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270618    270618    V.18-04342 (A)

*1804342*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة احلادية والستون

        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 
  مشروع التقرير  

 
  الفصل الثالث  

 
  التوصيات والقرارات  

  
  الكلمات العامة  -ألف  

 ،االحتاد الروســـي تكلم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضـــاء يف اللجنة:  -١
ـــرائيل، األرجنتني،  ـــيا ،املتحدة العربية اإلمارات ،أملانيادور، إكواإس -إيران (مجهورية ،إندونيس
 جنوب ،كوريا مجهورية ،اجلزائرتشــــيكيا،  ،بولندا ،الربازيل ،باكســــتانإيطاليا،  ،اإلســــالمية)

 ،كاملكســــي ،كينيا ،كندا ،فرنســــاعمان، العراق،  ،الصــــني ،شــــيلي ،رومانيا ،الدامنرك ،أفريقيا
ات أيضًا ممثل جنوب أفريقيا نيابة بكلم وأدىل. اليوناناليابان، ، املتحدة الواليات ،اهلندنيجرييا، 

بة عن جمموعة ا يا لدول األفريقية، وممثل إكوادور ن  ممثل دولةوالصــــــني، و ٧٧ لعن جمموعة ا
ية والكاريب ،املتعددة القومياتبوليفيا  بًة عن جمموعة دول أمريكا الالتين يا وأدىل بكلمات ي. ن

ــيا  أيضــًا املراقبون عن الرابطة األفريقية الســتشــعار البيئة عن بعد ومنظمة التعاون الفضــائي آلس
الشـــبكة اإلســـالمية املشـــتركة لعلوم وواملحيط اهلادئ واملنظمة األوروبية لســـواتل االتصـــاالت 

واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لبلدان مشال  واجلمعية الوطنية للفضاءوتكنولوجيا الفضاء 
  آلمن.ومؤسسة العامل ا واملجلس االستشاري جليل الفضاءأفريقيا 

، أدلت الرئيســـة بكلمة أبرزت فيها ارتفاع عدد أعضـــاء اللجنة كدليل ٧٤٣ويف اجللســـة   -٢
أمهية متزايدة للتعاون يف شـــؤون الفضـــاء اخلارجي. وأشـــارت إىل أنَّ  على أنَّ املجتمع الدويل يويل

اجلمعية العامة اعترفت يف هذا الصــــدد بأنَّ اللجنة وجلنتيها الفرعيتني باتت متثل، مبســــاعدة مكتب 
شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، منصــــة فريدة للتعاون الدويل على الصــــعيد العاملي يف جمال األنشــــطة 
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ًا إىل أنَّ اجلمعية قد رحَّبت باعتماد االحتاد األفريقي السياسة واالستراتيجية الفضائية. وأشارت أيض
األفريقيتني بشأن الفضاء. وأكدت أنَّ اللجنة تعمل بأسلوب مجاعي فريد مع الدول، بصرف النظر 

االقتصـــادية، بغية إجياد حلول بناءة وتوافقية للمســـائل  وأالتقنية  وأالســـياســـية الدول عن أوضـــاع 
  امة املتعلقة بوالية اللجنة.اهل
، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمة أكدت فيها، يف مجلة ٧٤٤ويف اجللسة   -٣

"، ٢٠٣٠، مبا يف ذلك الطريق حنو خطة "الفضاء مبجملها ٥٠أمور، على أنَّ عملية اليونيسبيس+
سياسته من أجل تعزيز احلوكمة هتدف إىل حتقيق التآزر بني علوم وتكنولوجيا الفضاء وقانون الفضاء و

العاملية، لصاحل البلدان النامية على اخلصوص. وأشارت املديرة إىل أنَّ اللجنة متثل املنرب احلكومي الدويل 
على استخدام الوحيد الذي يتمتع على الصعيد العاملي بوالية واسعة وشاملة يف جمال التعاون الدويل 

وهو ما جتسده واليات وبرامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.  ،الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
كما عرضت املديرة خطط املكتب الرامية إىل زيادة توطيد شراكته مع الدول األعضاء واملنظمات 

  الدولية واجلهات األخرى الفاعلة يف جمال الفضاء من األوساط الفضائية األوسع نطاقًا.
وإســرائيل وباكســتان  وفرنســاملديرة عن امتناهنا للصــني ونيابة عن األمم املتحدة، أعربت ا  -٤

لتربعها بنماذج من أجســامها الفضــائية الوطنية أو إعارهتا إيَّاها للمعرض الدائم للمكتب الكائن يف 
  مكتب األمم املتحدة يف فيينا.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٥
ـــتكشـــاف الفضـــاء  (أ)   ـــتكشـــاف دويل  "املنتدى الدويل الثاين الس وما بعده: حنو اس

