
 A/AC.105/L.291 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
13 June 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
170614    V.14-03978 (A) 

 
 

 *1403978*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية   

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

    م  شروع التقرير    
    ال  فصل األول    
  م  قدِّمة    

ــا الـــسابعة    َع  -١ ــتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية دورهتـ ــة اسـ قـــدت جلنـ
وكان أعـضاء مكتـب اللجنـة علـى         . ٢٠١٤يونيه  /ران حزي ٢٠ إىل   ١١واخلمسني يف فيينا من     

  :النحو التايل
  )اجلزائر(يق دصالدين أوعز         :الرئيس  
  )إكوادور( مورينو ستيسيدييغو     :النائب األول للرئيس  
  )العراق(مسري حممد رؤوف   :املقرِّر/الثاين للرئيسالنائب   

    
  ا   اهليئتني الفرعيتنيجتماعا  - ألف  

  ة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي قـدت اللجنــ َع  - ٢
ــن      ــا م ــة واخلمــسني يف فيين ــا احلادي ــسلمية دورهت ــر / شــباط٢١ إىل ١٠يف األغــراض ال فرباي

ــا (ت برئاســة إيلــود بــو ٢٠١٤ ) A/AC.105/1065(قريــر اللجنــة الفرعيــة  وكــان ت). هنغاري
  .معروضاً على اللجنة
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فرعيـة القانونيــة التابعـة للجنـة اســتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغــراض      قـدت اللجنـة ال  وَع  - ٣
 برئاسـة   ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٤مـارس إىل    / آذار ٢٤السلمية دورهتا الثالثة واخلمسني يف فيينـا مـن          

  .معروضاً على اللجنة) A/AC.105/1067(وكان تقرير اللجنة الفرعية ). أملانيا(ه شروغل أُوف- ايك
    

  إق  ول األعمالرار جد  - باء  
  :أقرَّت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التالية  -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  
 .اخلمسنياحلادية ور اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا تقري  -٧  

  .واخلمسني الثالثةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا   -٨  
 .الفضاء والتنمية املستدامة  -٩  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -١٠  

 .الفضاء واملياه  -١١  

 .ر املناخالفضاء وتغيُّ  -١٢  

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٣  

 .دور اللجنة يف املستقبل  -١٤  

 .مسائل أخرى  -١٥  

  . إىل اجلمعية العامةاملقدَّمتقرير اللجنة   -١٦  
    

  ان  تخاب أعضاء املكتب  -جيم  
ــودة يف ٦٧٥انتخبـــت اللجنـــة، يف جلـــستها    -٥ يونيـــه، عـــز الـــدين  / حزيـــران١١، املعقـ

نائباً أَوَّلَ للرئيس، كالمهـا     ) إكوادور(رئيساً للجنة، ودييغو ستيسي مورينو      ) اجلزائر(يق  دأُوص
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ــدة ســنتني  ــد رؤوف    . مل ــا انُتخــب مســري حمم ــراق(كم ــا  ) الع ــينمني م ــصني(وش ــاً  ) ال ــاً ثاني نائب
  .، على التوايل٢٠١٥ و٢٠١٤راً لعامي مقرِّ/للرئيس

رئيـساً  ) هنغاريـا (على انتخاب إيلود بوت     أيضاً،   ٦٧٥يف جلستها    ،صادقت اللجنة و  -٦
، القانونيـة رئيـساً للجنـة الفرعيـة       ) أملانيـا (أُوفـه شـروغل     -ايللجنة الفرعية العلمية والتقنية، وك    

  .٢٠١٤ ملدة سنتني، ابتداء من دوريت اللجنتني الفرعيتني املعقودتني يف عام كالًّ
    

  ال  عضوية  -دال  
 ٣١٨٢و،  )١٦-د( هـاء    ١٧٢١، و )١٤-د( ألـف    ١٤٧٢رات اجلمعية العامة     لقرا وفقاً  - ٧
ــاء، و٣٢/١٩٦، و)٢٨-د( ، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦ بـــــــــــ
ــومقرَّر، ٦٨/٧٥و ٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و ، ٦٧/٥٢٨ و٦٧/٤١٢ و،٤٥/٣١٥ا اهت
: التاليــة ٧٦الــ األعـضاء   جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية مـن الـدول         فـت تألَّ

سبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيـا، أملانيـا،       إ  أرمينيا،  األرجنتني،  األردن، االحتاد الروسي، أذربيجان،  
ــران     ــا، إي ــواي، أوكراني ــسيا، أوروغ ــة(إندوني ــل،   )اإلســالمية- مجهوري ــا، باكــستان، الربازي ، إيطالي

 ، بـريو،  )دة القوميـات  املتعـدِّ - دولـة (ولنـدا، بوليفيـا     الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، ب      
 تايلند، تركيا، تشاد، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،              بيالروس،

ــا، ســلوفاكيا، الــسنغال، الــسودان، الــسويد، سويــسرا،      ــا، روماني ــا، جنــوب أفريقي ــة كوري مجهوري
، فييـت   )البوليفاريـة - مجهوريـة  (زويال  فـن فرنـسا، الفلـبني،     نـا،   غاسرياليون، شيلي، الـصني، العـراق،       

كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، ليبيـا، ماليزيـا،          كوسـتاريكا،   نام، كازاخستان، الكامريون، كنـدا، كوبـا،        
يرلنـدا  وأمصر، املغـرب، املكـسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                    

النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة              الشمالية، منغوليا،   
  . اليونان،األمريكية، اليابان

    
  ا  حلضور  -هاء  

 أذربيجـان،   ،االحتاد الروسـي  :  التالية األعضاء يف اللجنة    ٦٣لو الدول الـ  حضر الدورةَ ممثِّ    -٨
أوكرانيـا، إيـران    أوروغـواي،   أملانيـا، إندونيـسيا،     األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، إكـوادور،       

، بوركينـا فاسـو، بولنـدا،       ان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا      ، إيطاليا، باكست  )اإلسالمية-مجهورية(
ــا  ــددة القوميــات -دولــة(بوليفي ــيالروس، )املتع ــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة     ب ، تايلنــد، تركيــا، ت

هوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،            التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مج       
، )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال  ـ فنـ   الفلـبني،  ،را، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا         سويس السودان،

V.14-03978 3 
 



 

A/AC.105/L.291

ماليزيا، مـصر،    ،ليبيافييت نام، كازاخستان، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان،          
  نيكــاراغوا،لــسعودية، اململكــة املتحــدة، النمــسا، نيجرييــا،املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربيــة ا

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

يونيـه، أن تـدعو املـراقبني    / حزيران١١، املعقودة يف  ٦٧٥ اللجنة، يف جلستها     وقرَّرت  -٩
ُعمــان يــة الدومينيكيــة والــسلفادور وعـن إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وبنمـا واجلمهور  

، وكذلك الكرسي الرسويل، بناًء على طلبهم، إىل حـضور دورهتـا            وكوت ديفوار ولكسمربغ  
ــسابعة ــا  ال ــة أمامه ــاء كلم ــضاء،  ، واخلمــسني وإلق ــذا  ميــسَّشــريطة أالَّ حــسب االقت ــا ه   قراره

 .تلك الدولية بشأن وضعمنها أيِّ قرار   ينطوي علىالَّأوبطلبات أخرى من هذا القبيل 

 منظمة فرسان مالطـة العـسكرية       املراقب عن  أن تدعو     قرَّرت اللجنة  ،يف اجللسة ذاهتا  و  -١٠
 حــسب ، وإلقــاء كلمــة أمامهــا الــدورةحــضور إىل  تلــك املنظمــة، بنــاء علــى طلــب املــستقلة، 
  أيِّ ينطـوي علـى    الَّأو بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل             قرارهـا هـذا     ميسَّ شريطة أالَّ االقتضاء،  

 .ية تلك املنظمةبشأن وضعمنها قرار 

بنـاء   ، االحتـاد األورويب   ، أن تـدعو املراقـب عـن        أيـضا   يف اجللـسة ذاهتـا     ،وقرَّرت اللجنة   -١١
شـريطة   حـسب االقتـضاء،   ، وإلقـاء كلمـة أمامهـا   الـدورة حـضور  تلك املنظمة، إىل   على طلب 

 بـشأن   منـها أيِّ قـرار  ي علـى ينطـو  الَّأو بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل       قرارهـا هـذا   ميـس أالَّ
  .ية االحتادوضع
وحــضر الــدورة مراقبــون عــن اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     -١٢

 ومكتــب شــؤون نــزع )اإلســكوا(واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا ) اإلســكاب(
 .)اآليتيو (صاالت واالحتاد الدويل لالت)يف فيينا(السالح التابع لألمانة العامة 

التاليـة، الـيت هلـا صـفة مراقـب      وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدوليـة     -١٣
منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، املنظمـة األوروبيـة لألحبـاث               : دائم لدى اللجنة  

األوروبيـة لـسواتل   ، املنظمـة  )اإليسا (الفلكية يف نصف الكرة اجلنويب، وكالة الفضاء األوروبية   
ــصاالت،  ــضاء     االت ــا الف ــوم وتكنولوجي ــشتركة لعل ــشبكة اإلســالمية امل ــسنت(ال ــة )اإلي ، املنظم

، املركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعـد لـدول مشـال           )إنترسبوتنيك (الدولية لالتصاالت الفضائية  
 .)الكريتيان (أفريقيا

مراقـب  اليت هلـا صـفة     حلكومية التالية،   وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات غري ا         -١٤
ملعهـد  ارابطة مستكشفي الفضاء، الرابطـة األوروبيـة للـسنة الدوليـة للفـضاء،              : دائم لدى اللجنة  

ــة للمالحــة الفــضائية األورويب لــسياسات الفــضاء،  ــة الدولي االحتــاد الــدويل للمالحــة  ، األكادميي
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سح التـــصويري مـــاجلمعيـــة الدوليـــة لل، املعهـــد الـــدويل لقـــانون الفـــضاء،  )اإليـــاف (الفـــضائية
جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، مؤسـسة العـامل اآلمـن،      واالستشعار عن ُبعد،  

 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء، الرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

الرابطـة األفريقيـة الستـشعار      ، أن تدعو املراقب عن      ٦٧٥وقرَّرت اللجنة، يف جلستها       -١٥
كلمــة أمامهــا، وإلقــاء  واخلمــسني الــسابعة، بنــاًء علــى طلبــها، حلــضور دورهتــا  ُبعــدالبيئــة عــن 

