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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  سة واخلمسونسادالدورة ال
        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل األول    
    مقّدمة    

هتـــا الـــسادسة  اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية دوَرقـــدت جلنـــةَُع  -١
وكان أعضاء مكتب اللجنـة علـى       . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٢ من   ،واخلمسني يف فيينا  

  :النحو التايل
  )اليابان (هوريكاواياسوشي        :الرئيس  
  )الربتغال (سانتوسدواريت ي  بفيلي    :النائب األول للرئيس  
  )بولندا (فوالنسكيبيوتر   :املقّرر/النائب الثاين للرئيس  

    
    اجتماعا اهليئتني الفرعيتني  - ألف  

اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   كانــت   -٢
 ،٢٠١٣فربايـر  / شـباط ٢٢ إىل ١١ يف فيينـا مـن   اخلمسنيدورهتا قد عقدت   األغراض السلمية   

اللجنــة الفرعيــة هــذه  تقريــر قــد ُعــرضو). األرجنــتني (ينيكوتــشينتينــو ممكس كليليبرئاســة فــ
(A/AC.105/1038)على اللجنة .  
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 اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض              كانتو  -٣
، ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ١٩ إىل   ٨ مـن    ،واخلمـسني يف فيينـا    الثانيـة   دورهتـا   قـد عقـدت     السلمية  
اللجنـــة الفرعيـــة   هـــذه  تقريـــر  قـــد ُعـــرض و). نيجرييـــا (ي سيب تـــشارلز بريـــ اريتـــ برئاســـة 

(A/AC.105/1045)لجنة على ال.  
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلأقرَّت  -٤

  .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  
  .اخلمسنيلجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا قرير الت  -٦  
  .واخلمسنيالثانية تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا   -٧  
  .الفضاء والتنمية املستدامة  -٨  
  .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٩  
  .الفضاء واملياه  -١٠  
  .ر املناخالفضاء وتغيُّ  -١١  
  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٢  
  .دور اللجنة يف املستقبل  -١٣  
  .مسائل أخرى  -١٤  
  . إىل اجلمعية العامةاملقدَّمتقرير اللجنة   -١٥  
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    العضوية  - جيم  
 ٣١٨٢، و)١٦-د( هاء ١٧٢١، و)١٤-د( ألف ١٤٧٢ لقرارات اجلمعية العامة وفقاً  -٥
، ٥٩/١١٦، و٥٧/١١٦، و٥٦/٥١، و٤٩/٣٣، و٣٥/١٦و  باء،٣٢/١٩٦ و،)٢٨-د(
، كانت جلنة ٦٧/٥٢٨ و٦٧/٤١٢ و٤٥/٣١٥ ومقرَّراهتا ٦٦/٧١، و٦٥/٩٧، و٦٢/٢١٧و

االحتاد الروسي، : التالية ٧٤الـاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مؤلفة من الدول 
نيا، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبا

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، )اإلسالمية-مجهورية(أوروغواي، أوكرانيا، إيران 
، بريو، تايلند، تركيا، تشاد، )املتعددة القوميات-دولة(بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا 

، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، تونس، اجلزائر
رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، 

، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا، كوبا، )البوليفارية-مجهورية(ويال ز نفرنسا، الفلبني، ف
ستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية كو

السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا، 
  .ليونان ا،نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

    
    احلضور  - دال  

االحتـــاد الروســـي، : األعـــضاء يف اللجنـــةالتاليـــة  ٦٤الــــالـــدول  حـــضر الـــدورة ممثلـــو  -٦
أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن، أرمينيـــا، إســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادور، أملانيـــا، إندونيـــسيا،   

كــا، ، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال، بلجي   )اإلســالمية-مجهوريــة(أوكرانيــا، إيــران  
ــا    ــدا، بوليفي ــا فاســو، بولن ــة(بلغاريــا، بوركين ــا،  )املتعــددة القوميــات-دول ، بــريو، تايلنــد، تركي

تونس، اجلزائر، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب                  
أفريقيــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، الــسنغال، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، فرنــسا،    

، فييت نـام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا،            )البوليفارية-مجهورية(ويال  ز  نلبني، ف الف
كولومبيا، كينيا، لبنان، ليبيـا، ماليزيـا، مـصر، املغـرب، املكـسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية،                   

