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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  السلميةيف األغراض 

  الستونالدورة 
        ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦-٧فيينا، 

      تقريرالمشروع   
      الفصل األول    
    مقدِّمة    

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية دورهتــا       -١ ــا الســتنيعقــدت جلن   يف فيين
  النحو التايل: . وكان أعضاء مكتب اللجنة على٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦إىل  ٧من 

  ديفيد كيندال (كندا)        :الرئيس  
  )افالدميري غالوسكا (تشيكي    :النائب األول للرئيس  
  عمر الشريف محد عيسى (السودان)  :النائب الثاين للرئيس/املقرِّر  

    
  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  

عقـــدت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة، التابعـــة للجنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي      -٢
كـانون الثاين/ينـاير إىل    ٣٠دورهتا الرابعـة واخلمسـني يف فيينـا، مـن     األغراض السلمية (اللجنة)،  يف
، برئاسة تشياكي موكاي (اليابان). وكان تقرير اللجنة الفرعيـة معروضـاً   ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠

  ).A/AC.105/1138على اللجنة (الوثيقة 
وَعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض     -٣

. ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٧آذار/مـارس إىل   ٢٧السلمية، دورهتا السادسة واخلمسني يف فيينا، من 
ــرة مــن   ــة الورا جامشــون مــاك     ٢٩إىل  ٢٧ويف الفت ــدورة بالنياب آذار/مــارس، تولــت رئاســة ال

ــ ــة    غــ ــة يف اجللســ ــةً بالنيابــ ــت رئيســ ــيت انُتخبــ ــتني)، الــ ــة.  ٩٣٧اري (األرجنــ ــة الفرعيــ   للجنــ
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نيسان/أبريل، ترأس الدورة هيلموت الغوس كولر (شـيلي).   ٧آذار/مارس إىل  ٣٠ويف الفترة من 
  ).A/AC.105/1122وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضاً على اللجنة (الوثيقة 

    
  إقرار جدول األعمال  -باء  

  أقرَّت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل:  -٤
  افتتاح الدورة.   -١  
  إقرار جدول األعمال.   -٢  
  كلمة الرئيس.    -٣  
  تبادل عام لآلراء.   -٤  
  سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.   -٥  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني.  -٦  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.  -٧  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨  
  عرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.الفوائد ال  -٩  
  الفضاء واملياه.  -١٠  
  الفضاء وتغري املناخ.  -١١  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٢  
  دور اللجنة يف املستقبل.  -١٣  
  مسائل أخرى.    -١٤  
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٥  

    
  العضوية  -جيم  

)، ١٦-هـــــاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألـــــف (د ١٤٧٢وفقـــــاً لقـــــرارات اجلمعيـــــة العامـــــة   -٥
ــ ٣٢/١٩٦و )،٢٨-(د ٣١٨٢و ، ٥٩/١١٦و، ٥٧/١١٦و، ٥٦/٥١و، ٤٩/٣٣و، ٣٥/١٦واء، بـــــــــ
ــا ٦٨/٧٥و، ٦٦/٧١و، ٦٥/٩٧و ،٦٢/٢١٧و ، ٦٧/٥٢٨، و٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥، ومقرَّراهتــــــ
 ٨٤الــ كانت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية مؤلَّفـةً مـن الـدول      ،٧٠/٥١٨و

ــة:  ــتراليا، إســرائيل،       التالي ــبانيا، أس ــتني، األردن، أرمينيــا، إس ــاد الروســي، أذربيجــان، األرجن االحت
ران إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانيــا، إيــ        

اإلســالمية)، إيطاليــا، باكســتان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بــنن، بوركينــا    -(مجهوريــة
املتعددة القوميات)، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، تشـاد، تشـيكيا،      -فاسو، بولندا، بوليفيا (دولة
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ــا،       ــوب أفريقيـ ــا، جنـ ــة كوريـ ــورية، مجهوريـ ــة السـ ــة العربيـ ــر، اجلمهوريـ ــونس، اجلزائـ ــا، تـ رومانيـ
النكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا، الســنغال، الســودان، الســويد، سويســرا، ســرياليون، شــيلي،   ســري

