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 البيان الملقى شفويا تتبعيرجى 
 

 البيان االفتتاحي
 عمران شرف، الرئيس

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
 2022حزيران/يونيه  10-1الدورة الخامسة والستون، فيينا، 

 

 أصحاب السعادة، 

 السادة أعضاء الوفود املشاركة،

  :وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 

نتخبت رئيس الخامسة والستون في الدورة بكم  لي الترحيبيطيب 
ُ
ا للجنة. ويشرفني أني أ

، م بيكيسعني سوى شكركم على ثقتوال للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. 
 
 
 . بمواصلة أعمال اللجنة التزامي التاملكم  مؤكدا

مكتب اللجنة، السيدة جيني تابيو من فنلندا والسيد أوليغ  في زمالئيأعرب مع و  كما
دار إيوان بيسو من رومانيا، الذي أ-للسيد ماريوس نافنتسكوفسكي من أوكرانيا، عن خالص تقدير 

املكتب لتلك الفترة، السيد  عضاءأإلى جانب  2021-2020 في الفترة ما بينبمهارة أعمال اللجنة 
 س تشيزيا من نيجيريا والسيد نيكوالس بوتيرو فارون من كولومبيا.فرانسي

 أن أعرب عن تقديري وامتناني وأود أي
 
، ةناببال  كتب شؤون الفضاء الخارجيمملدير ضا

لجنة ال عمالأل  السيد نيكالس هيدمان، وفريقه املتفاني في األمانة على دعمهم املوضوعي املتميز
 لهذه الدورة.وعلى تحضيرهم 

مكتب شؤون الفضاء الخارجي، وبالنظر إلى األولويات في وبالتعاون مع زمالئي في املكاتب و
مم االمتثال ملعاهدات األ  ع من مستوى والرفالتعاون الدولي،  تعزيزالدولية، سنسعى جاهدين نحو 

إلى  الوصول العادل واملسؤول وتشجع علىاملتحدة التي تحكم سالمة الفضاء الخارجي واستدامته، 
 ضاء.بين الدول األع ماوالتشارك  املعرفةمبادرات نقل  من وتساهم في االرتقاء، الخارجي الفضاء
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يتواصلون معنا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الوفود  وإنه ليسعدني أن أرى 
مداوالت اللجنة والسهام فيها. ويشرفني هذا العام أن أرحب بانضمام أنغوال وبنغالديش وبنما 

وا أحدث أعضائها، وأود أن أشير إلى أن انضمامهم يرفع عدد وسلوفينيا والكويت إلى اللجنة ليصبح
 بارزة ذات أهمية تاريخية. داللةدولة، وهي  100أعضاء اللجنة إلى 

وأرحب أيضا باملعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومرصد مصفوفة الكيلومتر املربع، 
 ملراقب لدى اللجنة. أحدث منظمات دولية تحصل على مركز اك واملؤسسة القمرية املفتوحة 

 ،املوقرين السادة أعضاء الوفود املشاركة

لسلة وس، ة منذ األيام األولى لعصر الفضاءاألنشطة الفضائي رصد تزايد ملحوظ فيم ت
 65. ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ يجابي لهذا االزدهارإانعكاس  هو املتتاليةاالبتكارات 
، إلى الفضاء الخارجي، والذكرى السنوية 1من صنع النسان، سبوتنيك  قمر اصطناعيلطالق أول 

لبرنامج الندسات والتطور  50معاهدة الفضاء الخارجي، والذكرى السنوية الـ نفاذإلبدء  55الـ
 العاملي لالستشعار عن بعد من الفضاء. 

ليها أعاله األهمية التي نوليها ويعزز احتفالنا بهذه املناسبات السنوية التي أشرت إ
م البحث والتطوير في مجال علو  وُيعد  الستكشاف الفضاء واالبتكار والتقدم في علوم الفضاء. 

نا الفضائية وبيئت كوكبناحماية لتنمية املستدامة لل ساسيةاأل  ولوياتاأل  منوتكنولوجيا الفضاء 
 . وألي جهود نبذلها في استكشاف الكون 

 السادة أعضاء الوفود املشاركة املوقرين،

قد و  .العاملة في مجال الفضاءعدد الجهات في وارتفاع جديدة  تقنياتنحن نشهد ظهور 
 وتنوع

 
 أصبحت تلك الجهات أكثر تعددا

 
، ينبغي لنا أن نعزز التعاون وعليهمن أي وقت مض ى.  ا

 ستدامة األنشطة الفضائية في األمد البعيد. الدولي دعما للمبادئ التوجيهية ال 

 عام البلدانويشكل تبادل الخبرات واملعارف بين 
 
 في توسيع نطاق تسخير تطب ال

 
يقات حاسما

علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية والتصدي للتحديات العاملية، 
 أن 

 
 الحاجة إلى حوكمة أنشطة الفضاء الخارجي. يبرزة زدياد األنشطة الفضائيادون أن ننس ى أيضا

 السادة أعضاء الوفود املشاركة املوقرين،

 لتعزيز الحوار وترسيخ التفاهم املتبادل بين فريد منبرتعد اللجنة ولجنتاها الفرعيتان 
البلدان وتشجيع التعاون الدولي على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. ويأتي اعتماد 

 ، 2021أكتوبر  25املؤرخ  76/3ارها "، في قر 2030عامة لخطة "الفضاء الجمعية ال
 
 لتعزيز تمهيدا

املشتركة من أجل استخدام الفضاء كمحرك للتنمية املستدامة. وينبغي لنا أن لدولية املساعي ا
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راعاة منعمل معا من أجل تعزيز فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها إلى أقص ى حد، مع 
 االحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

 السادة أعضاء الوفود املشاركة املوقرين،

لقد حققت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية إنجازات عظيمة 
هذا العام. ويبرهن عمل لجنتينا الفرعيتين أهمية إحراز تقدم ملموس في زيادة التعاون على تعزيز 

باستخدام األدوات الفضائية، وأهمية تعزيز فهم األطر واآلليات التنظيمية  التنمية املستدامة
 لحراز ذلك التقدم.