  للفضاء"، قدَّمته ممثلة اليابان؛
"االستراتيجية الوطنية األمريكية بشأن سياسة إدارة حركة املرور الفضائية"، قدَّمه   (ب)  

  ممثِّل الواليات املتحدة؛
ــــــائي ومراقبته"، قدَّمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز   (ج)   "معهد ملنع احلطام الفض

  ان يف الفضاء؛األم
للجميع"، قدَّمه املراقب -٢٠٣٠"حتدي االحتاد اجلامعي العاملي هلندســة الفضــاء:   (د)  

  عن االحتاد العاملي هلندسة الفضاء؛
  "تطوير الوقود الداسر املراعي للبيئة اخلاص بالصواريخ يف بولندا"، قدَّمه ممثل بولندا؛  (ه)  
مشــــــروع حماكاة اهلبوط يف املريخ يف : AMADEE-18"النتائج األوىل ملشــــــروع   (و)  
  مان"، قدَّمه ممثل النمسا؛صحراء ُع
"املجلس االســـتشـــاري جليل الفضـــاء: ما بني مؤمتر اليونيســـبيس الثالث واليوم"،   (ز)  

  قدَّمته املراقبة عن املجلس االستشاري جليل الفضاء؛
الســــــتكشــــــاف املأهولة  لبعثاتاخيص  مالألحباث األكادميية في"املبادرة اليونانية   (ح)  
  مه ممثل اليونان؛"، قدَّال عن املوائل واملواقع الصخرية املماثلةمث :املريخ

  .فضاء السحيق"، قدَّمه ممثل الصني"خطة الصني التعاونية الستكشاف القمر وال  (ط)  
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ورحَّبت اللجنة بالبحرين والدامنرك والنرويج بوصــــفها أحدث دول تنضــــم إىل عضــــوية   -٦
دولة. ورحَّبت اللجنة أيضًا باملؤسسة األوروبية للعلوم،  ٨٧عضاء اللجنة إىل اللجنة، مما رفع عدد أ

ممثَّلًة باللجنة األوروبية لعلوم الفضــاء، وباالحتاد اجلامعي العاملي هلندســة الفضــاء، بوصــفهما أحدث 
 مراقبني دائمني.

تمد وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه، بفضــــل مشــــروع القرار الشــــامل الذي اع  -٧
يف دورهتا الثالثة والســـبعني،  باعتمادهخالل اجلزء الرفيع املســـتوى والذي ُأوصـــيت اجلمعية العامة 

أول فرصة تارخيية ملعاجلة الشواغل اإلمنائية الرئيسية الطويلة األمد منذ انعقاد  ٥٠يتيح اليونيسبيس+
 .١٩٩٩املؤمتر السابق، اليونيسبيس الثالث، يف عام 

فاده أنَّ أحد األهداف املهمة لليونيســــــبيس+وأعرب بعض الوف  -٨ خَلق  ٥٠ود عن رأي م
". فمن أجل أن ٢٠٣٠حافزًا للتوصــــل إىل توافق يف اآلراء بشــــأن جدول أعمال خطة "الفضــــاء 

وإطار  ٢٠٣٠تسهم األنشطة الفضائية يف حتقيق املبادرات العاملية، مثل خطة التنمية املستدامة لعام 
واتفاق باريس بشــأن تغري املناخ، ينبغي  ٢٠٣٠-٢٠١٥ارث للفترة ســنداي للحد من خماطر الكو

تعزيز الشراكات العاملية. ومن سبل حتقيق ذلك تعزيز دور وقدرات املراكز اإلقليمية لتدريس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية 

 ارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج "سبايدر").يف إدارة الكو

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنـه، بـالنظر إىل التعقيـد املتزايـد يف جـدول أعمـال   -٩
الفضاء، وجتديد االلتزام باستكشاف البشر للفضاء السحيق وإدماج التنمية املستدامة على كوكب 

جدول األعمال العاملي باعتبارها بنودا رئيســية منه،  األرض واســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف
 ".٢٠٣٠ا للجنة للشروع يف وضع جدول أعمال خطة "الفضاء دًّج ًاالوقت مناسبأصبح 

، اليت استفادت من جناح مؤمتر ٥٠وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ عملية اليونيسبيس+  -١٠
القطاع اخلاص يف استكشاف الفضاء اليونيسبيس الثالث، هي مبثابة اعتراف بتزايد أمهية مشاركة 

أوضحت أيضا كيفية حتقيق شراكات بني  ٥٠أنَّ عملية اليونيسبيس+ووالتطبيقات الفضائية؛ 
 احلكومات واألمم املتحدة واملجتمع املدين من أجل النهوض بتطبيقات فضائية مبتكرة لفائدة اجلميع.

