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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧-٨فيينا، 

      تقريرالمشروع   
      الفصل األول    
    مةدِّمق    

ــا     - ١ عقـــــدت جلنـــــة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلـــــارجي يف األغـــــراض الســـــلمية دورهتـــ
ــا مــن    التاســعة ــه حزيران ١٧إىل  ٨واخلمســني يف فيين . وكــان أعضــاء مكتــب  ٢٠١٦/يوني

  النحو التايل:  اللجنة على
  ديفيد كيندال (كندا)  :الرئيس  
  فالدميري غالوسكا (اجلمهورية التشيكية)  :النائب األول للرئيس  
  عمر الشريف محد عيسى (السودان)  :النائب الثاين للرئيس/املقرِّر  

    
    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  - ألف  

ــة  -٢ ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي     عقــدت اللجن ــة، التابعــة للجن ــة والتقني ــة العلمي الفرعي
ــن      يف ــا، مـــ ــني يف فيينـــ ــة واخلمســـ ــا الثالثـــ ــة)، دورهتـــ ــلمية (اللجنـــ ــراض الســـ إىل  ١٥األغـــ
ــباط/فرباير  ٢٦ ــة ف.٢٠١٦شـ ــة    ، برئاسـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ك. دادوال (اهلنـــد). وكـــان تقريـ

  ).A/AC.105/1109الوثيقة معروضا على اللجنة (
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اللجنة الفرعية القانونيـة، التابعـة للجنـة، دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني يف فيينـا         وعقدت  -٣
، برئاسـة هيلمـوت الغـوس كـولر (شـيلي). وكـان تقريـر        ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ١٥إىل  ٤من 

  ).A/AC.105/1113الوثيقة اللجنة الفرعية معروضا على اللجنة (
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  فتتاحية جدول األعمال التايل:أقرَّت اللجنة يف جلستها اال  -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  
  أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني.تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن   -٧  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني.  -٨  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩  
  الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -١٠  
  الفضاء واملياه.    -١١  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٢  
  م تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.استخدا  -١٣  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٤  
  مسائل أخرى.    -١٥  
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.    -١٦  
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    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
حزيران/يونيه، انُتخـب ديفيـد كينـدال (كنـدا)      ٨للجنة، املعقودة يف  ٧٠٦لسة اجليف   -٥

، وفالدميـري غالوسـكا (اجلمهوريـة التشـيكية) نائبـا أول للـرئيس، وعمـر الشـريف         للجنـة رئيسا 
  .٢٠١٧و ٢٠١٦ لعامنيلمحد عيسى (السودان) نائبا ثانيا للرئيس/مقررا 

ــدورة       -٦ ــد) رئيســا لل ــة انتخــاب ف. ك. دادوال (اهلن ويف اجللســة نفســها، أقــرت اللجن
، وشــياكي موكــاي (اليابــان) رئيســا للــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة

للجنة الفرعية، وهيلموت الغوس كولر (شيلي) رئيسا للجنة الفرعيـة  لتلك االرابعة واخلمسني 
  .  ٢٠١٦القانونية ملدة سنتني، ابتداء من دوريت اللجنتني الفرعيتني املعقودتني يف عام 

    
    العضوية  - دال  

ــة      -٧ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــاً لقـ ــف (د ١٤٧٢وفقـ ــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألـ )، ١٦-هـ
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦اء، وبـــــ ٣٢/١٩٦و )،٢٨-(د ٣١٨٢و
، ٦٧/٥٢٨، و٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥، ومقرَّراهتـــا ٦٨/٧٥، و٦٦/٧١، و٦٥/٩٧و ،٦٢/٢١٧و
كانت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مؤلَّفـةً مـن الـدول           ،٧٠/٥١٨و
ـــاا ــة: االحتــاد الروســي  ٨٣ل ــا ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،التالي  ،أســتراليا ،إســبانيا ،أرميني

 ،أوكرانيـا  ،أوروغـواي  ،إندونيسيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،ألبانيا ،إكوادور ،إسرائيل
 ،بـنن  ،ابلغاريـ  ،بلجيكـا  ،الربتغـال  ،الربازيـل  ،باكسـتان  ،إيطاليـا  ،اإلسـالمية) -إيران (مجهوريـة 
 ،تركيـا  ،تايلنـد  ،بـيالروس  ،بـريو  ،املتعـددة القوميـات)  -بوليفيـا (دولـة   ،بولنـدا  ،بوركينا فاسـو 

 ،مجهوريـة كوريــا  ،اجلمهوريــة العربيـة الســورية  ،اجلمهوريــة التشـيكية  ،اجلزائـر  ،تــونس ،تشـاد 
 ،السـويد  ،السـودان  ،السـنغال  ،سـلوفاكيا  ،السـلفادور  ،سـري النكـا   ،رومانيـا  ،جنوب أفريقيا

