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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واألربعون
   ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 

   مشروع التقرير   
  الفصل األول    
  مقدمة     

عقـــدت جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية دورهتـــا السادســـة   -١
وتـألف مكتب اللجنة على النحو  . ٢٠٠٣يونـيه  /زيـران  ح٢٠ إىل ١١واألربعـني يف فييـنا مـن       

 :التايل
 
 )شيلي( ساليسراميوندو غون :الرئيس  

 )املغرب(دريس احلداين  إ:النائب األول للرئيس  

 )]اندونيسيا(سوسيتيو موليودرونو  [:املقرر/النائب الثاين للرئيس  

 .[...] إىل COPUOS/T.503 وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة يف الوثائق
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  
اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   كانــت  -٢

 ٢٠٠٣فرباير  /شباط ٢٨ إىل   ١٧ يف فييـنا من      األربعـني عقـدت دورهتـا     قـد   األغـراض السـلمية     
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معروضا على  ) A/AC.105/804(ة  ـة الفرعي ـر اللجن ـريان تق ـوك). كنـدا(كـارل دوتـش    برئاسـة   
 .اللجنة

 اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            كانـت و -٣
أبريل / نيسان ٤مارس إىل   / آذار ٢٤ يف فييـنا من      ألربعـني االثانـية و  دورهتـا   قـد عقـدت     السـلمية   
ــال    ٢٠٠٣ ــري كوبـ ــة فالدميـ ــيكية اجلمهو(برئاسـ ــة التشـ ــية    . )ريـ ــنة الفرعـ ــر اللجـ ــان تقريـ وكـ

(A/AC.105/805)      وتـرد النصـوص احلرفـية غري املنقحة جللسات اللجنة          .  معروضـا عـلى اللجـنة
 .692  إىلCOPUOS/legal/T.674الفرعية يف الوثائق 

  
   جدول األعمال        اعتماد   -باء  

 : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلاعتمدت -٤

 .افتتاح الدورة -١  
 .اعتماد جدول األعمال -٢  
 .انتخاب أعضاء املكتب -٣  
 .كلمة الرئيس -٤  
 .تبادل عام لآلراء -٥  
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦  
تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٧  

 ).اليونيسبيس الثالث(ه يف األغراض السلمية اخلارجي واستخدام
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا األربعني -٨  
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني -٩  
 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠  
 .ضاء واجملتمعالف -١١  
 .مسائل أخرى -١٢  
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٣  

  
  العضوية   -جيم   

 / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ )١٤-د( ألـــف ١٤٧٢وفقـــا لقـــرارات اجلمعـــية العامـــة  -٥
ــم ــاء ١٧٢١، و ١٩٥٩ر بـديسـ ــ)١٦-د( هـ ــان٢٠ؤرخ ـ املـ ــم/ون األولـ كـ ، ١٩٦١ر بـديسـ
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 ٢٠ بــاء املــؤرخ ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســمرب /ن األول كــانو١٨ املــؤرخ )٢٨-د( ٣١٨٢ و
ــانون األول ــمب/كـ ـــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ر ـديسـ ــثان٣مؤرخ ــ ــرين الـ ، ١٩٨٠نوفمـــرب /يــ تشـ

/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ديســمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٣٣ و
ــؤرخ ٥٧/١١٦، و٢٠٠١ديســـمرب  ــانون األول١١ املـ ــرَّ، ٢٠٠٢ديســـمرب / كـ /٤٥رها ومقـ

 تألفـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف          ،١٩٩٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٣١٥
، أستراليااالحتـاد الروسي، األرجنتني، اسبانيا،   : األغـراض السـلمية مـن الـدول األعضـاء التالـية           

ــران      ــيا، اي ــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكران ــيا، أملان ــة(اكــوادور، ألبان ، )االســالمية-مجهوري
بريو، و، بولـندا،    سـ يا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بـنن، بوركيـنا فا               ايطالـ 

مجهوريــة كوريــا،  اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية،  اجلزائــر،تركــيا، تشــاد،
السـنغال، السـودان، السـويد، سرياليون، شيلي، الصني،         سـلوفاكيا،   فريقـيا، رومانـيا،     أجـنوب   
كوبـــا، زويال، فييـــت نـــام، كازاخســـتان، الكـــامريون، كـــندا،  ـ فرنســـا، الفلـــبني، فـــنالعـــراق،