ضـــــال عن اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ من املهم جلميع الدول، ف  -١١
ضمان أن تشكل القيم املجسدة يف ميثاق األمم املتحدة دومًا أساسا ملساعي البشرية يف املساحات 

 غري املحدودة للفضاء.

بعض الوفود أنَّ الفضــــاء اخلارجي ينبغي أن يســــتكشــــف ويســــتخدم يف األغراض  ىورأ  -١٢
شــافها واســتخدامها للفضــاء اخلارجي، أن حتقق رؤية . وينبغي للدول، لدى اســتكحصــرًا الســلمية

تطورها مشتركة للمستقبل ختدم مصاحل مجيع البلدان بالشكل األفضل، بصرف النظر عن مستوى 
 االقتصادي أو العلمي ومبا يتفق مع القانون الدويل.

 وأمن واســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجيســالمة وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ   -١٣
والقرارات الســارية التطبيق  النظمومبا يتفق مع القانون والقواعد  اإذا اضــُطلع هبمضــمونة كون تســ

 على الصعيد الدويل.
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وأكد بعض الوفود من جديد أمهية منع حدوث سباق تسلح ووضع أسلحة من أي نوع   -١٤
الوفود مجيع الدول، تلك يف الفضاء اخلارجي، وذلك باستخدام آلية مناسبة وفعالة للتحقق. ودعت 

وال سيما الدول ذات القدرات الفضائية الكربى، إىل العمل بنشاط من أجل كفالة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية، واالمتناع عن اختاذ أي إجراءات تتعارض مع هذا اهلدف، ومنع 

ع يف الفضاء حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، واالمتناع عن وضع أسلحة من أي نو
 دورًا مفيدًا.تؤدي تدابري الشفافية وبناء الثقة رأت تلك الوفود أن اخلارجي. ويف هذا الصدد، 

وأعادت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا الراســخ باملبادئ املنظمة ألنشــطة الدول يف جمال   -١٥
قراري اجلمعية العامة  اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك املبادئ املشــار إليها يف

) وهي: إمكانية وصول مجيع البلدان إىل الفضاء اخلارجي على ١٨-د( ١٨٨٤) و١٨-د( ١٩٦٢
قدم املساواة ودون متييز، بصرف النظر عن درجة تطورها العلمي والتقين واالقتصادي، واستخدام 

شرية مجعاء؛ وعدم مت صاحل الب شيدًا ل صفًا ور ستخدامًا من لُّك الفضاء اخلارجي، الفضاء اخلارجي ا
مبا يف ذلك القمر واألجرام الســــماوية األخرى، اليت ال ميكن ألي دولة متلُّكها، بدعوى الســــيادة، 
بواســطة االســتخدام أو االحتالل أو بأيِّ وســيلة أخرى؛ وحتمُّل الدول املســؤولية عن النشــاطات 

كومية أو غري احلكومية؛ وعدم القومية املباشـــرة يف الفضـــاء اخلارجي، ســـواء باشـــرهتا اهليئات احل
عسكرة الفضاء اخلارجي، الذي ال ينبغي أن يستخدم أبدًا لوضع و/أو نشر أسلحة من أيِّ نوع، 
والذي ينبغي أن يستخدم، باعتباره حيزًا للبشرية مجعاء، بشكل حصري من أجل حتسني ظروف 

عاون الدويل يف تطوير العيش وحتقيق الســــــالم بني مجيع الشــــــعوب اليت تعيش على األرض؛ والت
ـــــيما تلك املشـــــار إليها يف اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال  األنشـــــطة الفضـــــائية، وال س
اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــلحتها، مع إيالء اعتبار خاص 

 الحتياجات البلدان النامية.

