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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل األول    
    مقّدمة    

قدت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دورهتا اخلامـسة واخلمـسني يف      َع  -١
  :وكان أعضاء مكتب اللجنة على النحو التايل. ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥إىل  ٦فيينا يف الفترة من 

  ) اليابان (هوريكاواياسوشي        :الرئيس  

  ) الربتغال (سانتوسيب دواريت ـفيلي    :النائب األول للرئيس  

  ) بولندا (فوالنسكيبيوتر   :املقّرر/النائب الثاين للرئيس  
    

    اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  - ألف  
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     َع  -٢ ــة التابعــة للجن ــة والتقني ــة الفرعيــة العلمي قــدت اللجن

 برئاسـة  ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ١٧ إىل ٦األغراض السلمية دورهتا التاسعة واألربعني يف فيينا مـن   
ــو ِمنيكوتــشي   ــة  ). األرجنــتني(ِفلــيكس كليِمنتين ــة الفرعي ــر اللجن ) A/AC.105/1001(وكــان تقري

  .لى اللجنةمعروضا ع
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وعقدت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  -٣
، برئاسة  ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إىل   ١٩السلمية دورهتا احلادية واخلمسني يف فيينا يف الفترة من          

معروضـا  ) A/AC.105/1003(وكان تقرير اللجنة الفرعية القانونية      ). نيجرييا(تري تشارلز بريزيب    
  .على اللجنة

    
    إقرار جدول األعمال  - باء  

  : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلأقرَّت  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  

  .إقرار جدول األعمال  -٢  

  .انتخاب أعضاء املكتب  -٣  

  .كلمة الرئيس  -٤  

  .تبادل عام لآلراء  -٥  

  .اء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفض  -٦  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              -٧  
  ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

  .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  -٨  

  .ة القانونية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعي  -٩  

  .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -١٠  

  .الفضاء واجملتمع  -١١  

  .الفضاء واملياه  -١٢  

  .الفضاء وتغيُّر املناخ  -١٣  

  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٤  

  .ملستقبلدور اللجنة يف ا  -١٥  

  .مسائل أخرى  -١٦  

  . إىل اجلمعية العامةاملقدَّمتقرير اللجنة   -١٧  
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    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
) اليابـان (يونيـه، انُتخـب ياسوشـي هوريكـاوا         / حزيران ٦ املعقودة يف    ٦٤٤يف اجللسة     -٥

النـسكي  نائبـا أول للـرئيس وبيـوتر فو   ) الربتغال(رئيسا للجنة، وانتخب فيلييب دواريت سانتوس       
  .نائبا ثانيا للرئيس ومقررا، كل منهم لفترة والية مدهتا سنتان) بولندا(

 أيـــضا، أقـــّرت اللجنـــة انتخـــاب ِفلـــيكس كليِمنتينـــو ِمنيكوتـــشي       ٦٤٤ويف اجللـــسة   -٦
رئيـسا للجنـة    ) نيجرييـا (رئيسا للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وتري تـشارلز بريزيـب           ) األرجنتني(

  .٢٠١٢، لفترة والية مدهتا سنتان تبدأ ببداية دوريت اللجنتني الفرعيتني يف عام الفرعية القانونية
    

    العضوية  - جيم  
ــة    -٧ ــة العامـــ ــا لقـــــرارات اجلمعيـــ ــاء ١٧٢١، و)١٤-د( ألـــــف ١٤٧٢وفقـــ   ، )١٦-د( هـــ
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و ٥٦/٥١، و ٤٩/٣٣، و ٣٥/١٦ باء، و  ٣٢/١٩٦، و )٢٨-د (٣١٨٢و
، تألفـت جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي           ٤٥/٣١٥رَّرها  ، ومق ٦٦/٧١، و ٦٥/٩٧، و ٦٢/٢١٧و

االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،      :  دولـة  ٧١يف األغراض الـسلمية مـن الـدول األعـضاء التاليـة وعـددها               
ــران       ــا، إي ــسيا، أوروغــواي، أوكراني ــا، إندوني ــا، أملاني ــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، ألباني األرجن

ا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بـنن، بوركينـا فاسـو،    ، إيطالي )اإلسالمية-مجهورية(
، بـريو، تايلنـد، تركيـا، تـشاد، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة               )املتعددة القوميات -دولة(بولندا، بوليفيا   

ــلوفاكيا،         ــا، س ــا، روماني ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري ــسورية، مجهوري ــة ال ــة العربي ــشيكية، اجلمهوري الت
 زويال فـن السودان، السويد، سويسرا، سـرياليون، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، الفلـبني،          السنغال،  

، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان،               )البوليفارية-مجهورية(
طانيـا العظمـى   ليبيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة لربي        

اهلنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات         وإيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا،         
  .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

    
    احلضور  - دال  

االحتاد الروسـي، أذربيجـان،   : التالية األعضاء يف اللجنة[...] حضر الدورةَ ممثلو الدول      -٨
ــت ــتراليا،األرجنـ ــبانيا، أسـ ــران    ني، إسـ ــا، إيـ ــسيا، أوكرانيـ ــا، إندونيـ ــوادور، أملانيـ ــة(إكـ -مجهوريـ
، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا،  )اإلســالمية

 مجهوريـة  بريو، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية الـسورية،          
كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، العراق،           
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، فييـت نـام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كينيـا،             )البوليفاريـة -مجهورية (زويال  فنفرنسا، الفلبني،   
تحــدة، اململكــة امل لبنــان، ليبيــا، ماليزيــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربيــة الــسعودية،  

  .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان

يونيـه، أن تـدعو املـراقبني       / حزيـران  ٦، املعقـودة يف     ٦٤٤ اللجنة، يف جلـستها      وقرَّرت  -٩
  وبنمـــا وبـــيالروس وأنغـــوال واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة   وإســـرائيل وأرمينيـــاعـــن األردن

وكــذلك الكرســي ، غ ولكــسمرب وكوســتاريكامــان وُع والــسلفادورينيكيــةواجلمهوريــة الدوم
الرسويل، بناًء على طلبهم، إىل حـضور دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني وخماطبتـها عنـد االقتـضاء،                   
على أالّ ميسَّ ذلك بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي على أيِّ قرار مـن اللجنـة بـشأن                    

  .وضعية تلك الدول

 اللجنة أيضا، يف اجللسة نفسها، أن تدعو املراقب عن االحتاد األورويب، بنـاًء علـى       رَّرتوق  -١٠
طلبــه، إىل حــضور دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني وخماطبتــها، حــسب االقتــضاء، علــى أالّ ميــسَّ ذلــك 

  .بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ يستلزم أيَّ قرار من اللجنة بشأن وضعية اجلهة املدعوَّة

وحضر الدورة مراقبان عن االحتاد الدويل لالتصاالت ومعهـد األمـم املتحـدة لبحـوث                 -١١
  .نزع السالح

كما حضر الـدورة مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة                   -١٢
ــة  منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ ورابطــة مراكــز    : مراقــب دائــم لــدى اللجن

عــد يف الــوطن العــريب واملنظمــة األوروبيــة لألحبــاث الفلكيــة يف نــصف الكــرة  ُبعــن االستــشعار 
األرضية اجلنـويب ووكالـة الفـضاء األوروبيـة واملنظمـة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت واملنظمـة                   

  .الدولية لالتصاالت الفضائية واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا

ضا مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت لــديها صــفة  وحــضر الــدورة أيــ  -١٣
الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء واملعهـد األورويب لـسياسات          : مراقب دائم لدى اللجنة   

ــضاء          ــان يف الف ــز األم ــة لتعزي ــة الدولي ــضائية والرابط ــة الف ــة للمالح ــة الدولي ــضاء واألكادميي الف
ــنظم    واالحتــاد الــدويل للمالحــة ا  لفــضائية واالحتــاد الفلكــي الــدويل واملعهــد الــدويل لتحليــل ال

التطبيقي واملعهد الدويل لقانون الفضاء واجلمعية الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن                
ــز  عــد ُب ــةوجــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزي ــاه  العاملي ومؤســسة العــامل اآلمــن واجمللــس   للمي

  . ألسبوع الفضاءاالستشاري جليل الفضاء والرابطة العاملية

ــرَّرت  -١٤ ــستها  وق ــضا، يف جل ــة أي ــران٦، املعقــودة يف ٦٤٤ اللجن ــدعو  / حزي ــه، أن ت يوني
 األمريكـي لقـانون املالحـة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري               -املراقبني عن املعهد اآليـبريي      
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ر دورهتــا  األرضـية بنــاًء علــى طلبــهما، إىل حــضو -واللجنـة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية  
اخلامــسة واخلمــسني وخماطبتــها عنــد االقتــضاء، علــى أالّ ميــسَّ ذلــك بطلبــات أخــرى مــن هــذا   