 ولنـدا،  ه اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، هنغاريـا،           
  .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

يونيـــه، أن تـــدعو / حزيـــران١٢، املعقـــودة يف ٦٦٠لــــا اللجنـــة، يف جلـــستها وقـــرَّرت  -٧
املــراقبني عــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وبنمــا وبــيالروس واجلمهوريــة الدومينيكيــة  

 مربغ، وكـذلك الكرسـي الرسـويل، بنـاءً        والسلفادور وغانا وغواتيماال وكـوت ديفـوار ولكـس        
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ــسادسة واخلمـــسني    ــا الـ ــضور دورهتـ ــهم، إىل حـ ــا، حـــسب  ب واإلدالءعلـــى طلبـ ــة أمامهـ كلمـ
ن مـ  أيِّ قـرار     احلاجـة إىل   وعـدم  املساس بطلبات أخرى من هـذا القبيـل          شريطة عدم االقتضاء،  

  .يةوضعالاللجنة بشأن 
ب عــن منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية رت اللجنــة يف اجللــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــرَّوقــ  -٨

 شـريطة عـدم   حـسب االقتـضاء،      ،كلمة أمامها اإلدالء ب ، و  على طلبها  بناًء،  املستقلة حلضور الدورة  
  .يةوضعال قرار من اللجنة بشأن يِّ أوعدم احلاجة إىلاملساس بطلبات أخرى من هذا القبيل 

 ب عـن االحتـاد األورويب، بنـاءً   اقـ ، أن تـدعو املر    أيـضاً   يف اجللـسة ذاهتـا     ،وقرَّرت اللجنة   -٩
 شـريطة عـدم    حـسب االقتـضاء،      ،كلمـة أمامهـا   ب اإلدالء، حلـضور الـدورة و      االحتـاد  على طلـب  

  .يةوضعال أيِّ قرار من اللجنة بشأن وعدم احلاجة إىلاملساس بطلبات أخرى من هذا القبيل 
حملـــيط اهلـــادئ لجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا وا الوحـــضر الـــدورة مراقبـــون عـــن    -١٠

  .، واالحتاد الدويل لالتصاالت)اإلسكوا(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )سكابإلا(
راقـب  امل الـيت هلـا صـفة    ،حضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التاليـة      و  -١١
 مراكـز االستـشعار     منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ، ورابطـة        : دائم لدى اللجنة  ال

ــويب،      عــن ُب ــة يف نــصف الكــرة اجلن ــة لألحبــاث الفلكي عــد يف العــامل العــريب، واملنظمــة األوروبي
ــة       ــة الدوليـ ــصاالت، واملنظمـ ــسواتل االتـ ــة لـ ــة األوروبيـ ــة، واملنظمـ ــضاء األوروبيـ ــة الفـ ووكالـ

دوليـة لـسواتل    لالتصاالت الساتلية املتنقلة، واملنظمة الدولية لالتـصاالت الفـضائية، واملنظمـة ال           
وحـضر الـدورة أيـضاً      . عـد لـدول مشـال أفريقيـا       االتصاالت، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن بُ     

  ).اليونيدروا(املراقب عن املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 
راقـب  امل صـفة    ا الـيت هلـ    ، مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التاليـة       أيضاًوحضر الدورة     -١٢
املعهـد األورويب لـسياسات الفـضاء، واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية،            : نةدائم لدى اللج  ال

واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية، واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء، ورابطــة القــانون الــدويل،    
عـد، واجلمعيـة الوطنيـة للفـضاء، وجـائزة          ُبة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن          واجلمعية الدولي 

األرضـية،  -ن بن عبد العزيز العاملية للمياه، واللجنة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء الشمـسية              األمري سلطا 
  .ومؤسسة العامل اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

، أن تـــدعو املراقـــب عـــن الـــشبكة اإلســـالمية ٦٦٠الــــ جلـــستهارت اللجنـــة، يف رَّقـــو  -١٣
 علــى طلبــها، حلــضور دورهتــا الــسادسة واخلمــسني م وتكنولوجيــا الفــضاء، بنــاًءاملــشتركة لعلــو