نـام، قطـر،    البوليفاريـة)، فييـت  -الصني، ُعمان، العراق، غانـا، فرنسـا، الفلـبني، فرتويـال (مجهوريـة     
غ، ليبيـا،  كازاخستان، الكـامريون، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، لكسـمرب        

ماليزيا، مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى           
يرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولنـدا،  آو

  .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
    

    احلضور  -دال  
االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،     [...] التالية األعضاء يف اللجنة:الـحضر الدورة ممثِّلو الدول   -٦

األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
ــة    ــران (مجهوري ــا، إي ــواي، أوكراني ــل،   اإلســالمية)، -إندونيســيا، أوروغ ــا، باكســتان، الربازي إيطالي

املتعـددة القوميـات)، بـيالروس،    -الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسـو، بولنـدا، بوليفيـا (دولـة    
تايلنــد، تركيــا، تشــيكيا، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مجهوريــة كوريــا، جنــوب  

لسودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصـني،  أفريقيا، رومانيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، ا
البوليفاريـة)، فييـت نـام، قطـر، كنـدا، كوبـا،       -ُعمان، العراق، فرنسـا، الفلـبني، فرتويـال (مجهوريـة    

كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكـة العربيـة   
يا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليـات املتحـدة،   السعودية، اململكة املتحدة، النمسا، نيجري

  .اليابان، اليونان
املراقبني عـن بـاراغواي وبنمـا واجلمهوريـة الدومينيكيـة       ،٧٢٢اللجنة، يف جلستها  وقبلت  -٧

ــدامنرك وســنغافورة وقــربص     ــة وال ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــيمن  ومالطــا ومجهوري ــرويج وال والن
حلضور دورهتا السـتني، وإلقـاء كلمـة أمامهـا حسـب       ، بناًء على طلبهم،الرسويلوكذلك الكرسي 

على أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ االقتضاء، 
  .ن اللجنة بشأن الوضعيةمقرار 
ــن قلقهـــ     -٨ ــود عـ ــرب بعـــض الوفـ ــا     اوأعـ ــة كوريـ ــد مجهوريـ ــاركة وفـ ــأن مشـ ــديد بشـ الشـ
الدميقراطية بصفة مراقب يف الدورة احلالية للجنة. فقد رأت تلك الوفود أنَّ مـنح مجهوريـة    شعبيةال

ــة     ــدى اللجنـ ــفة املراقـــب لـ ــة صـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــقكوريـ ــهاك ال يتوافـ ــع انتـ ــة مـ ــذه الدولـ  هـ
 ٢٠٩٤و )٢٠١٣( ٢٠٨٧و )٢٠٠٩( ١٨٧٤و )٢٠٠٦( ١٧١٨لقـرارات جملـس األمـن     املتكرر

الدولـة يف   تلـك . ورأت تلك الوفود أنَّ مشاركة )٢٠١٦( ٢٣٢١و )٢٠١٦( ٢٢٧٠و )٢٠١٣(
يف حني أنَّ من بصورة خاطئة دورة اللجنة يضفي على الربنامج الفضائي لتلك الدولة صبغة سلمية 

ركبــة يف الفضــاء مــن جانــب مجهوريــة كوريــا الشــعبية  إطــالق مل يَّاجللــي أنــه لــيس كــذلك، ألنَّ أ
الدميقراطية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية يشكل انتهاكاً مباشـراً لقـرارات جملـس األمـن     

أقرب إىل حتقيـق هدفـه املعلـن املتمثـل يف إنتـاج صـواريخ بالسـتية عـابرة          ا البلدويسهم يف جعل هذ
   للقارات جمهزة بأسلحة نووية.
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ال يوجد يف اإلطـار الـذي أنشـأته قـرارات جملـس        -٩
ــوا يف      ــة عضـ ــفها دولـ ــة، بوصـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــا مينـــع مجهوريـ ــلة مـ األمـــن ذات الصـ

