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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الرابعة واخلمسون

      ٢٠١١يونيه / حزيران١٠-١فيينا، 
      مشروع التقرير  
      الفصل األول  
    مةمقّد  

عقدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتا الرابعة واخلمـسني              -١
وكــان أعــضاء مكتــب اللجنــة علــى . ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠  إىل١يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

 :النحو التايل

 )رومانيا(دورين بروناريو - دوميترو  :الرئيس
 )جنوب أفريقيا ( ماجاجانومفونيكو :النائب األول للرئيس
   )شيلي(رميوندو غونساليس أنينات  :راملقّر/النائب الثاين للرئيس

 […].COPUOS/Legal/Tة جللـسات اللجنـة يف الوثـائق         وترد احملاضر احلرفيـة غـري املنقّحـ         -٢
  .[...]إىل 
لــدورة الرابعــة واخلمــسني يف إطــار ا  جــزٌء تــذكارٌي٢٠١١يونيــه / حزيــران١وُعقــد يف   -٣

للجنة مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والـذكرى اخلمـسني النعقـاد          
األغـراض الـسلمية، وكـان هـذا اجلـزء مفتوحـا جلميـع         دورة جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف          

ص اجلـزء التـذكاري     ذا التقريـر ملخّـ    هلـ  [...]املرفـق   رد يف   يـ و. الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة      
 .يونيه/ حزيران١ اإلعالن املعتمد يف ونّص
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    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني - ألف 

للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف كانــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة    -٤
فربايــر / شــباط١٨ إىل ٧األغــراض الــسلمية قــد عقــدت دورهتــا الثامنــة واألربعــني يف فيينــا مــن 

معروضـا  ) A/AC.105/987(وكان تقرير اللجنة الفرعية      ).أملانيا( برئاسة أولريخ هوت     ٢٠١١
 .على اللجنة

استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض        وكانت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة         -٥
أبريـل  / نيـسان  ٨مارس إىل   / آذار ٢٨السلمية قد عقدت دورهتا اخلمسني يف فيينا يف الفترة من           

وكـان تقريـر اللجنـة الفرعيـة       ). مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     (، برئاسة أمحـد طالـب زاده        ٢٠١١
احلرفيـة غـري املنقّحـة جللـسات        وتـرد احملاضـر      .معروضا على اللجنة  ) A/AC.105/990(القانونية  

 .COPUOS/Legal/T.820-838اللجنة الفرعية القانونية يف الوثائق 
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
 :أقّرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل  -٦

 .افتتاح الدورة  -١ 

  .إقرار جدول األعمال -٢ 

 .كلمة الرئيس -٣ 

 .تبادل عام لآلراء -٤ 

 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٥ 

تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء  -٦ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .امنة واألربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الث -٧ 

 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني -٨ 

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩ 

 .الفضاء واجملتمع -١٠ 

 .الفضاء واملياه -١١ 
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 .الفضاء وتغّير املناخ -١٢ 

 .ملتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم ا -١٣ 

  .دور اللجنة يف املستقبل -١٤ 
 .مسائل أخرى -١٥ 

 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة -١٦ 
  

    العضوية - جيم 
، )١٦- د( هاء ١٧٢١، و)١٤- د( ألف ١٤٧٢وفقا لقرارات اجلمعية العامة   - ٧
، ٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦ باء، و٣٢/١٩٦، و)٢٨- د (٣١٨٢و
، تألفت جلنة استخدام الفضاء ٤٥/٣١٥، ومقرَّرها ٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧، و٥٩/١١٦و

االحتاد :  دولة، وهي٧٠اخلارجي يف األغراض السلمية من الدول األعضاء التالية وعددها 
الروسي، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، 

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، )يةاإلسالم- مجهورية(أوكرانيا، إيران 
، بريو، تايلند، تركيا، )متعددة القوميات- دولة (بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا

اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية تونس، تشاد، 
أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، السورية، مجهورية كوريا، جنوب 

، )البوليفارية- مجهورية(سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، فنـزويال 
فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، 

السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا املغرب، املكسيك، اململكة العربية 
الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات 

 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
    

    احلضور - دال 
حتـــاد الروســـي، اال :التاليـــة األعـــضاء يف اللجنـــة ٥٨الــــحـــضر الـــدورةَ ممثلـــو الـــدول   -٨

-مجهوريـة (األرجنتني، اسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران       
، إيطاليا، باكـستان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا،              )اإلسالمية