املساس بطلبات أخرى مـن هـذا القبيـل         شريطة عدم    حسب االقتضاء،    ،كلمة أمامها اإلدالء ب و
  .يةوضعالن اللجنة بشأن م أيِّ قرار وعدم احلاجة إىل
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ــردو  -١٤ ــة تـ ــدول األ  A/AC.105/2013/INF/1 الوثيقـ ــة مبمثّلـــي الـ ــةقائمـ  ،عـــضاء يف اللجنـ
 وهيئــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات، الــذين حــضروا  ،والــدول غــري األعــضاء فيهــا

  .الدورة
    

    الكلمات العامة  - هاء  
االحتـاد  :  الدول التالية األعـضاء يف اللجنـة       ثلومم بكلمة، أثناء التبادل العام لآلراء،       أدىل  -١٥

، )اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران أوكرانيــا، نيــسيا، إكــوادور،  أملانيــا، إندو األرجنــتني،الروســي،
بلجيكا، بولندا، تايلند، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريـا، جنـوب          الربازيل،  إيطاليا، باكستان،   
، )البوليفاريـة -مجهوريـة (ويال  ز  نشـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، فـ         سويـسرا،   أفريقيا، رومانيا،   

، اململكــة العربيــة الــسعودية، املكــسيك مــصر، ،يبيــا، ماليزيــافييــت نــام، كنــدا، كوبــا، كينيــا، ل
ممثِّـل   أيـضاً  وأدىل بكلمـة     .هنغاريا، الواليات املتحـدة، اليابـان، اليونـان       نيجرييا، اهلند،   النمسا،  
، كمــا أدىل بكلمــة باســم االحتــاد  ي جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب باســم  ،غواتيمــاال

 وناملراقبـ كـذلك    اتأدىل بكلمـ   و .سا واملراقب عن االحتاد األورويب    األورويب كل من ممثل فرن    
 أيـضاً املراقبـون عـن االحتـاد الـدويل للمالحـة             اتوأدىل بكلمـ  .  ولكسمربغ عن بيالروس وغانا  

وكالــة الفــضاء األوروبيــة، واملنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت، واجلمعيــة        والفــضائية، 
والرابطـة العامليـة   ومؤسـسة العـامل اآلمـن،     ،ي جليـل الفـضاء  الوطنية للفضاء، واجمللس االستـشار   

  .ألسبوع الفضاء
الـدور الـذي تؤديـه      الـضوء علـى      فيهـا    سـلّط كلمـة   ب الرئيس   دىل، أ ٦٦٠الـ ويف اجللسة   -١٦

اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان يف تعزيــز اجلهــود اهلادفــة إىل النــهوض بأنــشطة استكــشاف الفــضاء 
دة من منافع تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهداف التنميـة املـستدامة            واألحباث الفضائية واالستفا  

نــشطة يف جمــال األ التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي  تعزيــزوشــّدد علــى ضــرورة  .  أمجــعالعــامليف 
 بــني اللجنــة واهليئــات  علــى حنــو أوثــقبنــاء القــدرات وضــرورة ضــمان التنــسيق يف والفــضائية 

  .٢٠١٥بعد عام ملا  التنمية طةخ يفاملشتركة احلكومية الدولية األخرى 
ـــ ويف اجللــسة  -١٧  مــديرة مكتــب شــؤون  دلــتيونيــه، أ/ حزيــران١٣، املعقــودة يف ٦٦٢ال

كلمــة استعرضــت فيهــا األعمــال الــيت أجنزهــا املكتــب بالفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة 
ت األمــم املتحــدة  أنــشطة التوعيــة والتعــاون والتنــسيق مــع كيانــا ومشلــت الــسابقخــالل العــام 

وضـع املـايل    ال  على أيضاً وألقت الضوء    .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     
لنجـاح  لاملوارد املالية وغريها من املـوارد       ما يلزم من     على أمهية توافر      للمكتب وأكّدت  الراهن

  . املكتبيف تنفيذ برنامج عمل
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 يف جلنـة اسـتخدام      دكوستاريكا كدول أعضاء جـد    ورحَّبت اللجنة باألردن وأرمينيا و      -١٨
 اللجنــة باملعهــد اإليــبريي األمريكــي لقــانون ورحَّبــت. الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية

األرضـية  - واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمـسية      ،املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري    
  .كأحدث مراقبني دائمني لدى اللجنة

يف إطـالق   مـن جنـاح     ،  ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١١، يف   ملا حققته ت اللجنة الصني    وهنأ  -١٩
 طـاقم مؤلـف مـن ثالثـة         الـيت سـيؤدي مهامهـا      ،أهولـة امل من الـرحالت الفـضائية    البعثة اخلامسة   

