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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  واخلمسون ثامنةال الدورة
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

      مشروع التقرير   
      الفصل األول  
    مقدِّمة    

واخلمسـني   الثامنـة قدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتا َع  -١
  .  ٢٠١٥يونيه /حزيران ١٩ إىل ١٠ يف فيينا يف الفترة من

ــة، يف جلســتها    -٢ ــدا   ١٠املعقــودة يف  ٦٩٠وانتخبــت اللجن ــه، روســا أولين حزيران/يوني
فاسكيس أوروسكو (إكوادور)، نائبـةً أوىل لـرئيس اللجنـة لتحـل حمـلَّ دييغـو ستيسـي مورينـو         

  ,٢٠١٥-٢٠١٤(إكوادور)، الذي انُتِخب لتويل ذلك املنصب للفترة 
  :مكتب اللجنة على النحو التايل وكان أعضاء  -٣

 :الرئيس  عز الدين أوصديق (اجلزائر)
 :للرئيساألوىلةالنائب (إكوادور)روسا أوليندا فاسكيس أوروسكو

     :املقرِّر/النائب الثاين للرئيس  )الصني(شينمني ما
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    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  - ألف  
ــة   َع  -٤ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي     قــدت اللجن ــة للجن التابع
 ٢٠١٥ فربايــر/شــباط ١٣ إىل ٢ واخلمســني يف فيينــا مــن الثانيــةاألغــراض الســلمية دورهتــا  يف

 اللجنـــة  وكـــان تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة معروضـــاً علـــى     . برئاســـة إيلـــود بـــوت (هنغاريـــا)   
)A/AC.105/1088(.  
ة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض  قدت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنوَع  -٥

ــا   ــلمية دورهت ــةالس ــن   الرابع ــا م ــل/نيســان ٢٤إىل  ١٣ واخلمســني يف فيين ــة  ٢٠١٥ أبري برئاس
 وكــــان تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة معروضــــاً علــــى اللجنــــة . أُوفــــه شــــروغل (أملانيــــا)-كــــاي

)A/AC.105/1090(.  
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  ا االفتتاحية جدول األعمال التايل:ت اللجنة يف جلستهأقرَّ  -٦

  افتتاح الدورة. -١ 
 إقرار جدول األعمال. -٢ 

  كلمة الرئيس.  -٣ 
  .تبادل عام لآلراء  -٤ 
  بل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُس -٥ 
 مسني.اخلالثانية و تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا -٦ 

  واخلمسني. الرابعةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  -٧ 
 الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨ 

 الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة. -٩ 

 الفضاء واملياه. -١٠ 

 الفضاء وتغيُّر املناخ. -١١ 

 ة األمم املتحدة.استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظوم -١٢ 

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣ 
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  مسائل أخرى. -١٤ 
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة. -١٥ 

    
    العضوية  - جيم  

ــة    -٧ ــة العامــ ــرارات اجلمعيــ ــاً لقــ ــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألــــف (د ١٤٧٢وفقــ )، ١٦-هــ
 ،٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦باء، و ٣٢/١٩٦)، و٢٨- (د  ٣١٨٢و
 ،٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥ومقرَّراهتــــــا ، ٦٩/٨٥و ،٦٨/٧٥و ،٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و
مـن الـدول    فـةً كانت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مؤلَّ       ،٦٧/٥٢٨و
التاليــة: االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األردن، األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا،         ٧٧الـــ

اإلسـالمية)، إيطاليـا،   -انيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهوريةإكوادور، ألب
-، بولنــدا، بوليفيــا (دولــةباكســتان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بــنن، بوركينــا فاســو

بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، تشــاد، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة         القوميــات)، املتعــدِّدة
يكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،       التش

ــا، فرنســا،  الســنغال، الســودان، الســويد، سويســرا، ســرياليون، شــيلي، الصــني،      ــراق، غان الع
البوليفاريـة)، فييـت نـام، كازاخسـتان، الكـامريون، كنـدا، كوبـا،        -ويـال (مجهوريـة  رتالفلبني، ف

ليبيـا، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك،      لكسـمربغ،  لومبيـا، كينيـا، لبنـان،    كوستاريكا، كو
ــا العظمــى و     ــة الســعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــا،   أاململكــة العربي ــدا الشــمالية، منغولي يرلن

النمســا، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، اهلنــد، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
  ونان.اليابان، الي

    
    احلضور  - دال  

ــدول الــ     -٨ ــو ال ــدورة ممثِّل ــة:    ـ[...]حضــر ال ــة األعضــاء يف اللجن ، االحتــاد الروســي التالي
إيــران ، أوكرانيــا، إندونيســيا، أملانيــاألبانيــا، ، إكــوادورأســتراليا، ، ســبانياإ، األردن، األرجنــتني
، بولنـدا ، بوركينا فاسـو ، يكابلج، الربتغال، الربازيل، باكستان، إيطاليا، اإلسالمية)-(مجهورية

مهوريـة  اجل، اجلزائـر ، تونس، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، القوميات) تعدِّدةامل-بوليفيا (دولة
، سـلوفاكيا ، رومانيـا ، جنـوب أفريقيـا  ، مجهوريـة كوريـا  ، اجلمهورية العربية السورية، يةالتشيك

ــراق، الصــني، شــيلي، سويســرا، الســويد، الســودان ــا، الع ــة ، رنســاف، غان ــال (مجهوري -فرتوي
، مصــر، ماليزيــا، غربســمك، للبنــان، كينيــا، كولومبيــا، كوبــا، كنــدا، فييــت نــام ،البوليفاريــة)
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، نيجرييــا، النمســا منغوليــا،، اململكــة املتحــدة، اململكــة العربيــة الســعودية، املكســيكاملغــرب، 
    .يونانال، اليابان، الواليات املتحدةهولندا، ، هنغاريا، اهلند، نيكاراغوا