يادة املطردة يف عدد طلبات احلصــــــول على وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ الز  -١٦
عضــوية اللجنة يف الســنوات األخرية هو إشــارة واضــحة على تنامي االهتمام باســتكشــاف الفضــاء 
واســـــتخدامه يف األغراض الســـــلمية، وعلى أنَّ هناك إدراكا للدور الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا 

 الفضاء وتطبيقاهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

يا يف ســـــــد   -١٧ ها أن تؤدي دورا حيو فاده أنَّ اللجنة ميكن وأعرب بعض الوفود عن رأي م
الفجوة بني الدول املرتادة للفضــاء والدول ذات القدرات الناشــئة يف جمال الفضــاء من خالل تعزيز 

 بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا.على التعاون 

مفاده أنَّ التحدي املتمثل يف وضــــــع جدول أعمال للجنة  وأعرب بعض الوفود عن رأي  -١٨
وجلنتيها الفرعيتني على أســـــاس رؤية واســـــعة النطاق وطويلة األجل يهدف، يف املقام األول، إىل 
حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة ويعين االعتراف بضـــرورة تعزيز دور اللجنة واملكتب وأنشـــطتهما 

 وحتسني أساليب العمل.

لدويل ووضــــــع حلول وُأعرب   -١٩ عاون ا عن رأي مفاده أنَّ عمل اللجنة من أجل تعزيز الت
للمســائل املتعددة األطراف يف جمال ســياســة الفضــاء ال يزال متالزمًا مع ضــمان مواصــلة اســتخدام 

ـــلمية ـــتدامة وس ـــرية بطريقة مس ـــر على  ،الفضـــاء اخلارجي لصـــاحل البش وأنَّ االعتماد املتزايد للبش
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والنمو املتواصل للجهات الفاعلة يف جمال الفضاء والتهديد املتزايد الذي يشكله تكنولوجيا الفضاء 
 لعمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة.ا احلطام الفضائي متثل حتديات كبرية جتدد زخم

مناسبة  حمافلوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ال تزال متثل   -٢٠
ل املتعلقة باالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي، مبا فيه القمر واألجرام السماوية ملناقشة املسائ

األخرى؛ وأنه ينبغي تدعيم التفاعل بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من 
 ين الرئيسية.أجل مواءمة تطور قانون الفضاء واحلوكمة العاملية للفضاء مع أوجه التقدم العلمي والتق

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ التعاون الدويل يف جمال األنشـــطة الفضـــائية ينبغي   -٢١
ســــيما   للبلدان، وال التكنولوجيالتطور أن يكون شــــامًال للجميع وأن يأخذ يف االعتبار مســــتوى 

الفضـــــاء اخلارجي يف  البلدان النامية والبلدان اليت لديها بيئة جغرافية خاصـــــة، مما يعزِّز اســـــتخدام
 األغراض السلمية.

وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ التعاون يف جمال الفضـــاء يف القرن احلادي والعشـــرين ســـيكون   -٢٢
أحد أقوى اآلليات لتقريب البلدان من بعضها البعض وإقامة شراكات بناءة، وأنَّ التعاون سيتطلب 

وعلى االخنراط  ةانفراديتنفيذ أعمال االنعزالية مع تشـــجيع البلدان على االمتناع عن  زعةتقليص الن
مالايف  عدد ألع يات  ةاملت حد هذا الرأي أيضـــــــا أنَّ الت لذي أعرب عن  فد ا األطراف. ورأى الو

ة اإلقليمية والعاملية اليت تواجه اجلنس البشــري ال ميكن معاجلتها بفعالية إال إذا جرى تعزيز املشــارك
 والتعاون املتعدد األطراف.

وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ الفضـــــاء اخلارجي يشـــــكل أداة ختدم الســـــلم والدبلوماســـــية   -٢٣
والتعاون بني البلدان، وأنَّ التعاون الدويل جعل استكشاف الفضاء أمرًا ممكنًا، وأنَّ التعاون الدويل 

 بالفضاء.يبقى ضروريا، بالنظر إىل املتطلبات والتحديات املرتبطة 

 :حزيران/يونيه ٢٢ يفوأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم األحداث التالية   -٢٤

قانون   (أ)   ية يف تطبيق وتطوير  لدول ية ا ية بعنوان "دور املنظمات احلكوم قانون ندوة 
ــــــتركت يف تنظيمها وكالة الفضــــــاء األوروبية وجامعة كولونيا واملعهد األورويب  الفضــــــاء"، اش

 لسياسات الفضاء؛

اجتماع متخصــصــني بعنوان "تســخري حلول رصــد األرض خلدمة أهداف التنمية   (ب)  
 املستدامة"، نظمته وكالة الفضاء األوروبية؛

"، نظمته ٥٠+إلمارات العربية املتحدة والفضاءحدث خالل فترة الغداء بعنوان "ا  (ج)  
 اإلمارات العربية املتحدة؛

س  (د)   شأن  سائي بعنوان "احلوار األقاليمي ب سيا حدث م سات الفضاء بني منطقة آ يا
واملحيط اهلادئ وأوروبا: حنو ســـياســـات للفضـــاء ختدم أغراض التنمية االجتماعية واالقتصـــادية"، 
اشــترك يف تنظيمه املعهد األورويب لســياســات الفضــاء وامللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضــاء يف آســيا 