  .حة فضائية صينية مالّهي ثاين امرأة أحدهم، أفراد
: الفـضاء  "لـت موضـوعا بعنـوان   تناولقة النقاش اخلاصة اليت    حب اللجنة مع التقدير     ونّوهت  -٢٠

 على متنـها امـرأة، وهـي فالنتينـا          ئيةلذكرى اخلمسني ألول رحلة فضا    احياء  إل" بناء املستقبل اآلن  
ــا تريــشكوفا  ــشطة الفــضاء  للتحــّدث عــن   و،فالدميريوفن ــرأة يف أن  حلقــة وتولّــت إدارة. إســهام امل

 وألقـى يـوري فيـدوتوف،       .ن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      الالنقاش السيدة ماز  
وضــمت حلقــة النقــاش شخــصيات . املــدير العــام ملكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا، خطابــاً ترحيبــاً

، )االحتــاد الروســي(فالنتينــا فالدميريوفنــا تريــشكوفا  : نــسائية بــارزة يف األنــشطة الفــضائية، وهــن 
، وشـياكي   )إيطاليـا (ي  ز  ن فيـ  ، وأماليـا ايركـويل    )كنـدا (، وروبرتا بونـدار     )نيجرييا(وأبيمبوال أاليل   

 الفـــضاء وكالـــة(نيابـــة عـــن جريالـــدين ناجـــا ) فرنـــسا(، ومـــاريون بـــاراداس )اليابـــان(موكـــاي 
، وليــو يـــانغ  )األرجنـــتني(، ومــورين ويليــامز   )الواليــات املتحـــدة (، وجــويل ســـاتلر  )األوروبيــة 

ــسائية   . )الــصني( الفــضاء  مجمــاالت استكــشاف الفــضاء وعلــ  وقــد مثلــت هــذه الشخــصيات الن
ــه وتكنولوجي ــات ــة  هوتطبيقات ــال التجاري ــه   واألعم ــة ب ــاتاملتعلق ــهوسياس ــتو. ه وقانون حــة  املالّبعث

 علـى مـنت احملطـة الفـضائية الدوليـة،       حاليـاً  املوجـودة ،  )الواليات املتحـدة   (غالفضائية كارين نايرب  
  .امرأة على متنها ئيةإحياًء للذكرى اخلمسني ألول رحلة فضابرسالة بالصوت والصورة، 

 هـذه   أثنـاء  يف مركـز فيينـا الـدويل         أُقيماملعرض الذي    ب أيضاً اللجنة مع التقدير     ونّوهت  -٢١
فالنتينـا فالدميريوفنـا   هي لذكرى اخلمسني ألول رحلة فضاء على متنها امرأة،  با احتفاالًالدورة  

 وقـد   .خريـات أ ء فـضا  لرائـدات ر ذاتيـة    َيوسِـ فوتوغرافيـة   تريشكوفا، وُعرضت فيـه أيـضاً صـور         
كنــدا، واليابــان، ووكالــة الــسياحة الروســية يف و ،الحتــاد الروســيا كــل مــن  املعــرضســاهم يف

شؤون الفـضاء   األمـم املتحـدة لـ     منطقة ياروسالفل، ورابطة جامعات حبـوث الفـضاء، ومكتـب           
  .اخلارجي وإدارة بريد األمم املتحدة

نـساء   "املعنونـة فـضاء   اللقة نقاش رائـدات     حب بارتياح    عن ذلك،  ، فضالً  اللجنة ونّوهت  -٢٢
ــضاء ــة  : يف الف ــني  "اخلمــسون ســنة القادم ــيت ُنظمــت باالشــتراك ب ــضاء   ، ال ــب شــؤون الف  مكت
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ــران١٣ وانعقــدت يف ،اخلــارجي ورابطــة مستكــشفي الفــضاء  ــه / حزي  يف متحــف ٢٠١٣يوني
  .التاريخ الطبيعي يف فيينا

 الـدورة احلاليـة     علـى هـامش   بالـصوت والـصورة     مت  دِّلعروض اليت قُ  با اللجنة   نّوهتو  -٢٣
ــة : "وهــي ــا،   "انعــدام اجلاذبي ــسا وأملاني ــدا فرن ، قدمــه وفــد الــصني،  "Shenzhou-9"و، قدمــه وف