ــرا ــرياليون ،سويسـ ــيلي ،سـ ــني ،شـ ــراق ،الصـ ــان ،العـ ــا ،عمـ ــا ،غانـ ــبني ،فرنسـ ــ ،الفلـ زويال ـفنـ
 ،كوسـتاريكا  ،كوبـا  ،كندا ،الكامريون ،كازاخستان ،قطر ،فييت نام ،البوليفارية)-(مجهورية
اململكـة العربيـة    ،املكسـيك  ،املغـرب  ،مصـر  ،ماليزيـا  ،ليبيا ،لكسمربغ ،لبنان ،كينيا ،كولومبيا
 ،النيجــر ،النمســا ،منغوليــا ،يرلنــدا الشــماليةآاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  ،الســعودية
  .اليونان ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،نيكاراغوا ،نيجرييا

    
    احلضور  - هاء  

ــدول      -٨ ــو ال ــدورة ممثِّل ـــاحضــر ال ــة:  ل ــة األعضــاء يف اللجن ــا [...] التالي  ،د الروســياالحت
اإلمـارات   ،أملانيـا  ،ألبانيـا  ،إكـوادور  ،إسـرائيل  ،أستراليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األرجنتني ،أذربيجان
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 ،الربازيـل  ،باكسـتان  ،إيطاليـا  ،اإلسالمية)-إيران (مجهورية ،أوكرانيا ،إندونيسيا ،العربية املتحدة
 ،بــريو ،املتعــددة القوميــات)-ولــةبوليفيــا (د ،بولنــدا ،بوركينــا فاســو ،بلغاريــا ،بلجيكــا ،الربتغــال
 ،اجلمهوريـة العربيـة السـورية    ،اجلمهوريـة التشـيكية   ،اجلزائـر  ،تـونس  ،تركيا ،تايلند ،بيالروس

 ،الســودان ،ســلوفاكيا ،الســلفادور ،ســري النكــا ،رومانيــا ،جنــوب أفريقيــا ،مجهوريــة كوريــا
 ،البوليفاريـة) -مجهوريـة زويال (ـفنـ  ،الفلـبني  ،فرنسـا  ،عمـان  ،الصـني  ،شـيلي  ،سويسرا ،السويد

 ،املغــرب ،مصــر ،لكســمربغ ،كينيــا ،كولومبيــا ،كوســتاريكا ،كوبــا ،كنــدا ،قطــر ،فييــت نــام
 ،اهلنــد ،نيكــاراغوا ،نيجرييــا ،النمســا ،اململكــة املتحــدة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،املكســيك
  اليونان. ،اليابان ،الواليات املتحدة ،هولندا ،هنغاريا

حزيران/يونيـه، أن تـدعو املـراقبني     ٨، املعقـودة يف  ٧٠٦، يف جلسـتها  رت اللجنـة رَّوق  -٩
عن بنمـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة وقـربص ونيوزيلنـدا وكـذلك الكرسـي الرسـويل، بنـاء علـى           
طلبهم، إىل حضـور دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، وإلقـاء كلمـة أمامهـا حسـب االقتضـاء، دون          

  لزوم صدور أي قرار عن اللجنة بشأن الوضعية.املساس بطلبات أخرى من هذا القبيل أو 
، قــرَّرت اللجنــة أن تــدعو املراقــب عــن منظمــة فرســان مالطــة        نفســهاويف اجللســة   -١٠

العسكرية املسـتقلة، بنـاء علـى طلـب تلـك املنظمـة، إىل حضـور الـدورة وإلقـاء كلمـة أمامهـا،            
دور أي قـرار عـن   حسب االقتضاء، دون املساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل أو لـزوم صـ       

  اللجنة بشأن الوضعية.
ــدعو املراقــب عــن االحتــاد األورويب،    رَّأيضــاً، قــ نفســها ويف اجللســة   -١١ ــة أن ت رت اللجن
املعنـون "مشـاركة    ٦٥/٢٧٦لقـرار  وفقـاً ل على طلب تلـك املنظمـة، إىل حضـور الـدورة،      بناء

ــا، حســ      ــة أمامه ــاء كلم ــم املتحــدة"، وإلق ب االقتضــاء، دون االحتــاد األورويب يف أعمــال األم
  املساس بطلبات أخرى من هذا القبيل أو لزوم صدور أي قرار عن اللجنة بشأن الوضعية.

وحضر الدورة مراقبـون عـن مكتـب شـؤون نـزع السـالح يف األمانـة العامـة واالحتـاد            -١٢
  الدويل لالتصاالت.