 وأالَّ ينطـوي علـى   بطلبات أخرى من هذا القبيـل     هذا القرار  أالَّ ميسَّ حسب االقتضاء، شريطة    
 . بشأن الوضعيةهاأيِّ قرار من

 ، يف اللجنـــةلـــي الـــدول األعـــضاءقائمـــة مبمثِّ A/AC.105/2014/INF/1وتـــرد يف الوثيقـــة   -١٦
 . وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات، الذين حضروا الدورة،والدول غري األعضاء فيها

    
  ال  كلمات العامة  -واو  

، االحتـاد الروسـي   : لو الدول التالية األعـضاء يف اللجنـة        ممثِّ  أثناء التبادل العام لآلراء    تكلَّم  - ١٧
 ،إيطاليـــا ،)اإلســـالمية- مجهوريـــة( إيـــران ،أوكرانيـــا، إندونيـــسيا، أملانيـــاإكـــوادور، األرجنـــتني، 

ــال ــل، باكــستان ،الربتغ ــا، الربازي ــدا، بلجيك ــد، بولن ــونس، تايلن ــر، ت ــة  اجلزائ ــة العربي ، اجلمهوري
زويال   فـن ،  فرنـسا   العـراق،  ،الـصني   شـيلي،  ،رومانيـا ،  جنـوب أفريقيـا   ،  مجهوريـة كوريـا   السورية،  

اململكـة العربيـة     ،ماليزيـا  ،كينيـا  كولومبيـا،    ، كوبـا،   كنـدا  كازاخـستان،  ،)البوليفاريـة - مجهورية(
وتكلَّـم أيـضاً ممثـل املغـرب، باسـم جمموعـة            . اليابـان ،  الواليات املتحـدة   ،اهلند ،النمساالسعودية،  

 تكلَّـم  كمـا    .ي  ، باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب           نيكاراغواممثِّل  والدول األفريقية؛   
 املراقـب  كمـا تكلَّـم  .  واملراقـب عـن االحتـاد األورويب      اليونانل من ممثل    باسم االحتاد األورويب ك   

الرابطة األفريقية الستـشعار البيئـة عـن ُبعـد ومنظمـة       املراقبون عن  كذلك وتكلَّم .لكسمربغعن  
د لـدول مشـال أفريقيـا    واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعـ التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادي      

 والـشبكة  ائيةحـة الفـض  االحتـاد الـدويل للمال    واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية و       ) الكريتيان(
ظمـة  واملن  ووكالـة الفـضاء األوروبيـة      )اإليـسنت (اإلسالمية املشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاء         

 واجمللــس ن بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه  وجــائزة األمــري ســلطا األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت 
  . والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء ومؤسسة العامل اآلمناالستشاري جليل الفضاء

يـه اللجنـة وجلنتاهـا       أبـرز فيهـا الـدور الـذي تؤدِّ          كلمـةً  ، ألقـى الـرئيسُ    ٦٧٥ويف اجللسة     - ١٨
راميـة إىل تـدعيم دور األدوات   الفرعيتان كمحفل فريـد علـى الـصعيد العـاملي لتـشجيع اجلهـود ال         

وشـدَّد  . الفضائية يف خدمة التنمية املستدامة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الـيت تواجههـا البـشرية              
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ــي     ــاون اإلقليم ــدعيم التع ــى احلاجــة إىل ت ــاليميوعل ــاء    األق ــضائية ويف بن ــشطة الف ــدان األن  يف مي
كوميـة الدوليـة املنخرطـة يف       اهليئـات احل  سـائر   القدرات، وإىل ضمان التنسيق الوثيق بني اللجنـة و        

 وردكمـا لفـت االنتبـاه إىل        .  وإرسـاء أهـداف التنميـة املـستدامة        ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      
ــة   ــادات األفريقي ــؤمتر القي ــعم ــوم وتكن   الراب ــسخري عل ــشأن ت ــراض   ب ــضاء ألغ ــا الف ــة  الولوجي تنمي

يعزِّز تقاسم املوارد البشرية واملاديـة املتاحـة يف البلـدان          إرساء إطار للتعاون اإلقليمي      يف املستدامة
مبـدى مالءمـة طرائـق اسـتخدام األدوات الفـضائية،         األفريقية مـن أجـل معاجلـة شـواغلها املتعلقـة            

  .تنمية أفريقيا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياًب والتصدِّي للتحدِّيات املشتركة فيما يتعلق
ــسة   -١٩ ــديرةُ ٦٧٥ويف اجلل ــة     ، ألقــت م ــابع لألمان ــضاء اخلــارجي، الت ــب شــؤون الف  مكت

، مشلـت أنـشطة     عمالأرمة من   نص السنة امل  أثناء ما قام به املكتب      فيها استعرضت   العامة، كلمةً 
واملنظمـات الدوليـة، احلكوميـة منـها وغـري        مع كيانـات األمـم املتحـدة         وتنسيقاًالتوعية وتعاوناً   

