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*1704157*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الستون
       ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦- ٧فيينا، 

      مشروع التقرير  
      إضافة  
      الفصل الثاين  
      التوصيات والقرارات  

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -حاء 
املعنـون "اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف منظومـة      نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال       - ١

  .٧١/٩٠األمم املتحدة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
 .واهلنـد  ،ونيجرييـا  ،النكـا  وسـري  ،وإيطاليـا  ،وتكلَّم يف إطار هذا البنـد ممثِّلـو إندونيسـيا     -٢

أثنـاء التبـادل   و اهلـادئ. م أيضا املراقـب عـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط        وتكلَّ
  ذا البند.كلمات تتعلق هببممثِّلو دول أعضاء أخرى  أدىل ،العام لآلراء

    واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند:  -٣
اســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة خمــاطر الكــوارث يف الصــني"،  ممارســات "  (أ)  

  قدَّمه ممثل الصني؛
  لمؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء"، قدَّمه ممثل اهلند؛قبلة لالبعثات االستكشافية امل"  (ب)  
  ممثل اهلند.   قدَّمه"، بعثات رصد األرض"تعاون اهلند على الصعيد الدويل يف   (ج)  

مديرة مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفتها رئيسـة االجتمـاع املشـترك بـني         دلتوأ  -٤
األعمـال التحضـريية    كلمة أطلعت فيهـا اللجنـة علـى   بلفضاء اخلارجي، الوكاالت املعين بأنشطة ا
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املشـترك   ؤمتراملـ لالجتماع املذكور، اليت ستعقد يف جنيـف بـالتزامن مـع     نيوالثالثالسابعة لدورة ل
تعزيــز التعــاون الفضــائي مــن أجــل  بشــأن وسويســرا العامليــةمنظمــة الصــحة واألمــم املتحــدة  بــني

  .  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥إىل  ٢٣، يف الفترة من الصحة العاملية
بــت اللجنــة مــع التقــدير بــالتقرير اخلــاص لالجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين  ورحَّ  -٥

بأنشطة الفضاء اخلارجي عن التطورات داخل منظومة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بطقـس الفضـاء      
)A/AC.105/1146 ل يف أعمــايســاعدها مســاعدة هامــة   ذلــك التقريــر أنَّ). وأشــارت اللجنــة إىل

يف إطار األولويـة املواضـيعية املتعلقـة باإلطـار الـدويل خلـدمات       ، ٥٠اليونيسبيس+لعملية  التحضري
  املبذولة يف جمال طقس الفضاء.   حملة عامة عن اجلهود، حيث يوفر طقس الفضاء

ت األمم املتحدة مـن  والحظت اللجنة اجلهود التعاونية اليت تبذهلا الدول األعضاء وكيانا  -٦
أجل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف جمـاالت منـها رصـد اجلفـاف والتصـحُّر، واحلـد مـن            

  .من أجل حل املشكالت العاملية االت الطوارئتصدي حلالعمليات و ،خماطر الكوارث
وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن ميضــي، مــن خــالل كيانــات األمــم   - ٧

التطبيقــات العمليــة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض  االســتفادة مــن ، يف التــرويج لزيــادة املتحــدة
  .٢٠٣٠يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام الذي ميكن أن تنهض به فِّز احملدور الالتنمية، بالنظر إىل 

، مبــا يف ذلــك  بــني الوكــاالت املســتمر التعــاون عــن رأي مفــاده أنــه مــن خــالل     وأُعــرِب   - ٨
مكتـب شـؤون الفضـاء    ، وبني بني اللجنة األوىل واللجنة الرابعة للجمعية العامةاالجتماعات املشتركة 

األفكـار  إجيـاد أوجـه تـآزر بـني     ، ميكن لكيانات األمم املتحـدة  منظمة الطريان املدين الدويلو اخلارجي
 أنَّ أيضـاً  الوفـد  ذلـك رأى . ومتهاواسـتدا  أماهنـا أمـن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي و     الشاملة بشـأن زيـادة  

مناقشة أعمال املؤسسات األخرى، مثل منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ميكن 
  .  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهأن يساعد اللجنة على التعجيل مبعاجلة املسائل العالقة، مثل 

  
    دور اللجنة يف املستقبل  -طاء 

نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون "دور اللجنــة يف املســتقبل"، وفقــاً لقــرار   -٩
  .٧١/٩٠اجلمعية العامة 