ها صـفة مراقـب   وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت لدي  -١٣
، املرصـد اجلنـويب األورويب  دائم لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ، و  

ــة       ــة الدوليـ ــاالت، واملنظمـ ــواتل االتصـ ــة لسـ ــة األوروبيـ ــة، واملنظمـ ــاء األوروبيـ ــة الفضـ ووكالـ
اء، واملنظمـة  لالتصاالت الساتلية املتنقلة، والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفض

  الدولية لالتصاالت الساتلية.  
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وحضــر الــدورة أيضــاً مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة    -١٤
مراقـب دائــم لـدى اللجنــة: رابطــة مستكشـفي الفضــاء، واملعهـد األورويب لسياســات الفضــاء،     

للمالحـة الفضـائية، واملعهـد الـدويل     والرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء، واالحتاد الـدويل  
لقانون الفضاء، وجائزة األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ومؤسسـة العـامل اآلمـن،         

  واجمللس االستشاري جليل الفضاء، ورابطة أسبوع الفضاء العاملي.
، احتـاد النقـل اجلـوي الـدويل    ، أن تدعو املراقب عن ٧٠٦رت اللجنة، يف جلستها رَّوق  -١٥

، إىل حضــور دورهتــا التاســعة واخلمســني، وإلقــاء كلمــة أمامهــا،  االحتــاد هــذا بنــاء علــى طلــب
حسب االقتضاء، دون املساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل أو لـزوم صـدور أي قـرار عـن          

  اللجنة بشأن الوضعية.
ــة    -١٦ ــرد يف الوثيقـــ ــاء يف    A/AC.105/2016/INF/1وتـــ ــدول األعضـــ ــي الـــ ــة مبمثِّلـــ قائمـــ

ــة ــذين         اللجن ــا مــن املنظمــات، ال ــم املتحــدة وغريه ــات األم ــا وهيئ ــدول غــري األعضــاء فيه وال
  الدورة.  حضروا

    
    الكلمات العامة  - واو  

تكلَّــم أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثِّلــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة: االحتــاد            -١٧
، اإلســالمية)-ران (مجهوريــةإيــ، إندونيســيا، أملانيــا، إكــوادور، إســرائيل، األرجنــتني، الروســي
اجلمهوريـة العربيـة   ، اجلمهوريـة التشـيكية  ، اجلزائـر ، تايلنـد ، بولنـدا ، الربازيل، باكستان، إيطاليا

، ســلوفاكيا، الســلفادور، ســري النكــا، رومانيــا، جنــوب أفريقيــا، مجهوريــة كوريــا، الســورية
، كوبـا ، كنـدا ، ليفاريـة) البو-زويال (مجهوريـة ـفنـ ، فرنسـا ، الصـني ، سويسـرا ، السويد، السودان

، نيجرييـــا، النمســـا، اململكـــة املتحـــدة، املكســـيك، املغـــرب، مصـــر، كولومبيـــا، كوســـتاريكا
 ٧٧ابة عن جمموعـة الــ  ل األرجنتني نيثِّاليابان. كما تكلم مم، الواليات املتحدة، اهلند، نيوزيلندا

عـن جمموعـة دول أمريكـا    ل اجلمهورية الدومينيكية نيابة ثِّل االحتاد األورويب، وممثِّوالصني، ومم
ل السودان نيابة عن جمموعة الـدول األفريقيـة. وتكلَّـم أيضـاً املراقبـون      ثِّي، وممـالالتينية والكاريب

ــة عــن ُبعــد، ومنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط       ــة الستشــعار البيئ عــن الرابطــة األفريقي
واملنظمــة األوروبيــة لســواتل ، املرصــد اجلنــويب األورويباهلــادئ، ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، و

االتصـــاالت، واالحتـــاد الـــدويل للمالحـــة الفضـــائية، واحتـــاد النقـــل اجلـــوي الـــدويل، واجمللـــس  
  االستشاري جليل الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، ورابطة أسبوع الفضاء العاملي.  
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ــري غالوســكا          -١٨ ــا، وفالدمي ــدا) رئيســا هل ــدال (كن ــد كين ــة بانتخــاب ديفي ــت اللجن ورحب
جلمهوريـة التشـيكية) نائبـا أول للـرئيس، وعمـر الشـريف محـد عيسـى (السـودان) نائبـا ثانيـا            (ا

  .  ٢٠١٧-٢٠١٦للرئيس/مقررا للفترة 
وأعربت اللجنة عـن تقـديرها لعـز الـدين أوصـديق (اجلزائـر)، الـرئيس املنتهيـة واليتـه،            -١٩

ــدا فاســكيس أوروســكو (إكــوادور)، النــ     ــو وروســا أولين ائبني األولــني ودييغــو ستيســي مورين
(الصـني)، النـائبني   مـا  ينمني سـ لرئيس اللجنة املنتهية واليتهما، ومسري حممـد رؤوف (العـراق) و  

 للرئيس/املقرِّرين املنتهية واليتهما، ملا قاموا به من عمل ممتاز ومـا حقَّقـوه مـن إجنـازات     نيالثاني
  أثناء مدة خدمتهم.