  .القبيل وأالَّ ينطوي على أيِّ قرار من اللجنة بشأن وضعية هاتني املؤسستني

قائمة مبمثلي الـدول األعـضاء يف اللجنـة والـدول غـري األعـضاء               [...] وترد يف الوثيقة      -١٥
  .مم املتحدة وغريها من املنظمات الذين حضروا الدورةفيها وهيئات األ

    
    الكلمات العامة  - هاء  

االحتـاد  : تكلم ممثلو الدول األعضاء يف اللجنة التالية أمساؤها أثناء التبـادل العـام لـآلراء       -١٦
 إيطاليــا، باكــستان،  ،)اإلســالمية -مجهوريــة( إيــران  الروســي، أملانيــا، إندونيــسيا، أوكرانيــا،   

  جنــوب أفريقيــا،بوركينــا فاســو، بولنــدا، تايلنــد، تركيــا، اجلزائــر، مجهوريــة كوريــا،ل، الربازيــ
كوبـا،   كندا،   ، كازاخستان، )البوليفارية-مجهورية(زويال     فن رومانيا، سويسرا، الصني، فرنسا،   

  اهلنـد، هنغاريـا، الواليـات       نيجرييا،  النمسا،  اململكة العربية السعودية،   ماليزيا، املكسيك، ليبيا،  
م أيـضا ممثلـو جنـوب أفريقيـا نيابـةً عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة وممثـل                     وتكلّ. اليابان املتحدة،

واملراقـب  ممثـل فرنـسا       كلٌّ مـن   وألقىي    والكاريبإكوادور نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية        
ــن  ــاد األورويبع ــةً  االحت ــاد األورويب  كلم ــن االحت ــة ع ــم و. نياب ــضاً تكل ــن األردن  أي ــون ع املراقب

. التـصاالت لوتكلـم املراقـب عـن االحتـاد الـدويل       .  وإسرائيل واإلمارات العربيـة املتحـدة      وأرمينيا
كما ألقى كلمات املراقبون عن منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ورابطـة مراكـز                     

عــد يف الــوطن العــريب ووكالــة الفــضاء األوروبيــة واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة  ُباالستــشعار عــن 
ية واالحتــاد الــدويل للمالحــة اجلويــة ومؤســسة العــامل اآلمــن واجمللــس االستــشاري جليــل     الفــضائ
  .األرضية- كما تكلّم املراقب عن اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية. الفضاء

يونيه، ألقـى الـرئيس كلمـةً أبـرز فيهـا الـدور       / حزيران ٦ املعقودة يف    ٦٤٤ويف اجللسة     -١٧
جلنتاها الفرعيتان يف تعزيز اجلهود اهلادفة إىل النهوض بأنشطة استكـشاف           الذي تؤديه اللجنة و   

الفــضاء واألحبــاث الفــضائية وجلــب منــافع تكنولوجيــا الفــضاء إىل األرض، وال ســيما للتغلــب 
. على حتديات تغري املناخ والكوارث وتوفري األمن الغذائي واحملافظة علـى صـحة سـكان العـامل                

اون اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال أنـشطة الفـضاء وبنـاء القـدرات              وشّدد على ضرورة دعم التع    
وضرورة ضمان توثيـق عـرى التعـاون بـني اللجنـة واهليئـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى املعنيـة                      

  .بربامج األمم املتحدة العاملية للتنمية
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ء  مديرة مكتب شـؤون الفـضا  قدَّمتيونيه، / حزيران٧، املعقودة يف ٦٤٦ويف اجللسة    -١٨
اخلارجي التابع لألمانـة العامـة إحاطـة أطلعـت فيهـا اللجنـة علـى األعمـال الـيت أجنزهـا املكتـب                 

 علـى أمهيـة تـوافر مـوارد ماليـة وغريهـا             وشدَّدتخالل العام املاضي وعلى وضعه املايل الراهن        
  .من املوارد الالزمة لنجاح املكتب يف تنفيذ برنامج عمله

ــة بأذربيجــان ب ورحَّبــت  -١٩ ــدا  اللجن  برابطــة مراكــز  رحَّبــتكمــا . اعتبارهــا عــضوا جدي
عد يف العامل العريب باعتبارها منظمة غري حكومية جديدة حـصلت علـى صـفة               ُباالستشعار عن   

  .املراقب الدائم لدى اللجنة

ــوارث طبيعيــة،            -٢٠ ــت مــن ك ــيت عان ــشعوب البلــدان ال ــا ل ــة عــن تعازيه ــت اللجن وأعرب
 مـن املمكـن احلـد    نَّدت أ كَّـ يف األرواح ودمار هائل، وأ    وباألخص ملا سببته من خسائر فادحة       

