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170619    170619    V.19-04698 (A) 

*1904698*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 السلمية يف األغراض

  الدورة الثانية والستون
        ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 

      مشروع التقرير  
      الفصل األول    
    مقدِّمة    

دورهتا الثانية والستني  (اللجنة)عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -١
 النحو التايل: على مكتبها. وكان أعضاء ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١إىل  ١٢يف فيينا من 

  (الربازيل) ريبل جواو أندريه        الرئيس  
  (إندونيسيا) توماس مجال الدين    النائب األول للرئيس  
  كريين شاهار (إسرائيل)  النائبة الثانية للرئيس/املقرِّرة  

    
    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -ألف  

خلارجي   -٢ خدام الفضـــــــاء ا ــــــت عة للجنة اس تاب ية، ال ية والتقن ية العلم عقدت اللجنة الفرع
سلمية،األغراض  يف سادسة واخلمسني يف فيينا، من  ال ، ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢إىل  ١١دورهتا ال

برئاســــــة بونتشــــــو ماروبينغ (جنوب أفريقيا). وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضــــــًا على اللجنة 
  ).A/AC.105/1202(الوثيقة 

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   -٣ وَعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة ا
 أندريه رئاسةب، ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢إىل  ١السلمية، دورهتا الثامنة واخلمسني يف فيينا، من 

  ).A/AC.105/1203وكان تقرير اللجنة الفرعية معروضًا على اللجنة (الوثيقة (بولندا).  ميشتال
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    إقرار جدول األعمال  -باء  
  أقرَّت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل:  -٤

  افتتاح الدورة.   -١  
  إقرار جدول األعمال.   -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  .تباُدل عام لآلراء  -٤  
 .ُسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٥  

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.  -٦  

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني.  -٧  

 الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨  

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -٩  

 واملياه.الفضاء   -١٠  

 الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١١  

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٢  

 دور اللجنة يف املستقبل.  -١٣  

 االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء.  -١٤  

 ".٢٠٣٠خطة "الفضاء   -١٥  

 مسائل أخرى.  -١٦  

 تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٧  
   

   العضوية  -جيم 
 ٣١٨٢)، و١٦-هاء (د ١٧٢١)، و١٤-ألف (د ١٤٧٢وفقًا لقرارات اجلمعية العامة   -٥
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦بــــاء، و ٣٢/١٩٦)، و٢٨-(د
ومقرَّراهتــا  ٧٢/٧٧، و٧١/٩٠، و٦٩/٨٥، و٦٨/٧٥، و٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و

ت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف ، كان٧٠/٥١٨، و٦٧/٥٢٨، و٦٧/٤١٢، و٤٥/٣١٥
 ،األرجنتني ،أذربيجان ،إثيوبيا ،االحتاد الروسي التالية: ٩٢األغراض السلمية مؤلَّفًة من الدول ال

 ،املتحدة العربية اإلمارات ،أملانيا ،ألبانيا ،إكوادور ،إســرائيل ،أســتراليا ،إســبانيا ،أرمينيا ،األردن
 ،باكســـتان ،باراغواي ،إيطاليا ،)اإلســـالمية-مجهورية( إيران ،أوكرانيا ،أوروغواي ،إندونيســـيا
   بوليفيـــا ،بولنــدا ،فــاســــــو بوركينــا ،بنن ،بلغــاريــا ،بلجيكــا ،الربتغــال ،الربازيــل ،البحرين

 ،اجلزائر ،تونس ،تشــــــيكيا ،تشــــــاد ،تركيا ،تايلند ،بيالروس ،بريو ،)القوميات املتعددة-دولة(



A/AC.105/L.318 

 

V.19-04698 3/10 
 

 ،النكا ســـري ،رومانيا ،الدامنرك ،أفريقيا جنوب ،كوريا مجهورية ،الســـورية العربية اجلمهورية
 ،العراق ،الصني ،شيلي ،سرياليون ،سويسرا ،السويد ،السودان ،السنغال ،سلوفاكيا ،السلفادور

 ،قطر ،قربص ،نام فييت ،فنلندا ،)البوليفارية-مجهورية( زويالفن ،الفلبني ،فرنســــــا ،غانا ،عمان
 ،ليبيا ،لكســمربغ ،لبنان ،كينيا ،كولومبيا ،كوســتاريكا ،كوبا ،كندا ،ريونالكام ،كازاخســتان

 العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة ،الســعودية العربية اململكة ،املكســيك ،املغرب ،مصــر ،ماليزيا
 ،راغوانيكا ،نيجرييا ،النيجر ،النمســـــــا ،النرويج ،موريشــــــيوس، منغوليا ،الشــــــمالية وأيرلندا
  .ناليونا ،اليابان ،األمريكية املتحدة الواليات ،هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،نيوزيلندا

    
    احلضور  -دال  

، أذربيجان، االحتاد الروســي..] التالية األعضــاء يف اللجنة: .[حضــر الدورة ممثِّلو الدول ال  -٦
 العربية اإلمارات، أملانيا، ألبانيا، إكوادور، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيا، األردن، األرجنتني
ــــــيا، املتحدة ــــــالمية-مجهورية( إيران، أوكرانيا، أوروغواي، إندونيس ، باراغواي، إيطاليا، )اإلس

تان يل، البحرين، باكســــــ غال، الرباز كا، الربت يا، بلجي غار نا، بل ــــــو بوركي ندا، فاس يا، بول    بوليف
 اجلمهورية، اجلزائر، ستون، تشــــــيكيا، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، )القوميات املتعددة-دولة(

، الســــلفادور، النكا ســــري، رومانيا، الدامنرك، أفريقيا جنوب، كوريا مجهورية، الســــورية العربية
 زويالفن، الفلبني، فرنســا، عمان، العراق، الصــني، شــيلي، ســويســرا، الســويد، الســنغال، ســلوفاكيا

، كوســـتاريكا، كوبا، كندا، كازاخســـتان، قطر، قربص، نام فييت، فنلندا، )البوليفارية-مجهورية(
 العربية اململكة، ســــــيكاملك، املغرب، مصــــــر، ماليزيا، ليبيا، لكســــــمربغ، لبنان، كينيا، كولومبيا
، هنغاريا، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا، النيجر، النمســـا، النرويج، منغوليا، املتحدة اململكة، الســـعودية

  .ناليونا، اليابان، املتحدة الواليات، هولندا
 لقرار وفقًا اللجنةوحضــــر الدورة مراقب عن االحتاد األورويب بصــــفته مراقبًا دائمًا لدى   -٧

  .٦٥/٢٧٦اجلمعية العامة 
معهد األمم و وحضـــــر الدورة مراقبون عن مكتب شـــــؤون نزع الســـــالح باألمانة العامة  -٨

سالح  صاالتواملتحدة لبحوث نزع ال صحة و االحتاد الدويل لالت الوكالة الدولية و العامليةمنظمة ال
  للطاقة الذرية. 

وحضــــر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــــفة مراقب دائم   -٩
لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضــــائي آلســــيا واملحيط اهلادئ، املرصــــد اجلنويب األورويب، وكالة 

  املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية. ،الساتلية تلالتصاالالفضاء األوروبية، املنظمة األوروبية 
وحضـــر الدورة أيضـــًا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صـــفة مراقب   -١٠

دائم لدى اللجنة: الرابطة األوروبية للســـنة الدولية للفضـــاء، املعهد األورويب لســـياســـات الفضـــاء، 
الدولية للمالحة الفضـــــائية، الرابطة  األكادميية ،)For All Moonkind" (يندامونك"فور أول  منظمة

الدولية لتعزيز األمان يف الفضــاء، االحتاد الدويل للمالحة الفضــائية، املعهد الدويل لقانون الفضــاء، 
جامعة الفضــاء الدولية، جائزة األمري ســلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، مؤســســة العامل اآلمن، 
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اري جليل الفضــاء، االحتاد اجلامعي العاملي هلندســة الفضــاء، رابطة أســبوع الفضــاء املجلس االســتشــ
  العامل. 
قائمة مبمثِّلي الدول األعضاء يف اللجنة والدول  […]/A/AC.105/2019/INFوترد يف الوثيقة   -١١

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

    البيانات العامة  -ءها  
 ،ممثلو الدول التالية األعضــــاء يف اللجنة خالل التبادل العام لآلراء: االحتاد الروســــي تكلم  -١٢

 اإلمارات، أملانيا، إكوادور، إســــرائيل، أســــتراليا، ســــبانياإ، أرمينيا، األردن، األرجنتني، أذربيجان
ية يا، املتحدة العرب ــــــ ندونيس يا، أوروغواي، إ ية - مجهورية( إيران، أوكران ــــــالم يا، )اإلس طال ، إي