وســلَّطت الــضوء أيــضاً علــى الوضــع املــايل الــراهن للمكتــب، وشــدَّدت علــى أمهيــة . احلكوميـة 
ه وأوضـحت أنَّـ   . مج عمـل املكتـب    يف تنفيذ برنـا   الية وغري املالية لضمان النجاح      توافر املوارد امل  

 برسم أهداف جديـدة للتنميـة املـستدامة وبـصوغ خطـة التنميـة العامليـة ملـا                   إذ يقوم العامل حاليا   
أ فرصة فريدة حلشد الـدعم وااللتـزام علـى الـصعيد الـدويل تعزيـزاً لـدور          ، تتهيَّ ٢٠١٥بعد عام   

كـأدوات تتـيح التوصُّـل إىل غايـات         ة مـن الفـضاء      التكنولوجيات الفضائية واملعلومات املـستمدَّ    
  .٢٠١٥وأهداف خطة التنمية ملا بعد عام 

ــةُ، و  - ٢٠  التنفيـــذي ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  املـــديَر، ٦٧٨يف جلـــستها دعـــت اللجنـ
باملخدِّرات واجلرمية واملدير العام ملكتب األمم املتحدة بفيينا، يوري فيدوتوف، إىل إلقـاء كلمـة،           

، قـد  ٢٠١٥ك اجملتمع العاملي صوب خطة التنمية ملا بعـد عـام      نَّه، إذ َيَتحرَّ  فشدَّد يف كلمته على أ    
 مـن   اء اخلـارجي الـسلمية جـزءاً أساسـيا        حان األوان جلعل احلوكمة الشاملة السـتخدامات الفـض        
كمـا أبـرز أنَّ هنـاك حاجـة متزايـدة إىل            . التزامات اجملتمع الدويل العاملية بـشأن التنميـة املـستدامة         

  .وسيلة لتحقيق األهداف اإلمنائيةهي  البنية التحتية للبيانات املكانية بأنعتراف ضمان اال
 ودييغــو ستيــسي رئيــساً هلــا،) اجلزائــر(يق د اللجنــة بانتخــاب عــز الــدين أُوصــورحَّبـت   -٢١

نائبـاً  ) الـصني (وشينمني ما   ) العراق( أَوَّل للرئيس، ومسري حممد رؤوف       نائباً) إكوادور(مورينو  
  .، على التوايل٢٠١٥ و٢٠١٤مقرِّراً لعامي / للرئيسثانياً
، واليتـه ، الـرئيس املنتهيـة      )اليابـان (وأعربت اللجنة عن تقـديرها لياسوشـي هوريكـاوا            -٢٢

، النائب األول للـرئيس املنتهيـة واليتـه، ولبيـوتر فوالنـسكي         )الربتغال(ولفيليبه دوارته شانتوش    
قـوه  ر املنتهية واليتـه، ملـا قـاموا بـه مـن عمـل ممتـاز ومـا حقَّ              املقرِّ/، النائب الثاين للرئيس   )بولندا(

  .من إجنازات أثناء مدة خدمتهم
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  .ورحَّبت اللجنة بتعيني سيمونيتا دي بيبو ملنصب مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  - ٢٣
ورحَّبـــت اللجنـــة ببـــيالروس وغانـــا كعـــضوين جديـــدين يف جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء    -٢٤

كما رحَّبت بالـشبكة اإلسـالمية املـشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا            .  السلمية اخلارجي يف األغراض  
  .الفضاء كأحدث مراقب دائم لدى اللجنة

ــسة         -٢٥ ــسنوية اخلام ــذكرى ال ــا مبناســبة ال ــات املتحــدة عــن هتانيه ــة للوالي وأعربــت اللجن
  .، اليت أنزلت للمرة األوىل بشراً على سطح القمرAppollo IIواألربعني لبعثة 

حلول الـذكرى اخلمـسني لبدايـة التعـاون األورويب يف ميـدان             إىل   هت اللجنة أيضاً  نوَّو  -٢٦
  .الفضاء
إيطاليـا  " التقـدير انعقـاد حلقـة النقـاش اخلاصـة حـول موضـوع                عـني بوالحظت اللجنة     -٢٧

آفاق أنشطة حتليق اإلنسان يف الفضاء وما توفره من فرص ومنـافع للتنميـة املـستدامة                : والفضاء
ــا األ  ــوق كوكبن ــو     "رضف ــا جيورجي ــولَّى إدارهت ــد اإليطــايل وت ــا الوف ــيت نظمه ــشيب، ال  اتشيفيت

ــا( ــا    ). إيطالي ــا(وشــارك يف احللقــة كــل مــن الــسفري فيليبــو فورميت وســيمونيتا دي بيبــو ) إيطالي
، كمـا شـارك فيهـا       )اإليـسا (وسامانتا كريـستوفورييت    ) مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي    (

  .يق وصلة فيديو ساتلية من هيوستون، الواليات املتحدةعن طر) اإليسا(لوكا بارميتانو 
ز فيينـا الـدويل أثنـاء الـدورة         ن ُنظمـا يف مركـ     بت اللجنة مع التقدير باملعرضـني اللـذي       ورحَّ  -٢٨