 معلومــات أفــضل مــن خــالل حتــسني تقيــيم   تــوفّرتمــن اخلــسائر يف األرواح واملمتلكــات لــو  
  .املخاطر واإلنذار املبكر ورصد الكوارث

مت اللجنــة بالتهنئــة إىل الواليــات املتحــدة مبناســبة الــذكرى األربعــني لربنــامج        دَّوتقــ  -٢١
والحظـت اللجنـة    . نـشطة الفـضائية   هاماته يف رصد األرض والتعاون الدويل يف األ       الندسات وإس 

، ١٩٧٢يوليــه / متــوز٢٦ أُطلــق يف ص لتكنولوجيــا املــوارد األرضــية الــذي    الــساتل املخــصّ نَّأ
. رصـد األرض  ، استهل أطول برنامج مدين مـستمر ل       ١٩٧٥عيدت تسميته بالندسات يف عام      أُو

نامج ميثل منوذجا جيدا للتعـاون الـدويل يف جمـال الفـضاء، حيـث                الرب نَّوالحظت اللجنة كذلك أ   
  .ُتستخدم بيانات الندسات اآلن يف شىت أرجاء العامل يف طائفة واسعة من التطبيقات

قيمت مبناسبة الـذكرى األربعـني      أُهت اللجنة مع التقدير حبلقة النقاش اخلاصة اليت         وَّون  -٢٢
عــد مــن الفــضاء يف مجيــع أحنــاء العــامل، الــيت ار عــن ُبلربنــامج الندســات ونــشوء تقنيــة االستــشع

وتــرأس احللقــة ياسوشــي هوريكــاوا، رئــيس اللجنــة، وألقــى       . يونيــه/ حزيــران٦عقــدت يف 
وكـان مـن بـني      . املالحظات االستهاللية كني هودكني من وزارة اخلارجية بالواليـات املتحـدة          

مـه جـان بارتـشر      دَّق،  "ندسات وتراثـه  نشأة برنامج ال  : "العروض اإليضاحية اليت قُدِّمت ما يلي     
متـه بـاربرا    دَّق،  "رصـد األرض مـن الفـضاء      "من إدارة املـسح اجليولـوجي بالواليـات املتحـدة؛ و          

مـه لوتـار   دَّق، "ر اسـتخدام بيانـات الندسـات      تطـوّ "؛ و رايان من املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة      
ــة األوروبيــة للعلــوم والفنــون؛ و   مــه جــريار براشــيه،  دَّق ،"تعــاون الــدويلال"بيكــل مــن األكادميي

دور الندسـات   "؛ و ١٩٩٤ إىل   ١٩٨٢املسؤول التنفيذي األول لـسبوت إميـدج يف الفتـرة مـن             
ــة   ــوارد الطبيعي ــوير إدارة امل ــه يدَّق، "يف تث ــة؛    . ر .م ــضائية اهلندي ــة البحــوث الف ــن منظم راو م
ها آن كاســل مــن وزارة متــدَّق، "مــستقبل برنــامج الندســات"ورســالة مرئيــة كــان موضــوعها  
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النـد سـات   " كـان عنواهنـا   مـستديرة الداخلية بالواليات املتحدة؛ وأعقبت ذلك مناقـشة مائـدة      
، وتــوىل تيــسريها ســريجيو كاماتــشو " علــى مــدار األربعــني ســنة املاضــيةاألرضر رصــد وتطــّو

، وماريــك باراُنفــسكي )نيجرييــا(أديغــون إيــد أبيــودون : ، وشــارك فيهــا كــل مــن)املكــسيك(
، )اإلمــارات العربيــة املتحــدة  (، وأمحــد املنــصوري  )اليابــان(، وتاموتــسو إيغاراشــي  )بولنــدا(

  ).األرجنتني(ِمنيكوتشي . ، وِفليكس ك)تايلند(وتاشيان ماوالنونت 

ــا الــدويل خــالل   أُوأشــارت اللجنــة مــع التقــدير إىل املعــرض الــذي     -٢٣ قــيم يف مركــز فيين
األربعني لربنامج الندسـات ونـشوء تقنيـة االستـشعار          الذكرى  "الدورة احلالية وكان موضوعه     

إندونيـسيا، وإيـران   : ، وقد سامهت فيـه البلـدان التاليـة   "عد من الفضاء يف مجيع أحناء العامل      ُبعن  
  .، وباكستان، وكندا، والنمسا، والواليات املتحدة، واليابان)اإلسالمية-مجهورية(