اململكة اململكة العربية السعودية،    مصر، املغرب، املكسيك،    مالـيزيا،   كولومبـيا، كينـيا، لبـنان،       
املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، منغولــيا، النمســا، النــيجر، نــيجرييا، نــيكاراغوا، 

 .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليوناناهلند، 
  

  احلضور    -دال  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : حضــر الــدورة ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة -٦

-مجهوريــة(اســبانيا، أســتراليا، اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، ايــران        
و، بولندا،  سبلغاريـا، بوركيـنا فا    بلجـيكا،   طالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال،         ، اي )االسـالمية 

مجهوريــة كوريــا،  اجلمهوريــة العربــية الســورية، اجلمهوريــة التشــيكية،  اجلزائــر،تركــيا،بــريو، 
زويال، فييت  ـالسويد، شيلي، الصني، فرنسا، فن    سلوفاكيا، السودان،   فريقيا، رومانيا،   أجـنوب   

عربية مصر، املغرب، املكسيك، اململكة ال    ماليزيا،  كولومبـيا، كينـيا، لبنان،      وبـا،   كنـام، كـندا،     
ــندا، الواليــات املــتحدة،     اململكــة املــتحدة، ،الســعودية ــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هول  النمســا، ن

 .اليابان، اليونان

بية  أنغوال وتايلند واجلماهريية العر    أن تدعـو ممثـلي     ٥٠٣يف جلسـتها    وقـررت اللجـنة،      -٧
 طلب تلك الدول، إىل     ى، بـناء عـل    وكوسـتاريكا والـيمن   وسويسـرا والكرسـي الرسـويل       الليبـية   

ة واألربعـني والقـاء كـلمات أمامهـا، حسب االقتضاء، على أساس أال           سادسـ حضـور دورهتـا ال    
ميـس ذلـك بطلـبات أخـرى مـن هذا النوع وأال ينطوي على أي قرار من اللجنة بشأن وضعية                     

 .تلك الدول
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والوكالة ) اليونسكو( الدورة ممثال منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    وحضـر  -٨
 .الدولية للطاقة الذرية

، )اليوريســي(ن للــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء وحضــر الــدورة أيضــا ممــثلو -٩
الفضائية،  واالحتـاد الـدويل لـلمالحة        )يسـا إلا(الفضـاء األوروبـية     املفوضـية األوروبـية، ووكالـة       

واملنظمة الدولية لالتصاالت   ورابطة القانون الدويل،    واملعهـد الـدويل لتحلـيل الـنظم التطبيقـية،           
واجلمعـــية الدولـــية للمســـح التصـــويري واالستشـــعار عـــن بعـــد  ، )اإلميســـو(الســـاتلية املتـــنقلة 

ال ، واجلمعــية الوطنــية للفضــاء، واملركــز االقلــيمي لالستشــعار عــن ُبعــد لــدول مشــ )ســربساال(
 .افريقيا، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، والرابطة الدويل ألسبوع الفضاء

 قائمـة مبـن حضـر الـدورة مـن ممثـلي الدول              A/AC.105/XLVI/INF/1تـرد يف الوثـيقة      و -١٠
ــري األعضــاء يف اللجــنة      ــدول غ ــتحدة   األعضــاء يف اللجــنة وال ــم امل ــئات األم ــن  وهي ــا م وغريه

 .املنظمات
  

  نة وهيئتيها الفرعيتني           مكاتب اللج     -هاء   
اللجــنة يف دورهتــا حســبما اتفقــت علــيه الحظــت اللجــنة بارتــياح أن حكومــة النمســا  -١١

مشــاورات غــري رمســية فــيما بــني الــدورات، ضــمت     نظمــت وســهلت )١(اخلامســة واألربعــني
رؤسـاء اجملموعـات اإلقليمـية، بشـأن تكويـن مكاتـب اللجـنة وهيئتـيها الفرعيتني، بغية التوصل                   