حزيران/يونيـه، أن تـدعو املـراقبني     ١٠، املعقودة يف ٦٩٠وقرَّرت اللجنة، يف جلستها   -٩
وبنمـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور      أنغـوال وعن إسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة     

، وكــذلك الكرســي الرســويل، بنــاًء علــى  موريتانيــاو الكويــتو قطــرووُعمــان  ســري النكــاو
واخلمسني وإلقاء كلمـة أمامهـا، حسـب االقتضـاء، علـى أالَّ       الثامنةإىل حضور دورهتا طلبهم، 

علـى أيِّ قـرار منـها    ذلـك  يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي      
  وضعية.  البشأن 
دولــة أن تــدعو حزيران/يونيــه،  ١٠املعقــودة يف ، ٦٩١ تهايف جلســ ،قــرَّرت اللجنــةو  -١٠

وإلقـاء كلمـة أمامهـا، حسـب     بناًء على طلبها، إىل حضور دورهتا الثامنـة واخلمسـني   فلسطني، 
ينطـوي ذلـك   االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ        

  .  على أيِّ قرار منها بشأن الوضعية
دعو املراقـب  حزيران/يونيـه، أن تـ   ١٠، املعقودة يف ٦٩٠وقرَّرت اللجنة، يف جلستها   -١١

وإلقاء كلمـة   الدورةإىل حضور ، بناًء على طلبها، عن منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
أمامها، حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ     

  .ينطوي ذلك على أيِّ قرار منها بشأن الوضعية
وجامعـة   عـن االحتـاد األورويب   ني، أن تـدعو املـراقب  انفسـه وقرَّرت اللجنـة، يف اجللسـة     -١٢

، إىل حضور الـدورة وإلقـاء كلمـة أمامهـا، حسـب االقتضـاء،       هماعلى طلب ، بناًءالدول العربية
ينطوي ذلك علـى أيِّ قـرار   يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ  على أالَّ

  .  منها بشأن الوضعية
 ،ون عـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       وحضر الـدورة مراقبـ    -١٣

واالحتـاد  ، ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل،     زع السـالح التـابع لألمانـة العامـة    ومكتب شؤون ن
  الدويل لالتصاالت.  

وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت لديها صـفة مراقـب     -١٤
نة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث    دائم لدى اللج

ــة      ــة، واملنظمــة األوروبي ــة الفضــاء األوروبي ــة يف نصــف الكــرة األرضــية اجلنــويب، ووكال الفلكي
املنظمة الدوليـة  ولسواتل االتصاالت، والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، 



 

V.15-04208 5 
 

A/AC.105/L.299 

ــةلالتصـــاالت ال ــاتلية املتنقلـ ــاتلية و ،سـ ــاالت السـ ــة لالتصـ ــة الدوليـ ــز اإلقليمـــي ، املنظمـ واملركـ
  د لدول مشال أفريقيا.  ْعلالستشعار عن ُب

وحضــر الــدورة أيضــاً مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة    -١٥
لدوليــة للمالحــة واألكادمييــة ا ،مراقــب دائــم لــدى اللجنــة: املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء

واملعهـد  ، املعهد الدويل لتحليـل الـنظم التطبيقـي   و ،، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائيةالفضائية
د، وجـائزة  عْـ الدويل لقـانون الفضـاء، واجلمعيـة الدوليـة للمسـح التصـويري واالستشـعار عـن بُ        

لـس االستشـاري جليـل    األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، ومؤسسة العامل اآلمن، واجمل
  .ورابطة أسبوع الفضاء العاملي ،الفضاء
ــة    -١٦ ــرد يف الوثيق ــدول األعضــاء يف اللجنــة      A/AC.105/2015/INF/1وت ــي ال ــة مبمثِّل قائم

الــذين حضــروا  ،والــدول غــري األعضــاء فيهــا وهيئــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات    
 الدورة.  

    
    الكلمات العامة  - هاء  

االحتــاد  :لــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة    أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثِّ   تكلَّــم   -١٧
، باكســتان، اإلســالمية)-إيــران (مجهوريــة، إندونيســيا، أملانيــا، كــوادوراألرجنــتني، إ، الروســي

، مجهوريــة كوريــاية، مهوريــة التشــيكاجل، اجلزائــر، تــونس، تايلنــد، بولنــدا، الربتغــالالربازيــل، 
، البوليفاريــة)-فرتويـال (مجهوريـة  ، فرنســا، الصـني ، شـيلي سويســرا، ، رومانيـا ، يـا جنـوب أفريق 
، هنغاريــا، اهلنــد، النمســا، منغوليــا، املكســيك، مصــر، كوســتاريكا، كوبــا، كنــدالكســمربغ، 

والصـني، وممثـل بنمـا     ٧٧ـممثل شيلي نيابة عن جمموعة الـ كما تكلَّم  .اليابان، الواليات املتحدة
املراقــب عــن وســمربغ، كممثــل ل وتكلَّــمدول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب.  نيابــة عــن جمموعــة  

اإلمـارات  و إسـرائيل املراقبـون عـن   وتكلَّـم أيضـاً   االحتاد األورويب، نيابة عـن االحتـاد األورويب.   
منظمـة التعـاون   وعمـان. وتكلَّـم أيضـاً املراقبـون عـن       سلفادوروسري النكا وال العربية املتحدة

 ،د لـدول مشـال أفريقيـا   عْـ قليمـي لالستشـعار عـن بُ   إلاملركـز ا و واحملـيط اهلـادئ،  الفضائي آلسـيا  
والشـبكة اإلسـالمية   ، االحتاد الدويل للمالحة الفضـائية و ،األكادميية الدولية للمالحة الفضائيةو