فقد اشتركت اجلزائر وجنوب أفريقيا يف استـضافة معـرض عـن األنـشطة الفـضائية                . احلالية للجنة 
م االحتـاد الروسـي يف الفتـرة مـن     كما نظَّـ . يونيه/ حزيران٢٠  إىل١١األفريقية ُعقد يف الفترة من     

ــران٢٠ إىل ١١ ــسواتل املالحــة     / حزي ــه معرضــاً عــن النظــام العــاملي ل ــاس(يوني بــت ورحَّ). غلون
، ولوحـة   BRITE، مـن تـشكيلة      LEM منوذجـاً للـساتل      مة مـن بولنـدا، تـضمُّ      اللجنة أيضا هببة مقدَّ   

، لكـي ُتعـرض   yutu Moon Roverمـة مـن الـصني، هـي منـوذج للـساتل       لكوبرنيكوس، وهببـة مقدَّ 
  .مجيعاً يف املعرض الدائم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي مبركز فيينا الدويل

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٢٩
ــدان رابطــة أمــم      "  )أ(   ــد وبل ــصناعة الفــضاء يف تايلن ــة ل ــشطة التجاري مــستقبل األن

  ، قدمه ممثل تايلند؛)"آسيان(سيا جنوب شرق آ
نظرة عامة فيما يتعلق بطلـب      : أنشطة لكسمربغ الفضائية وإطارها التنظيمي    "  )ب(  

  ل لكسمربغ؛مه ممثِّ، قدَّ"االنضمام إىل عضوية جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية
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لتطلُّـع  وا" أبولـو "االحتفـال بـذكرى بعثـة     : مستقبل حتليق اإلنسان يف الفضاء    "  )ج(  
  ل الواليات املتحدة؛مه ممثِّ، قدَّ"إىل املريخ
  اليابان؛قدَّمه ممثِّل ، "إسهام اليابان يف برنامج احملطة الفضائية الدولية"  )د(  
ــع الكــوارث         "  )ه(   ــال من ــدرات يف جم ــاء الق ــيت عمــل لبن ــن حلق ــة م ــائج املتأتي النت

  . العامل اآلمنمه املراقب عن مؤسسة، قدَّ"والتصدي هلا يف أمريكا الوسطى
 الذي انتهى إليه املـؤمتر الـدويل الرابـع والـستون             التقدير النجاحَ  بعنيوالحظت اللجنة     -٣٠

والحظـت  . ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ إىل   ٢٣قد يف بـيجني، مـن       للمالحة الفضائية، الذي عُ   
 حكومـة كنـدا سـوف تستـضيف املـؤمتر اخلـامس والـستني يف تورونتـو، مـن                    اللجنة بارتياح أنَّ  

  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٣سبتمرب إىل / أيلول٢٩
 امللتقــى الــدويل الستكــشاف الفــضاء، الــذي استــضافته  والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ  -٣١

الواليات املتحدة بالتعاون مـع األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية، قـد ُعقـد يف واشـنطن يف                     
  .ول وحضره عدد كبري من الد٢٠١٤يناير /كانون الثاين

    
  اع    تماد تقرير اللجنة- زاي  

، [...]يف جلـستها   يف خمتلف البنود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت        نةُجلالت  ظر ن نأبعد    -٣٢
ــودة يف  ــران[...] املعق ــه /حزي ــضمِّ  ٢٠١٤يوني ــة، مت ــة العام ــا إىل اجلمعي ناً التوصــيات ، تقريره

  .والقرارات املبيَّنة أدناه
    

    ال    فصل الثاين  
    ال    اراتتوصيات والقر  

  س    بل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية- ألف  
، واصـلت اللجنـة نظرهـا علـى وجـه           ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة      ٢١وفقاً للفقرة     -٣٣

األولوية، يف سبل ووسائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية مبـا                     
يز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي ويف الـدور الـذي ميكـن                  فيه النظر يف سبل تعز    

يـه يف تنفيـذ توصـيات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، الـذي            لتكنولوجيا الفضاء أن تؤدِّ   
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠ُعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 
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ــد ممثِّ    -٣٤ ــو وتكلَّــم يف إطــار هــذا البن ــن ل ــة(زويال  االحتــاد الروســي وف ــة-مجهوري ) البوليفاري
وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان ومجهورية كوريا وشيلي ومصر واملكسيك والواليـات املتحـدة            

وتكلَّـم أيـضاً بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول أعـضاء أخـرى،                         . واليابان
قيـة، وممثـل نيكـاراغوا، باسـم جمموعـة دول أمريكـا            وممثل املغرب، باسم جمموعـة الدولـة األفري       

  .ي الالتينية والكاريب
  :واستمعت اللجنة، يف إطار هذا البند، إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣٥

  ل كندا؛مه ممثِّ، قدَّ"٢٠١٤مؤشر أمن الفضاء لعام "  )أ(  
 يف منطقـة    أنشطة امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ           "  )ب(  

  ل اليابان؛مه ممثِّ، قدَّ"آسيا واحمليط اهلادئ يف العقد القادم
  .مه املراقب عن اإليسا، قدَّ" من التعاون األورويب يف ميدان الفضاء سنة٥٠ً"  )ج(  

تيـسُّر إمكانيـة الوصـول إىل الفـضاء اخلـارجي          : وشدَّد بعض الوفود على املبادئ التالية       -٣٦
 املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بـصرف النظـر عـن مـستوى              أمام مجيع الدول على قدم    

