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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون

    ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨فيينا، 
   مشروع التقرير    
  الفصل األول    

  مقدمة   
عقـدت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورا الثامنة واألربعني             -١

 :وكان أعضاء مكتب اللجنة على النحو التايل. ٢٠٠٥يونيه /ران حزي١٧ إىل ٨يف فيينا من 

 )نيجرييا(أديغون آدي أبيودون     :الرئيس  

 )كولومبيا(سريو أريفالو ييبيس   :النائب األول للرئيس  

 )مجهورية إيران اإلسالمية(بارفيز تارخيي  :املقرر/النائب الثاين للرئيس  

 .].T[... إىل COPUOS/T.534جللسات اللجنة يف الوثائق وترد النصوص احلرفية غري املنقحة 
  

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

ــد األغــراض الســلمية   ــا  ق ــية واألربعــني عقــدت دور ــنا مــن  الثان ــرباير إىل / شــباط٢١ يف فيي  ف
ة ـر اللجــنـــان تقريـــوك). رومانــيا(دوريــن بــروناريو -دوميــتروبرئاســة ، ٢٠٠٥مــارس / آذار٤

 .معروضا على اللجنة) A/AC.105/848(عية الفر
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 اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            كانـت و -٣
، ٢٠٠٥أبــريل / نيســان١٥ إىل ٤ يف فييــنا مــن ألربعــنياالــرابعة ودورــا قــد عقــدت الســلمية 
 معروضا  (A/AC.105/850)وكـان تقريـر اللجنة الفرعية       . )إيطالـيا (سـريجيو ماركـيزيو     برئاسـة   

وتـــرد النصـــوص احلرفـــية غـــري املـــنقحة جللســـات اللجـــنة الفرعـــية يف الوثـــائق   . عـــلى اللجـــنة
COPUOS/Legal/T.711إىل .[...]  

  
   جدول األعمال        اعتماد    -باء  

 :يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل اللجنة اعتمدت -٤

 .افتتاح الدورة -١  
 .اعتماد جدول األعمال -٢  
 .كلمة الرئيس -٣  
 .التبادل العام لآلراء -٤  
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٥  
ضـــاء تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الف   -٦  

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثانية واألربعني -٧  
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعني -٨  
 .اض احلالة الراهنةاستعر: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩  
 .الفضاء واتمع -١٠  
 .الفضاء واملياه -١١  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -١٢  
 .مسائل أخرى -١٣  
   .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٤  

  العضوية   -جيم   
 / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ )١٤-د( ألـــف ١٤٧٢وفقـــا لقـــرارات اجلمعـــية العامـــة  -٥

، ١٩٦١ر بـديســــم/ون األولـ كــــان٢٠ؤرخ ـ املــــ)١٦-د( هــــاء ١٧٢١، و١٩٥٩ر بـديســــم
 ٢٠ بــاء املــؤرخ ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ )٢٨-د( ٣١٨٢ و

ــانون األول ــمب/كـ ـــ ال٣٥/١٦، و١٩٧٧ر ـديسـ ــثان ٣مؤرخ ــ ــرين الـ ــرب /يــ تشـ  ،١٩٨٠نوفمـ
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/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤يســمرب د/ كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٣٣و
 املؤرخ  ٥٩/١١٦، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١١ املـؤرخ    ٥٧/١١٦، و ٢٠٠١ديسـمرب   

ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٣١٥رها ومقــر، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠
 األعضــاء  تألفــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــن الــدول ،١٩٩٠
، اكــوادور، أســتراليااالحتــاد الروســي، األرجنــتني، اســبانيا، :  دولــة عضــوا٦٧ وعددهــا التالــية

يطالـــيا، إ، )االســـالمية-مجهوريـــة(يـــران إألبانـــيا، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، 
تايلــند، بــريو، و، بولــندا، ســباكســتان، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بلغاريــا، بــنن، بوركيــنا فا

ــية، تركــيا، تشــاد، ــية الليب ــية   اجلزائــر، اجلماهرييــة العرب ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري  اجلمهوري
السنغال، السودان، السويد،   سلوفاكيا،  فريقـيا، رومانيا،    أجـنوب   مجهوريـة كوريـا،     السـورية،   

، فييت )ة البوليفاري –مجهورية   (زويالـسـرياليون، شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فـن             
مصر، املغرب، ماليزيا، كولومبـيا، كينيا، لبنان،  كوبـا،  نـام، كازاخسـتان، الكـامريون، كـندا،      