تان، باراغواي يل، باكســــــ غال، الرباز كا، الربت ندا، بلجي ند، بيالروس، بول ، اجلزائر، تركيا، تايل
سلفادور، رومانيا، أفريقيا جنوب، كوريا مجهورية سويد، ال سرا، ال صني، شيلي، سوي ، العراق، ال
، كولومبيا، كوبا، كندا، كازاخســـــتان، ربصق، فنلندا، )البوليفارية – مجهورية( فرتويال، فرنســـــا

تحدة لربيطانيا العظمى امل اململكة، الســعودية العربية اململكة، املكســيك، مصــر، ماليزيا، لكســمربغ
، اليابان، األمريكية املتحدة الواليات، اهلند، نيوزيلندا، نيجرييا، النمسا، النرويج، وأيرلندا الشمالية

 ٧٧وتكلم أيضا ممثل نيجرييا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية وممثل مصر نيابة جمموعة الن. اليونا
 -األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولة والصــــــني. وألقى ممثل شــــــيلي كلمة نيابة عن 

ية) البوليفار –املتعددة القوميات) واجلمهورية الدومينيكية والســلفادور وشــيلي وفرتويال (مجهورية 
. كما ألقى املراقب عن االحتاد األورويب كلمة. وتكلم أيضـــــا وكوبا وكوســـــتاريكا واملكســـــيك

ومنظمة األرصـــــاد اجلوية. وتكلم التابع لألمانة العامة املراقبان عن مكتب شـــــؤون نزع الســـــالح 
لرابطة األوروبية للســـــنة ااملراقبون عن منظمة التعاون الفضـــــائي آلســـــيا واملحيط اهلادئ وكذلك 

يند" واألكادميية االدولية للفضــاء واملنظمة األوروبية لالتصــاالت الســاتلية ومنظمة "فور أول مونك
الدولية للمالحة الفضـــائية واالحتاد الدويل للمالحة اجلوية واملنظمة الدولية لالتصـــاالت الفضـــائية 

حتاد اجلامعي واجلمعية الفضـــائية الوطنية واملجلس االســـتشـــاري جليل الفضـــاء واال(إنترســـبوتنيك) 
 .الدويل للهندسة الفضائية ورابطة أسبوع الفضاء العاملي

وأقام وفد الواليات املتحدة خالل اجللســة االفتتاحية حدثا تذكاريا يف شــكل حلقة نقاش   -١٣
إىل القمر، وكان موضـــــوع احللقة "تراث  ١١احتفاال مبرور مخســـــني عاما على إطالق بعثة أبولو 

: مســتقبل اســتكشــاف الفضــاء". وضــم فريق النقاش جاكي ولكوت (الســفرية فوق ١١بعثة أبولو 
ضــة واملمثلة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة (فيينا)) وســكوت العادة واملفو

لوكالة  املعاون ديراملبيس (املدير التنفيذي ملجلس الفضـــــاء الوطين) وكينيث بورســـــوكس (نائب 
ناســـا لشـــؤون بعثات االســـتكشـــاف والعمليات البشـــرية والقائد الســـابق ملكوك الفضـــاء، وجون 
هاريســـون (مســـتشـــار أول يف مكتب شـــؤون املحيطات والشـــؤون البيئية والعلمية الدولية بوزارة 

وية اخلارجية بالواليات املتحدة)، ودانيل دامبتشــــــري (املدير التنفيذ للمعهد األمريكي للمالحة اجل
). وتوىل إدارة جلســة مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي(وســيمونيتا دي بيبو، والفضــائية)، 
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األســـــئلة واألجوبة كينيث هودكيرت (مدير مكتب شـــــؤون الفضـــــاء والتكنولوجيا املتقدمة بوزارة 
  اخلارجية بالواليات املتحدة).