، املرصـد اجلنـويب األورويب  و ووكالـة الفضـاء األوروبيـة،    املشتركة لعلوم وتكنولوجيـا الفضـاء،  
ــد األو ــاءاملعهـ ــاالت ، وورويب لسياســـات الفضـ ــواتل االتصـ ــة لسـ ــة األوروبيـ واجمللـــس ، املنظمـ

  .مؤسسة العامل اآلمنو ،االستشاري جليل الفضاء
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أبـرز فيهـا الـدور الـذي تؤدِّيـه اللجنـة وجلنتاهـا         ، ألقى الرئيس كلمة٦٩٠ًويف اجللسة   -١٨
هوض بالتنميــة قــدرات الــدول علــى النــ   فريــد مــن نوعــه لتعزيــز    عــاملي الفرعيتــان كمحفــل  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل اسـتخدام األدوات الفضـائية. وشـدَّد علـى احلاجـة      
إىل: (أ) تعزيز املشاركة النشـيطة يف اللجنـة مـن جانـب مجيـع الـدول األعضـاء فيهـا مـن مجيـع           

(ب) تطـوير  املناطق اجلغرافية، وتشجيع احلوار مع املنظمات اليت تتمتـع لـديها بصـفة املراقـب؛     
الــدور الــذي تضــطلع بــه اللجنــة باعتبارهــا احملفــل العــاملي احلكــومي الــدويل األساســي للتعــاون 

مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التـابع لألمانـة      الدويل يف األنشطة الفضائية؛ (ج) تعزيز دور 
لعالقـات  يف تقدمي الدعم من أجل تنفيذ األنشطة الفضائية على حنو مـنظَّم؛ (د) تعزيـز ا   العامة،

بني اللجنة وآليات التنسيق على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، كوسيلة ملساعدة اللجنـة علـى   
  لصاحل البشرية مجعاء.   املسرية حنو حوكمة الفضاء عاملياقيادة 
استعرضـت   ، ألقت مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي كلمـةً      نفسهاويف اجللسة   -١٩

السنة املاضية من أعمال، مشلت أنشطة التوعيـة والتعـاون والتنسـيق    فيها ما قام به املكتب أثناء 
مــع كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة. 

دت علـى أمهيـة تـوافر    للمكتـب، وشـدَّ   غـري املـؤايت   طت الضوء علـى الوضـع املـايل الـراهن    وسلَّ
يتطلـب الوضـع    ، حيـث ضمان النجاح يف تنفيذ برنامج عمل املكتباملوارد املالية وغري املالية ل

الـدول األعضـاء إىل النظـر يف تزويـد      معاجلةَ النقص يف املوارد البشرية. ودعـت مـديرة املكتـب   
املكتب مبوارد نقدية وعينية خارجة عـن امليزانيـة إضـافة إىل ميزانيتـه العاديـة. وسـلَّطت الضـوء        

ليات األمــني العــام مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة يف أداء مســؤو علــى دور املكتــب
ــد بالفضــاء اخلــارجي  مبقتضــى  ألجســام الفضــائية املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  اســجل ، وتعهُّ

. فالسـجل هـو   تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيااللتزامات اليت تنص عليها اتفاقية 
. وأشـارت  افية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     الشـف اآللية الرئيسـية لالتفاقيـة إلرسـاء    

أيضــاً إىل األعمــال الــيت يضــطلع هبــا املكتــب لتنســيق األنشــطة بــني هيئــات األمــم املتحــدة يف     
جماالت التنمية املستدامة والصحة العاملية واملسـائل الناشـئة يف جمـال النقـل الفضـائي التجـاري،       

ة، باعتبارها أمثلة على التنفيـذ النـاجح لواليـة املكتـب     وجوانب التنظيم الرقايب للسواتل الصغري
  .االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجياملتمثلة يف قيادة 

، يــوري فيــدوتوف، املــدير العــام ملكتــب األمــم      ٦٩٣ تهايف جلســ ،دعــت اللجنــة و  -٢٠
عـين باملخـدِّرات واجلرميـة، إىل إلقـاء     املتحـدة امل  املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم    واملتحدة يف فيينا 

ــى   .كلمــة ــه عل ــة     فشــدَّد يف كلمت ــيت تواجــه البشــرية والتنمي ــدابري التصــدي للتحــديات ال أنَّ ت
محايـة  املستدامة على كوكب األرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً جبدول أعمال اللجنـة، مبـا يف ذلـك    
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كمـا شـدَّد علـى      األمـد البعيـد،  البيئة الفضائية، وضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     
األمهية املطردة اليت يوليها اجملتمع الـدويل لتعزيـز التعـاون الـدويل بشـأن هـذه املسـائل. فاللجنـة         
ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يؤديان دوراً هامـا يف هـذا الصـدد. وأعـرب املـدير العـام عـن        

اللجنـة باعتبارهـا حمفـالً عامليـا     التزامه بدعم مديرة مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف ترسـيخ     
فريداً من نوعه. وشدَّد على أنَّ دعم تنفيذ خطة التنمية يستلزم أدوات فعالة وابتكارية، ومنـها  

  األدوات اليت توفِّرها التطبيقات العلمية والتكنولوجية الفضائية.
األغـراض  بانضمام لكسمربغ إىل جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف    بت اللجنة ورحَّ  -٢١

باعتبارهـا   لرابطـة األفريقيـة الستشـعار البيئـة عـن بعـد      السلمية كعضـو جديـد فيهـا. وُرحِّـب با    
  .أحدث مراقب دائم لدى اللجنة

وهنأت اللجنـة الواليـات املتحـدة مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين لبعثـة            -٢٢
  .مقراب هبل الفضائي