 وفرتويـــال ،والصــني  ،وإندونيســيا  ،االحتــاد الروســي   وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو       -١٠
لو دول أعضـاء أخـرى   ممثِّ أدىل ،أثناء التبادل العام لآلراءووكوستاريكا.  ،)البوليفارية-مجهورية(

  ذا البند.هب بكلمات تتعلق
مشــتركاً فريــداً مــن نوعــه  منــرباًواتَّفقــت اللجنــة علــى أهنــا تتــيح، مــع جلنتيهــا الفــرعيتني،   -١١

لتعزيز التعاون الدويل على استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية علـى       
ضـاء اخلـارجي وبنـاء القـدرات يف جمـال تكنولوجيـا       الصعيد العاملي، وتيسري سـيادة القـانون يف الف  

  وخاصة البلدان النامية.دول الفضاء وتطبيقاهتا، وذلك لفائدة مجيع ال
مــن أجــل تــاليف  هــام وهيئتيهــا الفــرعيتني بــني اللجنــة تنســيق المفــاده أنَّ عــن رأي وأُعــرِب   - ١٢

 .وهيئتيهــا الفــرعيتنيللجنــة النــواتج املشــتركة لعمــل ا بــالنظر إىل ضــرورة تعزيــز يــة يف العمــلاالزدواج
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وضع جدول أعمال تطلعي مشترك ومواصلة تعزيز الـدور احلـوكمي    للجنة وجلنتيها الفرعيتنيوينبغي 
. ومن املهم يف هـذا  التعاون الدويل وتدعيم سيادة القانون يف الفضاء اخلارجيللجنة ككل يف تشجيع 

بشـكل مناسـب    اللجنـة تنـاول  تالقـانون الـدويل للفضـاء وضـمان أن      السياق العمل على تفادي جتزئـة 
؛ القضايا الرئيسية مثل املسائل القانونية اجلديدة ذات الصلة بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي احلاليـة واملقبلـة     

وتعزيـز املسـاعدة   ؛ مبا فيهـا الكيانـات غـري احلكوميـة    ، لجهات الفاعلة يف جمال الفضاءوالدور املتزايد ل
  سيما لفائدة البلدان النامية.  والوتبادل التكنولوجيات والبيانات واخلربات،  التقنية
عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تتكيف مع احلقائق اجلديدة وأن حتـافظ علـى   ب عرِأُو  -١٣

بني الدول بشأن املسائل املتعلقة بتنظـيم أنشـطة    لتواصل والتفاعلموقعها باعتبارها نقطة حمورية ل
يف  والعمـل بطريقـة استشـرافية   مع السعي إىل إجياد حلول فعالة للممارسات غري الكفؤة الفضاء، 

معاجلة عـدد مـن املسـائل املهمـة املدرجـة علـى جـدول أعماهلـا واملتعلقـة، أوال وقبـل كـل شـيء،             
أنه ينبغي للجنة أن تبـدأ يف املسـتقبل    اًأيض ورأى ذلك الوفد. واألمن يف الفضاء اخلارجيمان األب

الواقعية فيمـا خيـص العالقـة بـني      التوقُّعاتالوصول إىل جمموعة من  مناقشة سبل ووسائلالقريب 
يف الـدفاع  احلـق  تفسـري  أنشطة الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك   املتعلقة بأمان وأمناملسائل الشاملة 

باألنشطة السلمية املتعلقة باستكشـاف الفضـاء    يف الفضاء اخلارجي والتدخالت املاسة عن النفس
أن تنشـئ فريقـا عـامال قـادرا     لجنة الفرعية العلمية والتقنيـة  على ال نَّإ. وقيل اخلارجي واستخدامه

على تناول املسائل املتعلقة بقيام الدول على حنو فعال ومسؤول باإلشـراف علـى أنشـطة الفضـاء     
  بعة للقطاع اخلاص، ومراقبة تلك األنشطة.  اليت تضطلع هبا شركاهتا ومؤسساهتا التا

دور اللجنة يف املستقبل ينبغي أن املداوالت بشأن  أنَّعن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب   - ١٤
املسـائل املتعلقـة بأسـلوب    وأنَّ يف جمـال احلوكمـة،    جلنتيهـا الفـرعيتني  إىل تعزيز دورها ودور هتدف 
 امنـرب  باعتبارهـا  عـام  بوجـه  ونواجتـه  بغرض حتسـني عملـها   شامالً تقييماً ينبغي أن تقيَّماللجنة عمل 
 اللجنـة  تنظـيم عمـل  . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي التطـرق إىل عـدة تـدابري لتحسـني     يادول ياحكوم
للجنة ككل. وقيل إنه ممـا   وحبثها حبثا دقيقا يف إطار تعزيز الدور احلوكمي الفرعيتني جلنتيهاوعمل 