مه  -١٤ يا قديرها لوفد الواليات املتحدة لق قاش  وأعربت اللجنة عن ت قة الن بتنظيم وعقد حل
لفائدة دوهلا األعضــــــاء واملراقبني الدائمني لديها، كما وجهت اللجنة التهنئة إىل الواليات املتحدة 

اليت محلت اإلنسان إىل سطح القمر ألول مرة يف  ١١مبناسبة الذكرى اخلمسني إلطالق بعثة أبولو 
فات الفضــائية وأهلمت البشــرية املزيد التاريخ، واســتهلت بذلك مرحلة جديدة يف جمال االســتكشــا

  من الفتوحات الفضائية اجلديدة.
ــــــلط فيها حزيران/يونيه ١٢املعقودة يف  ٧٥٤وألقى الرئيس، خالل اجللســــــة   -١٥ ، كلمة س

الضـــــوء على النمو يف حجم عضـــــوية اللجنة ويف عدد املراقبني الدائمني لديها باعتباره دليال على 
عمل على أمهية متزايدة على التعاون يف شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي و يعلقه املجتمع الدويل من ما

بارها حمفال لتعزيز  باعت ــــــيع دور اللجنة  ها الفرعيتني. وأكد على أمهية تعزيز وتوس اللجنة وجلنتي
واملنظمات اليت هلا مركز املراقب الدائم وتعزيز  يف اللجنة التحاور والتعاون بني الدول األعضــــــاء

ل واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الصـــــناعية الشـــــراكات بني الدو
اهليئة احلكومية الدولية يف إطار  ما زالتومؤســـســـات القطاع اخلاص. كما شـــدد على أن اللجنة 

تتيح هلا تقدمي احللول للتحديات املســــــتجدة اليت تواجه فريدة األمم املتحدة اليت تتمتع بوضــــــعية 
اخلارجي وأن من املهم للدول األعضاء أن توحد قواها من أجل مواءمة دور اللجنة أنشطة الفضاء 

" اجلديدة ٢٠٣٠مع االحتياجات املتغرية من خالل دفع عجلة العمل على وضــــع خطة "الفضــــاء 
وحتقيق  ٢٠٣٠ابتغاء تعظيم االســتفادة من األنشــطة الفضــائية يف تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام 

  ية املستدامة، مع وضع االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية يف احلسبان.أهداف التنم
ويف اجللســة نفســها، ألقت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي كلمة اســتعرضــت فيها   -١٦

األعمال اليت اضطلع هبا املكتب خالل العام السابق، ومن بينها أنشطة للتواصل والتعاون والتنسيق 
ة واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية وممثلي القطاع اخلاص. كما مع كيانات األمم املتحد

سلطت الضوء على الوضع املايل الراهن للمكتب وأكدت على أمهية توفري املوارد املالية وغري املالية 
الالزمة له حىت ينجح يف تنفيذ برنامج عمله. وأكدت كذلك على أمهية التحلي بروح االبتكار من 

ع جماالت اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية من خالل أجل توســـي
التعاون وبناء الشـــراكات. وقدمت يف هذا الســـياق وصـــفا شـــامال لنهج املكتب يف بناء القدرات، 
وهو هنج كلي حديث واســــتراتيجي ويهدف إىل جعل األنشــــطة الفضــــائية شــــاملة للجميع بقدر 

ئد الفضـــاء لكل إنســـان يف كل مكان، وضـــربت على ذلك مثال املســـتطاع، مع ضـــمان إتاحة فوا
"مبادرة فتح أبواب الفضاء أمام اجلميع" اليت ينظمها املكتب يف الوقت احلايل وبرناجمه املستجد  بـــــ

"قانون الفضـــاء من أجل القوى الفاعلة اجلديدة يف الفضـــاء: تشـــجيع األنشـــطة الفضـــائية الوطنية 
حة موجزة عن مشــاريع التعاون والربامج والشــراكات التعاونية اهلامة املســؤولة". وقدمت املديرة مل

  اليت استجدت منذ الدورة السابقة للجنة.
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ــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي، نيابة عن األمم املتحدة، عن امتناهنا   -١٧ وأعربت مديرة مكتب ش
ملعرض الدائم اهلبات إىل التقدميها للصــني واالحتاد الفلكي الدويل ومؤســســة ماكســار للتكنولوجيا 

  للمكتب الكائن مبكتب األمم املتحدة يف فيينا.
، الذي ٢٠١٨للتقرير السنوي لعام ورحبت اللجنة بنشر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -١٨

 ٢٠١٨يتضــمن وصــفا شــامال ألنشــطة املكتب وبراجمه التعاونية وبرامج شــراكاته وإجنازاته يف عام 
 وخططه للمستقبل.