املتحدة، من حضور أعمال اللجنة بصفة مراقب. ورأت الوفود اليت أعربت عن ذلـك الـرأي    األمم
هي منتدى للمناقشـة بـني مجيـع الـدول األعضـاء، وينبغـي أن تكـون شـاملة جلميـع           أيضاً أنَّ اللجنة

الدول، بصـرف النظـر عـن مسـتوى تنميتـها االجتماعيـة واالقتصـادية، ومـن مثَّ فـإنَّ جلميـع الـدول            
األعضــاء نفــس احلــق يف التعــرُّف علــى املســائل املوضــوعية املتعلقــة باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف 

   ية.األغراض السلم
وأُعرِب عـن رأي مفـاده أنَّ مسـألة مشـاركة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ليسـت            -١٠

)، الـيت قـرَّر فيهـا اجمللـس أن     ٢٠١٦( ٢٣٢١من قرار جملس األمن  ١١واضحة فيما يتصل بالفقرة 
تعلِّق مجيع الدول األعضاء التعاون العلمي والتقين الذي يشارك فيـه أشـخاص أو مجاعـات ترعـاهم     

مـن قـرار جملـس     ١٧هوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة رمسيـا أو ميثلوهنـا، وفيمـا يتصـل بـالفقرة          مج
)، اليت قرَّر فيها اجمللس أن متنع مجيع الـدول األعضـاء تنظـيم أي تـدريس أو     ٢٠١٦( ٢٢٧٠األمن 

يب يف تدريب متخصِّصني لرعايا مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة، مبـا يشـمل التعلـيم أو التـدر      
  جمال اهلندسة الفضائية اجلوية.

ضـور دورهتـا   حلعلـى طلبـها،    أيضاً، دولة فلسـطني، بنـاءً   ٧٢٢اللجنة، يف جلستها  قبلتو  -١١
وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب االقتضــاء، علــى أالَّ يكــون يف ذلــك مســاس بطلبــات  بصــفة مراقــب 

  بشأن الوضعية. ن اللجنةمأخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار 
اللجنة املراقب عن منظمـة فرسـان مالطـة العسـكرية املسـتقلة،       قبلتويف اجللسة نفسها،   -١٢

ضـور الـدورة وإلقـاء كلمـة أمامهـا، حسـب االقتضـاء، علـى أالَّ         حلبناء على طلب تلك املنظمـة،  
اللجنـة   نمـ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار 

    بشأن الوضعية.
عن جامعة الدول العربية، بنـاء علـى طلـب     اللجنة املراقب قبلتويف اجللسة نفسها أيضاً،   -١٣

يكــون يف ذلــك  ضــور الــدورة وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب االقتضــاء، علــى أالَّ حلتلــك املنظمــة، 
  للجنة بشأن الوضعية.ن اممساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار 

علـى طلـب تلـك     ًءعن االحتاد األورويب، بنـا  ملراقباللجنة ا قبلتويف اجللسة نفسها أيضاً،   -١٤
املعنـون "مشـاركة االحتـاد األورويب يف     ٦٥/٢٧٦ضور الدورة، وفقاً لقرار اجلمعية العامـة  حلاملنظمة، 

أعمــال األمــم املتحــدة"، وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب االقتضــاء، علــى أالَّ يكــون يف ذلــك مســاس     
  .ن اللجنة بشأن الوضعيةموأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار بطلبات أخرى من هذا القبيل 

لألمانــة العامــة، وجلنــة وحضــر الــدورة مراقبــون عــن مكتــب شــؤون نــزع الســالح التــابع    -١٥
  املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ.   األمم
وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب        -١٦