وأود بصفة خاصة أن أهنئ السيد خوان فرانسيسكو فاسيتي من باراغواي والسيدة 
نومفونيكو ماجاجا من جنوب أفريقيا على قيادتهما البارعة لعمل اللجنتين الفرعيتين. وباملثل، أود 

عرب عن امتناني للسيد براكاش تشوهان والسيد أوماماهيسواران ر. من الهند، والسيد سام أن أ
 -هاربيسون من اململكة املتحدة، والسيد أنطوان غايسبولر من سويسرا، والسيد برنارد شميت 

تيد من أملانيا، والسيد أندريه ميشتال من بولندا، والسيد ستيفن فريالند من أستراليا، على 
 .2022هم املمتازة ألفرقتهم العاملة التابعة للجنتين الفرعيتين في هذه الدورة لعام قيادت

اللجنتين الفرعيتين هذا العام. فقد أوص ى الفريق  تيوقد تحققت إنجازات كبيرة في دور 
بتمديد خطة العمل املتعددة السنوات املتعلقة بالحوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة العامل 
، حتى عام A/AC.105/C.1/L.384من الوثيقة  2ها الفرعيتين، بصيغتها الواردة في الفقرة وهيئتي
. واتفق الفريق العامل املعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد على إطاره 2023

 املرجعي وأساليب عمله وخطة عمله واعتمدها. 

القدرة النووية في الفضاء الخارجي على كما اتفق الفريق العامل املعني باستخدام مصادر 
. ووضع الفريق العامل املعني بالفضاء 2023تمديد خطة عمله املتعددة السنوات حتى عام 

والصحة العاملية الصيغة النهائية لتقريره عن األعمال التي اضطلع بها في إطار خطة عمله املتعددة 
والصحة العاملية ووضع نص مشروع القرار  بالفضاء خاصةالسنوات وأوص ى بإنشاء شبكة ومنصة 

 في هذا الشأن لننظر فيه في دورتنا الحالية. 

واتفق الفريق العامل املعني بالجوانب القانونية لألنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية على خطة 
حدة تعمله الخمسية وأساليب عمله واعتمدها. واتفق الفريق العامل املعني بحالة معاهدات األمم امل

الخمس املتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها على مواصلة عمله بشأن االستبيانات وإحراز تقدم بشأن 
 عمله على التوصيات التي ستوجه إلى دول التسجيل لدعم تعزيز ممارسات التسجيل.

وأود أن أشير أيضا مع التقدير إلى العمل الدؤوب الذي اضطلعت به الهيئات الدولية الثالث 
يسرت اللجنة الفرعية إنشاءها، وهي اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة،  التي

والفريق االستشاري املعني بالتخطيط للبعثات الفضائية، والشبكة الدولية لإلنذار بخطر 
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من  ثماني سنوات بطقس الفضاءالكويكبات. وعالوة على ذلك، فقد أكمل فريق الخبراء املعني 
 العمل وصاغ تقريره النهائي. 

وأود أن أشكر جميع الوفود على القرارات الكثيرة التي اتخذتها والتقدم العام الذي أحرزته 
في إطار واليات اللجنة وهيئتيها الفرعيتين هذا العام، وذلك على الرغم من القيود املفروضة 

 .19-روف العمل االستثنائية أثناء جائحة كوفيدوصعوبة ممارسة األعمال الدبلوماسية في ظل ظ

 السادة أعضاء الوفود املشاركة املوقرين،

مكتب شؤون الفضاء الخارجي بدور بارز في عملنا، إذ يتولى مهام األمانة الفنية لهيئاتنا  يعنى
الحكومية الدولية ويضطلع بأعمال في مجاالت أخرى. ويسرني أن أنوه باألنشطة التي يضطلع بها هذا 

من خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وبرنامج األمم املتحدة الستخدام املكتب 
املعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ، وكذلك من خالل عمله كأمانة 

التخطيط بللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، وأمانة للفريق االستشاري املعني 
للبعثات الفضائية، وأمانة الجتماع األمم املتحدة املشترك بين الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء الخارجي. 
ويتولى مكتب شؤون الفضاء الخارجي تنظيم منتدى الفضاء العاملي من أجل النهوض بالحوارات بين 

ية ودعم املراكز القليمجميع أصحاب املصلحة، وبناء القدرات في مجال قانون الفضاء وسياساته، 
لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء الخارجي، وتنفيذ أنشطة التوعية والتواصل، وتعزيز سبل الوصول 
إلى الفضاء للجميع، وأنشطة استدامة الفضاء. كما يسرني أن أنوه بالتزام املكتب املستمر وجهوده 

 املتواصلة في هذا الصدد.

 السادة أعضاء الوفود املشاركة املوقرين،

برنامج كثيف في هذه الدورة، وأنا واثق من أنها ستكون كالعادة منبرا رائعا للحوار بشأن  لدينا
املواضيع الهامة املعروضة علينا. وأنا أتطلع إلى نجاح هذه الدورة بفضل تعاونكم وإسهاماتكم 

 القيمة.