حزيران/يونيه، خاطب اللجنة ماركوس ســـــيزار  ١٩، املعقودة يف ٧٦٤وخالل اجللســـــة   -١٩
 ٢٠٠٦يف الربازيل، الذي أصبح يف عام واالبتكار واالتصاالت بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا 

  أول رائد فضاء برازيلي يذهب إىل الفضاء اخلارجي.
  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٠

"اخلدمات التجارية إلزالة احلطام الفضــــائي من أجل اســــتدامة الفضــــاء يف األمد  (أ) 
  البعيد"، قدَّمه ممثل اليابان؛

"مركز االمتياز املعين بالبحوث املتعلقة باســـتدامة الفضـــاء يف جامعة هلســـنكي"،  (ب) 
  قدَّمته ممثلة فنلندا؛

عامًا من اإلجنازات"، قدَّمته املراقبة  ١٥"الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء،  (ج) 
  عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛

ـــــراك اجلميع"، قدَّمه املراقب عن االحتاد  (د)  "النجوم امللهمة: علم الفلك من أجل إش
  الفلكي الدويل؛

مات حىت حزيران/يونيــه  (هـ)  حتديث للمعلو ية األخرية:  "البعثـات الفضـــــــائيـة اهلنـد
  "، قدَّمه ممثِّل اهلند؛٢٠١٩

"مبادرة املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء لتجميع الســواتل النانونية والتدريب يف  (و) 
: التعقيبات على الدفعة األوىل واإلعالن عن الدفعة الثانية"، قدَّمه (UNNATI)إطار اليونيســــــبيس 

  ممثِّل اهلند؛
"، ٢٠١٨لفضـــاء اخلارجي لعام "التقرير الســـنوي ملكتب األمم املتحدة لشـــؤون ا (ز) 

  قدَّمته ممثلة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛
مركز فضائي لتبادل  –"أكادميية الربنامج األورويب لرصد األرض (كوبرنيكوس)  (ح) 

  املعارف واالبتكار والتوعية"، قدَّمه ممثل النمسا؛
املفتوحة التصميم للتنبؤ بالزالزل واإلنذار املبكر بالتسونامي ‘ كيوبسات‘"سواتل  (ط) 

وتشــكيلة الرصــد الســاتلي املعدة على املســتوى اجلامعي"، قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي الدويل 
  للهندسة الفضائية؛
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من أجل اســتدامة األنشــطة  -"مســابقة االحتاد اجلامعي الدويل للهندســة الفضــائية (ي) 
  ة اجلامعية"، قدَّمته املراقبة عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛الفضائي

ــــــواتل اليت ال يتجاوز وزهنا  (ك)  هاء  ١٠٠"دليل للتخلص من الس كيلوغرام بعد انت
  عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛ املراقبمهمتها"، قدَّمه 

  سباين لرصد األرض"، قدَّمه ممثل إسبانيا؛الساتل الوطين اإل –"سيوسات/إجنينيو  (ل) 
  "بعثة ساتل الرصد واالتصاالت (ساوكوم) األخرية"، قدَّمته ممثلة األرجنتني؛ (م) 
"معلومات حمدَّثة عن أنشـــطة املؤســـســـة اهلندية ألحباث الفضـــاء يف جمال التعاون  (ن) 

مع الدول غري املرتادة للفضاء"، الدويل: البعثات املشتركة واحلموالت، وتبادل البيانات، والشراكة 
  قدَّمه ممثل اهلند.

ضا  -٢١  تهاوعدد املراقبني لديها، باعتبار ذلك دليًال على أمهي ئهاورحبت اللجنة بزيادة عدد أع
انضــمام إثيوبيا وباراغواي إىل يف هذا الصــدد أشــارت لدى األوســاط الفضــائية األوســع نطاقا، و

االحتاد وكذلك انضــمام دولة،  ٩٢ها، فبلغ عدد أعضــائها إليمؤخرا وفنلندا وقربص وموريشــيوس 
 األورويب واملنظمة الدولية للتوحيد القياســي ومنظمة كانيوس الدولية ومنظمة "فور أول مونكايند"

  .مؤخرا إليها بصفة مراقبني
واتفقت اللجنة على أهنا ال تزال تشــكل، مع جلنتيها الفرعيتني، وبدعم من مكتب شــؤون   -٢٢