يف عمـل اللجنـة   شـاملة  يها عـدة جمـاالت   ، ألقى الرئيس كلمة أبرز ف٧٠٦ويف اجللسة   -٢٠
ــة العامــة، مثلــت فرصــا     نتيهــا الفــرعيتني وجل ــابع لألمان ، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الت

للتصــدي النــاجع للتحــديات احلاليــة يف الفضــاء اخلــارجي. وشــدد علــى ضــرورة عمــل أعضــاء  
تلـك   وتشـمل والية اللجنة. إجياد حلول بناءة وتوافقية للمسائل املهمة املتعلقة بية اللجنة معا بغ

حتسني أمان بيئة الفضاء وأمنـها لتسـتخدمها مجيـع الـدول، واملسـامهة يف نقـاش صـحي        املسائل 
حالـة الفضـاء   مـن أجـل اسـتبانة    وضروري بشأن املعاهدات واالتفاقـات واالتفاقيـات الرئيسـية    

تفادة مـن  على الصعيد العـاملي يف الوقـت الـراهن، وبصـفة خاصـة، مسـاعدة الـدول علـى االسـ         
بصرف النظـر عـن مرحلـة تنميتـها االقتصـادية أو العلميـة أو التقنيـة. وأشـار          ،الفضاءاستخدام 

باعتباره فرصة لتوجيـه الطريـق حنـو تعزيـز واليـة       ٥٠الرئيس أيضا إىل أمهية مؤمتر اليونيسبيس+
يف هنـة  الراالفـرص   اسـتغالل للتحديات احلاليـة و على حنو أكثر فعالية لتصدي من أجل االلجنة 

  جمال تعزيز التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  
ويف اجللسة نفسها، ألقت مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت          -٢١

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

وسلَّطت الضوء علـى دور املكتـب يف أداء مسـؤوليات األمـني العـام مبوجـب معاهـدات األمـم         
املتحــدة املتعلقـــة بالفضـــاء اخلــارجي، وتعهُّـــد ســـجل األجســام الفضـــائية املطلقـــة يف الفضـــاء    

يت تــنص عليهــا اتفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء   اخلــارجي مبقتضــى االلتزامــات الــ 
فالسجل هو اآللية الرئيسية لالتفاقية إلرساء الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء      اخلارجي.
وأشارت أيضـا إىل األعمـال الـيت يضـطلع هبـا املكتـب لتنسـيق األنشـطة بـني هيئـات            اخلارجي.

ســتدامة والصــحة العامليــة واملســائل الناشــئة يف جمــال النقــل األمــم املتحــدة يف جمــاالت التنميــة امل
الفضائي التجاري، وجوانـب التنظـيم الرقـايب للسـواتل الصـغرية، باعتبارهـا أمثلـة علـى التنفيـذ          
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الناجح لوالية املكتب املتمثلة يف قيادة االجتماع املشترك بني الوكاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء    
وضع املايل الراهن غري املؤايت للمكتب، وشدَّدت علـى أمهيـة   اخلارجي. وسلَّطت الضوء على ال

يتطلـب  الوضـع  ف .توافر املوارد املالية وغري املالية لضمان النجاح يف تنفيذ برنامج عمل املكتـب 
ودعـت مـديرة املكتـب الـدول األعضـاء إىل النظـر يف تزويـد         ،معاجلةَ النقص يف املوارد البشرية

  امليزانية إضافة إىل ميزانيته العادية. من خارج املكتب مبوارد نقدية وعينية
ــة، يف جلســتها     -٢٢ ــودة، ٧١٠ودعــت اللجن ــه  ١٠يف  املعق ــوري ٢٠١٦حزيران/يوني ، ي

فيدوتوف، املدير العام ملكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا واملـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة          
علـى أن األدوات الفضـائية    هـا د فيشدَّ كلمة فألقىرات واجلرمية، إىل إلقاء كلمة. املعين باملخدِّ

البلـدان  مسـاعدة  يف ر املعطيـات  يِّـ يغواملعلومات املستمدَّة من الفضـاء ميكـن أن يكـون هلـا دور     
يف  رئيسـي  شـريك  على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وأن مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي   

ئية ورصـد األرض بالنسـبة إىل إدارة   تلك اجلهود العاملية. وشدد على أمهية التكنولوجيـا الفضـا  
خـالل إطـار ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر        األمـر الـذي تعـزز مـن    الكوارث والتصـدِّي للطـوارئ،   

. ووجـه االنتبـاه أيضـا إىل برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام        ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفتـرة  
ــوارئ، الــ      ــتجابة يف حــاالت الط ــوارث واالس ــات الفضــائية يف إدارة الك ذي ســيجري املعلوم

. وأعرب املدير العـام عـن التزامـه بـدعم     ٢٠١٦العاشرة له يف عام السنوية  ىاالحتفال بالذكر
 مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف ترسيخ اللجنة باعتبارها حمفال عامليـا فريـدا مـن نوعـه    

  الدويل يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.   لتعزيز التعاون
رؤســاء وكــاالت الفضــاء الوطنيــة وكبــار      كلمــات ألقاهــا للجنــة إىل واســتمعت ا  - ٢٣