 . توافق يف اآلراء قبل الدورة السادسة واألربعني للجنةإىل

 للجــنة، أبلغــت حكومـة النمســا اللجــنة عـن توافــق يف اآلراء جــرى   ٥٠٣ويف اجللسـة   -١٢
ويـرد عـرض لذلـك االتفاق يف مذكرة من األمانة           . التوصـل إلـيه أثـناء املشـاورات غـري الرمسـية           

تكويــن للجــنة ذلــك االتفــاق بشــأن  وقــد أقــرت ا . (A/AC.105/L.245)بشــأن هــذا املوضــوع  
 . هلذا التقرير[...] مكتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، الذي يرد يف املرفق 

ووفقـا لذلـك االتفـاق، مـددت واليـة كل من رئيس الدورة اخلامسة واألربعني للجنة                  -١٣
 .والنائب األول لرئيسها ملدة سنة واحدة

لن يكون قادرا على    ) اندونيسيا(جوديهارجو  وأُبلغـت اللجنة بأن السيد هارجيونو جو       -١٤
واسـتذكرت اللجـنة االتفاق الذي      . مــد فـترة واليـته كنائـب ثـان لرئـيس اللجـنة وكمقـرر هلـا                 

 بشــأن طرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، والذي ينص على  ١٩٩٧توصـلت الـيه يف عـام        

_______________ 
 .٢٠٩، الفقرة )(A/57/20 ٢٠مة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العا (1) 
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ينبغي للمجموعة االقليمية   أنـه عـندما يـتعذر عـلى أحـد أعضـاء املكتـب أن يكمـل مـدة واليته                     
الـيت حتـوز املنصـب املعـين أن تسـمي مرشـحا لكـي ُينَتَخب يف بداية الدورة اليت تعقب مباشرة                      

 .انتهاء مدة خدمة ذلك العضو

يونيه، أُبلغت اللجنة بأن جمموعة الدول / حزيران١٦، املعقـودة يف  ٥٠٩ويف جلسـتها     -١٥
ــيودرونو    ــثاين   ) دونيســياان(اآلســيوية قــد مسَّــت سوســيتيو مول مرشــحاً عــنها ملنصــب النائــب ال

نائبا ثانيا ) اندونيسيا(وانتخبـت اللجـنة السـيد سوسيتيو موليودرونو    . لرئـيس اللجـنة ومقـررها     
 .لرئيس اللجنة ومقررا هلا يف دورهتا السادسة واألربعني

  
  الكلمات العامة     -واو  

الطاقم الدويل ملكوك الفضاء    أعربـت اللجـنة عن تعاطفها وتضامنها مع أسر وأصدقاء            -١٦
كولومبـيا، وكذلـك مـع أوسـاط الفضـاء الدولية، إزاء فقدان املكوك وطاقمه أثنــاء عودتـــه يف          

وأبدت اللجنة الفرعية أملها يف أال يؤثر       . ، الـذي مّس البشرية بأسرها     ٢٠٠٣فـرباير   /شـباط  ١
 .ذلك احلادث املأساوي سلبا على الربامج الفضائية الدولية

وأعربـت اللجـنة عـن تعاطفهـا مـع شـعوب تركيا واجلزائر وسائر البلدان اليت شهدت                    -١٧
ويف ضــوء تلــك األحــداث، أشــارت اللجــنة إىل احلاجــة املاســة لضــمان . مؤخــرا زالزل كــربى

 .استعمال اخلدمات الفضائية على نطاق أوسع يف تدبر الكوارث

ــتر الال ومــازالن اومثــ    -١٨ ــناهنا لبي ان عــلى خدمــتهما املمــتازة يف  وأعربــت اللجــنة عــن امت
وأعربـت اللجـنة أيضـا عـن ارتـياحها      . مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، الـتابع لألمانـة العامـة       

 .لتعيني سريجيو كاماتشو مديرا للمكتب

ــآلراء     -١٩ ــام ل ــبادل الع ــناء الت ــثلو وتكــلم أث ــدول مم ــيةال االحتــاد :  األعضــاء يف اللجــنة التال
، )االســالمية-مجهوريــة( ايــران  أوكرانــيا،أملانــيا، اندونيســيا،  اكــوادور،الروســي، األرجنــتني،

ــيا، ــربازيل،  باكســتان،ايطال ــية الســورية،     ال ــة العرب ــر، اجلمهوري ــربتغال، بــريو، تركــيا، اجلزائ ال
مجهوريـة كوريـا، رومانـيا، شيلي، الصني، فرنسا، فنـزويال، كندا، كولومبيا، ماليزيا، املغرب،             