يرلــندا الشــمالية، إاململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى واململكــة العربــية الســعودية، املكســيك، 
ــند،     ــيكاراغوا، اهل ــيجرييا، ن ــيجر، ن ــيا، النمســا، الن ــندا، الواليــ هــنغاريامنغول ــتحدة ، هول ات امل

 .األمريكية، اليابان، اليونان
  

  احلضور     -دال  
ــدول    -٦ ــثلو ال ــدورة مم ـــ [حضــر ال ــية األعضــاء يف اللجــنة  ...]ال االحتــاد الروســي،  :  التال

يـــران إ أوكرانـــيا،  أوروغـــواي،أملانـــيا، اندونيســـيا،اكـــوادور، األرجنـــتني، اســـبانيا، أســـتراليا، 
بلغاريــا، بوركيــنا بلجــيكا، ان، الــربازيل، الــربتغال، يطالــيا، باكســتإ، )االســالمية - مجهوريــة(
 اجلمهورية التشيكية،    اجلزائـر، اجلماهرييـة العربـية الليبية،       تركـيا، بـريو، تايلـند،     و، بولـندا،    سـ فا

سلوفاكيا، السودان،  فريقيا، رومانيا،   أجـنوب   مجهوريـة كوريـا،      اجلمهوريـة العربـية السـورية،     
، فييــت ) البولــيفارية–مجهوريــة  (زويالـفــنالفلــبني، نســا،  فر العــراق،الســويد، شــيلي، الصــني،

، اململكة  مصر، املغرب، املكسيك  ماليزيا،  كولومبـيا، كينيا،    كوبـا،    كـندا،     كازاخسـتان،  نـام، 
 . النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليوناناملتحدة،

 أذربيجان وأنغوال أن تدعو ممثلي،  [...] و   ٥٣٦ و ٥٣٤يف جلساا   وقـررت اللجـنة،      -٧
 ى بناء عل  واليمن، والكرسي الرسويل     وفنلندا وسويسراوبـاراغواي وبوليفـيا وتونـس وزمبابوي        

ــا     ــدول، إىل حضــور دور ــك ال ــب تل ــنةطل ــا، حســب   إ واألربعــني والثام ــاء كــلمات أمامه لق
 يـنطوي على أي قرار من        وأال القبـيل االقتضـاء، عـلى أال ميـس ذلـك بطلـبات أخـرى مـن هـذا                  

 .اللجنة بشأن وضعية تلك الدول
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والوكالة ) اليونسكو(وحضـر الدورة ممثلون ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            -٨
 [...].الدولية للطاقة الذرية و

الفضاء ووكالة   ن للـرابطة األوروبـية للسنة الدولية للفضاء       وحضـر الـدورة أيضـا ممـثلو        -٩
 واالحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية     واملعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء و         ) يسـا إلا(ية  األوروبـ 

واجلمعــية الدولــية للمســح ) اإلميســو(واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة ) اإليــاف(
) SGAC(والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء   ) ســربساإل(التصــويري واالستشــعار عــن بعــد   

 .[...] ألسبوع الفضاء ووالرابطة الدولية

 قائمـة مبـن حضـر الدورة من ممثلي الدول    A/AC.105/XLVIII/INF/1تـرد يف الوثـيقة     و -١٠
 .وغريها من املنظماتوهيئات األمم املتحدة  هااألعضاء يف اللجنة والدول غري األعضاء في

  
  الكلمات العامة      -هاء   

اجلماهرييـة العربـية الليبية، ونوهت      رحبـت اللجـنة بالعضـوين اجلديديـن ومهـا تايلـند و             -١١
 .مبشاركتهما النشطة يف اللجنة وجلنتيها الفرعيتني أثناء السنة األوىل من عضويتهما

وأعربــت اللجــنة عــن امتــناا لتاكــيمي تشــيكو عــلى مــا قدمــته مــن خدمــة متمــيزة يف   -١٢
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة

ــناء ال  -١٣ ــم أث ــية األعضــاء يف اللجــنة    وتكلّ ــدول التال ــثلو ال ــآلراء مم ــام ل ــبادل الع االحتــاد : ت
ــران     ــيا، إندونيســيا، إي ــتني، إكــوادور، أملان ــة(الروســي، األرجن ــيا، )االســالمية-مجهوري ، إيطال

ــندا، تايلــند، اجلزائــر، اجلمهوريــة     ــنا فاســو، بول باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، بلغاريــا، بوركي
هوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، شيلي، الصني، فرنسا، فييت نام،           العربـية السـورية، مج    

. كـندا، كوبـا، كولومبـيا، مالـيزيا، النمسـا، نـيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان                
كمــا تكلّــم ممــثلو اليونســكو واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية واملعهــد األورويب لسياســات   