 واملحيط اهلادئ.
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  ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةُبل ووسائل احلفاظ على استخدـُس  -باء  
  

ــــــبيل ٧٢/٧٧من قرار اجلمعية العامة  ١٤وفقًا للفقرة   -٢٥ ، واصــــــلت اللجنة النظر، على س
األولوية، يف ســـبل ووســـائل احلفاظ على اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية، ويف 

ميكن أن تفيد يف ضــــمان تنفيذ  املنظور األوســــع نطاقا لألمن الفضــــائي وما يرتبط بذلك من أمور
األنشـــطة الفضـــائية بأمان وبروح املســـؤولية، مبا يف ذلك ســـبل تعزيز التعاون على الصـــعيد الدويل 

  ي واألقاليمي حتقيقا لذلك اهلدف.واإلقليم
وألقى كلمة يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسي وإندونيسيا وباكستان والواليات   -٢٦

  ن. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند.املتحدة واليابا
وكانت معروضــة على اللجنة ورقة عمل قدمها االحتاد الروســي بعنوان "دراســة مشــكلة   -٢٧
ـــية والقواعد املتعلقة  لصـــالحيةا ـــاس ـــها الدول يف تفســـري املبادئ القانونية األس التقديرية اليت متارس
  ).A/AC.105/2018/CRP.17سالمة واألمن يف الفضاء اخلارجي" (بال
عرض إيضاحي قدَّمه ممثل اليابان بعنوان "اجلهود اجلديدة املبذولة يف  واستمعت اللجنة إىل  -٢٨

  ".امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئإطار 
قانوين،   -٢٩ يدان العلمي والتقين وال به من عمل يف امل ملا تقوم  هلا،  واتَّفقت اللجنة على أنَّ 

وكذلك لتشـــجيعها احلوار وتبادل املعلومات على الصـــعيد الدويل بشـــأن خمتلف املواضـــيع املتعلقة 
واستخدامه، دورًا أساسيًّا يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بني الدول، باستكشاف الفضاء اخلارجي 

  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.وكذلك يف ضمان احلفاظ على استخدام الف
طة   -٣٠ ــــــ لذي ينظم األنش لدويل ا قانوين ا فاده أن اإلطار ال وأعرب بعض الوفود عن رأي م

املتصــلة بالفضــاء جيب أن يتيح تطوير أنشــطة جديدة وتكنولوجيات جديدة ميكن اســتخدامها يف 
الفضاء، مع التقيد باملبادئ األساسية الواردة يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، 

ــــــتخدام على الرغم من اختاذ املجتمع الدويل لعدد من اخلطوات الرامية إىل وأنه  ضــــــمان عدم اس
ــتدامة االلتزام هبذه األهداف تتطلب ألي أغراض غري األغراض الســلمية اخلارجيالفضــاء  ، فإن اس

  القضايا اإلنسانية معاجلة متسقة.عاجل خمتلف يتعاونا دوليا 
خدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض العســـكرية هو عرب عن رأي مفاده أن خطر اســـتوُأ  -٣١

هذه التكنولوجيات ميكن أن تطوير تكنولوجيات الفضـــاء، ألن العديد من عملية خطر متأصـــل يف 
ساتلية التجارية يف ي صاالت ال سية لالت ستخدم يف أداء وظائف مزدوجة، مثل إدماج اهلياكل األسا

غي لألمم املتحدة أن تواصــل أداء دورها احلاســم يف ينب ، وأنهعمليات االتصــال واملراقبة العســكرية
قانون الفضــاء أن تســتعرض كامل يف األغراض الســلمية، وواســتخداماته الفضــاء اخلارجي شــؤون 

  .السلمية يف األغراض الفضاء اخلارجي التعاون الدويل من أجل ضمان استخدامإطار الراهن يف 
، الذي يعد طار هذا البند من جدول أعمالأن أساليب العمل يف إاده فمرأي  عرب عنُأو  -٣٢

تطور يف الســـــنوات األخرية لبلوغ مســـــتوى مرض، مما قد يدل على أن غالبية تمل  من األولويات،
ــــألة ذات أولوية ــــياق، أنأنه ينبغي، و ،الدول األعضــــاء يف اللجنة ال تعتربه مس يعطى  يف هذا الس