املالمـح الرئيسـية    علـى اللجنـة   الذين أطلعـوا مديريها من إيطاليا وفرنسا والواليات املتحدة، 
لعمل تلك الوكاالت فيما يتعلق بالتصدي للمشاكل العاملية الـيت تواجـه البشـرية مـن خـالل      

ــاالاســتخدام  ــاون  ئيةالفضــا تتكنولوجي ــة املنســقة، والتع ــى الصــعيدين   ، واجلهــود الوطني عل
  اإلقليمي والدويل.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٤
"متابعــة الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة    (أ)  

ملنــاخ والنمــو"، قدمــه األغـراض  اجلهــود يف جمــال الفضــاء تسـخري  اإلطاريـة بشــأن تغــري املنــاخ:  
  فرنسا؛  لثِّمم

ــة باألجســ     (ب)   ــات املتعلق ــه مم  "منصــة املعلوم ل ثِّــام واألحــداث يف الفضــاء"، قدم
  االحتاد الروسي؛  
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"أنشطة الطلبة يف الفضاء: السواتل النانوية والصواريخ التجريبيـة، والبعثـة إىل     (ج)  
  ل النمسا؛  ثِّالقمر"، قدمه مم

قليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء يف آسـيا   "املوقع الشبكي للمركز اإل  (د)  
  ل الصني؛  ثِّممقدمه "، هعمليف واحمليط اهلادئ (الصني) وما حيرزه من تقدم 

التــابع ملنتــدى الفضــاء    ،"الربنــامج البحثــي التنــاظري الــدويل املعــين بــاملريخ       )ه(  
  ل النمسا؛  ثِّالنمساوي"، قدمه مم

ــا يف استكشــاف الفضــا     (و)   ــة الفضــاء    "مســامهة إيطالي ــن خــالل مركــز وكال ء م
  ل إيطاليا؛  ثِّمم هاإليطالية للهندسة اللوجستية والتكنولوجية (آلتيك)"، قدم

عاما منذ مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث     ١٧"اجمللس االستشاري جليل الفضاء:   (ز)  
عــن راقــب امل هاملعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية"، قدمــ 

  لس االستشاري جليل الفضاء؛  اجمل
"كيبوكيــوب: الربنــامج التعــاوين بــني مكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون الفضــاء    (ح)  

اخلــارجي والوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي إلطــالق ســواتل مــن فئــة الســواتل  
ــة     ــارات الياباني ــة ("كيوبســات") مــن وحــدة االختب ــو" املكعب ــة"، "كيب  يف حمطــة الفضــاء الدولي

  ل اليابان؛  ثِّمم  هقدم
ــريخ    (ط)   ــن  "الســفر إىل امل ــتفادة م ــى الصــعيد    باالس ــاون يف جمــال الفضــاء عل التع

  ل الواليات املتحدة؛  ثِّمم هالدويل"، قدم
"برنامج الصني للرحالت الفضائية املأهولة: إجنازاتـه والتطـورات املسـتقبلية"،      (ي)  

  ل الصني؛  ثِّمم هقدم
د العــاملي للفضــاء: دورة املاجســتري املقدمــة مــن   "النــهج املتكامــل بشــأن البعــ   (ك)  

ــة الدولية/معهـــد الدراســـات القانونيـــة        ــة الفضـــاء اإليطالية/اجلمعيـــة اإليطاليـــة للمنظمـ وكالـ
  ل إيطاليا؛ثِّمم هث"، قدموالدولية/اجمللس الوطين للبح

  ل اهلند.ثِّمم همرصد اهلند الفلكي الفضائي"، قدم :"الساتل "أستروسات"  (ل)  
: نظـرة استشـرافية  ن "اعنوباللجنة مع التقدير عقد ندوة على هامش الدورة والحظت   -٢٥

كليـه احلقـوق    تـها تغيري العالقات الدولية واملسائل القانونية اليت تواجه األنشطة الفضائية"، قدم
  يف فيينا، ونظمتها النمسا.  
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حماولــة وأعــرب عــن رأي مفــاده أن اســتمرار مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة يف   -٢٦
إضــفاء املشــروعية علــى برناجمهــا املتعلــق بالصــواريخ البالســتية علــى أنــه نشــاط فضــائي ســلمي  

الـرأي جمـددا أن جملـس األمـن حظـر يف      ذلك . وأكد الوفد الذي أعرب عن للغاية مؤسف أمر
) اخنراطها يف أي شكل من أشكال التعاون الـتقين مـع الـدول األعضـاء     ٢٠١٦( ٢٢٧٠ قراره

  .الصواريخ البالستية ليات اإلطالق اليت تستخدم فيها تكنولوجيااألخرى يف عم
يف تنظـــيم  قيـــاديوأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن اللجنـــة تقـــوم بـــدور     -٢٧

وأهنـــا تظـــل احملفـــل املناســـب للمناقشـــة  ،استكشـــاف الفضـــاء مـــن خـــالل جلنتيهـــا الفـــرعيتني
الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  فيمــا بــني الــدول لضــمان االســتمرار يف استكشــاف    والتعــاون