دائــم لــدى اللجنــة: منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، املنظمــة األوروبيــة لألحبــاث    
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لفلكيــة يف نصــف الكــرة األرضــية اجلنــويب، وكالــة الفضــاء األوروبيــة، املنظمــة األوروبيــة لســواتل  ا
  املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلةاالتصاالت، 

وحضر الدورة أيضاً مراقبون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت لـديها صـفة مراقـب            - ١٧
جلنة أحبـاث الفضـاء، الرابطـة األوروبيـة      ،الرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن بعددائم لدى اللجنة: 

الفضــائية،  للســنة الدوليــة للفضــاء، املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء، األكادمييــة الدوليــة للمالحــة 
الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء، االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية، االحتـاد الفلكـي الـدويل،        

العزيز العامليـة للميـاه، مؤسسـة العـامل اآلمـن، اجمللـس االستشـاري جليـل          عبد بن جائزة األمري سلطان
  الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.

، املراقبني عن منظمة "كانيوس" الدولية ومؤسسة العلـوم  ٧٢٢جلستها  اللجنة، يف وقبلت  -١٨
ضـور الـدورة   حلاألوروبية واالحتاد اجلامعي للهندسة الفضـائية، بنـاًء علـى طلـب هـذه املؤسسـات،       

علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا         وإلقاء كلمة أمامها، حسـب االقتضـاء،   
  .ن اللجنة بشأن الوضعيةمأيِّ قرار  وأالَّ ينطوي ذلك علىالقبيل 
قائمـــة مبمثِّلـــي الـــدول األعضـــاء يف اللجنـــة   […]/A/AC.105/2017/INFوتـــرد يف الوثيقـــة   -١٩

  الدورة.والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات، الذين حضروا 
    

  الكلمات العامة  -هاء  
 ي،االحتـاد الروسـ  تكلَّم أثناء التبادل العـام لـآلراء ممثِّلـو الـدول التاليـة األعضـاء يف اللجنـة:          -٢٠

 إيطاليــا، اإلســالمية)،-مجهوريــة( إيــران إندونيســيا، أملانيــا، إســرائيل، إســبانيا، أرمينيــا، األرجنــتني،
 كوريـا،  مجهوريـة  اجلزائـر،  تـونس،  تشـيكيا،  تركيـا،  تايلنـد،  بيالروس، بولندا، الربازيل، باكستان،
 عمان، العراق، الصني، شيلي، سويسرا، السويد، ن،السودا النكا، سري رومانيا، أفريقيا، جنوب
 كينيـا،  كولومبيـا،  كوسـتاريكا،  كوبـا،  كنـدا،  نـام،  فييـت  البوليفاريـة)، -مجهورية( فرتويال فرنسا،
 الشـمالية،  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيا املتحدة اململكة السعودية، العربية اململكة املكسيك، املغرب،
. وتكلَّـم  ناليونـا  اليابـان،  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  هنغاريا، اهلند، نيوزيلندا، ا،نيجريي النمسا،
إيـران  مجهوريـة   ممثِّـل االحتاد األورويب، و ممثِّلاألفريقية، و الدول اجلزائر نيابةً عن جمموعة ممثِّلأيضاً 

البوليفارية) نيابةً عـن جمموعـة   -فرتويال (مجهورية ممثِّلوالصني، و ٧٧ـنيابةً عن جمموعة الاإلسالمية 
منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط      وتكلَّم أيضا املراقبون عن دول أمريكا الالتينية والكارييب. 