ا ســـيتيح للدول املبادرة يف إجراء حوار بّناء من خالل ، مممتاما جديد النظر يف هذا البند بعدلعملية 
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الفضـــاء األمن يف ســـالمة لتعزيز الواقعية لســـبل العمل التحليلي امللموس وتشـــكيل رؤية مشـــتركة 
على استخدام الفضاء اخلارجي يف  احلفاظالنجاح يف هذا العمل منظور  درجةحدد تاخلارجي. وس

املعامل لذلك، يلزم أن يكون للجنة يف هذا الصـــــدد جدول أعمال واضـــــح واألغراض الســـــلمية. 
  .الفضاء اخلارجيواألمن يف سالمة الوخريطة طريق متفق بشأهنا عموما من أجل ضمان 

يف إطار  هامعرب عن رأي مفاده أنه يف ضــوء عدم التزام الدول األعضــاء بالقيام بعمل ُأو  -٣٣
مهاراهتا التحليلية وقدراهتا، يف حني فقدان يف اســــتمرت اللجنة  فإنهذا البند من جدول األعمال، 

فيها معرفتها ومنطقها ألغراض  تالوطنية دراسات طبق وثبعض مؤسسات التعليم والبحأجرت 
وكمة احل، من قبيل اجلديدة وتشــكيل نوع من املصــفوفات املؤســســيةاحلالية تفســري املعايري بتتعلق 
  وكمة العاملية لألنشطة الفضائية. لفضاء أو احلالعاملية ل

تعزيز التعاون الدويل يف جمال صالحية لدى اللجنة  ما زالعرب عن رأي مفاده أنه ُأو  -٣٤
به اجلمعية العامة يف قرارها  االعلمية والتقنية والقانونية، وفقا ملا كلفته هالفضاء من حيث جوانب

ت متثل أيضا هيئة ما زال؛ وهي ١٩٥٩كانون األول/ديسمرب  ١٢خ ) املؤر١٤َّ-ألف (د ١٤٧٢
يقتصر تناوهلا أنه من املهم أال فرعية تابعة للجمعية العامة ذات طابع سياسي، األمر الذي يدل على 

  القضايا الراهنة مبوضوعية.وأن تواكب ، قطعلى املنظور التقين فسألة التعاون الدويل يف جمال الفضاء مل
صفتها وُأعِر  -٣٥ سعي جزءًا ب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي للجنة، ب من منظومة األمم املتحدة، ال

ســـالمة العلى  احلفاظللتفاعل مع مجيع كيانات هذه املنظومة من أجل بلوغ هدفها األســـاســـي يف 
أن النظر يف هذه املســائل يف أيضــًا الوفد رأى ذلك الفضــاء اخلارجي. ويف هذا الصــدد، واألمن يف 

اللجنة األوىل ومؤمتر نزع السالح يف مسألة منع حدوث  نة ينبغي أن يتم بالتزامن مع نظراللجإطار 
مســؤوليات تعزيز األســاس الدويل يقع على عاتق اللجنة ســباق تســلح يف الفضــاء اخلارجي، حيث 

مسؤولية مجلة أمور يف شمل تميكن أن اليت الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية فقط، 
  لة تطوير القانون الدويل للفضاء.واصم

ت متثل هيئة األمم املتحدة الرئيسية للتداول بشأن ما زالأن اللجنة  مفادهعرب عن رأي ُأو  -٣٦
كافة جوانب األنشـــــطة الفضـــــائية وملواكبة أهم التطورات يف املنتديات األخرى، مثل مؤمتر نزع 

بشـــأن منع حدوث ســـباق تســـلح يف  ضمواصـــلة التفاومن  أنه ال بدلوفد رأى ذلك اوالســـالح. 
ضاء اخلارجي، وشدد الوفد على أمهية األعمال اليت جيريها فريق اخلرباء احلكوميني  املعين بتدابري الف

، ٧٢/٢٥٠، الذي أنشئ عمال بقرار اجلمعية العامة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي
  .حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجيفيما يتعلق باختاذ تدابري عملية أخرى ملنع 

الثقة يف تقرير األمني العام بشـــأن "تدابري كفالة الشـــفافية وبناء  نَّأمفاده عرب عن رأي ُأو  -٣٧
)، واملداوالت اليت جتري يف إطار اللجنة بشـــأن هذا التقرير، A/72/65(أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي" 

 توفرمدخالت هامة  ا الدول األعضاء، ميكن أن تشكلقدمهباإلضافة إىل املدخالت املحددة اليت ت
عاجلة املتعلقة مبوالية اللجنة يف حمتملة  تغيريات وتشــكل إرشــادات ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي

املداوالت أن لتلك التحديات الناشئة جتاه استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وميكن 
ن األسلوب الذي ميّكن املكتب، يف حدود املوارد املتاحة له، تساعد أيضا على استبانة الفرص بشأ
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ادرة عن فريق الصاملحددة لدول األعضاء يف تنفيذ التوصيات إىل امن حتسني املساعدة اليت يقدمها 
  اخلرباء احلكوميني.