اخلارجي، حمفًال دوليًّا فريدًا مناطًا به تعزيز التعاون الدويل يف ميدان اســتكشــاف الفضــاء الفضــاء 
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، ويوفر بيئة مناسبة ملناقشة املسائل اليت تؤثر تأثريا كبريا 

  على تطور الدول لتحسني أحوال البشرية.
األعضاء أن تضع جدول أعمال ميكن االسترشاد ورأت بعض الوفود أن من املهم للدول   -٢٣

ــــــعة وطويلة األمد، ويكون حموره  به يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، ينطوي على رؤية واس
اللجنة وجلنتيها الرئيســي هو حتقيق أهداف التنمية املســتدامة، وأنه ينبغي من مث تعزيز دور وأنشــطة 

  حتسني طرائق عملها حتسينًا أمثل. ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي والفرعيتني 
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل مزيدا من اجلهود ويســـــتكشـــــف  -٢٤

األهداف مجيع الســـبل والوســـائل املمكنة لالســـتفادة من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني من أجل حتقيق 
 بشأن املسائل ذات الصلة بالفضاء.جلميع البلدان املشتركة 

األول االحتفال بالذكرى الســنوية اخلمســني ملؤمتر األمم املتحدة اللجنة إىل جناح  وأشــارت -٢٥
أفاد ، الذي )٥٠اليونيسبيس+واستخدامه يف األغراض السلمية (اخلارجي املعين باستكشاف الفضاء 

 ز على أمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال اســــتكشــــاف الفضــــاء اخلارجي واســــتخدامه يفيركيف الت
علوم ل مبايف التوعية  ًالكان فعا ٥٠وأشـــارت اللجنة أيضـــًا إىل أن اليونيســـبيس+ األغراض الســـلمية.

على التنمية املســـــتدامة، وأكدت من جديد على أن نوعية احلياة من تأثري نافع وتكنولوجيا الفضـــــاء 
  اخلارجي. على األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء امتزايداعتمادا على كوكب األرض أصبحت تعتمد 
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ن والذكرى الســنوية اخلمســ"املعنون  ٧٣/٦ القرار ورحبت اللجنة باعتماد اجلمعية العامة  -٢٦
: يف األغراض الســلمية واســتخدامهالفضــاء اخلارجي  باســتكشــافملؤمتر األمم املتحدة األول املعين 

  الفضاء باعتباره حمركًا للتنمية املستدامة". 
" وخطة تنفيذها ســــــوف ٢٠٣٠العمل يف إطار خطة "الفضــــــاء واتَّفقت اللجنة على أن   -٢٧

وأهداف  ٢٠٣٠يســاعد على تســخري أنشــطة الفضــاء من أجل تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام 
وإطار سنداي للحد  بشأن تغري املناخ اتفاق باريس، وكذلك وغايات التنمية املستدامة الواردة فيها

  . من خماطر الكوارث
يوفر الفرص  اللجنةفود أن احلوار املتواصـــل يف حمفل متعدد األطراف مثل بعض الوورأت   -٢٨

وهو ، والتنسيق وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل بصورة فعالة ومثمرةلتعاون األفضل لتعزيز ا
  .واستخدامه يف األغراض السلميةالفضاء اخلارجي  استكشاف أمر ضروري لضمان

وأهنا  ئيةنشــــطة الفضــــااأليف  امتزايداخنراطا النامية تنخرط  البلدانبعض الوفود أن ورأت   -٢٩
شارك  شاركة ت شات اللجنة، ويف  فعالةم شواطا يف حني أن بعض هذه البلدان قد أنه مناق قطعت أ
 هاصـــــوغ براجمفإن مثة بلدانا أخرى ال تزال يف مرحلة اســـــتهالل ، ئيةنشـــــطة الفضـــــااألهامة يف 

 ئيةنشـــطة الفضـــااأل بإمكاناتاعتراف البلدان النامية عززت وهذه احلقيقة . الفضـــائية اوســـياســـاهت
 أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجيتعود كي لال بد من تكثيف اجلهود ومن مث كان ، وأمهيتها وتأثريها