له أمهية فائقة حتديث أسلوب عمل اللجنة باعتبارها منربا حكوميا دوليا لتعزيـز قـدرهتا علـى تنـاول     
  املقبلة ألنشطة الفضاء اخلارجي.  لسياساتية والقانونيةاجلوانب العلمية والتكنولوجية وا

ــاده     -١٥ ــود عــن رأي مف ــة، باعتب  وأعــرب بعــض الوف ــه ينبغــي للجن ــا أن ــة اإلرشــادية  اره اهليئ
ــدويل     ــاون ال ــز التع ــة بتعزي ــدة املعني استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف    يف جمــالالوحي

ــة باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف       األغــراض الســلمية،  ــة املســائل الشــاملة املتعلق ــدرس بدق أن ت
ال اللجنـتني الفـرعيتني   البنود احلالية جلدول أعمـ  ، وأنَّاألغراض السلمية، مبا يف ذلك أمن الفضاء
 ،اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي      ذات الطابع الشامل، مثل البنود املتعلقة ب

، واملدار الثابت بالنسبة لألرض، هي أمثلة على اجملاالت اليت ميكن فيهـا  ختفيف احلطام الفضائيو
  حتسني التنسيق بينهما. الفرعيتني للجنتني

بدور اللجنة يف املسـتقبل  املداوالت يف إطار بند جدول األعمال املتعلق أنَّ والحظت اللجنة   - ١٦
، وأنه يتعني مـن مث مواءمـة عملـها مـع االعتبـارات العامـة       ٥٠عملية اليونيسبيس+ترتبط ارتباطا وثيقا ب

 .اخلارجياحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء تعزيز دورها يف  من أجل ٥٠اليونيسبيس+املتعلقة ب
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    رفقامل
مشروع إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ   

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،   املنظِّمة
    مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

ملعاهـدة   حنن، الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة، إذ حنتفـل بالـذكرى السـنوية اخلمسـني        
املبادئ املنظِّمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك          

 )١(القمر واألجرام السماوية األخرى،

) ١٨- (د ١٩٦٢نكرِّر التأكيد على أمهية املبادئ الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة      - ١  
ــون ١٩٦٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣املــؤرَّخ  ــة املنظِّمــة ألنشــطة   ، واملعن ــادئ القانوني "إعــالن املب

  الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه"؛
نشــري إىل أنَّ معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف          -٢  

ــد اعتمــدهتا        ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، ق واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مب
ــة الع ، وفُــتح ١٩٦٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩) املــؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٢٢امــة يف قرارهــا اجلمعي

، ١٩٦٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٧بــاب التوقيــع عليهــا يف لنــدن وموســكو وواشــنطن العاصــمة يف 
  ؛١٩٦٧تشرين األول/أكتوبر  ١٠ودخلت حيز النفاذ يف 

أطرافــاً يف  ،٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١دول أصــبحت، يف  ١٠٥نالحــظ أنَّ   -٣  
  دولة أخرى وقَّعت عليها؛ ٢٥املعاهدة وأنَّ 

ــه املعاهــدة يف احلفــاظ علــى الفضــاء        -٤   ــدور األساســي الــذي تؤدي نؤكِّــد جمــدَّداً ال
اخلارجي لألغراض السلمية، ويف تعزيز مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة، بغيـة صـون السـلم     

  وليني؛  واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الد
ــأنَّ هــذه املعاهــدة ومبادئهــا، اجملسَّــدة يف املــواد األوىل إىل      -٥   ــا ب نعــرب عــن اقتناعن

الثالثة عشرة، ستظل توفِّر إطاراً ال غىن عنه لتنفيذ أنشطة الفضاء اخلارجي، الـيت مـا زالـت حتمـل     
مـــاعي يف طياهتـــا قـــدرة هائلـــة علـــى تعزيـــز تقـــدُّم املعرفـــة البشـــرية، ودفـــع عجلـــة الرقـــي االجت  

  ؛٢٠٣٠واالقتصادي للبشرية مجعاء واإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 
نعترف بأنَّ اإلجنـازات الـيت حتقَّقـت يف جمـال استكشـاف الفضـاء وتطـوير علـوم           -٦  

وتكنولوجيا الفضاء لصاحل البشرية مجعاء، وأنَّ مبـادرات التعـاون الـدويل الراميـة إىل حتقيـق تلـك       
  يات، قد فاقت مجيع التوقعات اليت كانت قائمة وقت اعتماد املعاهدة؛الغا