ت اللجنة عن امتناهنا للحكومة الصينية اليت أهدت منوذجا لسواتل املالحة اخلاصة        وأعرب  -٢٤
  .بنظامها البوصلي للمعرض الدائم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف مركز فيينا الدويل

  :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني  -٢٥

   ممثل اليابان؛قدَّمه، "نشاط اليابان يف جمال التعاون الدويل"  )أ(  

  . ممثل اهلندقدَّمه، )"١-ريسات(ري اداساتل التصوير الر"  )ب(  

 أعمــال املــؤمتر الــدويل للمالحــة الفــضائية الثــاين      نَّوالحظــت اللجنــة مــع التقــدير أ     -٢٦
 / تـشرين األول ٧ إىل ٣يف الفتـرة مـن   ، جنـوب أفريقيـا،   والستني، الـذي ُعقـد يف كيـب تـاون         

ــوبر  ــد ٢٠١١أكت ــت لِّكُ، ق ــدير إىل أ   . بالنجــاحل ــع التق ــة م ــارت اللجن ــدويل  نَّوأش ــؤمتر ال  امل
للمالحة الفضائية الثالث والستني سوف تستضيفه احلكومة اإليطالية وسـوف يعقـد يف نـابويل               

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١يف الفترة من 

 )"شـؤون الفـضاء  "( ”Space Matters“ ورّحبت اللجنة مع التقدير باملنشورين املعنونني  -٢٧
)ST/SPACE/45 (اللــذين نــشرمها "رســائل مــن مستكــشفي الفــضاء إىل األجيــال الــصاعدة "و ،

والحظــت ). ومهــا متاحــان علــى املوقــع الــشبكي للمكتــب(مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي 
ــة أنَّ ــشور اللجن ــاً ألعمــال مكتــب شــؤون الفــضاء    " شــؤون الفــضاء " من يقــّدم استعراضــاً عام

ــيّ  ــا الفــضاء يف حتــسني   ن يف الوقــت نفــسه املــسامهات  اخلــارجي ويب ــوم وتكنولوجي ــة لعل احليوي
يتـضّمن  " رسـائل مـن مستكـشفي الفـضاء إىل األجيـال الـصاعدة            " منشور   أحوال البشرية، وأنَّ  

جمموعة من الرسائل املوّجهة من رّواد الفضاء وعلماء الفلـك إىل اجليـل التـايل مـن مستكـشفي                 
  .الفضاء
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    اعتماد تقرير اللجنة  - زاي  
، [...]اللجنة يف خمتلف البنود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها         بعد أن نظرت      -٢٨

، تقريرهــا املقــّدم إىل اجلمعيــة العامــة الــذي يتــضّمن  ٢٠١٢يونيــه /، حزيــران[...]املعقــودة يف 
  .التوصيات والقرارات الواردة أدناه

    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخ  - ألف  
، واصلت اللجنة نظرها، على سـبيل       ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة      ١٩وفقاً للفقرة     -٢٩

  .األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــلوألقــى ممثّلــو االحتــاد الروســي وإندونيــسيا    -٣٠ ــن  والربازي ــة (الزوي وف ــة-مجهوري ) البوليفاري
وتكلّـم بـشأن هـذا    . واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة واليابان كلمات يف إطار البنـد   

البند أيضاً، أثناء التبادل العام لآلراء، ممثّلو دول أعضاء أخـرى، وممثـل جنـوب أفريقيـا نيابـة عـن                 
 .ي موعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريبجمموعــة الــدول األفريقيــة وممثّــل إكــوادور نيابــة عــن جم 

  .نيابة عن االحتاد األورويبكلمةً املراقب عن االحتاد األورويب وممثّل فرنسا كلٌّ من ألقى و

  :واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني يف إطار هذا البند  -٣١

   ممثّل كندا؛قدَّمه، "٢٠١٢مؤشر أمن الفضاء لعام "  )أ(  

ن الدويل بني الشركاء يف حمطة الفضاء اليابانيـة واملـسامهات واألنـشطة           التعاو"  )ب(  
  . ممثل اليابانقدَّمه، "اليابانية

واتفقت اللجنة على أنَّ هلا دورا أساسيا ينبغي أن تـضطلع بـه يف ضـمان احلفـاظ علـى          -٣٢
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وذلك من خـالل مـا تقـوم بـه مـن أعمـال يف                    
اجملاالت العلمية والتقنية والقانونية وكذلك عن طريق تـشجيع احلـوار وتبـادل املعلومـات علـى                 

  .الصعيد الدويل حول مواضيع خمتلفة تتصل باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