ــةشـــرَّف و  -٢٣ ــور  اللجنـ ــاد الروســـي) وفألكســـاي أ. ليونـــحضـ ــاء (االحتـ ، رائـــد الفضـ
السوفيييت، الذي أدىل بكلمة أمام اللجنة مبناسبة الـذكرى السـنوية اخلمسـني لسـري اإلنسـان يف      

  الفضاء للمرة األوىل.
 ملـؤمتر يوافق أيضاً الذكرى السـنوية العاشـرة    ٢٠١٥ارتياح أنَّ عام باللجنة  والحظت  -٢٤

، وهـو  لـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة      القيادات األفريقية املعين بتسخري ع
ــا       ــوم والتكنولوجي ــة بشــأن اســتخدام العل ــدول األفريقي ــرويج للتعــاون بــني ال مــؤمتر إقليمــي للت

  الفضائية لدعم التنمية يف أفريقيا.  
إلنشاء اللجنة الدوليـة  أيضاً حلول الذكرى السنوية العاشرة والحظت اللجنة بارتياح   -٢٥
، وأثنت على مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ملـا اضـطلع      ية بالنُّظُم العاملية لسواتل املالحةاملعن

  به من عمل ممتاز بصفته األمانة التنفيذية لتلك اللجنة منذ إنشائها.
والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ املكتب طور وشغَّل موقعه اجلديد، الـذي ُصـمِّم لتـوفري      -٢٦

ء وللتوعيـة بعمـل املكتـب، حيـث أُدخلـت حتسـينات كـبرية علـى         خدمات أفضل للدول األعضـا 
  الوسائط. متعدِّدةتصميمه وإمكانية التنقل فيه والوصول إىل ما يتضمنه من معلومات وإضافات 

ووقفت اللجنة دقيقة صمت حداداً علـى وفـاة يـوري كولوسـوف (االحتـاد الروسـي)         -٢٧
ــايو  ــد أنب، ٢٠١٥يف أيار/م ــرة طوي    ع ــدى فت ــى م ــان عل ــة ك ــدى ل ــدوباً ل ــة و من ــاهم اللجن س

    الدويل. لفضاءايف تطوير قانون بإخالص 
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  عقد األحداث التالية على هامش الدورة: والحظت اللجنة مع التقدير  -٢٨
  حلقة نقاش بشأن السواتل وتغيُّر املناخ، نظَّمتها فرنسا؛  (أ)  
ألقتـها   عاماً من االكتشـافات الكونيـة"، حماضـرة    ٢٥"مقراب هبل الفضائي،   (ب)  

، يف متحـف التـاريخ   قـراب هبـل الفضـائي   جينيفر وايزمان، وهي من كبار العلماء املختصـني مب 
  الطبيعي يف فيينا؛

مداخلة خاصة لساندرا مـاغنوس، رائـدة الفضـاء مـن الواليـات املتحـدة، عـن          (ج)  
  موضوع النساء والفتيات يف الفضاء، التكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛

ــق    معــرض رســو   (د)   م عــن أنشــطة الصــني يف جمــال استكشــاف الفضــاء: "التحلي
  بأجنحة الفن"؛

بعنـوان "السياسـات    املعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء   حدث مسائي نظَّمـه    (هـ)  
يف الواليات املتحدة وأوروبا يف جمال البيانات اجلغرافية املكانيـة: التحـديات وسياسـة البيانـات     

  املفتوحة".
  ىل العروض اإليضاحية التالية:واستمعت اللجنة إ  -٢٩

) بـني األمـم   Kibo-CUBE( ‘كيـوب -كيبو‘"استهالل برنامج التعاون اجلديد   (أ)  
يف املـدار انطالقـاً مـن املرفـق النمـوذجي اليابـاين        ‘كيوبسات‘دعوة إىل وضع  املتحدة واليابان:

  يف حمطة الفضاء الدولية"، قدَّمه ممثل اليابان؛‘ كيبو‘
ــة"،  ٢٥: الفضــائيمقــراب هبــل "  (ب)   قدَّمــه ممثــل  عامــاً مــن االكتشــافات الكوني

  الواليات املتحدة؛
"األكادميية الوطنية للعلـوم يف الواليـات املتحـدة وسياسـتها الفضـائية ودورهـا         (ج)  

  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛االستشاري يف وضع الربامج"، 
ــطرابات   (د)   ــأين "اضـ ــوي املتـ ــالت  الغـــالف اجلـ ــة بـ ــري  املعاَينـ ــلوك غـ ــع السـ زامن مـ

  االعتيادي للحيوانات قبل تزايد النشاط السيزمي"، قدَّمه ممثل الربازيل؛
  "تطور التكنولوجيا الفضائية التايلندية"، قدَّمه ممثل تايلند؛  (هـ)  
  "البعثة القمرية األوىل"، قدَّمه ممثل اململكة املتحدة؛  (و)  
  عن رابطة أسبوع الفضاء العاملي؛ "أسبوع الفضاء العاملي"، قدَّمه املراقب  (ز)  
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مــؤمتر األمــم : أفــاق األجيــال املقبلــة منــذ  اجمللــس االستشــاري جليــل الفضــاء "  (ح)  
حــىت  املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

  اآلن"، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
ــا الشــعبية     وأُعــرِب عــن رأ   -٣٠ ــة كوري ــاده أنَّ أيَّ أنشــطة إطــالق تقــوم هبــا مجهوري ي مف

ــا الصــواريخ البالســتية وأيَّ أنشــطة تتصــل بربناجمهــا اخلــاص      ــة باســتخدام تكنولوجي الدميقراطي
 ١٧١٨، مبـا يف ذلـك قـرارات جملـس األمـن      بالصواريخ البالستية متثـل انتـهاكاً للقـانون الـدويل    