كما ألقى ممثل   .  اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان      املكسـيك، النمسا، نيجرييا،   
وألقى كلمة أيضا ممثل اجلماهريية     . كـلمة كوبـا باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي         

 .كما تكلم ممثلو اإليسا واليوريسي واالسربس. العربية الليبية

، ألقى الرئيس كلمة عرض    ٢٠٠٣ونيه  ي/ حزيران ١١، املعقـودة يف     ٥٠٣ويف اجللسـة     -٢٠
ــلى ضــرورة أن تســتبني اللجــنة          ــيها ع ــية، وشــدد ف ــا احلال ــيها باجيــاز عمــل اللجــنة يف دورهت ف
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مـبادرات ملموسـة تضـمن االستخدام الفعال للقدرات الفضائية يف تعزيز الصحة والتعليم على             
خصوصا املوارد املائية، ويف    صـعيد العـامل، ويف دعـم اختـاذ القـرارات يف إدارة املوارد الطبيعية،                

وذكـر أن من بني السبل لتحقيق ذلك أن تدعو اللجنة ممثلني            . ختفـيف آثـار الفقـر بصـفة عامـة         
رفـيعي املسـتوى من وكاالت الفضاء لتنظيم فريق عامل لكي يعد تقريرا تنظر فيه اللجنة، بغية                 

ثال، اإلجـراءات اليت    وميكـن للفـريق العـامل أن يـدرس، عـلى سـبيل املـ              . تعزيـز الـتعاون الـدويل     
 )٢(.ُدعي إىل اختاذها يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 ألقـى مديـر مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي كلمة استعرض        ، أيضـا  ٥٠٣ويف اجللسـة     -٢١
 .فيها عمل املكتب أثناء السنة املاضية

 ألقـى املديـر العـام ملكتـب األمم          يونـيه، / حزيـران  ١٦، املعقـودة يف     ٥٠٩ويف جلسـتها     -٢٢
 .املتحدة بفيينا كلمة أمام اللجنة

والحظـت اللجــنة بارتـياح أن مؤمتــر القــارة األمريكـية الــرابع املعــين بالفضـاء قــد عقــد      -٢٣
كما رحبت  . ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٧ إىل   ١٤بـنجاح يف كرتاخيـنا دي إنديـاس، كولومبيا، من           

ــيت أبرمــت بــ    ــتفاهم ال ــتة    اللجــنة مبذكــرة ال ــة املؤق ني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واألمان
لـلمؤمتر، والـيت أبـدى فـيها الطـرفان عـزمهما عـلى الـتعاون يف تـرويج وتنفيذ أنشطة مشتركة،                      
وخصوصــا مــن خــالل بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، وعــلى تعزيــز الــتعاون يف    

 الدول األعضاء فيها والواقعة يف      ونوهـت اللجـنة أيضا برغبة     . مشـاريع عـلى الصـعيد اإلقلـيمي       
مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي يف إضفاء طابع مؤسسي على مؤمتر القارة األمريكية املعين                 

 .بالفضاء

ورحبـت اللجـنة باجلزائـر عضـوا جديـدا فـيها، ونوهـت مبشـاركتها النشـطة يف أعمال            -٢٤
ــتني خــالل الســنة األوىل لعضــويتها     ــيها الفرعي ــت للجــنة مجــيع أعضــائها،   . اللجــنة وجلنت وحث

 .وخاصة األعضاء اجلدد والبلدان الرئيسية املرتادة للفضاء، على املشاركة بنشاط يف دوراهتا

وضـمانا لـتمكن مجــيع الوفـود مـن املشــاركة بنشـاط يف دوراهتـا، اتفقــت اللجـنة عــلى         -٢٥
عدم عقد اجتماعات توجـيه رسـالة إىل املديـر العـام ملكتـب األمـم املـتحدة بفييـنا، تلـتمس فـيه                 

 .هليئات دولية حكومية أخرى يف فيينا بالتزامن مع دورات اللجنة
  

_______________ 
/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (2) 

 .٢، الفصل األول، القرار  )A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (٢٠٠٢ سبتمرب
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  اعتماد تقرير اللجنة       -زاي   
بعـد أن نظـرت اللجـنة يف خمـتلف بـنود جـدول األعمال املعروضة عليها، اعتمدت يف                    -٢٦