  واإلقليمــيالــدويللٍّ مــن الــصعيد كــ اللجنــة علــى أنَّ التعــاون والتنــسيق علــى وشــدَّدت  -٣٣
ألنشطة الفضائية ضروريان لتعزيـز اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض              يف جمال ا   واألقاليمي

السلمية وملساعدة الدول على تنميـة قـدراهتا الفـضائية، واتفقـت علـى أنَّ عليهـا، وهـي تنظـر يف                      
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سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، أن تواصل النظـر يف               
ــز ا   ــة بتعزي ــسبل الكفيل ــه      ال ــذي ميكــن أن تؤدي ــدور ال ــاليمي وال ــدويل واإلقليمــي واألق ــاون ال لتع

  )١(.تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ مـؤمتر القيـادات األفريقيـة الرابـع بـشأن تـسخري علـوم                     -٣٤
بناء رؤيـة مـشتركة     "التنمية املستدامة، الذي عقد حول موضوع       وتكنولوجيا الفضاء ألغراض    

 إىل  ٢٦، قـد استـضافته احلكومـة الكينيـة وعقـد يف مومباسـا يف الفتـرة مـن                    "للفضاء يف أفريقيـا   
ارتيـاح خمتلـف النتـائج الـيت انتـهى إليهـا املـؤمتر،              بوالحظت اللجنة   . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٨

ــة تطــوير    دها إعــالن مومباســا اوالــيت جيــّس ــاءه، مثــل إعــادة التأكيــد علــى أمهي لــذي اعُتمــد أثن
ــذ مــشروع        ــة، وتنفي ــدان األفريقي ــصلة مــن أجــل البل ــشطة ذات ال ــضاء واألن ــات الف تكنولوجي
كوكبة سواتل إدارة املوارد األفريقية، وإنشاء نظام إقليمي متكامـل إلدارة الكـوارث بالتنـسيق               

ات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف مــع برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــ 
ــه   ) يدرنظــام ســب (حــاالت الطــوارئ   ــة التابعــة ل ــدعم اإلقليمي ــا وكــذلك  يف ومكاتــب ال أفريقي

  .الدعوة إىل انضمام البلدان األفريقية إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

امنـة عـشرة للمنتـدى اإلقليمـي لوكـاالت          انعقـاد الـدورة الث    ارتيـاح   بوالحظت اللجنـة      -٣٥
التعـاون اإلقليمـي لـصاحل بيئـة        "الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، الـيت كـان موضـوعها الرئيـسي              

وسـوف تتـشارك احلكومتـان      . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩ إىل   ٦، يف سنغافورة من     "الغد
ملبـور مـن    ليت سـوف تعقـد يف كواال      املاليزية واليابانية يف تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمنتدى ا        

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١١

أنَّ االجتمـاع اخلـامس جمللـس منظمـة التعـاون الفـضائي       ارتيـاح   بكما الحظت اللجنـة       -٣٦
ــيجني يف      ــد يف ب ــد ُعق ــادئ ق ــيا واحملــيط اهل ــول٨آلس ــانون  نَّ وأ٢٠١١ســبتمرب / أيل ــدى ق  منت

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩جني من وسياسات الفضاء سوف يعقد يف بي

كـذلك أنَّ احلكومـة املكـسيكية تـؤدي دور األمانـة املؤقتـة       ارتيـاح  بوالحظـت اللجنـة     -٣٧
 فريقـا استـشاريا     نَّ، وأ ٢٠١٣-٢٠١١ملؤمتر القارة األمريكيـة الـسادس املعـين بالفـضاء للفتـرة             

ا، وهـو يتـألف مـن ممـثلني للـهيئات           معنيا بتكنولوجيا الفضاء قد أنشئ يف إطار إعـالن باتـشوك          
 االستعدادات جارية من أجـل عقـد اجتمـاع لرؤسـاء            نَّاحلكومية املتعلقة بالفضاء يف املنطقة وأ     

───────────────── 
 / أيلول٤ ‐ أغسطس/ آب٢٦جنوب أفريقيا، جوهانسربغ، ، ملستدامةتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية ا )1(  

  ).، والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
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، وسـوف يـوفر هـذا االجتمـاع املزيـد مـن الـزخم لتنفيـذ             ٢٠١٢يوليـه   /هيئات الفضاء يف متـوز    
  .توصيات املؤمتر

   بـه االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف           هت اللجنة بالدور اإلجيايب الذي تنهض     وَّون  -٣٨
يف تعزيـز أهـداف أنـشطة استكــشاف الفـضاء املـشتركة وبعثــات استكـشاف الفـضاء التعاونيــة        