تطورها العلمي والتقين واالقتصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر واألجـرام                    
 وسـيلة أخـرى؛ وعـدم       السماوية األخرى، بدعوى السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو بـأيِّ          

لحة فيــه وعــدم اســتغالله إالَّ يف حتــسني الظــروف  عــسكرة الفــضاء اخلــارجي وعــدم وضــع أســ 
املعيــشية وتوطيــد الــسالم علــى كوكــب األرض؛ والتعــاون اإلقليمــي علــى تعزيــز األنــشطة          

  .الفضائية حسبما أقرته اجلمعية العامة وسائر احملافل الدولية
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن مـن املهـم لتعزيـز هـدف التـرويج السـتخدام                      -٣٧
اء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية أن ُيــصان املبــدأ الــوارد يف املــادة الرابعــة مــن معاهــدة   الفــض

املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك                 
  .القمر واألجرام السماوية األخرى

الفــضاء اخلــارجي للجنــة، نظــراً لــضرورة احلفــاظ علــى  نَّــه ينبغــيأوأُبــدي رأي مفــاده   -٣٨
بــــدور حمــــوري يف هــــذا الــــشأن، بتعمــــيم املعلومــــات عــــن  أن تقــــوم لألغــــراض الــــسلمية، 

االســتخدامات الــسلمية للفــضاء اخلــارجي والتــرويج لتلــك االســتخدامات، ومبواصــلة اإلســهام 
يف تدعيم وتكميل املبادئ األخالقية والصكوك القانونية اليت ميكـن أن تكفـل حـصر اسـتخدام                  

  .األغراض السلمية دون سواهاالفضاء اخلارجي يف 
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 من الضروري ضمان تعزيز األمـن يف الفـضاء   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ   -٣٩
  .اخلارجي باستحداث وتنفيذ تدابري لتعزيز الشفافية وبناء الثقة

 هناك أسباباً ذاتية النعدام الثقة يف إمكانـات العمـل الـذي تقـوم               وأبدي رأي مفاده أنَّ     -٤٠
ه ينبغـي لعمـل اللجنـة    نة يف إطار هذا البند ذي األولوية من بنـود جـدول األعمـال، وأنَّـ        به اللج 

  .د معاودة تأكيد الوالء ِلسلمية الفضاء اخلارجيأن يتجاوز جمرَّ
أن تبـدأ بـالنظر يف األسـاس القـانوين ملمارسـة            للجنـة   ينبغـي    هوأُعرب عن رأي مفـاده أنَّـ        -٤١

 طرائق تلك املمارسة، حىت يف حالة افتراضية، وفقـاً مليثـاق األمـم              احلق يف الدفاع عن النفس ويف     
 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة         ٥١ و ٢ املـادتني    املتحدة حسب انطباقـه علـى الفـضاء اخلـارجي؛ وأنَّ          

ينبغي أن ُتحلَّال حتليالً وافياً وأن ُتفسَّرا من حيث صلتهما بأنشطة الفـضاء اخلـارجي، مبـا لـه مـن                     
ي تــضارب املــصاحل إىل نــشوء أوضــاع ظ علــى األمــن وحيــث ميكــن أن يــؤدِّ نظــام معقَّــد للحفــا

، الــذي يــرتبط منطقيــاً بالقيــام باألنــشطة الفــضائية علــى حنــو  مــن شــأن هــذا العمــلحرجــة؛ وأنَّ
م رقـايب بـالغ    يف إرسـاء وصـون نظـا   فاهم وَتـشارك َتأن يساعد الدول على التوصل إىل مسؤول،  

ب صـراعات   ن تـسبِّ  نشوء أوضاع ومـشاكل ميكـن أ       من   افوعلى حنو   ، حيدُّ   القدرة على التواؤم  
  .، أو َيحولُ دون ذلكيف الفضاء اخلارجي

وصَّـلت  َتأمان العمليات الفضائية، إذا مـا        ملناسبة بشأن ا الترتيبات   وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٤٢
 ضـمن إطـار املفهـوم املتمثـل يف ضـمان االسـتدامة الطويلـة                 اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة        إليها

كـون هلـا   يفتـرض أن  ، ُياألمد ألنشطة الفضاء اخلارجي ووفقاً للمبادئ التوجيهيـة اخلاصـة بـذلك         
مـا أُعـرب يف هـذا الـصدد عـن رأي             ك .سود فيهـا االعتبـارات الرباغماتيـة       هتيئة ظروف تـ    دور يف 
يع جوانب مسألة حـق الـدفاع عـن الـنفس يف الفـضاء اخلـارجي بعـني االعتبـار                     أخذ مج  أنَّ مفاده
ل إىل مـستوى أعلـى مـن إدراك وفهـم حقـائق األمـن                التوصُّـ  نمـ  الـدول    يكون مفيداً يف متكـني    س

لتطــورات املــستقبلية يف هــذا اكيفيــة نــشوء  ، وكــذلك إدراك وفهــميف الفــضاء اخلــارجيالراهنــة 
  .امليدان وطبيعة تلك التطورات وآفاقها