امــة الــذي ، تقريــرها إىل اجلمعــية الع٢٠٠٣يونــيه /حزيــران[...] ، املعقــودة يف [...]جلســتها 
 .حيتوي على التوصيات واملقررات الواردة أدناه

  
  الفصل الثاين    
  التوصيات والقرارات  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية                         -ألف  
، واصلت جلنة استخدام الفضاء     ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٢وفقـا للفقـرة      -٢٧

نظــرها، عــلى وجــه األولويــة، يف ســبل ووســائل احلفــاظ عــلى اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 
 .الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

 أن تواصــل اللجــنة ٥٧/١١٦ورأت اللجــنة أن اجلمعــية العامــة، إذ طلبــت يف قــرارها   -٢٨
نظـرها، على وجه األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية              

معــية يف دورهتــا الثامــنة واخلمســني تقريــرا هبــذا الشــأن، قــد أعربــت عــن قلــق وأن تقــّدم إىل اجل
اجملـتمع الـدويل إزاء احلاجـة إىل تعزيـز التعاون الدويل يف االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي،         

كما رأت أن للجنة، من خالل عملها يف . مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات البلدان النامية           
ــت  قين والقــانوين، دورا جوهــريا يف ضــمان احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي    املــيدان العــلمي وال
وميكـن تدعـيم هـذا الـدور مبـبادرات جديـدة، وكذلـك مبواصلة التقدم يف                 . لألغـراض السـلمية   

تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف       
 ).لثاليونيسبيس الثا(األغراض السلمية 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن لديها مسؤوليات تتعلق بتدعيم األساس الدويل الستكشاف               -٢٩
الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه ســلميا، وهــذا ميكــن أن يشــمل، ضــمن أمــور أخــرى، مواصــلة  
تطويـر القـانون الـدويل للفضـاء، مبـا يف ذلـك القـيام، حسـب االقتضـاء، بـإعداد اتفاقات دولية                       

 .ت السلمية العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاءحتكم خمتلف التطبيقا

ــتعاون         -٣٠ ــتعلقة بال ــلى ضــرورة املضــي يف تشــجيع األنشــطة امل واتفقــت اللجــنة أيضــا ع
الـدويل، مـثل املشـاركة يف احلمالت العلمية الدولية وتقاسم البيانات الساتلية وتقدمي املساعدة                

رات املؤسســية، لكــي يتســىن استكشــاف التعليمــية والتدريبــية إىل الــبلدان األخــرى وبــناء القــد
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
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واتفقـت اللجـنة كذلـك عـلى أن السـتخدامات الفضاء النافعة أمهية شديدة يف التنمية                  -٣١
البشــرية، خصوصــا يف الــبلدان النامــية، وأن التوســع يف اعــتماد هــذه التطبــيقات الــنافعة يدّعــم   

 .لفضاء اخلارجي لألغراض السلميةهدف احلفاظ على ا

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ميكـن هلـا أن تـنظر، ضمن إطار بند جدول األعمال املعنون                  -٣٢
، يف مسائل مثل سبل تعزيز      "سـبل ووسـائل احلفـاظ عـلى الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية           "

القارة األمريكية بشأن   الـتعاون اإلقلـيمي واألقاليمي استنادا إىل اخلربات املكتسبة من مؤمترات            
الفضـاء ومـا ميكـن لتكنولوجـيا الفضـاء أن تؤديه من دور يف تنفيذ التوصيات املنبثقة من مؤمتر                    

 .القمة العاملي للتنمية املستدامة

وأبـدي رأي مفـاده أن ازدياد استخدام التطبيقات الفضائية يتناقض مع تناقص نصيب               -٣٣
اه ميكـن أن يوفـر فرصا اذا أمكن استحداث مزيد           وهـذا االجتـ   . األنشـطة الفضـائية مـن السـوق       

ــد           ــن بع ــيم ع ــثل التعل ــنظم الفضــائية، يف جمــاالت م ــيت تســتخدم ال ــتكرة ال ــيقات املب ــن التطب م
والتطبيـب عـن بعد وتدّبر الكوارث، واذا أمكن تنظيم املزيد من األنشطة التعاونية بني الدول،      