 .األوروبية للسنة الدولية للفضاءالفضاء والرابطة 

يونـيه، ألقـى الرئـيس كـلمة قدم فيها عرضا           / حزيـران  ٨، املعقـودة يف     ٥٣٤ويف اجللسـة     -١٤
ــية    ــا احلال ــال اللجــنة يف دور ــيق     . موجــزا ألعم ــيس باللجــنة ملســامهتها يف ســبيل حتق ــوه الرئ ون

، وشجع يف هذا )٥٥/٢ العامة قرار اجلمعية (األهـداف اسـدة يف إعـالن األمـم املتحدة لأللفية            
ــدة لتطبــيق            ــاالت جدي ــلى تــبني جم ــدويل ع ــرويج الــتعاون ال ــندوبني عــلى مواصــلة ت ــياق امل الس

ــأن عمــلهم يف   . تكنولوجــيات الفضــاء يف أغــراض التنمــية املســتدامة   ــندوبني ب ــيس امل ــر الرئ وذكّ
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رد طبيعـية كاملــياه  جمـاالت الصـحة عـن بعـد والتعلـيم وتعزيـز اختـاذ القـرارات يف جمـايل إدارة مـوا          
 .والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية يربهن على التزام اللجنة

 ، ألقـى رئـيس الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة، جان    أيضـا ٥٣٤ويف اجللسـة     -١٥
 .، كلمة أمام اللجنة)غابون(بينغ 

يف األمم املتحدة   ، ألقـى ممـثل بوليفـيا كـلمة نـيابة عـن الدول األعضاء                ويف اجللسـة ذاـا     -١٦
 .اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـبـي

يونــيه، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء  / حزيــران٩، املعقــودة يف ٥٣٦ويف اجللســة  -١٧
وأعربت اللجنة  . اخلـارجي كـلمة اسـتعرض فـيها العمـل الـذي قـام به املكتب أثناء السنة املاضية                  

 . ما قدمه من خدمات وما قام به املكتب من عمل يف السنة املاضيةعن تقديرها للمدير على

، رئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية )كــندا( أيضــا، ألقــى كــارل دوتــش ٥٣٦ويف اجللســة  -١٨
والتقنــية مــنذ دورــا الثامــنة والــثالثني إىل دورــا األربعــني، عرضــا إيضــاحيا خاصــا تــناول فــيه    

ــية لعمــل ال   ــية والتقن ــب العلم ــتاحة يف املســتقبل   اجلوان ــت اللجــنة  . لجــنة وســبل العمــل امل ورحب
مبحاضـرته وأعربـت عـن تقديرها ملا قدمه السيد دوتش من مسامهة قيمة يف عمل اللجنة وجلنتها        

 .الفرعية العلمية والتقنية

ويف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال، اسـتمعت اللجـنة إىل عـرض إيضـاحي قدمه               -١٩
 ".علم اآلثار انطالقا من الفضاء" اليابان، وعنوانه توشيبومي ساكاتا، من

  
  اعتماد تقرير اللجنة         -واو  

، [...]بعـد أن نظـرت اللجـنة يف خمـتلف البنود املعروضة عليها، اعتمدت يف جلستها          -٢٠
، تقريرها إىل اجلمعية العامة الذي يتضمن التوصيات        ٢٠٠٥يونـيه   /حزيـران [...] املعقـودة يف    

 .ردة أدناهوالقرارات الوا
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  الفصل الثاين     
  التوصيات والقرارات  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -ألف 
ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ٣٥وفقـا للفقرة     -٢١

 الفضاء ، واصـلت اللجـنة نظـرها، عـلى وجـه األولويـة، يف سـبل ووسـائل احلفاظ على          ٢٠٠٤
 .اخلارجي لألغراض السلمية

ونوهـت اللجـنة باتفـاق اجلمعـية على أنه ميكن للجنة، أثناء نظرها يف هذه املسألة، أن                  -٢٢
تـنظر يف سـبل تعزيـز الـتعاون االقلـيمي واألقالـيمي اسـتنادا إىل اخلـربات املستمدة من مؤمترات                     

اء أن تؤديــه مــن دور يف تنفــيذ  القــارة األمريكــية بشــأن الفضــاء ومــا ميكــن لتكنولوجــيا الفضــ   
 )١(.التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

وألقى كلمة  .] وألقـى كـلمة يف إطار هذا البند ممثلو الصني واهلند والواليات املتحدة            [ -٢٣
ــيابة عــن جمموعــة دول غــووام       ــيا ن ــند ممــثل أوكران ــيجان وأوزبكســتان  (يف إطــار هــذا الب أذرب