). وذكــــر الوفــــد الــــذي ٢٠١٣( ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦(
أعــرب عــن هــذا الــرأي أيضــاً أنَّ األفعــال غــري املشــروعة ال ميكــن أن تنشــئ حقوقــاً. ويف هــذا  

وجَّهــة إىل الصــدد، ُشــدِّد علــى موقــف األمــني العــام لألمــم املتحــدة، املعــرب عنــه يف رســالته امل
والـــيت ُيشـــار فيهـــا إىل أنَّ إجـــراء  )١(،٢٠١٣شـــباط/فرباير  ٢٢رئـــيس جملـــس األمـــن بتـــاريخ 

التسجيل هو إجراء تقين مبقتضى اتفاقيـة التسـجيل وال يضـفي صـفة قانونيـة أو مشـروعة علـى        
. ورأى ذلـك الوفـد أنَّ مـن    ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٢عملية اإلطالق الـيت جـرت يف   

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أساءت استغالل وظيفة التسـجيل يف األمـم    املؤسف أنَّ
املتحدة مبقتضى اتفاقية التسجيل للسعي إىل إضفاء املشروعية على برناجمها املتعلـق بالصـواريخ   
البالستية على أنه نشاط فضائي سلمي، من خـالل أمـور منـها اإلبـالغ جبهـة االتصـال الوطنيـة        

ي اإلدارة الوطنيـــة لتطـــوير أنشـــطة الفضـــاء اجلـــوي، وهـــو اســـم مســـتعار للجنـــة  لـــديها، وهـــ
لــدى جلنـة جملـس األمــن    اجلـزاءات وهـي هيئـة مدرجــة يف قائمـة    الكوريــة،  تكنولوجيـا الفضـاء  

  ).٢٠٠٦( ١٧١٨املنشأة مبوجب القرار 
 مشـروع مدونـة  وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ املفاوضات اليت أُجريـت حـىت اآلن بشـأن      -٣١

الذي اقترحه االحتاد األورويب مل تكن مثمـرة،   قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي
التـابع   باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد   بل أضرت بعمل الفريق العامل املعين 

تنـاول  للجنة الفرعية العلمية والتقنية. ورأى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أيضاً أنه ينبغـي  
اللوائح التنظيمية املعيارية اليت تؤثر على جمموعة واسعة من املسـائل املتعلقـة بسـالمة العمليـات     
الفضائية من خالل املمارسات الراسخة يف إطار جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض    

  السلمية وهيئتيها الفرعيتني.
ــة قواعــد ا    -٣٢ ــادئ  وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ مشــروع مدون ــة يــروِّج ملب لســلوك الدولي

ختالف القواعد األساسية للقانون الدويل، مثل اإلجراءات غري املـأذون هبـا والـيت تتعـدى نطـاق      
───────────────── 

  )١( S/2013/108. 
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خـذ ضـد األجسـام الفضـائية األجنبيـة ألسـباب غـري حمـدَّدة. وقـد          تَّالواليات القضائية للدول وُت
ب منــط الســلوك املؤسســي اتضــح أنَّ عمليــة التشــاور بشــأن مشــروع املدونــة غــري ناجحــة بســب

الذي انتهجه واضعو هذه الوثيقة واملنضمون إليهم، والذين أبدوا ممانعة للعمل بروح الشـراكة  
يف االعتبـار وتبديـد    يناملـدعو واإلدارة املسؤولة لعملية التشاور وألخـذ مالحظـات املشـاركني    

وقـف بشـأن احلـق يف    أيضاً أنه قبل اختاذ م الذي أعرب عن ذلك الرأي شواغلهم. ورأى الوفد
الدفاع عن النفس يف أي آلية تنظيم رقايب دولية، من املهم التوصُّل إىل تفاهم مشترك يف إطـار  
اللجنــة بشــأن األســاس القــانوين هلــذا احلــق وطرائــق ممارســته، مــن حيــث تطبيقــه علــى الفضــاء  

، الـيت تركِّـز   اخلارجي، وأنَّ من شأن االعتماد املستقل ملشروع مدونـة قواعـد السـلوك الدوليـة    
على املسائل املتعلقة بالرتاعات يف الفضاء اخلـارجي، أن يعـين إعـادة صـياغة السياسـة الفضـائية       

  وإرساء توجُّه سليب طويل األمد يف التنظيم الرقايب لسالمة األنشطة الفضائية وأمنها.
ــة قواعــد الســلوك     وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ   -٣٣ ــة التفــاوض علــى مشــروع مدون عملي
لدولية ينبغي أن تتواصل على حنـو شـفاف وشـامل للجميـع ليتسـىن انضـمام أكـرب عـدد ممكـن          ا

أنَّ مشـروع هـذه املدونـة    الـذي أعـرب عـن ذلـك الـرأي      من اجلهات املعنية إليها. ورأى الوفد 
ينبغي أن يشمل مجيع األنشطة الفضـائية، املدنيـة والعسـكرية، كمـا ينبغـي إرسـاء صـالت بـني         

بالفضاء واألوساط املعنية برتع السالح، بغية تذليل ما تواجهـه هـذه األوسـاط    األوساط املعنية 
  وأمنها. من حتديات هتدِّد سالمة األنشطة الفضائية

    
    اعتماد تقرير اللجنة  - واو  

، بعــد ٢٠١٥حزيران/يونيــه  [...]، املعقــودة يف [...]اعتمــدت اللجنــة، يف جلســتها   -٣٤
ــود املعروضــة    ــدَّ النظــر يف خمتلــف البن ــذي يتضــمَّ  عليهــا، تقريرهــا املق ــة ال ــة العام ن م إىل اجلمعي
  التوصيات والقرارات الواردة أدناه.