خداما أمثل، بتفادي التنافس وجبعل مزيد      لكـي يتسـىن للـدول اسـتخدام املـوارد املـتاحة هلا است             
 .من البلدان النامية أصحاب مصلحة يف امليدان الفضائي

وأبـدي رأي مـؤداه أن ازديـاد أمهـية عمـل اللجـنة لـدى اجملـتمع الـدويل إمنـا يـدل على                    -٣٤
ويتجلى هذا على وجه اخلصوص يف ما شهدته        . جنـاح جهودهـا يف إعـادة تنشـيط ذلك العمل          

 احلكومــية األخــرى، -يلة املاضـية مــن ازديــاد مطـرد يف عــدد املــنظمات الدولـية    السـنوات القلــ 
ــية وكــيانات القطــاع اخلــاص، الــيت تســعى إىل املشــاركة يف       ــنظمات غــري احلكوم وكذلــك امل

وأعــرب ذلــك الوفــد أيضــا عــن رأي مفــاده أن ازديــاد مشــاركة اخلــرباء غــري    . أنشــطة اللجــنة
ا إجيابــيا جــدا أثــرى ذلــك العمــل، وأن التنفــيذ الــناجح احلكومــيني يف عمــل اللجــنة ميــثل تطــور

 .لتوصيات اليونيسبيس الثالث يتوقف يف هناية املطاف على ازدياد حضور أولئك اخلرباء

وأبـدي رأي مؤداه أنه ينبغي للجنة، ضمن إطار هذا البند املتعدد اجلوانب من جدول                -٣٥
ولبلوغ . هـة حنـو حتقيق نتائج معينة  األعمـال، أن تصـوغ منهجـية واضـحة وحمـددة املعـامل موج            

هـذه الغايـة، ينـبغي للجنة أن تعد استبيانا تستوفيه الدول األعضاء وتستند اللجنة إليه يف إعداد              
واسـتنادا إىل ذلـك الـتقرير، ميكن للجنة أن حتدد املواضيع اليت يلزم              . تقريـر خـاص هبـذا الشـأن       

. واعيد القصوى ملا يتخذ من إجراءات     إيالؤهـا اهتماما خاصا، وكذلك أهداف املناقشات وامل       
وميكــن هلــذه العملــية أن تفضــي ضــمن مجلــة أمــور، إىل حتديــد املــبادئ الــيت يــتعني إدراجهــا يف  

 .اتفاقية شاملة عاملية بشأن قانون الفضاء اخلارجي
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وأعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة أنشـئت كهيـئة تابعـة للجمعـية العامـة ُتعىن حصرا              -٣٦
ورأى ذلك الوفد   .  الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية           بـتعزيز الـتعاون   

أنـه كـان واضـحا عند تكوين اللجنة أنه ستكون هناك جهود مستقلة متاما تتناول مسائل نزع                   
. السـالح، مبـا يف ذلـك ضـمن حمـافل مـثل اللجـنة األوىل للجمعـية العامـة ومؤمتـر نزع السالح                       

اون الدويل غري املسبوق وحضور القطاع اخلاص بشكل ملحوظ         كمـا رأى ذلك الوفد أن التع      
يف أنشـطة الفضـاء اخلارجي ال يدعمان النداءات اليت تدعو اللجنة إىل النظر يف املسائل املتعلقة                

ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أن اللجــنة متــثّل حمفــال فــريدا لتــبادل        . بعســكرة الفضــاء اخلــارجي  
لدان النامية بشأن آخر التطورات يف جمال استخدام الفضاء         املعلومـات بـني البلدان املتقدمة والب      

اخلـارجي واستكشـافه، وأن هـناك فرصـا ملموسـة لـتعزيز الـتعاون الـدويل مبـا يـتوافق مع والية               
 .اللجنة

وأبـدي رأي مـؤداه أن اللجـنة مل تف مبهام الوالية اليت أسندهتا إليها اجلمعية العامة يف                   -٣٧
ورأى ذلــك . ظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض الســلمية أن توصــي بســبل ووســائل لــلحفا 