  األغراض السلمية.  يف
وأعاد بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف       -٢٨

ر إمكانيــة الوصــول إىل األغــراض الســلمية، وشــددت هــذه الوفــود علــى املبــادئ التاليــة: تيسُّــ   
دون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة      الفضاء اخلارجي أمام مجيع البلـدان علـى قـدم املسـاواة و    

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

وعــدم  ة أخــرى؛الســماوية األخــرى بــدعوى الســيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو أي وســيل
عسكرة الفضاء اخلارجي، الذي ال ينبغي أبداً أن ُيستخَدم لوضع أسلحة من أيِّ نوع كانـت،  
وعدم استغالله إال يف حتسني ظروف العيش وتوطيد السالم بني سكان كوكبنـا باعتبـاره تراثـا    

ن الـدويل  مشتركا للبشرية؛ واملسؤولية الدولية للدول عـن أنشـطتها الفضـائية الوطنيـة؛ والتعـاو     
  على تطوير األنشطة الفضائية، حسبما ترسخه اجلمعية العامة واحملافل الدولية األخرى.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة ميكـن أن تكـون          -٢٩
مة يف أمن األنشطة يف الفضاء اخلارجي وسالمتها واستدامتها. وحتقيقـا هلـذه الغايـة،    مسامهة قيِّ

الســلوك الدوليــة ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي أداة قواعــد مــن املعتــزم أن يكــون مشــروع مدونــة 
يف السـلوك املسـؤول   قواعـد  التعـاون الـدويل يف الفضـاء، وحتديـد معـايري      للتشجيع علـى زيـادة   

الطائفـــة الكاملـــة مـــن أنشـــطة الفضـــاء، وأن تتضـــمن االلتـــزام مببـــدأ عـــدم التـــدخل يف جمـــال   
تيسـر التكـافؤ يف فـرص    أن ارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، و   استكشاف الفضـاء اخلـ  

هـذا   مثـل الوصول إىل الفضاء اخلارجي. ورأت الوفود اليت أعربـت عـن ذلـك الـرأي أيضـا أن      
  يف إطار منظومة األمم املتحدة.بشأنه ينبغي التفاوض لزم قانونا املتفاق غري اال
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 تــوفروطنيــة مفتوحــة معلومــات  خــدماتوأعــرب عــن رأي مفــاده أن وجــود دائــرة     -٣٠
للمشاركني األجانـب املنخـرطني يف األنشـطة الفضـائية معلومـات بشـأن األجسـام واألحـداث         
يف الفضاء اخلارجي القريـب مـن األرض تشـري إىل التـزام الـدول بسياسـة االنفتـاح والشـفافية.         

ــه ميكــن تشــغيل مثــل هــذه ا   ذلــك وأشــار الوفــد الــذي أعــرب عــن    ــرأي أيضــا إىل أن خلدمــة ال
إضــافة إىل أهنــا ميكــن أن تزيــد مــن التوعيــة  فهــي، باعتبارهــا منصــة معلومــات لألمــم املتحــدة،  

  لشفافية وبناء الثقة.املتعلقة بااألساسية  بأحوال الفضاء، متثل أيضا تنفيذا ألحد التدابري
    

    اعتماد تقرير اللجنة  - زاي  
، ٢٠١٦] حزيران/يونيــــه اعتمــــدت اللجنــــة، يف جلســــتها [...]، املعقــــودة يف [...  -٣١
النظر يف خمتلف البنود املعروضة عليها، تقريرها املقـدَّم إىل اجلمعيـة العامـة والـذي يتضـمَّن       بعد

  التوصيات والقرارات الواردة أدناه.
    

    الفصل الثاين    
    التوصيات والقرارات    

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ألف  
، واصــلت اللجنــة النظــر، علــى ســبيل ٧٠/٨٢مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ١٣وفقــا للفقــرة   - ٣٢

اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية،  احلفـــاظ علـــىاألولويـــة، يف ســـبل ووســـائل 
املنظور األوسع نطاقـا لألمـن الفضـائي ومـا يـرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان              يفو

د يلفضــائية بأمــان وبــروح املســؤولية، مبــا يف ذلــك ســبل تعزيــز التعــاون علــى الصــعتنفيـذ األنشــطة ا 
  الدويل واإلقليمي واألقاليمي حتقيقا لذلك اهلدف.  

زويال ـوتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسـي وباكسـتان وجنـوب أفريقيـا وفنـ       -٣٣
بــان. وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء،     البوليفاريــة) وكنــدا والواليــات املتحــدة واليا   -(مجهوريــة

دول أعضــاء أخــرى كلمــات تتعلــق هبــذا البنــد. واســتمعت اللجنــة إىل عــرض إيضــاحي  ألقــت
  بعنوان "مؤشر األمن الفضائي"، قدَّمه ممثِّل كندا.  