    
      الفصل الثاين   
      التوصيات والقرارات    

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ألف  
لت اللجنة نظرها، على سـبيل  ، واص٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ١٤وفقاً للفقرة   -٣٥

مبـا  األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،      
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النظر يف سبل تعزيز التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور الـذي ميكـن          يشمل
ــذ التوصــيات املنبثقــة مــن مــؤمتر األ     ــه يف تنفي ــا الفضــاء أن تؤدي ــة  لتكنولوجي مــم املتحــدة للتنمي

  .املستدامة
املنظـور األوسـع نطاقـاً لألمـن     مـن القـرار نفسـه، نظـرت اللجنـة يف       ١٥ووفقاً للفقـرة    -٣٦

الفضـائية بأمـان    الفضائي وما يرتبط بذلك من أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة      
ــروح املســؤولية  ــر فريــق اخلــرباء احلكــو   ، ويف وب ــواردة يف تقري ــدابري  التوصــيات ال ميني املعــين بت

ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي،     ــاء الثق ــا    الســتبانةالشــفافية وبن ــيت ميكــن تكييفه التوصــيات ال
ة أنشـطة الفضـاء   الفضـائية واسـتدام   العمليـات فادة منها قدر اإلمكـان يف كفالـة سـالمة    ستواال

  .بشكل عام البعيد األمديف  اخلارجي
ــو   -٣٧ ــاد الروســـي وأدىل ممثِّلـ ــيا إندواالحتـ ــل وونيسـ ــا والربازيـ ــة كوريـ ــرا مجهوريـ وسويسـ
يف إطـار هـذا    اليابان بكلمـات والواليات املتحدة وكولومبيا والبوليفارية) -فرتويال (مجهوريةو

وممثـل  البند. وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم بشأن هذا البند أيضاً ممثِّلـو دول أعضـاء أخـرى،    
أمريكــا الالتينيــة وممثــل بنمــا نيابــةً عــن جمموعــة دول والصــني  ٧٧شــيلي نيابــةً عــن جمموعــة الـــ

  ي. والكاريب
  :يف إطار هذا البند نيالتالي نياإليضاحي العرضنيواستمعت اللجنة إىل   -٣٨

  ؛إيطاليال ، قدَّمه ممثِّ"مسامهة إيطاليا يف استكشاف الفضاء"  (أ)  
  كندا.، قدَّمه ممثِّل "مؤشر األمن الفضائي"  (ب)  

  :اللجنةعلى  ائق التالية معروضةالوثوكانت   -٣٩
توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري       بعنـوان " مذكِّرة مـن األمانـة     (أ)  

الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي: آراء الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضـاء  
 )؛Add.2و Add.1و A/AC.105/1080" (اخلارجي يف األغراض السلمية

التوصُّــل إىل تفســري موحَّــد بعنــوان " ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي  (ب)  
ــى الفضــاء         ــه عل ــم املتحــدة، مــن حيــث تطبيق ــاق األم ــاً مليث ــنفس وفق ــدفاع عــن ال للحــقِّ يف ال
اخلــارجي، باعتبــار ذلــك وســيلة للحفــاظ علــى بقــاء الفضــاء اخلــارجي بيئــة آمنــة وخاليــة مــن    

  ).A/AC.105/L.294" (أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدزاعات ولتعزيز استدامة  الن
ب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنـة أن تبـدأ بـالنظر يف األسـاس القـانوين ملمارسـة       وأُعرِ  -٤٠
يف الدفاع عن النفس، يف حاالت افتراضية، ويف طرائق تلك املمارسة، وفقاً مليثـاق األمـم    احلق
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مـن   ٥١و ٢اخلارجي؛ وأنه ينبغـي حتليـل وتفسـري املـادتني      املتحدة حسب انطباقه على الفضاء
ميثاق األمم املتحدة حتليالً وتفسرياً وافيني من حيث صلتهما بأنشطة الفضاء اخلـارجي، مبـا لـه    
من نظام معقَّد للحفاظ على األمن وحيث ميكن أن يؤدِّي تضارب املصـاحل إىل نشـوء أوضـاع    

يـرتبط منطقيـا بالقيـام باألنشـطة الفضـائية بـروح مـن        حرجة؛ وأنَّ من شأن هذا العمل، الـذي  
وضـع وتعهُّـد نظـام    فيمـا يتعلـق ب  املسؤولية، أن يساعد الدول على التوصل إىل َتفاهم وَتشـاُرك  

رقايب بالغ القدرة على التكيُّف، يؤدِّي دوره كما جيب يف احلـدِّ مـن نشـوء أوضـاع ومشـاكل      
  ي، أو َيحولُ دون ذلك.ميكن أن تسبِّب نزاعات يف الفضاء اخلارج

نظــــر اللجنــــة يف املســــائل احملــــدَّدة بدقــــة يف الوثيقــــة  وأُعــــرب عــــن رأي مفــــاده أنَّ  -٤١
A/AC.105/L.294     ســوف يســاعد علــى حتســني إدراك اإلجــراءات املتــوخى اختاذهــا للتصــدي

 للحاالت اليت يقع فيها نزاع (أو تعارض يف املصاحل) يف الفضـاء اخلـارجي، األمـر الـذي يتسـم     
باألمهية بالنظر إىل التوجُّه يف عمليـات التنظـيم الرقـايب للفضـاء، حسـبما ُيستشـف مـن الوثـائق         
الوطنية لبعض الدول، إىل الردِّ على هذه الرتاعات باختاذ إجراءات فوريـة، عوضـاً عـن اللجـوء     
 إىل آليات التشاور التقليدية. فمفهـوم الـدفاع االسـتباقي يف الفضـاء اخلـارجي، حسـب تعريفـه       
يف بعض االستراتيجيات الوطنية، مل حيظ بالتأييد يف أحكام ميثاق األمم املتحـدة. ورأى الوفـد   