اخلارجي  ءلفضـاية لمات السـلسـتخدامالابتغاء تعزيز مسـامهة امجيع الدول األعضـاء، بالفائدة على 
متاشيًا مع تعزيز التعاون الدويل يف أنشطة ووعالوة على ذلك، ية واالقتصادية. يف التنمية االجتماع
بد من العمل على توســيع نطاق مشــاركة البلدان النامية من خالل املســاعدة   الفضــاء اخلارجي، ال
ومن ي. املتقدِّمة يف جمال ارتياد الفضــاء ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجالبلدان النشــطة من جانب 

عامالن رئيســــيان يف توســــيع قدرات العاملني يف هذا مها ناء القدرات واملســــاعدة التقنية مث، فإن ب
  يف جمال ارتياد الفضاء. البلدان األكثر تقدما يتيحان هلم اكتساب اخلربة واملعرفة من حيث امليدان، 

ستكشاف الفضاء اخلارجي  ااقتناعه بعض الوفود جمددًاوأكدت   -٣٠ ستخدام وا الراسخ بأن ا
 مجيع البلدان لفائدة ،نبغي أن يتم حصــرا لألغراض الســلمية، بغية حتقيق رؤية مشــتركة للمســتقبلي

  . ، أيا كانت درجة تطورها االقتصادي أو العلمي، ومبا يتفق مع القانون الدويلومصلحتها
شطة الدول يف الفضاء اخلارجي بعض الوفود أن ورأت   -٣١ أهم املبادئ اليت ينبغي أن حتكم أن
 أيا كانتإمكانية وصـــول مجيع البلدان إىل الفضـــاء اخلارجي على قدم املســـاواة ودون متييز، هي 

ستخدامًا  ستخدام الفضاء اخلارجي ا ورشيدًا ًال عاددرجة تطورها العلمي والتقين واالقتصادي، وا
جرام يف ذلك القمر واأل  مبدأ عدم متلُّك الفضــاء اخلارجي، مباو لفائدة البشــرية مجعاء ومصــلحتها،

سيما تلك و، كانتالسماوية األخرى، بأيِّ وسيلة  التعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية وال 
املشــار إليها يف اإلعالن املتعلق بالتعاون الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه 

   .لناميةلفائدة مجيع الدول ومصلحتها مع إيالء االعتبار بوجه خاص الحتياجات البلدان ا
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 واســتخدامهالفضــاء اخلارجي  اســتكشــافبعض الوفود أن التعاون الدويل يف جمال ورأت   -٣٢
أيا كانت درجة منوها، دون متييز من أي نوع يف األغراض الســـلمية ال يزال لصـــاحل مجيع البلدان، 

  ومع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ املساواة. 
 هو معايري دولية الوطنية على أهنا لرؤيتها ومعايريها الترويجأن حماولة بعض الدول وُرئي   -٣٣
نشــطة األبني املشــاركني يف نشــوء نزاعات إىل هذا اإلجراء ميكن أن يؤدي ، إذ يدعو إىل القلق أمٌر

  .برمته نظام السالمة واألمن يف الفضاء اخلارجيوأن يؤثر سلبًا على  ئيةالفضا
التجاري ســتخدام باال حقبة تتســم أخذ البشــرية إىلقد أن تطور العلم والتكنولوجيا وُرئي   -٣٤
 الذي من شأنه أن يهدد ،على املوارد العاملي مبخاطر احتدام التنافسذلك ُربط لموارد الفضائية، ول

تســتند حمددة ومناقشــة موضــوعية جتري ويف هذا الصــدد، ينبغي للجنة أن  الســلم واألمن الدوليني.
ملراقبة إنشـــــــاء آلية دولية  إىلوترمي  ،معاهدة الفضـــــــاء اخلارجيالواردة يف عايري املبادئ واملإىل 

يف شــكل اتفاق دويل ملزم قانونا، أو نظام  كون هذه اآلليةميكن أن تواســتخدام املوارد الفضــائية، 
لالضـــطالع للوائح التنظيمية الوطنية  موثوقًا ينشـــئ أســـاســـًاومن شـــأن هذا االتفاق أن  اتفاقات.

الوطين التقيد الصــارم حبظر التملك  فإن وعالوة على ذلك، .نزاعاتبدون باألنشــطة ذات الصــلة 
ــــماوية األخرى، على النحو املحدد يف معاهدة  للفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الس

املتصــلة  الرتاعاتمن  ًاون خالييكالفضــاء اخلارجي، من شــأنه أن يضــمن أن الفضــاء اخلارجي ســ
  باملطالب اإلقليمية.