 الرابطـة األوروبيـة للسـنة الدوليـة للفضـاء     وووكالـة الفضـاء األوروبيـة     جلنة أحبـاث الفضـاء  واهلادئ 
اجمللس االستشاري جليل واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واملنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت و

   ومؤسسة العامل اآلمن.الفضاء 
، أدىل الرئيس بكلمة أبرز فيها النمو السريع لعضوية اللجنة كدليل على ٧٢٢ويف اجللسة   -٢١

تزايدة اليت يوليها اجملتمع الدويل إىل التعاون يف شؤون الفضاء اخلارجي. وشدَّد أيضاً علـى  األمهية امل
ضرورة أن جتد اللجنة حلوالً بناءة للمسائل اهلامة املتعلقة بواليتها، ومنها سالمة األنشطة املضـطلع  

نقـاش  يف إجـراء   ، وأشـار إىل أنَّ واليـة اللجنـة أسـهمت    هبا يف الفضاء اخلارجي وأمنـها واسـتدامتها  
 الراهنـة  بشأن املعاهدات واالتفاقات واالتفاقيـات الرئيسـية مـن أجـل اسـتبانة حالـة الفضـاء        رئيسي
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على الصعيد العاملي، وخاصة فيمـا يتعلـق باسـتخراج املـوارد الفضـائية، واحلطـام الفضـائي، وتزايـد         
 ٥٠اليونيسـبيس+  عمليـة ه تأحرز استخدام السواتل الصغرية. ونوَّه الرئيس أيضاً بالتقدم القيِّم الذي

يف توجيه العمل حنو تعزيز والية اللجنة من أجل التصدي على حنـو أكثـر فعاليـة للتحـديات احلاليـة      
ــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         ــدويل عل ــاون ال ــز التع ــة يف جمــال تعزي واســتغالل الفــرص الراهن

  األغراض السلمية.
ون الفضــاء اخلــارجي بكلمــة استعرضــت ويف اجللســة نفســها، أدلــت مــديرة مكتــب شــؤ  -٢٢

فيهــا األعمــال الــيت اضــطلع هبــا املكتــب خــالل الســنة الســابقة. وأبــرزت املــديرة التقــدم اجلــاري   
ــة ل ــرابط يف قطــاع الفضــاء   نَّ، وشــدَّدت علــى أ ٥٠اليونيســبيس+عملي ــ يســتلزمالت ــادو اًتعاون لي .

التــزام املكتــب بــأداء مســؤوليات األمــني العــام مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة  وأكَّــدت جمــدَّداً
وفقـاً  تعهُّـد سـجل األجسـام الفضـائية املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        باملتعلقة بالفضاء اخلـارجي، و 

اللتزامــات الــيت تــنص عليهــا اتفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي. وأشــارت   ل
بأمهيــة رئيســية يف معاجلــة الشــواغل اإلمنائيــة،   انعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء تتســم املــديرة إىل أنَّ

اســتعداد املكتــب لــدعم تعزيــز التطبيقــات والتكنولوجيــات مــن أجــل مســاعدة     تأكيــد أعــادتو
الدول األعضاء على حتقيق أهداف اخلطط اإلمنائيـة العامليـة. وشـدَّدت، فيمـا خيـص الوضـع املـايل        

 للمكتــب، علــى أمهيــة تــوافر املــوارد املاليــة وغــري املاليــة لتنفيــذ برنــامج عمــل   الــراهن غــري املــؤايت
 املكتب بنجاح، ومعاجلة النقص يف موارده البشرية.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٣
"املعهد األورويب لسياسات الفضاء وأنشطة التعـاون الـدويل"، قدَّمـه املراقـب عـن        (أ)  
  ألورويب لسياسات الفضاء؛املعهد ا

  "، قدَّمه ممثِّل إسرائيل؛SPACEILاملنظمة اإلسرائيلية "  (ب)  
 ممثِّـل "داخل حمطة الفضاء الدولية: عرض إيضاحي تفاعلي ثالثـي األبعـاد"، قدَّمـه      (ج)  

  االحتاد الروسي؛
  "أسبوع الفضاء العاملي"، قدَّمه املراقب عن رابطة أسبوع الفضاء العاملي؛  (د)  
"بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا السواتل مـن خـالل برنـامج الزمـاالت الطويلـة        )ه(  