 ).كرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجياوأو

وأعـرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن من شأن إدخال أسلحة إىل الفضاء اخلارجي                -٢٤
أن يقـوض مفهـوم اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وكذلك األساس املستند                   

 .إليه يف وضع آليات ملنع االنتشار واملسوغ املنطقي ذاته لوضع تلك اآلليات

وأبـدي رأي مفـاده أن مسألة احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية مل حيظ        -٢٥
 .حىت اآلن باالهتمام الالزم يف مداوالت اللجنة

ــن أجــل احلــيلولة بصــورة أجنــع دون         -٢٦ ــه، م ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
ملــية للتنســيق بــني حــدوث ســباق تســلّح يف الفضــاء اخلــارجي، ينــبغي للجــنة أن تنشــئ آلــية ع 

وأعرب عن رأي مفاده أن . عمـلها وعمـل هيـئات أخـرى ذات صـلة، مثل مؤمتر نزع السالح         
اللجـنة تسـتطيع املسـامهة يف عمـل مؤمتـر نـزع السـالح يف مسـائل قانونـية مـثل تعريف الفضاء                        

 .اخلارجي وتعيني حدوده وتعريف األجسام الفضائية

قامة صالت بني األعمال ذات الصلة بالفضاء       وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم إ             -٢٧
 .اليت تقوم ا اللجنتان األوىل والرابعة التابعتان للجمعية العامة

__________ 
/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (1) 

 ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
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وأعـرب بعــض الوفـود عــن رأي مفــاده أن الـنظر يف كــل املســائل الـيت متــس اســتخدام      -٢٨
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مبـا يف ذلك مسألة تسليحه، هي يف صلب اختصاص                   

وأعـرب بعـض الوفـود كذلـك عـن رأي مفـاده أن نظـر اللجـنة األوىل التابعة للجمعية          . اللجـنة 
العامــة ومؤمتــر نــزع الســالح يف مســألة احلــيلولة دون حصــول ســباق حنــو التســلح يف الفضــاء    
اخلـارجي ال ينـبغي أن ميـنع جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أن تنظر                     

 . ذات الصلةأيضا يف املسائل

وأبــدي رأي مفــاده أن اللجــنة أنشــئت حصــرا مــن أجــل تــرويج الــتعاون الــدويل عــلى  -٢٩
ــناول جوانــب الفضــاء      اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأن مــن األنســب ت
اخلـارجي ذات الصـلة بـنـزع السـالح يف حمـافل أخـرى كاللجـنة األوىل الـتابعة للجمعـية العامة                 

 .سالحومؤمتر نزع ال

ورأى بعـض الوفـود أن وضـع اتفاقـية شـاملة لألمـم املتحدة بشأن قانون الفضاء ميكن                  -٣٠
أن يفــي بالــتحديات القانونــية الــيت تطــرحها األنشــطة الفضــائية احلديــثة ويكفــل احلفــاظ عــلى   

 .الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية حصرا

ارجي لألغراض السلمية   وأبـدي رأي مفـاده أن أفضل طريقة للحفاظ على الفضاء اخل            -٣١
ــان املوجــودات         ــادة ســالمة وأم ــدويل يف هــذا اــال مــن أجــل زي ــتعاون ال ــز ال تتمــثل يف تعزي

 .الفضائية لدى كل البلدان

وأبـدي رأي مفـاده أن إشـراك مـزيد من البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف التعاون                   -٣٢
 .اء اخلارجي يف األغراض السلميةالدويل يف جمال الفضاء ميكن أن يعزز استعمال الفض

وأبـدي رأي مفـاده أنـه، مـن أجـل املضـي يف حتقيق اهلدف املتمثل يف ترويج استخدام                 -٣٣
ــوارد الفضــاء         ــالعدل م ــبلدان ب ــبغي أن تتقاســم ال ــراض الســلمية، ين الفضــاء اخلــارجي يف األغ

 .رضاخلارجي احملدودة، ومنها املواقع املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لأل

وأبـدي رأي مفـاده أن الـتعاون االقلـيمي واألقالـيمي حمـوري يف احلفـاظ عـلى الفضاء                     -٣٤
 .اخلارجي لألغراض السلمية

، النظر على   ٢٠٠٦وأوصـت اللجـنة بـأن تواصـل يف دورـا التاسـعة واألربعـني، عام                  -٣٥
 .راض السلميةوجه األولوية يف البند املتعلق بسبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغ
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