أمن أنشــطة الفضــاء مســائل يشــمل غري ملزم قانونا دويل وُرئي أنَّ من شــأن وضــع صــك   -٣٥
لشــفافية وبناء لاخلارجي وأماهنا واســتدامتها أن يتيح وضــع قواعد عاملية للســلوك املســؤول وتدابري 

الثقة متعلقة هبا، ومنها االلتزام الســياســي باالمتناع عن تدمري األجســام الفضــائية عن قصــد ومنع 
  توليد املزيد من احلطام.

والواليات املتحدة واالحتاد الفلكي الدويل  نمســــاواللصــــني لوأعربت اللجنة عن تقديرها   -٣٦
  على تنظيم معارض خالل الدورة احلالية للجنة.

  وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنظيم األحداث التالية أثناء الدورة:  -٣٧
ن  (أ)   "اإلعالن عن مشـــــــاريع جتريبية ُمختارة لتنفيذها على منت  هحدث جانيب عنوا

اشترك يف تنظيمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  ،املحطة الفضائية الصينية يف إطار الدورة األوىل"
 والوكالة الصينية للرحالت الفضائية املأهولة؛

ن  (ب)   غداء عنوا هلا هحدث خالل فترة ال ية يف منطقة املحيط ا دئ: "احللول الفضـــــــائ
ــــــاعدة   ،احللول الفضــــــائية"احلصــــــول على يف تطوير قدرهتا على  بلدان جزر املحيط اهلادئمس

 اشتركت يف تنظيمها نيوزيلندا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

  "، نظمته اإلمارات العربية املتحدة؛حتقيق املستحيل" عنوانهحدث خالل فترة الغداء   (ج)  

يس الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضـــاء، "ذكرى تأســـ هحفل اســـتقبال عنوان  (د)  
 عامًا من حتقيق األمان يف الفضاء"، نظَّمته الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛ ١٥
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"إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء للجميع: مسامهة شركة آفيو  هحدث جانيب عنوان  (هـ)  
 كتب شؤون الفضاء اخلارجي وشركة آفيو؛اشتركت يف تنظيمه إيطاليا وم ،يف فتح أبواب الفضاء"

املعرض العاملي الشــــــامل لالحتاد الفلكي  –"النجوم امللهمة  هحدث جانيب عنوان  (و)  
 الدويل" نظَّمه االحتاد الفلكي الدويل؛

"حفلة اســـتقبال من أجل تبادل املعلومات بشـــأن املســـائل  احفلة اســـتقبال عنواهن  (ز)  
 املرتبطة باحلطام الفضائي" نظَّمتها اليابان؛

ــ  (ح)   ــاش عنواهن ــة نق ــا  احلق ــاي"البشــــــر أوًال"، نّظمته ــة "فور أول مونك ــمنظم  د"ن
(For All Mankind)؛  

آســيا  منطقيت"حوار أقاليمي بشــأن الســياســات الفضــائية بني عنواهنا حلقة نقاش   (ط)  
اشترك  ،تعزيز االبتكار وإقامة الشراكات بغية تعزيز القدرات الفضائية" –واملحيط اهلادئ وأوروبا 

امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واملحيط و املعهد األورويب لسياسات الفضاءيف تنظيمها 
 بدعم من اليابان؛ اهلادئ

مه مكتب الفضــاء اخلارجي بالتعاون "الفضــاء للشــباب"، نظَّ هحدث جانيب عنوان  (ي)  
 مع املجلس االستشاري جليل الفضاء؛

حدث خالل فترة الغداء عن احلطام الفضــائي، اشــترك يف تنظيمه مكتب شــؤون   (ك)  
 الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء األوروبية؛

"الفضــــــاء للمرأة/املرأة يف الفضــــــاء" اشــــــتركت يف تنظيمه  هحدث جانيب عنوان  (ل)  
  الواليات املتحدة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

    
    اعتماد تقرير اللجنة  -واو  

، بعد النظر ٢٠١٩اعتمدت اللجنة، يف جلســــتها [...]، املعقودة يف [...] حزيران/يونيه   -٣٨
إىل اجلمعية العامة والذي يتضـــــمَّن التوصـــــيات يف خمتلف البنود املعروضـــــة عليها، تقريرها املقدَّم 

  والقرارات الواردة أدناه.
  

 