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري         -٣٤
، ٦٩/٣٨)، وقـرار اجلمعيـة العامـة    A/68/189ثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي ( الشفافية وبناء ال

الــذي شــجعت فيــه اجلمعيــة الــدول األعضــاء علــى أن تواصــل، إىل أقصــى حــد ممكــن عمليــا،   
 ااستعراض وتنفيذ التدابري املقترحة لكفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة الـواردة يف ذلـك التقريـر، وفـر        



 

V.16-03433 11 
 

A/AC.105/L.306 

مـن  شأن أنشطتها يف الفضاء اخلـارجي،  تفاهم بال حتسنياملعلومات و أساسا متينا للدول لتبادل
مواجهة عسكرية وتعزيـز االسـتقرار علـى الصـعيدين     احليلولة دون وقوع يساعد على شأنه أن 

  اإلقليمي والعاملي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلـارجي    -٣٥
أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال ملعاجلة املسائل املتعلقـة ببيئـة الفضـاء، وأنـه      يكفي ملنع وضع ال

يلزم املضي يف تطوير قانون الفضاء الدويل من أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي       
ورأت تلك الوفود أنَّ من الضروري إعداد صكوك قانونية دولية ملزِمـة   يف األغراض السلمية.
  اء اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرته.لضمان استخدام الفض

ــى الطــابع الســلمي لألنشــطة         -٣٦ ــاظ عل ــاده أن احلف ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
الفضائية ومنع وضع أسـلحة يف الفضـاء اخلـارجي يقتضـيان مـن اللجنـة أن تشـجع علـى املزيـد          

التعـاون مـع اللجنـة     ذلـك  الروابط على نطاق منظومة األمـم املتحـدة، ومـن   إقامة من التعاون و
رأت تلك الوفود أيضا أن من واجـب اللجنـة أن   و. ومؤمتر نزع السالح األوىل للجمعية العامة

الســبل بشــأن ج ُهــتقتــرح أوجــه تــآزر مــع تلــك اهليئــات وتوصــي هبــا وتولــدها، بغيــة وضــع نُ   
عـن  والوسائل الكفيلة باحلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية. وأعـرب   

" حصـراً رأي مفاده أنه عند اإلقرار بتباين اآلراء بني الدول بشأن مـا ميثـل "األغـراض السـلمية     
هـا بشـأن كيفيـة    ئاملعين الوارد يف معاهدة الفضاء اخلارجي، ينبغـي دعـوة الـدول إىل تقـدمي آرا    ب

مســألة  األغــراض الســلمية حصــريف ااستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  مســألة جعــل 
الـرأي أيضـا أن   ذلـك  الوفـد الـذي أعـرب عـن      ىمـن الناحيـة الوظيفيـة والعمليـة. ورأ     ةمفهوم
" مـن  حصـراً  األنشطة اليت تتوافق مع التعريف املتفق عليـه عمومـا لــ "األغـراض السـلمية     حتديد 

هبـا السـتخدام   حـتج  ُيالقانونيـة الـيت قـد    يفضي إىل إجيـاد حـل بشـأن املـربرات     أن أيضا املمكن 
  خلارجي.عن النفس يف الفضاء ااحلق يف الدفاع 

ب عــن رأي مفــاده أن اللجنــة إمنــا أنشــئت حصــرا لتعزيــز التعــاون الــدويل علــى   وأعــر  -٣٧
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وأن مــن األنســب أن تعــاجل مســائل نـــزع    

عـن   رأى الوفد الـذي أعـرب  والسالح يف حمافل أخرى، كاللجنة األوىل ومؤمتر نزع السالح. 
أنــه ال داعــي ألن تتخــذ اللجنــة أي إجــراءات فيمــا يتعلــق بتســليح الفضــاء   أيضــا ذلــك الــرأي 

اخلارجي، وأن هنـاك العديـد مـن اآلليـات املتعـددة األطـراف املناسـبة الـيت ميكـن أن ينـاقش يف           
  إطارها موضوع نزع السالح.
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فيــذ تــدابري ب عــن رأي مفــاده أن اللجنــة ميكــن أن تــؤدي دورا يف اســتعراض تن عــروأ  -٣٨
ــة يف الفضــاء          ــاء الثق ــدِّدة األطــراف بشــأن الشــفافية وبن ــة ومتع ــة وإقليمي ــة وثنائي حمــدَّدة أحادي

  اخلارجي، ويف مناقشة تدابري جديدة يف هذا اجملال.
 يـة التعاوناملسـاعي  والحظت اللجنة بارتيـاح حـدوث تطـورات متواصـلة يف عـدد مـن         -٣٩
لى الصعيد الدويل واإلقليمي واألقـاليمي، ومنـها دول   خمتلف اجلهات الفاعلة عتضطلع هبا اليت 

ومنظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غري حكوميـة، وشـدَّدت علـى األمهيـة الكـبرية هلـذا       
ــدول علــى تطــوير      التعــاون يف تــدعيم االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلــارجي ومســاعدة ال