ــة إىل       ــه ميكــن، يف حــال توصُّــل اللجن ــرأي أيضــاً أنَّ تفــاهم وموقــف الــذي أعــرب عــن هــذا ال
بشأن املسائل املتعلقة باحلق يف الدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي، تقـدمي هـذا       مشتركني 

  م واملوقف إىل اجلمعية العامة وجملس األمن.التفاه
وأعاد بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف       -٤٢

دت هــذه الوفــود علــى املبــادئ التاليــة: تيسُّــر إمكانيــة الوصــول إىل    األغــراض الســلمية، وشــدَّ 
ون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة      علـى قـدم املسـاواة ود    البلـدان الفضاء اخلارجي أمام مجيع 

تطورها العلمي والـتقين واالقتصـادي، وكـذلك اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اسـتخداماً منصـفاً         
ورشــيداً لصــاحل البشــرية مجعــاء؛ وعــدم متلُّــك الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام 

لة أخـرى؛ وعــدم  السـماوية األخـرى بـدعوى السـيادة أو االســتخدام أو االحـتالل أو أي وسـي      
نوع كانـت،   م لوضع أسلحة من أيِّستخَدأن ُي عسكرة الفضاء اخلارجي، الذي ال ينبغي أبداً

وعدم استغالله إال يف حتسني ظروف العيش وتوطيد السالم بني سكان كوكبنـا باعتبـاره تراثـا    
دويل ون الـ والتعـا واملسؤولية الدولية للدول عـن أنشـطتها الفضـائية الوطنيـة؛     مشتركا للبشرية؛ 

  ، حسبما ترسخه اجلمعية العامة واحملافل الدولية األخرى.على تطوير األنشطة الفضائية
ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بأمـان      يلـزم  رأي مفاده أنـه  وأعرب بعض الوفود عن   -٤٣

د اللجنـة بإرشـادات جديـدة، علـى حنـو      وبروح املسؤولية، واستبانة أدوات فعالة ميكـن أن تـزوِّ  
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باسـتحداث وتنفيـذ تـدابري لكفالـة      ودون مساس بوالية هيئات حكوميـة دوليـة أخـرى،   عملي 
  .الشفافية وبناء الثقة

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ تزايد عدد األجسـام يف مـدار األرض، وتنـوع املوجـودات       -٤٤
ــام          ــر االصــطدام باحلط ــاقم خط ــدة، وتف ــدرات جدي ــوير ق ــة يف الفضــاء، وتط ــات العامل واجله

وكــذلك اخلطــر املتــأيت عــن احتمــال اســتخدام القــوة يف الفضــاء، هــي أمــور تطــرح   الفضــائي،
  حتديات جديدة أمام استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

أنَّ النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلـارجي   عن رأي مفاده بعض الوفودوأعرب   -٤٥
ملعاجلة املسائل املتعلقـة ببيئـة الفضـاء، وأنـه      ال يكفي ملنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال

لفضاء الدويل من أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي       ايلزم املضي يف تطوير قانون 
يف األغراض السلمية. ورأت تلك الوفود أنَّ من الضروري إعداد صكوك قانونية دولية ملزمـة  

  ومنع عسكرته. لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ــود عــن     -٤٦ ــى الطــابع الســلمي لألنشــطة     رأي وأعــرب بعــض الوف ــاظ عل ــاده أنَّ احلف مف

الفضــائية ومنــع وضــع أســلحة يف الفضــاء اخلــارجي يقتضــيان مــن اللجنــة أن تعــزِّز تعاوهنــا          
وتنسيقها مع سائر هيئات منظومة األمـم املتحـدة وآلياهتـا، مثـل اللجنـة األوىل للجمعيـة العامـة        

  ر نزع السالح.ومؤمت
أنَّ اللجنــة إمنــا أُنشــئت حصــراً لتعزيــز التعــاون الــدويل علــى   وأُعــرِب عــن رأي مفــاده  -٤٧

وأنَّ مــن األنســب أن ُتعــالَج مســائل نـــزع   ،اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 
السالح يف حمافل أخرى، كاللجنة األوىل ومؤمتر نزع السالح. كمـا رأى الوفـد الـذي أعـرب     
ــق بتســليح الفضــاء          ــا يتعل ــة أيَّ إجــراءات فيم ــه ال داعــي ألن تتَّخــذ اللجن ــرأي أن ــذا ال عــن ه

يف  شنـاقَ ُياألطـراف املناسـبة الـيت ميكـن أن      هنـاك العديـد مـن اآلليـات املتعـدِّدة      اخلارجي، وأنَّ
  موضوع نزع السالح. إطارها
كــانون  ٥املــؤرَّخ  ٦٨/٥٠والحظــت اللجنــة بارتيــاح اعتمــاد اجلمعيــة العامــة قرارهــا   -٤٨

تـدابري الشـفافية   بتقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين      ب أخذت علماً، و٢٠١٣األول/ديسمرب 
آراء ، وكذلك مبذكرة األمانة الـيت تتضـمن   )A/68/189وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

يني املعـين بتـدابري   فريق اخلـرباء احلكـوم  بشأن التوصيات الصادرة عن لجنة الالدول األعضاء يف 
  ).Add.2و Add.1و A/AC.105/1080( الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت     مؤمتر املندوبني املفوضنيوأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ توصُّل   - ٤٩
ذ تـدابري لتحقيـق   إىل توافق يف اآلراء بشأن قرار يتعلق بتعزيـز دور االحتـاد يف اختـا    ٢٠١٤يف عام 
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فريــق الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي جــاء نتيجــة للتنفيــذ النــاجح لتوصــيات    
  .اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

