان          بدء نفاذ معاهدة املبـادئ املنظِّ      نستذكر  -٦      

ــرام الــسماوية         ــر واألج ــك القم ــارجي، مبــا يف ذل ــضاء اخل ــتخدام الف استكــشاف واس
 الــيت )١(،١٩٦٧أكتــوبر / تــشرين األول١٠يف ) معاهــدة الفــضاء اخلــارجي (األخــرى 

  ؛ويل للفضاءترسي املبادئ األساسية للقانون الد

                                                         
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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ــضاً   -٧     ــستذكر أي ــة الدائمــة الســتخدام الفــضاء   ن   االجتمــاع األول للجن
ــسلمية اخلــارجي ــراض ال ــذي ، يف األغ ــد ال ــاين ٢٧ يف عق ــشرين الث ــوفمرب / ت  ١٩٦١ن

 كـانون   ٢٠يف  ) ١٦-د( ألـف إىل هـاء       ١٧٢١قـرارات   الر اعتماد اجلمعية العامة     يسَّو
ف الــذي أوِصــي فيــه بــأول مبــادئ   ألــ١٧٢١القــرار   ومنــها،١٩٦١ديــسمرب /األول

 بــاء الــذي ١٧٢١القــرار قانونيــة لكــي تــسترشد هبــا الــدول يف األنــشطة الفــضائية، و  
  تنـسيق  اجلمعيـة عـن اعتقادهـا بـأن األمـم املتحـدة ينبغـي أن تكـون مركـز                  فيـه   أعربت  

   يف األغراض السلمية؛ واستخدامهللتعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي
ن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عملـت           بأ نقّر  -٨    

 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع            مـن  اخلمـسني املاضـية، مبـساعدة     يف السنوات   
ــة،  ــدويل يف    كلألمان ــاون ال ــد للتع ــاملي فري ــدى ع ــضا األمنت ــشطة الف ــة ئيةن ، وأن اللجن

 علــوم وتكنولوجيــا  اســتخدامعلــى العــاملي التالقــيوهيئتيهــا الفــرعيتني تتــصدر جهــود 
  ؛البشرية مستقبل احلضارة ويف ضمان ئيةالفضاالبيئة  احلفاظ على األرض ويفالفضاء 

رات هامـة،   مبا شـهده هيكـل األنـشطة الفـضائية وحمتواهـا مـن تغيّـ               منسلّ  -٩    
ــا جتــّسد ــع    تت يف ظهــور تكنولوجي ــة علــى مجي ــد عــدد اجلهــات الفاعل ــدة ويف تزاي  جدي
ــُصُعد ــدويل     ، ومــن مث نالحــظ با ال ــدعيم التعــاون ال ــّدم يف ت ــا أحــرز مــن تق ــاح م ــىرتي  عل

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، مــن خــالل تعزيــز قــدرة الــدول علــى   
   وتدعيم األطر واآلليات التنظيمية لذلك الغرض؛ا وثقافيا واجتماعياقتصاديار التطّو

سيادة القانون، مبـا يف      إرساءعلى أمهية التعاون الدويل يف       جمّدداً دنشّد  -١٠    
أكـرب عـدد     انـضمام حتقيـق    ، وأمهيـة  معايري قانون الفضاء الـدويل ذات الـصلة       وضع  ذلك  

ع علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف          ّجملعاهدات الدولية اليت تـش    إىل ا ممكن من الدول    
  األغراض السلمية؛

ا،  بأن علوم وتكنولوجيا الفـضاء وتطبيقاهتـ       الراسخ نعرب عن اقتناعنا    -١١    
ر ، تـوفّ   ونظـم رصـد األرض وتكنولوجيـات املالحـة الـساتلية           مثل االتصاالت الـساتلية   

 وميكـن  املـستدامة،    طويلة األمد ملسائل التنميـة    نها إلجياد حلول جمدية     ع غىنأدوات ال   
 ومناطقـه  تعزيـز تنميـة مجيـع بلـدان العـامل      الراميـة إىل أن تسهم بفعالية أكرب يف اجلهـود   

 ممـا   الـسكان، تزايـد   ملنـاس واحلفـاظ علـى املـوارد الطبيعيـة يف عـامل              حتسني حياة ا  وإىل  
 ملواجهــة وتعزيــز االســتعداد ، اإليكولوجيــةاملنظومــاتيزيــد مــن الــضغوط علــى مجيــع 

  ؛والتخفيف من عواقبهاالكوارث 
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واجـه اسـتدامة    ومـا ي   إزاء هـشاشة بيئـة الفـضاء         نعرب عـن قلقنـا العميـق        -١٢    
   أثر احلطام الفضائي؛وخصوصاً، يات من حتّدملدى الطويلأنشطة الفضاء اخلارجي على ا

ــشّد  -١٣     ــى ضــرورة  دن ــان النظــر  عل ــسبل يف إمع ــيت ميكــن  ال ــا ال ألحبــاث ل هب
مــة أن تــسهم أكثــر يف  ونظــم وتكنولوجيــات استكــشاف الفــضاء املتقّدئية املتقّدمــةالفــضا
ــمبــا فيهــا حتــدي  يات، ي للتحــّدالتــصّد والــصحة ئي  الغــذامــنويف األ ،ر املنــاخ العــامليتغّي

 البحـث العلمـي يف   سبل زيادة املنافع املتأّتية مـن نتـائج  العاملية، وضرورة السعي إىل دراسة   
 البلدان النامية؛، وخصوصاً لصاحل فوائده العرضيةمن جمال حتليق اإلنسان يف الفضاء و

 علـــى أن التعـــاون اإلقليمـــي واألقـــاليمي يف ميـــدان األنـــشطة دنـــشّد  -١٤    
 ، لتعزيز استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        رة أساسية ضروهو   الفضائية

 يف حتقيــق أهــداف إعــالن ولإلســهام ئية، تطــوير قــدراهتا الفــضاعلــىساعدة الــدول ملــو
  )٢(األمم املتحدة بشأن األلفية؛

 التنسيق بني جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           ضرورة تعزيز  نؤكّد  -١٥    
 املـشاركة يف تنفيـذ جـدول أعمـال        اهليئات احلكومية الدوليـة     ائر  ساألغراض السلمية و  

مــن  األمــم املتحــدة فيــه التنــسيق بــشأن مــا تنظّمــه، مبــا اإلمنــائي العــاملياألمــم املتحــدة 
  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛كربى ومؤمترات قمة ُتعىن بمؤمترات 

 الـوطين واإلقليمـي     لـصعيد ا تـدابري علـى      أن تتخـذ  ميع الدول   جب هنيب  -١٦    
 يف اجلهـــود املــشتركة املبذولــة الســتخدام علـــوم    لكــي تــشارك  واألقــاليمي والعــاملي   

 لـصاحل  يةفضائال تهوتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف احلفاظ على كوكب األرض وبيئ        
  .األجيال القادمة
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