ئل املندرجـة يف إطـار هـذا البنـد          ه ينبغي، لـدى معاجلـة املـسا       وأعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٤٣
ــال، أن تتَّ   ــن جــدول األعم ــدرجييا  م ــع هنجــاً ت ــارة     ب ــل إث ــة األق ــسائل التقني ــالنظر يف امل ــدأ ب  وتب

للخــالف، ال أن تــشرع يف تنــاول املــسائل اخلالفيــة الطويلــة األمــد وذات الطــابع الــسياسي        
  .املفرط، مثل نزع السالح يف الفضاء اخلارجي

 الفــضاء اخلــارجي ال يكفــي ملنــع  بــشأند أنَّ النظــام القــانوين القــائم  بعــض الوفــوتورأ  - ٤٤
وأنَّـه يلـزم املـضي يف      ،  ءبيئـة الفـضا   وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال ملعاجلة املـسائل املتعلقـة ب           
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تطوير القـانون الـدويل للفـضاء مـن أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                        
 ة دوليــة قانونيــوكصــكإعــداد د، رأت تلــك الوفــود أنَّ مــن الــضروري ويف هــذا الــصد .الــسلمية
 . لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرتهةملزم

 صوغ معاهدة ملزمة قانوناً بشأن منع نشوء سباق تـسلُّح يف      وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٤٥
ت اجلاريـة حـول املدونـة الدوليـة لقواعـد        الفضاء اخلارجي ينبغي أن جيري دون مـساس باملناقـشا         

  .السلوك يف أنشطة الفضاء اخلارجي
أنَّ احلفــاظ علــى الطــابع الــسلمي لألنــشطة الفــضائية ومنــع وضــع  وأبــدي رأي مفــاده   -٤٦

هيئـات  سـائر   ز تعاوهنـا وتنـسيقها مـع        أسلحة يف الفضاء اخلارجي يقتـضيان مـن اللجنـة أن تعـزِّ            
  .ا، مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالحمنظومة األمم املتحدة وآلياهت

أنـشئت حـصراً لتعزيـز التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام        ما إنَّورأى أحد الوفود أنَّ اللجنة        -٤٧
ج مسائل نـزع الـسالح يف حمافـل        عالَالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنَّ من األنسب أن تُ         

ذلـك  رأى  ويف هذا الـصدد،      . للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح     أخرى، كاللجنة األوىل التابعة   
ه لـيس هنـا      وأنَّـ  ،تـسليح الفـضاء اخلـارجي     بـشأن   خذ اللجنـة أيَّ إجـراءات       ه ال يلزم أن تتَّ    الوفد أنَّ 
 .ش فيها مسألة نزع السالحدة األطراف املناسبة ألن تناقَاآلليات املتعدُِّشحٌّ يف 

ــة   -٤٨ ــا  بارتيـــاح أوالحظـــت اللجنـ ــة اعتمـــدت قرارهـ ــة العامـ ــؤر٦٨/٥٠َّنَّ اجلمعيـ خ  املـ
، وكذلك تقرير فريق اخلرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة             ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٥

  ).A/68/189(الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي 
ــة أنَّ  -٤٩ ــا  والحظــــت اللجنــ ــة، يف قرارهــ ــة العامــ ــا٦٨/٥٠ اجلمعيــ ت ، شــــجَّعت كيانــ

ــسِّ     ــى أن تن ــة عل ــم املتحــدة املعني ــة األم ــها،  ق ومؤســسات منظوم ــى حنــو مناســب فيمــا بين ، عل
  .التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكومينيب خبصوص املسائل املتعلقة

 االحتــاد الروســي والــصني قــد قــدَّما إىل مــؤمتر نــزع الــسالح يف   والحظــت اللجنــة أنَّ  -٥٠
شر األسـلحة يف الفـضاء    ملـشروع اتفاقيـة بـشأن منـع نـ          صـيغة حمدَّثـةً    ٢٠١٤يونيه  /حزيران ١٠

  .اخلارجي وحظر التهديد باستخدام القوة ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي
وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ عمــل مــؤمتر نــزع الــسالح ينبغــي أن حيظــى بــدعم كامــل مــن     -٥١

  .اللجنة
 بعـض الوفـود اللجنـة عـن العمـل املتواصـل علـى وضـع مدونـة قواعـد سـلوك                       وأبلغت  -٥٢

لكـل  ا يتـيح    ممَّـ ،   للجميع افة وشاملة أنشطة الفضاء اخلارجي، بطريقة مفتوحة وشفَّ     بشأن  دولية  
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تلـك  أبلغـت   كمـا   . هبذا الشأن  آرائها وإبداءعملية  الالدول األعضاء املهتمة فرصة املشاركة يف       
يــومي لكــسمربغ مــن املــشاورات املفتوحــة قــد ُعقــدت يف   الثالثــة ولــة اجلالوفــود اللجنــة بــأنَّ  

  .٢٠١٤مايو /أيار ٢٨و ٢٧
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ املـشاورات املتعلقـة باملدونـة الدوليـة لقواعـد                    -٥٣

  .السلوك يف أنشطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُتجرى ضمن إطار األمم املتحدة
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ املبـادرات اجلديـدة يف ميـدان القـانون الـدويل                       -٥٤