يـة الليبيـة، اجلمهوريـة التـشيكية،        اجلزائر، اجلماهرييـة العرب   تونس،  بوليفيا، بريو، تايلند، تركيا،     
اجلمهورية العربية السورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا، الـسنغال،                 
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-مجهوريـة (السودان، سويسرا، سرياليون، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، الفلـبني، فنــزويال                
ــة ــا،    )البوليفاري ــدا، كوب ــام، كازاخــستان، الكــامريون، كن ــان،  ، فييــت ن ــا، لبن ــا، كيني كولومبي

ــسعودية،      ــة ال ــرب، املكــسيك، اململكــة العربي ــصر، املغ ــا، م ــا،  اململكــة املتحــدة ماليزي ، منغولي
 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ن تـدعو املـراقبني     يونيـه، أ  / حزيـران  ٢، املعقـودة يف     ٦٣٠وقّررت اللجنة، يف جلـستها        -٩
ــدا     ــة املتحــدة وأوغن ــا وإســرائيل وأفغانــستان واإلمــارات العربي عــن أذربيجــان واألردن وأرميني
وبنما وبيالروس واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية مولدوفا والـدامنرك وسـري النكـا وعمـان        

ــاءً      ــيمن، وكــذلك الكرســي الرســويل، بن ــا وكوســتاريكا وال ــا وغواتيمــاال وكرواتي ــى ع وغان ل
 ذلــك طلبــهم، إىل حــضور دورهتــا الرابعــة واخلمــسني وخماطبتــها عنــد االقتــضاء، علــى أالّ ميــسَّ

   قـــرار مـــن اللجنـــة بـــشأن وضـــعية  بطلبـــات أخـــرى مـــن هـــذا القبيـــل وأالَّ ينطـــوي علـــى أيِّ 
 .تلك الدول

أن تـدعو املراقـب عـن فلـسطني، بنـاًء علـى             ،  ٦٣٠، يف جلـستها      أيـضا  رت اللجنة وقّر  -١٠
 ذلـك    حضور دورهتا الرابعة واخلمسني وخماطبتـها، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ ميـسَّ               طلبه، إىل 

 .ة قرار من اللجنة بشأن وضعية اجلهة املدعوَّبطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ يستلزم أيَّ

 علــى االحتــاد األورويب، بنــاًءاملراقــب عــن وقــرَّرت اللجنــة يف اجللــسة ذاهتــا، أن تــدعو   -١١
بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل          ذلـك    ميـسَّ    ر دورهتا الرابعة واخلمـسني، علـى أالّ       طلبه، حلضو 

 . قرار من جانب اللجنة الفرعية بشأن وضعية اجلهة املدعوةوأالَّ ينطوي على أيِّ

ــدويل          -١٢ ــاد الـ ــة واالحتـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــن الوكالـ ــان عـ ــدورة مراقبـ ــضر الـ وحـ
 .لالتصاالت

ون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة            كما حضر الـدورة مراقبـ       -١٣
منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واملنظمـة األوروبيـة                : مراقب دائم لدى اللجنة   

لألحبـــاث الفلكيـــة يف نـــصف الكـــرة األرضـــية اجلنـــويب ووكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة واملنظمـــة  
ويل لتوحيــد القــانون اخلــاص واملنظمــة الدوليــة     األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت واملعهــد الــد    

لالتصاالت الساتلية املتنقلة واملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت واملركـز اإلقليمـي لالستـشعار              
 .عن ُبعد لدول مشال أفريقيا

وحــضر الــدورة أيــضا مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة    -١٤
ــة  رابطــة مستكــشفي الفــضاء واملعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء   : مراقــب دائــم لــدى اللجن

واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد واجلامعة الدوليـة للفـضاء واألكادمييـة        
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ضائية واالحتاد الدويل للمالحـة الفـضائية واالحتـاد الفلكـي الـدويل واملعهـد               الدولية للمالحة الف  
الـدويل لقـانون الفـضاء وجـائزة األمـري سـلطان بــن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه ومؤسـسة العــامل            

 .اآلمن واجمللس االستشاري جليل الفضاء والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

قائمــة مبمثلــي الــدول األعــضاء يف اللجنــة ] A/AC.105/2011/INF/1[وتــرد يف الوثيقــة   -١٥
  .والدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الذين حضروا الدورة

    
    الكلمات العامة  - هاء  

االحتـاد  : ألقى كلمات ممثلو الدول التالية األعـضاء يف اللجنـة أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء                   - ١٦
) اإلســالمية - مجهوريــة (جنــتني وإســبانيا وأملانيــا وإندونيــسيا وأوكرانيــا وإيــران      الروســي واألر