  اليابان؛ ممثِّلاألمد املشترك بني األمم املتحدة واليابان"، قدَّمه 
  اهلند؛ ممثِّلهنج جديد للتعاون اإلقليمي"، قدَّمه  :"ساتل جنوب آسيا  (و)  
  مه ممثِّل إيطاليا؛"مبادرة الكون املفتوح: تقرير مرحلي"، قدَّ  (ز)  
  اجلزائر؛ ممثِّلاجلزائري"، قدَّمه  ئيربنامج الفضاال"أحدث إجنازات   (ح)  
"معلومـــات عـــن وضـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفضـــائية"، قدَّمـــه   (ط)  

  الصني؛  ممثِّل
  "اخلتام العظيم لبعثة كاسيين"، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛  (ي)  
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  النمسا؛ ممثِّل"النمسا يف الفضاء"، قدَّمه   (ك)  
  .ات املأهولة"، قدَّمه ممثِّل الصني"التطورات األخرية يف برنامج الصني للبعث  (ل)  

ــة "معاهــدة الفضــاء اخلــارجي:        -٢٤ ــة مــع التقــدير عقــد حلقــة النقــاش املعنون والحظــت اللجن
رئـيس   هـا وأدار ،ضـاء اخلـارجي  ون الف"، اليت نظمها مكتب شـؤ ٢٠٣٠لعام  استشرافاً -عاماً  ٥٠

املتحـدة يف فيينـا.    بكلمة افتتاحية السيد يوري فيدوتوف، املـدير العـام ملكتـب األمـم     دىلاللجنة. وأ
سـيمونيتا دي بيبـو،    وأدىل مبالحظات افتتاحيـة مـدير املناقشـة، وتلـت ذلـك عـروض إيضـاحية مـن        

 ؛عهد الدويل لقانون الفضاءأوي شروغل، رئيس امل-وكاي ؛مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
وجـان إيـف لوغـال، رئـيس االحتـاد الـدويل للمالحـة         ؛ينارد فيسك، رئـيس جلنـة أحبـاث الفضـاء    لو

وسـريجيو مـاركيزيو، رئـيس املركـز األورويب      ؛الفضائية، عـن طريـق رسـالة فيـديو مسـجلة مسـبقا      
  لقانون الفضاء. وأدىل مدير املناقشة مبالحظات ختامية.

اللجنة أنَّ حلقة النقاش هذه اليت كُرِّست لالحتفال بالذكرى السنوية اخلمسـني  والحظت   -٢٥
معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، بدء نفاذ ل

، وفـرت نظـرة   ١٩٦٧تشرين األول/أكتوبر  ١٠، يف القمر واألجرام السماوية األخرى مبا يف ذلك
يف  دورهــا دور تلــك املعاهــدة علــى مــدى الســنوات اخلمســني املاضــية، وكــذلك   إىلمــة هامــة وقيِّ

  األنشطة الفضائية. جمال املستقبل، بالنظر إىل التطورات العلمية والتقنية والسياساتية والقانونية يف
 ، وهــو وأقــرت اللجنــة، مبناســبة الــذكرى الســنوية الســتني إلطــالق أول ســاتل اصــطناعي          - ٢٦

  نائي يف تاريخ الرحالت الفضائية.، هبذا اإلجناز االستث١٩٥٧تشرين األول/أكتوبر  ٧، يف ١  سبوتنيك
 جلنتيهــا الفــرعيتنيمــن خــالل  ،وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة تقــوم    -٢٧
تظـل احملفـل املناسـب للمناقشـة     وأهنـا  ، بـدور قيـادي يف تعزيـز وتنظـيم استكشـاف الفضـاء،       أيضاً

فيمــا بــني الــدول لضــمان االســتمرار يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   والتعــاون 
    األغراض السلمية.

