
A/AC.105/L.311 األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
13 April 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

270417    270417    V.17-02309 (A)

*1702309* 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  السلميةيف األغراض 
  الدورة الستون

       ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦- ٧فيينا، 
مشروع إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ   

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

    مذكِّرة من األمانة  
الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي          نظــر 

وتطبيقها، خالل الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اسـتخدام الفضـاء   
هـدة  اخلارجي يف األغـراض السـلمية، يف مشـروع اإلعـالن مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلمسـني ملعا        

مــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك   املبــادئ املنظِّ
أسـاس   . وعلـى A/AC.105/C.2/L.300القمر واألجرام السماوية األخـرى، الـوارد يف مرفـق الوثيقـة     

الفريـق العامـل علـى نـص      اتَّفـق ، A/AC.105/C.2/2017/CRP.28وثيقـة  الصيغة املنقَّحة، الواردة يف ال
ويتضـمن   .A/AC.105/C.2/2017/CRP.32يف الوثيقـة   علـى النحـو الـوارد   مشروع اإلعالن وشكله، 

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي   هرَّح، لكــي تقــمرفــق هــذه الوثيقــة نــص مشــروع اإلعــالن املــنقَّ   جلن
 األغراض السلمية.  يف

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.300
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.300
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.28
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.28
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.32
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    املرفق
مشروع إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ   

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

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

 )١(القمر واألجرام السماوية األخرى،

) ١٨-د( ١٩٦٢أمهية املبادئ الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة    ر التأكيد على نكرِّ  -١  
ــو١٩٦٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣خ املــؤرَّ ــة املنظِّ ، واملعن ــادئ القانوني مــة ألنشــطة  ن "إعــالن املب

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

ــد اعتمــدهتا        ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، ق واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مب
ــة العامــة يف قرارهــا   ، وفُــتح ١٩٦٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩خ ) املــؤر٢١َّ-د( ٢٢٢٢اجلمعي

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

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

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

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

اخلارجي، الـيت مـا زالـت حتمـل     ال غىن عنه لتنفيذ أنشطة الفضاء  ر إطاراًالثالثة عشرة، ستظل توفِّ
البشـــرية، ودفـــع عجلـــة الرقـــي االجتمـــاعي   املعرفـــةم يف طياهتـــا قـــدرة هائلـــة علـــى تعزيـــز تقـــدُّ 

  ؛٢٠٣٠تنمية املستدامة حبلول عام واالقتصادي للبشرية مجعاء واإلسهام يف حتقيق أهداف ال
وتطـوير علـوم   قـت يف جمـال استكشـاف الفضـاء     اإلجنـازات الـيت حتقَّ   نعترف بأنَّ  -٦  

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

مـا انفكـت تـزداد بالنســبة     تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء    أمهيـة   نـدرك أنَّ   -٧  
يف  تقــدُّمالفهـم الكــون وكوكـب األرض وتســهم يف حتقيـق     زيـادة ن مــن هنــا متكِّـ للـدول، حيـث إ  

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

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

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

  اإلقليمي واألقاليمي والدويل؛و كل من الصعيد الوطينالبعيد يتطلب بذل جهود على 
نشدِّد على التطور املستمر للتعاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        -٩  

ق يف ميـدان الفضـاء مـن إجنـازات علميـة      يف األغراض السلمية وطابعه املتزايد تنوُّعاً، مع ما يتحقَّـ 
ع املتزايـد للجهـات الفاعلـة يف ميـدان الفضـاء، ومـن مث       دة بصفة أساسـية والتنـوُّ  وتكنولوجية معقَّ

  على زيادة توثيق التعاون والتنسيق؛و أوثق شراكاتع على بناء نشجِّ
يف الفضـاء  ندعو مجيع الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت تضـطلع بأنشـطة        -١٠  
إىل أن تعمل وفقاً ملبدأي التعاون والتعاضد، مع إيالء االعتبـار الواجـب ملصـاحل األطـراف      اخلارجي

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

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

مـن النظـام    كانت درجة منوها االقتصادي أو العلمي، من االنضمام إىل املعاهـدة، بوصـفها جـزءاً   
ز قـدرة الـدول   مـن شـأن االنضـمام كطـرف إىل املعاهـدة أن يعـزِّ       القانوين للفضاء اخلـارجي، وأنَّ 

ــى املشــاركة يف  ــى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      عل ــدويل عل ــاون ال ــود التع  جه
  األغراض السلمية؛  

دور املعاهدة بوصفها حجر الزاوية للنظام القانوين الدويل الـذي حيكـم    جمدَّداًد نؤكِّ  - ١٤  
  ح املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء؛ضِّوأهنا تو ،أنشطة الفضاء اخلارجي

د التـاريخ املتميـز للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،         نؤكِّ  -١٥  
مبا يشمل جلنتـها الفرعيـة القانونيـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف إرسـاء ومواصـلة تطـوير           
النظام الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، واالزدهار الـذي تشـهده يف ظـل هـذا النظـام      

خلــارجي الــيت تنفــذها الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري        أنشــطة الفضــاء ا 
احلكومية، مما يفضي إىل اإلسهام اهلائل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا وخـدماهتا يف حتقيـق   

   نوعية احلياة يف مجيع أحناء العامل؛  نيالنمو االقتصادي وحتس
 األغراض السلمية وجلنتها الفرعية القانونية لجنة استخدام الفضاء اخلارجي يفب هنيب  - ١٦  
للمعاهدة  ، الترويج لالنضمامالعامة ، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانةأن تواصل

  على أوسع نطاق، وتطبيقها من قبل الدول، ودعم التطوير التدرجيي للقانون الدويل للفضاء؛
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أن يواصــل تعزيــز بنــاء القــدرات يف   نطلــب إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   - ١٧  
جمال قانون الفضاء والسياسة الفضائية لصاحل مجيع البلدان، وأن يسـتمر يف تقـدمي املسـاعدة للبلـدان     
الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، يف جمــال وضــع السياســات والتشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وفقــاً  

  للفضاء.  للقانون الدويل

 