يات فريق اخلرباء ُأو  -٣٨ يه تقرير وتوصــــــ لذي لق جاح ا بالنظر للن نه  فاده أ عرب عن رأي م
، والتعاون املباشر بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومكتب (A/68/189) ٢٠١٣ام احلكوميني لع

شؤون نزع السالح يف وضع خيارات لتحسني التنسيق بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف منظومة 
صلة اليت حققتها اللجنة، فليس هناك من حجج مقنعة  األمم املتحدة، وغريها من اإلجنازات ذات ال

 فقد كان. ن ضرورة اختاذ اللجنة إجراءات تتعلق مبا يطلق عليه "تسليح" الفضاء اخلارجيللدفاع ع
سوف منفصلة  رمسية، أن جهودا ة عقودواضحا، عندما استهلت اللجنة عملها منذ ما يقارب ست

حمافل مثل ســـتتضـــمن تلك اجلهود  ؛ وأنحتديدًا تبذل يف معاجلة قضـــايا نزع الســـالح يف الفضـــاء
  ر نزع السالح وهيئة نزع السالح.األوىل التابعة للجمعية العامة، ومؤمتاللجنة 
االســــــتمرار يف الســــــعي العتماد تدابري طوعية وغري من املهم  نَّمفاده أعرب عن رأي ُأو  -٣٩

ملزمة قانونا، مثل املبادئ التوجيهية بشأن "أفضل املمارسات"، وتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة، 
اآلمن واملســؤول يف الفضــاء اخلارجي، واليت، فضــال عن كوهنا موجهة إىل صــون وقواعد الســلوك 

شكل فرصة مثلى لتجنب األعمال االستفزازية والعدوانية  ست ستقبل،  صاحل أجيال امل ضاء ل بيئة الف
التقدير وميكن أن تعترب اخلطأ يف واملحتملة يف الفضــاء اخلارجي، اليت قد تثري خماطر إســاءة التفســري 

  .زاعاتلناألزمات أو يف ا يةتصعيد أعماًال
تنظيم ســـالمة وأمن العمليات الفضـــائية ينبغي أن يتم يف إطار  نَّعرب عن رأي مفاده أُأو  -٤٠

جمموعة مبادئ توجيهية بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وأنه ينبغي أن 
ملختلف أنواع  ،لمعايري األخرىتلك املبادئ ول لصــــــرامةحتليل منطقي، وفقا ذلك إجراء يعقب 

يف تقع ، اليت املســـتعصـــيةطرائق لتخفيف املخاطر وضـــع التدخل الضـــار يف األنشـــطة الفضـــائية؛ و
شأن ختفيفها سياقها إجراء مشاورات ب تلك  انتهتموضوعية، أو إذا  بوسائل ظروف ال ميكن يف 

  ىل أي نتائج.دون التوصل إاملشاورات 
سألة  نَّأعرب عن رأي مفاده ُأو  -٤١ العديد من الدول األعضاء تتخذ هنجا حذرا فيما يتعلق مب

وفقا ذلك الدفاع  ، يف حالة افتراضية، إىل الدفاع عن النفس، وطرائقللجوءحتليل األساس القانوين 
على الفضــــــاء اخلارجي، وأن هذا الرفض القاطع يف ســــــياق املنطبقة ميثاق األمم املتحدة ألحكام 

اليت  ،ضمان السالم واألمن يف الفضاء اخلارجيب فيما يتعلقلمسؤولية اهلائلة اللجنة يشكل إمهاال ل
تقع على كاهل كل دولة من الدول األعضــــاء يف اللجنة. ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي 
أيضـــا أن حتليل املمارســـات الوطنية القائمة بشـــأن الدفاع عن النفس يف الفضـــاء اخلارجي ســـوف 

بل أن اللجوء إىل الدفاع عن النفس ليس مشروطا باستخدام األسلحة املباشر  يؤدي إىل فهم مفاده
  أنه ال يرتبط مباشرة مبسألة وجود أو عدم وجود أسلحة يف الفضاء اخلارجي. 