 تــدابرياللجنــة ميكــن أن تــؤدي دوراً يف اســتعراض تنفيــذ   وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ  -٥٠
ــدِّدة   حمــدَّدة ــة ومتع ــة وإقليمي ــة وثنائي ــة   األ أحادي ــاء الثق يف الفضــاء  طــراف بشــأن الشــفافية وبن

  اخلارجي، ويف مناقشة تدابري جديدة يف هذا اجملال.
والحظت اللجنة بارتياح حدوث تطورات متواصلة يف عـدد مـن جهـود التعـاون الـيت        -٥١

منـــها دول وواإلقليمـــي واألقـــاليمي، تبـــذهلا خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة علـــى الصـــعيد الـــدويل  
، وشـدَّدت علـى األمهيـة الكـبرية هلـذا      دولية ومنظمات دولية غري حكوميـة  ومنظمات حكومية

ــدول علــى تطــوير     التعــاون يف  تــدعيم االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلــارجي ومســاعدة ال
يـه االتفاقـات الثنائيـة    الـدور املهـم الـذي تؤدِّ   باللجنة  يف هذا الصدد، نوَّهتو قدراهتا الفضائية.

واملتعدِّدة األطراف يف تعزيز أهداف استكشاف الفضاء املشتركة وبعثـات استكشـاف الفضـاء    
  التعاونية والتكميلية.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ األمم املتحـدة تـؤدي دوراً أساسـيا يف تعزيـز       -٥٢
تكنولوجيـا العلميـة والفضـائية، ويف تعظـيم     وتطوير التعاون بني البلـدان، وال سـيما يف جمـال ال   

املوارد الفضائية وتسخريها لتحقيق ازدهار الفضاء اخلارجي وأمنه واسـتدامته لصـاحل اجلميـع.    
ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي أنَّ التعاون الراسخ ينبغي أن يعـزز تبـادل املعلومـات    

اقة والشــراكة علــى قــدم املســاواة واالحتــرام والتعـاون الــتقين بــني البلــدان، وفقــاً ملبــادئ الصـد  
  املتبادل.

املعــين بتســخري  الســادسوالحظــت اللجنــة بعــني التقــدير أنَّ مــؤمتر القيــادات األفريقيــة   -٥٣
وسـوف ُيعقـد يف    مصـر علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املسـتدامة سـوف تستضـيفه    

  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ، يف القاهرة
ت اللجنـة إىل إعـالن باتشـوكا الـذي اعتمـده مـؤمتر القـارة األمريكيـة السـادس          وأشار  -٥٤

ــن      ــرة مـ ــيك يف الفتـ ــوكا باملكسـ ــد يف باتشـ ــذي ُعقـ ــاء، الـ ــين بالفضـ ــرين  ١٩إىل  ١٥املعـ تشـ
وضع سياسةً فضائيةً إقليميةً للمسـتقبل القريـب، وقـام أيضـاً، يف مجلـة      ، و٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

شـاري مـن خـرباء الفضـاء. والحظـت اللجنـة أنَّ األمانـة املؤقَّتـة         أمور أخرى، بإنشاء فريق است
والحظـت اللجنـة    ملؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء تواصل تنفيذ إعالن باتشوكا.

مــؤمتر أيضــاً أن حكومــة مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة قــد أعربــت عــن اســتعدادها الستضــافة    
  بالفضاء. املقبل املعين القارة األمريكية
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الـدورة احلاديـة والعشـرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت        أنَّبارتيـاح  والحظت اللجنـة    -٥٥
كــانون األول/ديســمرب  ٥إىل  ٢الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد ُعقــدت يف طوكيــو مــن   

والحظـت اللجنـة    ، بعنوان "قفزة حنـو املرحلـة التاليـة: تقـدمي أفكـار وحلـول مبتكـرة".       ٢٠١٤
 ٤إىل  ١نَّ الـدورة الثانيـة والعشـرين للملتقـى سـُتعقد يف بـايل بإندونيسـيا يف الفتـرة مـن          أيضاً أ

  ، بعنوان "تبادل احللول من خالل تضافر اجلهود يف الفضاء".٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
أنَّ االجتماع الثـامن جمللـس منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا        والحظت اللجنة بارتياح  -٥٦

، حيث أقـرَّ  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥و ٢٤باكستان يومي الهور بئ قد ُعقد يف واحمليط اهلاد
اجمللس عدَّة مشاريع جديـدة، واسـتعرض التقـدُّم احملـرز يف املشـاريع الـيت أُقـرَّت سـابقاً، واتَّفـق          

  .٢٠١٥على عقد اجتماعه القادم يف عام 
ــدورٍ      -٥٧ ــة تضــطلع ب ــاده أنَّ اللجن ــود عــن رأي مف ــهوض  م وأعــرب بعــض الوف هــمٍّ يف الن

بالتعاون يف ميـدان الفضـاء، وتتـيح إطـاراً فريـداً مـن نوعـه لتبـادل املعلومـات بـني الـدول، وأنَّ            
  .هناك فرصاً ملموسة لتعزيز التعاون الدويل وفقاً لوالية اللجنة

واتَّفقت اللجنة على أنَّ هلا، ملا تقوم به من عمل يف امليدان العلمي والـتقين والقـانوين،     -٥٨
ذلك بتشجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن خمتلف املسـائل املتعلقـة   وك

باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، دوراً أساســيا يف تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة بــني  
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. احلفاظ علىالدول، وكذلك يف ضمان 

نة بأن يستمر على سبيل األولوية، يف دورهتا التاسعة واخلمسـني يف عـام   وأوصت اللج  -٥٩
ســبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   ، النظــر يف البنــد املتعلــق ب ٢٠١٦

  .األغراض السلمية
 