الوفــد أنــه ينــبغي للجــنة أن تكــّرس نفســها هلــذه املســألة، ألن األنشــطة العســكرية يف الفضــاء     
ــارجي      ــاء اخلـ ــال استكشـــاف الفضـ ــدويل يف جمـ ــتعاون الـ ــريا بالـ ــررا خطـ ــلحق ضـ ــارجي تـ اخلـ

 .واستخدامه يف األغراض السلمية

بغي للجـنة أن تنشـئ آلـية عملـية لتنسـيق عملها مع أعمال               ورأى بعـض الوفـود أنـه ينـ         -٣٨
 .اهليئات األخرى ذات الصلة، مثل مؤمتر نزع السالح

وأبـدي رأي مفـاده أن مـن الطبـيعي أن تقّدم اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بصفتها أعلى             -٣٩
لمية والتقنية  هيـئات األمـم املـتحدة املعنـية بالفضـاء اخلـارجي، خـربهتا الفنـية بشأن اجلوانب الع                  
 .والقانونية للفضاء اخلارجي إىل مؤمتر نزع السالح وغريه من هيئات األمم املتحدة

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أن تعــاظم خطــر إدخــال أســلحة إىل الفضــاء     -٤٠
اخلــارجي واعــتماد فكــرة تــنطوي عــلى اســتعمال القــوة يف الفضــاء اخلــارجي مــن شــأهنما أن     

ق الـذي يرتكـز علـيهما إنشـاء آلـيات مـنع االنتشـار وجممل نظام األمن        يقوضـا األسـاس واملـنط     
 .الدويل

وأبــدي رأي مــؤداه أنــه مل تنشــأ بعــد آلــية قانونــية قــادرة عــلى مــنع عســكرة الفضــاء      -٤١
اخلـارجي، ومـن مث ينـبغي للجـنة أن تـبذل جهودا أكرب ملنع عسكرته، وخصوصا بصوغ اتفاق          

 .اء اخلارجيدويل ملنع نشوء سباق تسلح يف الفض
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. وأعـرب عن رأي مفاده أن يَربم اتفاق دويل حلظر نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي               -٤٢
 .وأشار ذلك الوفد إىل مبادرات اختذت هلذه الغاية يف إطار مؤمتر نزع السالح

ــلى الويــــب      -٤٣ ــية عــ ــية الروســ ــؤون اخلارجــ ــع وزارة الشــ ــأن موقــ ــنة بــ وأُبلغــــت اللجــ
(www.mid.ru)    ت مسبقة عن األجسام الفضائية اليت سيطلقها االحتاد الروسي          يتضـمن معلومـا

وعـن غرضـها وبارامـتراهتا، وبأنه جيري التخطيط جلعل تلك املعلومات متاحة أيضاً على موقع                
ــة   . مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى الويــب    ــدول املِطلق ــيام ال وأبــدي رأي مــؤداه أن ق

ــة مــن شــأنه أن يســ     ــتوفري معلومــات مماثل ــثقة يف جمــال األنشــطة    األخــرى ب ــز ال اعد عــلى تعزي
 .الفضائية

ــناول      -٤٤ ــرام الــدول اتفاقــات تت وأبــدي رأي مفــاده أن املمارســة املســتجدة املتمــثلة يف إب
خصيصــاً مســائل الضــمانات التكنولوجــية فــيما يــتعلق بتكنولوجــيات الصــواريخ وغريهــا مــن    

حلكومية االطارية بشأن التعاون التكنولوجـيات الفضـائية، وكذلـك تضمني االتفاقات الدولية ا      
الفضــائي أحكامــا تــتعلق باحلمايــة املاديــة والقانونــية للممــتلكات املتصــلة بالفضــاء داخــل اقلــيم 
الدولــة املســتوردة، مبــا يف ذلــك حصــانة تلــك األشــياء مــن اجــراءات احلجــز واملصــادرة، ميــثل   

 .سلمية فحسبتطورا إجيابيا يف ضمان استخدام تلك التكنولوجيات يف األغراض ال

، نظــرها يف ٢٠٠٤وأوصــت اللجــنة بــأن تواصــل يف دورهتــا الســابعة واألربعــني، عــام  -٤٥
البــند املــتعلق بســبل ووســائل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض الســلمية، عــلى وجــه    

 .األولوية
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