أي مناقشــــة بشــــأن حق الدفاع عن النفس ســــوف تؤدي إىل  نَّأ وُأعرب عن رأي مفاده  -٤٢
ها الدول ســـــابقا يف التفاوض على معاهدة ملزمة قانونا نتائج عكســـــية للجهود اجلماعية اليت بذلت

  ق تسلح يف الفضاء اخلارجي.بشأن منع نشوء سبا
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، اليت أقرها رئيس الواليات اجلديدة استراتيجية الفضاء الوطنية نَّأوُأعرب عن رأي مفاده   -٤٣
بل الواليات املتحدة فحسب، لتعزيز فوائد الفضاء اليت تعود على  عىاملتحدة األمريكية، لن تس

  رات اهلائلة اليت يتيحها الفضاء.استفادة مجيع الدول من القد إمكانيةستضمن أيضا 
والحظت اللجنة بارتياح حدوث تطورات متواصلة يف عدد من املساعي التعاونية اليت   -٤٤

تضطلع هبا خمتلف اجلهات الفاعلة على الصعيد الدويل واإلقليمي واألقاليمي، ومنها دول ومنظمات 
ذا التعاون يف تدعيم احلامسة هلمهية األية غري حكومية، وشدَّدت على حكومية دولية ومنظمات دول

االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي ومساعدة الدول على تطوير قدراهتا الفضائية. ويف هذا 
الصدد، نوَّهت اللجنة بالدور املهم الذي تؤدِّيه االتفاقات الثنائية واملتعدِّدة األطراف يف تعزيز 

  لية.ماشتركة الستكشاف الفضاء وبعثات استكشاف الفضاء التعاونية والتكاألهداف امل
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ األمم املتحدة تؤدي دورًا أساسيًّا يف تعزيز وتطوير   -٤٥

التعاون والعمل اجلماعي بني البلدان، وال سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا العلمية والفضائية، ويف تعظيم 
امتها يف األمد البعيد املوارد الفضائية وتسخريها لتحقيق ازدهار أنشطة الفضاء اخلارجي وأمنها واستد

الوفود أيضًا أنَّ التعاون الراسخ ينبغي أن يعزِّز تبادل املعلومات والتعاون تلك لصاحل اجلميع. ورأت 
  دم املساواة واالحترام املتبادل.التقين بني البلدان، وفقًا ملبادئ الصداقة والشراكة على ق

مؤمتر القيادات األفريقية السابع  وأحاطت اللجنة علما بأنَّ حكومة نيجرييا ستستضيف  -٤٦
 ٥بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، املقرر عقده يف أبوجا من 

  .٢٠١٨الثاين/نوفمرب تشرين  ٩ إىل
زويال البوليفارية والوكالة البوليفارية وأحاطت اللجنة علمًا أيضـــًا بأنَّ حكومة مجهورية فن  -٤٧

زويلي الثاين لتكنولوجيا الفضاء، الذي عقد يف كراكاس استضافتا املؤمتر الفنقد ئية لألنشطة الفضا
  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠إىل  ١٨من يف الفترة 

وأحاطت اللجنة علمًا كذلك بأنَّ الدورة الرابعة والعشرين للملتقى اإلقليمي لوكاالت   -٤٨
كنولوجيا الفضاء ألغراض تعزيز احلوكمة الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ، بشأن موضوع "تسخري ت

وأنَّ  ،٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧إىل  ١٤والتنمية"، قد عقدت يف بنغالور، اهلند، يف الفترة من 
  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦الدورة اخلامسة والعشرين ستعقد يف سنغافورة، يف الفترة من 

سيا وأحاطت اللجنة علمًا بأنَّ االجتم  -٤٩ ضائي آل شر ملجلس منظمة التعاون الف اع احلادي ع
واملحيط اهلادئ، الذي استضافته حكومة مجهورية إيران اإلسالمية ونظمته وكالة الفضاء اإليرانية، 

املنتدى الرفيع املســتوى  نَّوبأ ،٢٠١٧أيلول/ســبتمرب  ١٤إىل  ١١قد ُعقد يف طهران يف الفترة من 
ش سنوية العا شاء منظملالحتفال بالذكرى ال ، الذي ة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئرة إلن

تشرين  ١٦إىل  ١٤الفترة من بيجني خالل عقد يف ُيأطلقته تلك املنظمة واحلكومة الصينية، سوف 
  .حتت شعار "جمتمع ذو مستقبل مشترك من خالل التعاون يف جمال الفضاء"، ٢٠١٨الثاين/نوفمرب 

على ســــــبيل األولوية، أثناء دورهتا الثانية والســــــتني يف  ،وأوصــــــت اللجنة بأن يواصــــــل  -٥٠
، النظر يف البند املتعلق بســــبل ووســــائل احلفاظ على اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف ٢٠١٩  عام

  األغراض السلمية.
 