ض املبـادئ األساسـية الـيت يقـوم عليهـا النظـام       والسياسات الفضائية الدولية ينبغي أالَّ تقوِّ للفضاء  
  .القانوين احلايل، بل أن ُتثري تلك املبادئ وُتواصل تطويرها

 أفضل سبيل للحفاظ على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض            ورأى بعض الوفود أنَّ     - ٥٥
  . وخصوصاً فيما يتعلق بسالمة املوجودات الفضائية وأمنهاالسلمية هو تعزيز التعاون الدويل،

ي دوراً ملحوظاً يف النـهوض بالتعـاون الفـضائي،           اللجنة تؤدِّ  وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٥٦
 لتعزيـز التعـاون الـدويل      هناك فرصاً ملموسةً   وتوفِّر حمفالً فريداً لتبادل املعلومات بني الدول، وأنَّ       

  .اللجنةمبا يتوافق مع والية 
 هلا، مبا تقوم به من عمـل يف امليـدان العلمـي والـتقين والقـانوين،                 فقت اللجنة على أنَّ   واتَّ  -٥٧

وكذلك بتشجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الـصعيد الـدويل بـشأن خمتلـف املـسائل املتعلقـة               
ــاء مه، دوراً أساســياباستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدا   ــشفافية وبن ــز ال  الثقــة بــني   يف تعزي

  .الدول، وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل واإلقليمي واألقـاليمي يف  دت اللجنة على أنَّ  وشدَّ  -٥٨

ميدان األنشطة الفـضائية مهـا أمـران أساسـيان لتـدعيم االسـتخدامات الـسلمية للفـضاء اخلـارجي              
  .وملساعدة الدول على تطوير قدراهتا الفضائية

ــاح حــدوث تطــوُّ    -٥٩ ــة بارتي ــة  رات مــستمرَّوالحظــت اللجن ة يف عــدد مــن اجلهــود التعاوني
الدولية اليت تبذهلا على الصعيد الدويل واإلقليمي واألقاليمي جهات خمتلفة، منها دول ومنظمات 

  .دولية حكومية وغري حكومية
تـسخري علـوم    املعـين ب   أنَّ مؤمتر القيادات األفريقية اخلامس        التقدير بعنيوالحظت اللجنة     -٦٠

 إىل ٣ مــن يف أكــرا قــد استــضافته حكومــة غانــا وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة
 ت اللجنــة أيــضاًوالحظــ. هــت مبختلــف نتــائج املــؤمتر، كمــا نو٢٠١٣َّديــسمرب /كــانون األول  ٥

  .شؤون الفضاء اخلارجي من دعم ومسامهة يف تنظيم ذلك املؤمترمه مكتب بعني التقدير ما قدَّ
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واســتذكرت اللجنــة إعــالن باتــشوكا الــذي اعتمــده مــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس   -٦١
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٥املعــين بالفــضاء، الــذي ُعقــد يف باتــشوكا، املكــسيك، مــن   

قريـب، وقـام أيـضاً، ضـمن أمـور أخـرى،            ، ووضع سياسة إقليمية فـضائية للمـستقبل ال        ٢٠١٠
ملـؤمتر  ذلك ا تـة لـ   والحظـت اللجنـة أنَّ األمانـة املؤقَّ       . بإنشاء فريق استـشاري مـن خـرباء الفـضاء         

  . ُتواصل تنفيذ إعالن باتشوكا
ــدورة     - ٦٢ ــاح أنَّ ال ــة بارتي   ء للملتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفــضا  العــشرين والحظــت اللجن
 حــول ٢٠١٣ديــسمرب /كــانون األول ٦إىل  ٣مــن هــانوي  يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ُعقــدتيف 

والحظـت اللجنـة     ". سنة مـن التجـارب يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ            ٢٠: ِقَيم من الفضاء  "موضوع  
 /كـانون األول   ٥ إىل   ٢وف ُتعقـد يف طوكيـو مـن         العشرين للملتقى س  احلادية و أيضاً أنَّ الدورة    

  .٢٠١٤ديسمرب 
منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا        االجتماع السابع جمللـس     نَّ  والحظت اللجنة بارتياح أ     -٦٣

مـشاريع  ة   اجمللـس عـدَّ    حيـث أقـرَّ   ،  ٢٠١٣يوليـه   /متـوز  ٥قد ُعقد يف بيجني يوم      واحمليط اهلادئ   
ه علــى عقــد اجتماعــفــق أُقــرت ســابقاً، واتَّم احملــرز يف املــشاريع الــيت  واســتعرض التقــدُّ،جديــدة

 .٢٠١٤عام القادم يف 

ــتونوَّ  -٦٤ ــة به ــة  اللجن ــذي تؤدِّ أمهي ــدور ال ــدِّ   ال ــة واملتع ــات الثنائي ــه االتفاق ــراف ي   دة األط
لـك  ذتكامليـة يف    تعاونيـة و  بعثـات   استكـشاف الفـضاء و    جمال   مشتركة يف  هدافأل لترويجايف  

  .اجملال
وأوصت اللجنة بأن يستمر النظر، على وجه األولوية، يف البند املتعلق بـسبل ووسـائل            -٦٥

 ،دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، أثنـاء دورهتـا الثامنـة واخلمـسني             احلفاظ على استخ  
  .٢٠١٥عام 

  