  .والتكاملية

وُرئي أنَّ اللجنة تنهض بدور فريد بتوفريها منربا للنقـاش بـني عـدد كـبري ومتزايـد مـن                      -٣٩
ى العمـل التعـاوين وعلـى بنـاء التوافـق يف جمـال              الدول املنخرطة يف األنشطة الفضائية يشجع عل      

   وهــو جمــال بــات جــزءاً - أي الفــضاء اخلــارجي -آخــذ يف اهلــشاشة وهتــدده أخطــار متزايــدة  
  .ال يتجزأ تقريبا من البنية التحتية لكل دولة تقريبا

ــة تنــهض بــدور آخــذ يف االتــساع يف جمــال األمــن       -٤٠ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجن
  .يث إهنا تنظر يف استخدام نظم الفضاء يف إدارة الكوارث والتهديدات الكونيةالعاملي ح

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري ضمان تعزيز األمـن يف الفـضاء      -٤١
  .اخلارجي من خالل وضع تدابري تكفل الشفافية وبناء الثقة وتنفيذها

 القائم بـشأن الفـضاء اخلـارجي غـري كـاف            وذهب بعض الوفود إىل أنَّ النظام القانوين        -٤٢
ملنــع وضــع األســلحة يف الفــضاء اخلــارجي ومعاجلــة املــسائل املتــصلة بالبيئــة الفــضائية وأنَّ مــن    
األمهية مبكان املضي قدما يف تطـوير القـانون الـدويل للفـضاء مـن أجـل احلفـاظ علـى اسـتخدام                    

يف هـذا الـشأن أنَّ مـن الـضروري          وارتأت تلك الوفود    . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    
لضمان اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية ومنـع عـسكرته وضـع صـك قـانوين            

  .دويل ملزم خاص

 اتفــاق علــى مبــدأ احلــق يف الــدفاع عــن الــنفس يف الفــضاء اخلــارجي قــد  ورئــي أنَّ أيَّ  -٤٣
  .جييؤدي إىل إضفاء الشرعية يف هناية املطاف على عسكرة الفضاء اخلار

وذهب بعض الوفـود إىل أنَّ مـن الـضروري أن تقـوم اللجنـة بتعزيـز تعاوهنـا وتنـسيقها                       -٤٤
مع األجهزة واآلليات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، كاللجنـة األوىل التابعـة للجمعيـة                
العامة ومؤمتر نزع السالح، وذلك من أجـل احلفـاظ علـى الطـابع الـسلمي لألنـشطة الفـضائية                     

  . وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجيومنع

لتعزيز التعاون الدويل على اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       وُرئي أنَّ اللجنة إمنا أنشئت        -٤٥
 وأنَّ مـن األنـسب أن تعـاجل مـسائل نــزع الـسالح يف حمافـل أخـرى            فحسب األغراض السلمية 
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ا الـصدد، ذهـب الوفـد       ويف هـذ  . كاللجنة األوىل التابعـة للجمعيـة العامـة ومـؤمتر نـزع الـسالح             
ــة أيَّ     ــزم أن تتخــذ اللجن ــه ال يل ــرأي إىل أن ــذي طــرح هــذا ال ــسليح الفــضاء   ال ــشأن ت  إجــراء ب

 اآلليات املتعددة األطراف املناسـبة الـيت ميكـن مناقـشة مـسألة نـزع الـسالح فيهـا              نَّاخلارجي وأ 
  .ليست بالقليلة

 قــد عقــد اجتماعــا والحظــت اللجنــة أنَّ معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح   -٤٦
، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٥لوضع مدونة دولية لقواعد السلوك يف الفضاء اخلارجي يف فيينـا يف             

ــوبر / اجتماعــا للخــرباء ســوف يعقــد يف نيويــورك يف تــشرين األول  نَّوأ  وســيكون ٢٠١٢أكت
دونـة   اعتمـاد امل   ن أجل مباب املشاركة فيه مفتوحا أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة            

والحظت اللجنة أيضا أنَّ املعهد قد أعلـن رمسيـا يف االجتمـاع الـذي عقـد يف                 . ٢٠١٣يف عام   
فيينا عن استهالل مشروع أعده لتسهيل العمل على وضـع مدونـة دوليـة لقواعـد الـسلوك مـن                    
ــوم          ــادل اآلراء حــول مفه ــات وتب ــشر املعلوم ــسري ن ــضاء اخلــارجي هبــدف تي ــشطة الف أجــل أن