نـدرك أنَّ أمهيـة تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء مـا انفكـت تـزداد بالنســبة            -٧  
للـدول، حيـث إهنــا متكِّـن مــن زيـادة فهـم الكــون وكوكـب األرض وتســهم يف حتقيـق التقــدُّم يف        

ــيم والصــحة ورصــد البيئــ     ــها التعل ــة لكوكــب األرض وإدارة   جمــاالت من ــوارد الطبيعي ة وإدارة امل

                                                           
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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الكــوارث والتنبــؤات باألرصــاد اجلويــة ومنذجــة الطقــس ومحايــة التــراث الثقــايف وتكنولوجيــا          
املعلومات واملالحة واالتصاالت الساتلية، كما تسهم يف حتقيق رفاه اإلنسـانية مـن خـالل التنميـة     

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
عن اقتناعنا الشديد بأنَّ تعزيز استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد     نعرب  -٨  

  البعيد يتطلب بذل جهود على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي واألقاليمي والدويل؛
نشدِّد على التطور املستمر للتعاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        -٩  

تنوُّعاً، مع ما يتحقَّـق يف ميـدان الفضـاء مـن إجنـازات علميـة        يف األغراض السلمية وطابعه املتزايد
وتكنولوجية معقَّدة بصفة أساسـية والتنـوُّع املتزايـد للجهـات الفاعلـة يف ميـدان الفضـاء، ومـن مث         

  نشجِّع على بناء شراكات أوثق وتعزيز التعاون والتنسيق؛
شطة يف الفضاء اخلـارجي  هنيب جبميع الدول األطراف يف املعاهدة اليت تضطلع بأن  - ١٠  

أن تعمــل وفقــاً ملبــدأي التعــاون والتعاضــد، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب ملصــاحل األطــراف األخــرى 
  املعاهدة؛ يف

نستلهم من اآلفاق اليت ما انفكـت تنفـتح أمـام البشـرية نتيجـة ألنشـطة اإلنسـان          -١١  
  اخلارجي؛  يف الفضاء
املعاهـدة، وخصوصـاً الـدول األعضـاء يف     حنث الدول اليت ليست بعد أطرافـاً يف    -١٢  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، على النظر يف أن تصبح أطرافاً فيها؛
نؤكِّــد، يف هــذا الصــدد، علــى املنــافع الكــربى الــيت جتنيهــا مجيــع الــدول، مهمــا      -١٣  

بوصـفها جـزءاً مـن النظـام     كانت درجة منوها االقتصادي أو العلمي، من االنضمام إىل املعاهـدة،  
القانوين للفضاء اخلـارجي، وأنَّ مـن شـأن االنضـمام كطـرف إىل املعاهـدة أن يعـزِّز قـدرة الـدول          
ــى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف         ــدويل عل ــاون ال ــود التع ــى املشــاركة يف جه عل

  األغراض السلمية؛  
للنظـام القـانوين الـدويل الـذي     نؤكِّد جمدَّداً دور املعاهدة بوصـفها حجـر الزاويـة      -١٤  

  حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، وأهنا توضِّح املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء؛
نؤكِّد التـاريخ املتميـز للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،           -١٥  

إرسـاء ومواصـلة تطـوير    مبا يشمل جلنتـها الفرعيـة القانونيـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف        
النظام الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، واالزدهار الـذي تشـهده يف ظـل هـذا النظـام      
أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت تنفــذها الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري          

وخـدماهتا يف حتقيـق    احلكومية، مما يفضي إىل اإلسهام اهلائل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا
  النمو االقتصادي وحتسني نوعية احلياة يف مجيع أحناء العامل؛  

هنيب بلجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة           -١٦  
القانونية أن تواصل، بـدعم مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة، التـرويج           
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ى أوســع نطــاق، وتطبيقهــا مــن قبــل الــدول، ودعــم التطــوير التــدرجيي     لالنضــمام للمعاهــدة علــ 
  للقانون الدويل للفضاء؛

نطلب إىل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يواصـل تعزيـز بنـاء القـدرات يف          -١٧  
جمــال قــانون الفضــاء والسياســة الفضــائية لصــاحل مجيــع البلــدان، وأن يســتمر يف تقــدمي املســاعدة     

على طلبها، يف جمال وضع السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقـة بالفضـاء،    للبلدان النامية، بناء
  للفضاء.  وفقاً للقانون الدويل

 