ور املهـم الـذي تؤدِّيـه االتفاقـات الثنائيـة      ويف هذا الصدد، نوَّهت اللجنة بالـد  قدراهتا الفضائية.
واملتعدِّدة األطراف يف تعزيز أهداف استكشاف الفضاء املشتركة وبعثـات استكشـاف الفضـاء    

  التعاونية والتكميلية.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن األمـم املتحـدة تـؤدي دورا أساسـيا يف تعزيـز         -٤٠

ا فيما يتعلق بالتكنولوجيا العلمية والفضـائية، ويف تعظـيم   وتطوير التعاون بني البلدان، وال سيم
املــوارد الفضــائية وتســخريها لتحقيــق ازدهــار أنشــطة الفضــاء اخلــارجي وأمنــها واســتدامتها يف  

أنَّ التعــاون أيضــا الــرأي ذلــك ورأت الوفــود الــيت أعربــت عــن   األمــد البعيــد لصــاحل اجلميــع. 
التعــاون الــتقين بــني البلــدان، وفقــاً ملبــادئ الصــداقة الراســخ ينبغــي أن يعــزز تبــادل املعلومــات و

  والشراكة على قدم املساواة واالحترام املتبادل.
والحظت اللجنة مـع التقـدير عقـد مـؤمتر القيـادات األفريقيـة السـادس املعـين بتسـخري            -٤١

علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة املســتدامة يف شــرم الشــيخ، مصــر، يف الفتــرة مــن   
الفضــائية واالســتراتيجية ، وأن املــؤمتر نــاقش السياســة ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٤إىل  ١

   اعتمدمها االحتاد األفريقي الحقا.تنياألفريقية، الل
الـذي اعتمـده مـؤمتر القـارة األمريكيـة السـادس        ،وأشارت اللجنة إىل إعالن باتشـوكا   -٤٢

ــيك يف    ــوكا باملكسـ ــد يف باتشـ ــذي ُعقـ ــاء، الـ ــين بالفضـ ــن  املعـ ــرة مـ ــرين  ١٩إىل  ١٥ الفتـ تشـ
، والذي وضعت مبوجبه آلية تعاونيـة فضـائية إقليميـة للمسـتقبل القريـب،      ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

وأنشئ فريق استشاري من خرباء الفضاء، من ضمن مجلة أمـور. والحظـت اللجنـة أن األمانـة     
والحظـت   ذ إعـالن باتشـوكا.  املؤقَّتة ملؤمتر القارة األمريكية السابع املعين بالفضاء تواصـل تنفيـ  

اللجنة بارتياح أنَّ مؤمتر القارة األمريكيـة السـابع املعـين بالفضـاء انعقـد بنجـاح يف مانـاغوا، يف        
، وأسفر عن اعتماد إعالن مانـاغوا وخطـة   ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧الفترة من 
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د أعربـت عـن اسـتعدادها    زويال البوليفاريـة قـ  ـاللجنة أن حكومـة مجهوريـة فنـ    الحظتعمله. و
  الستضافة مؤمتر القارة األمريكية الثامن املعين بالفضاء.

والحظت اللجنة بارتياح انعقاد الدورة الثانية والعشرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت      -٤٣
كــانون  ٤إىل  ١الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ بنجــاح يف بــايل، إندونيســيا، يف الفتــرة مــن   

، حتــت عنــوان "تبــادل احللــول مــن خــالل تضــافر اجلهــود يف الفضــاء".  ٢٠١٥األول/ديســمرب 
إىل  ١٥وأشارت اللجنة إىل أن الدورة الثالثة والعشـرين سـوف تعقـد يف مـانيال يف الفتـرة مـن       

  .  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨
 وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة تضطلع بـدورٍ حيـوي يف تعزيـز التعـاون      -٤٤
تتيح إطاراً فريداً من نوعه لتبـادل املعلومـات بـني     اا بني الدول بشأن األنشطة الفضائية وأهنفيم

الدول بشأن تلك األنشطة. ورأت تلك الوفـود أيضـا أن هنـاك فرصـا ملموسـة ملواصـلة تعزيـز        
  اون الدويل، وفقا لوالية اللجنة.التع
يف امليدان العلمي والـتقين والقـانوين،   واتَّفقت اللجنة على أنَّ هلا، ملا تقوم به من عمل   -٤٥

وكذلك لتشجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن خمتلف املسـائل املتعلقـة   
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، دوراً أساســيا يف تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة بــني  

  ارجي يف األغراض السلمية.الدول، وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخل
، ٢٠١٧ستمر علـى سـبيل األولويـة، يف دورهتـا السـتني يف عـام       وأوصت اللجنة بأن ُي  -٤٦

النظــــر يف البنــــد املتعلــــق بســــبل ووســــائل احلفــــاظ علــــى اســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي يف   
  السلمية.  األغراض

 