  . السلوك الدوليةمشروع مدونة قواعد

ورأى بعض الوفود أنَّ مشروع املدونة الدوليـة لقواعـد الـسلوك يتـضمَّن تـدابري تتعلـق               -٤٧
 إزاء مــسألة الــسالمة واألمــن يف الفــضاء اخلــارجي شــامالً اًد هنجــسِّبالــشفافية وبنــاء الثقــة وجيــ
الـسلمية واحلفـاظ    إتاحـة حريـة ارتيـاد الفـضاء للجميـع لألغـراض             : ُيسترشد فيه باملبادئ التالية   

ــدول         ــصاحل ال ــار الواجــب مل ــالء االعتب ــدار وإي ــضائية وســالمتها يف امل ــن األجــسام الف ــى أم عل
  .املشروعة يف جمايل الدفاع واألمن

 اجلديــدة املتـصلة بأنــشطة الفــضاء  رصــد املبـادرات توذهـب رأي إىل أنَّ علــى اللجنـة أن     -٤٨
ا األنـشطة الـيت ال تتفـق مـع معاهـدات األمـم              ، عند االقتضاء، وال سيم    وأن تتصّدى هلا  اخلارجي  

املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وال مع هدف اللجنـة الرامـي إىل حتييـد األخطـار الـيت          
ورأت الوفـود يف هـذا الـصدد أنَّ علـى اللجنـة أن تتأكـد                . هتدد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي    

تـوفري األمـن يف الفـضاء اخلـارجي والعمليـات الفـضائية       من أنَّ مجيع املفاهيم واخلطط الراميـة إىل      
  .ي بروح املسؤولية وبالتوافق مع القانون الدويلتوضع يف إطار من التحلّ

وُرئــي أنَّ النظــر يف موضــوع اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد يتــيح   -٤٩
علومـات عـن أحـوال الفـضاء     للمجتمع الدويل إجياد حلول متعددة اجلوانب، حيث إنَّ تبادل امل         
د أن تتوصـل الـدول      ى مبجـرّ  اخلارجي يبين دعائم الثقة بني الدول، وأنَّ هذه الثقة ميكن أن تتـأتّ            
 األنـشطة املتـصلة بـاألمن       يهـا فإىل رؤية مشتركة ملشروعية خمتلف أنواع األنشطة الفضائية، مبـا           

  .لوطينا
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 مـن قرارهـا   ٢مني العام، يف الفقـرة  والحظت اللجنة أنَّ اجلمعية العامة قد طلبت من األ      -٥٠
، أن ُينشئ، على أساس التوزيع اجلغرايف العـادل، فريقـا مـن اخلـرباء احلكـوميني ليجـري                   ٦٥/٦٨

  . بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي٢٠١٢دراسة ابتداء من عام 

الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد،  ئــي أنَّ الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة  رو  -٥١
 جـسور صـلة مـع فريـق اخلـرباء احلكـوميني             التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، ينبغـي أن ميـدّ          

 وكـذلك مـؤمتر نـزع الـسالح واملنتـدى الـذي             ٦٥/٦٨ عمال بقرار اجلمعية العامة      نشئأُلذي  ا
ــوفّ ــسلوك اخلا     ت ــد ال ــة لقواع ــة الدولي ــشروع املدون ــر يف م ــة النظ ــضاء   ره عملي ــشطة الف صــة بأن

  .اخلارجي

ــشطة        -٥٢ ــسلوك املتعلقــة بأن ــة لقواعــد ال ــة الدولي ــاده أنَّ مــشروع املدون وأعــرب عــن رأي مف
الفضاء اخلارجي ميكن أن يكون تدبريا لبناء الثقة، ولكن هذه املبادرة حتتاج يف الوقت نفسه، لكـي               

ــتم يف إطــار فريــق اخلــرباء احلكــومي املــذك    ور أعــاله أو مــؤمتر نــزع  تكتــسب صــيغة شــرعية، أن ت
  .السالح أو اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وُرئي أنَّ املسائل املتصلة بـسبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                     -٥٣
ة وجلنتيهـا الفـرعيتني    األغراض السلمية ينبغـي النظـر فيهـا يف سـياق بنـود جـدول أعمـال اللجنـ                  

  .تلك البنودعلى حنو يرتبط بو

وأوصــت اللجنــة بــأن يــستمر النظــر، علــى ســبيل األولويــة، خــالل دورهتــا الــسادسة       -٥٤
ــيت ســُتعقَ واخلمــسني  ــضاء     ٢٠١٣عــام د ال ــى الف ــاظ عل ــسبل ووســائل احلف ــق ب ــد املتعل  يف البن

  .اخلارجي يف األغراض السلمية

  