وأكَّد بعض الوفود من جديد التزام بلداهنم باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف       -٢٨
رجي على املبادئ التالية: إمكانية وصول مجيع البلدان إىل الفضاء اخلـا  مشدديناألغراض السلمية، 

علــى قــدم املســاواة ودون متييــز، بصــرف النظــر عــن درجــة تطورهــا العلمــي والــتقين واالقتصــادي، 
واستخدام الفضاء اخلارجي استخداماً منصفاً ورشيداً لصـاحل البشـرية مجعـاء؛ وعـدم متلُّـك الفضـاء       
ــدعوى الســيادة أو االســتخدام أو      ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، ب  اخلــارجي، مب
االحتالل أو أيِّ وسـيلة أخـرى؛ والتـزام الـدول باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          
حصراً؛ وعدم تسليح الفضاء اخلارجي، الذي جيب أال يستخدم أبداً لتركيب أسلحة من أيِّ نوع، 

بـني  وعدم استخدامه، باعتباره حيزاً للبشرية مجعاء، إال يف حتسني ظـروف العـيش وتوطيـد السـالم     
؛ والتعاون الدويل يف تطوير األنشطة الفضائية وال سيما تلك املشار إليها يف اإلعالن الشعوبمجيع 
استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول  جمــال بالتعــاون الــدويل يف  اخلــاص
  حتياجات البلدان النامية. تها، مع إيالء اعتبار خاص الومصلح
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عــن رأي مفــاده أنَّ علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء تنطــوي علــى       وأعــرب بعــض الوفــود     -٢٩
لدراسـة  أنَّ اللجنـة تـوفر منتـدى هامـا ل    و ،إمكانات هائلة ملنفعـة البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة     

املســتمرة للســبل الــيت ميكــن هبــا لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا أن تســهم يف تنفيــذ خطــة  
ــة املســتدامة لعــام   . وأعربــت تلــك الوفــود أيضــاً عــن رأي مفــاده أنَّ دراســة علــوم    ٢٠٣٠التنمي

هـي مسـائل ينبغـي     ٢٠٣٠وتكنولوجيا الفضاء ومسامهتها يف تنفيذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     
  أن تبقى جزءا من عمل اللجنة.

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي العنايــة ببيئــة الفضــاء اخلــارجي مثلمــا ينبغــي العنايــة      -٣٠
كب األرض، وأنه ينبغي جتنب إنشاء فجوة اصـطناعية بـني كوكـب األرض والفضـاء احملـيط      بكو

  .به، من أجل إتاحة الفرصة أمام األجيال املقبلة للتمتع بفوائد الفضاء اخلارجي
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن ينظـر      -٣١

  يف موقعه الشبكي باللغة اإلسبانية.يف إتاحة املعلومات الواردة 
  وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم األحداث التالية أثناء الدورة:  -٣٢

حــدث وقــت الغــداء لالحتفــال بالــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهــدة الفضــاء           (أ)  
  اخلارجي، نظمه وفد كندا؛

أول  حـدث مسـائي بعنـوان "الـذكرى السـنوية السـتون إلطـالق       ومعرض مكرَّس   (ب)  
  "، نظمه وفد االحتاد الروسي؛١سبوتنيك  :ساتل صناعي من األرض

لبنـاء القـدرات يف    ةج فعالـ هُـ ُن :٧حدث وقت الغداء بعنوان "األولوية املوضـوعية    (ج)  
  أمريكا الالتينية والكارييب"، نظمه وفد األرجنتني؛

  املناصرين الدوليني للقضايا اجلنسانية"؛   شبكةإطالق "  (د)  
أمــن الفضــاء"، نظمــه املعهــد األورويب     بشــأن   آفــاق مســائي بعنــوان "   حــدث  )ه(  

  لسياسات الفضاء.
    

  اعتماد تقرير اللجنة  -واو  
، بعـد النظـر   ٢٠١٧اعتمدت اللجنة، يف جلستها [...]، املعقودة يف [...] حزيران/يونيـه    -٣٣

والــذي يتضــمَّن التوصــيات يف خمتلــف البنــود املعروضــة عليهــا، تقريرهــا املقــدَّم إىل اجلمعيــة العامــة  
  والقرارات الواردة أدناه.

  
 