وإيطاليا وباكستان والربازيل وبوركينا فاسو وبولندا وبريو وتايلند وتركيا واجلزائـر واجلمهوريـة             
العربية السورية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورومانيا والسودان وسويسرا وشـيلي والـصني             

ــراق و ــن  والع ــبني وف ــسا والفل ــة(زويال   فرن ــة- مجهوري ــا   ) البوليفاري ــا وماليزي ــا وكيني ــدا وكوب وكن
واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية واململكــة املتحــدة والنمــسا ونيجرييــا واهلنــد و الواليــات  

 ٧٧ نيابـة عـن جمموعـة الــ        وألقى ممثّل مجهورية إيـران اإلسـالمية كلمـةً        . املتحدة واليابان واليونان  
كمـا  .  نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي       وألقى ممثل كولومبيا كلمـةً    . لصنيوا

 املراقبــون عــن أذربيجــان واألردن متكلّــو.  نيابــة عــن االحتــاد األورويبألقــى ممثــل هنغاريــا كلمــةً
كمــا ألقــى كلمــات املراقبــون عــن منظمــة التعــاون الفــضائي  . واإلمــارات العربيــة املتحــدة وغانــا

آلســيا واحملــيط اهلــادئ واملعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية   
 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

 أبـرز فيهـا الـدور    يونيه، ألقـى الـرئيس كلمـةً   / حزيران ٢ املعقودة يف    ٦٢٨ويف اجللسة     -١٧
ؤديه اللجنة يف تعزيـز اجلهـود اهلادفـة إىل النـهوض بأنـشطة استكـشاف الفـضاء وجلـب                     ت الذي

وشـّدد علـى ضـرورة دعـم التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي          . منافع تكنولوجيا الفضاء إىل األرض    
يف جمال أنشطة الفضاء وضـرورة ضـمان توثيـق عـرى التعـاون بـني اللجنـة واهليئـات احلكوميـة                      

 . ية بربامج األمم املتحدة العاملية للتنميةالدولية األخرى املعن

، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة              ٦٣٢ويف اجللسة     -١٨
 وعلـى   املاضـي كلمة مقتضبة أطلعت فيها اللجنة على العمل الذي أجنـزه املكتـب خـالل العـام                 

اح وغريهـا مـن املـوارد الالزمـة لنجـ         وضعه املايل الراهن وشّددت على أمهية توافر موارد ماليـة           
 .املكتب يف تنفيذ برنامج عمله
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 بنـشاط ونّوهـت مبـشاركتها   يف اللجنـة  ورّحبت اللجنة بتونس باعتبارها عضوا جديدا        -١٩
ــة وجلنتيهــا الفــرعيتني   ــز ســالمة    كمــا رّح. يف أعمــال اللجن ــة لتعزي ــة بالرابطــة الدولي بــت اللجن

 . على صفة مراقب دائم لدى اللجنةحصلت جديدة مة غري حكوميةالفضاء باعتبارها منظّ

ويف سياق االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني لتحليق اإلنـسان يف الفـضاء، التزمـت                -٢٠
ــذكّ   ــة دقيقــة صــمت لكــي تت ــدون   ر بــإجالل أنَّاللجن  استكــشاف اإلنــسان للفــضاء مل يكــن ب

يف سـبيل توسـيع آفـاق    ه بـذكرى الرجـال والنـساء الـذين بـذلوا أرواحهـم             تضحيات ولكي تنوّ  
 .البشرية

وأعربت اللجنة عن تعازيها لـشعوب اليابـان وميامنـار ونيوزيلنـدا وباكـستان واململكـة            -٢١
طبيعيــة حــصدت العديــد مــن األرواح  ِلمــا حــلَّ هبــا مــن كــوارث العربيــة الــسعودية والــسودان

ة علـى الـدور احلاسـم    وأكَّدت اللجنـ .  يف اآلونة األخريةبت أضرارا فادحة يف تلك البلدان     وسبَّ
 دقيقـة يه النظم الفضائية يف دعم إدارة الكوارث من خالل تـوفري معلومـات              الذي ميكن أن تؤدّ   

دت علــى احلاجــة إىل مواصــلة بنــاء القــدرات يف جمــال      يف حينــها ودعــم االتــصاالت، وشــدَّ   
 . استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين

 بعثتـه   وإجنـاز " إنـديفور "وك الفـضائي    ّنأت اللجنة الواليات املتحدة على هبوط املكّ      وه  -٢٢
ــامج املكّــ      بنجــاحاألخــرية ــثالثني لربن ــسنوية ال ــذكرى ال ــى ال ــهامه يف  ، وعل ــضائي وإس وك الف

 .  استكشاف الفضاء والتعاون الدويل يف أنشطة الفضاء

  :التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة إىل العروض   -٢٣

 زلـزال شـرق     -فعالية استخدام البيانات الساتلية من أجل مواجهة الكـوارث        "  )أ(  
 مه ممثل اليابان؛، قّد"اليابان الكبري

، "عمليــات رصــد البيئــة بواســطة الــسواتل الــيت تقــوم هبــا حكومــة املكــسيك "  )ب(  
 قّدمه ممثل املكسيك؛ 

 ، قّدمه ممثل املكسيك؛"وكالة الفضاء املكسيكية"  )ج(  

، "منـذ حتليـق يـوري غاغـارين إىل عهـد البعثـات الكواكبيـة             : الطب الفضائي "  )د(  
 قّدمه ّممثل االحتاد الروسي؛ 

التنميــة املــستدامة يف حتقيــق اســتراتيجية مــن أجــل : جلنــة الفــضاء الكولومبيــة"  )ه(  
 مه ممثل كولومبيا؛ ، قّد"كولومبيا
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ة الفضائية ومـؤمتر قمـة       لألكادميية الدولية للمالح   ونالذكرى السنوية اخلمس  "  )و(  
 .كادميية الدولية للمالحة الفضائيةاأل املراقب عن، قّدمه "رؤساء وكاالت الفضاء

والحظــت اللجنــة مــع التقــدير جنــاح اكتمــال أعمــال املــؤمتر الــدويل احلــادي والــستني    -٢٤
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٧من   براغللمالحة الفضائية املعقود يف     

 املــؤمتر الــدويل والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ.  مــشارك٣ ٥٠٠والــذي حــضره مــا يزيــد علــى 
 . ٢٠١١ جنوب أفريقيا يف عام كومةستستضيفه حاملقبل للمالحة الفضائية 

ــداث      -٢٥ ــدد مـــن األحـ ــدير بعـ ــع التقـ ــا مـ ــة علمـ ــار  وأحاطـــت اللجنـ الـــيت جـــرت يف إطـ
دعم سـخي مـن الـدول األعـضاء        بـ ،  خلارجيكتب شؤون الفضاء ا   نظّمها م ، واليت   االحتفاالت

واملنظمــات الــيت هلــا صــفة مراقــب، وبفــضل التعــاون مــع هــذه الــدول واملنظمــات، وخــصوصا  
يف مركـز   املزمـع عقـده      يف الفـضاء،     نـسان لـذكرى اخلمـسني لتحليـق اإل      ا حـول املعرض الدويل   

اد الفـضاء، الـيت    وحلقـة املناقـشة الدوليـة بـني روّ         يونيـه؛ / شـهر حزيـران     علـى مـدى    فيينا الدويل 
 ويـوم  ؛يونيه يف مقر جملس مدينـة فيينـا      / حزيران ٢قدت يف   مت بالتعاون مع مدينة فيينا، وعُ     ظُِّن

ــوح  ، وهــو الفــضاء ــوم مفت ــُني ــدويل م ظِّ ــا ال ــران٤يف  يف مركــز فيين ــد مــن  / حزي ــه؛ والعدي يوني
 املتحــدة يف  مبكتــب األمــمارّوظِّمــت بالتعــاون مــع مركــز الــزجــوالت التعريــف بالفــضاء الــيت ُن

يونيـه بالتعـاون مـع خـدمات        / حزيـران  ١٠ إىل   ١مـت مـن     ظِّ الـيت نُ   "أيام غـذاء الفـضاء    " و ؛فيينا
  . مطاعم مركز فيينا الدويل

مهـا االحتـاد الـدويل    وأحاطت اللجنـة علمـا أيـضا مـع التقـدير بالنـدوة اخلاصـة الـيت نظّ                  -٢٦
ــران٣للمالحــة الفــضائية يف  ــوان / حزي ــه بعن ــسنالــذكرى "يوني والــيت " اخلاصــة  املزدوجــةويةال

 . استعرضت تاريخ التعاون بني اللجنة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
    

    اعتماد تقرير اللجنة  - واو  
، [...]بعد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها              -٢٧

ن التوصـيات  اجلمعيـة العامـة الـذي يتـضمّ       يونيه، تقريرها املقّدم إىل     /، حزيران [...]املعقودة يف   
  .والقرارات الواردة أدناه

 