، قدمـه   "احلفـل املوسـيقي الفـضائي     : شـوبان " قدمـه وفـد اليابـان، و       ،"نساء الفضاء اليابانيات  "و
  .وفد بولندا

  :ة التالية اإليضاحيروضواستمعت اللجنة إىل الع  -٢٤
   ممثل اليابان؛قدَّمهبان يف جمال التعاون الدويل، نشاط اليا  )أ(  
  ؛ قدمه ممثل تركيا،أحدث األنشطة الفضائية يف تركيا  )ب(  
  مقدِّمة لشوبان يف الفضاء، قدمه ممثل بولندا؛  )ج(  
  مراقبة الفضاء ألغراض احلوكمة ومتكني املواطنني يف اهلند، قدمه ممثل اهلند؛  )د(  
  .س الوطين لشؤون الفضاء، قدمه املراقب عن بيالروسبرنامج مجهورية بيالرو  )ه(  

اسـتدامة  املتعلّـق ب دور األخالقيـات يف اخلطـاب   عن ي  بدث جانحب اللجنة بارتياح   ونّوهت  -٢٥
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠يب لسياسات الفضاء يف ، نظمه املعهد األوروئيةالفضااألنشطة 

 للمالحة الفـضائية، الـذي عقـد        ٦٣الـدويل  هت اللجنة مع التقدير بنجاح املؤمتر ال      ونّو  -٢٦
أنَّ والحظـت اللجنـة بارتيـاح       . ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥ إىل   ١يف نابويل، إيطاليا، من     

   مــن بــيجنيعقد يف حكومــة الــصني وســُيستستــضيفه  ٦٤الـــاملــؤمتر الــدويل للمالحــة الفــضائية  
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٣
 :Human Space Technology Initiative ":دير باملنشور املعنونبت اللجنة مع التقحَّور  -٢٧

Humans in Space" )البشر يف الفضاء: مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية( (ST/SPACE/62).  
ن عثمـان، مـديرة مكتـب       ال تقـديرها وامتناهنـا للـسيدة مـاز        عميـق وأعربت اللجنة عـن       -٢٨

العمـل مـع املكتـب واللجنـة،     يف فانيها االسـتثنائي  شؤون الفضاء اخلارجي، مبناسبة تقاعدها، لت 
  .ومتنت هلا التوفيق يف مساعيها املقبلة
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    اعتماد تقرير اللجنة  - واو  
، [...]بعد أن نظرت اللجنة يف خمتلف البنود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلـستها              -٢٩

يتــضّمن الــذي ة العامــة ، تقريرهــا املقــّدم إىل اجلمعيــ ٢٠١٣يونيــه /حزيــران [...]املعقــودة يف 
  . أدناهبينةالتوصيات والقرارات امل

    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ألف  
، واصلت اللجنة نظرها، علـى سـبيل        ٦٧/١١٣ من قرار اجلمعية العامة      ٢٠وفقاً للفقرة     -٣٠

، مبـا يف     سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية             األولوية، يف 
ذلك النظر يف سبل تعزيـز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي ويف الـدور الـذي ميكـن                       

  )١(.ةلتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه يف تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدام
والواليـــات ومـــصر ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (ويالز نوفـــلـــو االحتـــاد الروســـي  ممثّدىلوأ  -٣١

أدىل بكلمــات خبــصوص هــذا البنــد و. البنــدهــذا كلمــات يف إطــار واليابــان واليونــان باملتحــدة 
 باســم املراقــب عــن غواتيمــاال،أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ممثّلــو دول أعــضاء أخــرى، و، أيـضاً 

 ، باسـم  املراقب عن االحتـاد األورويب    مع  ممثّل فرنسا   و ،ي  نية والكاريب جمموعة دول أمريكا الالتي   
  .االحتاد األورويب

  :ة التالية اإليضاحيوض إىل العر، يف إطار هذا البند،واستمعت اللجنة  -٣٢
  ل أملانيا؛ثّمه ممدَّالبحوث اجلوية على منت احملطة الفضائية الدولية، ق: تغيري املنظور  )أ(  
   ممثّل كندا؛قدَّمه، ٢٠١٣ لعام ئين الفضاماألمؤشر   )ب(  
عــشرون عامــاً مــن ماضــي ومــستقبل امللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفــضاء يف      )ج(  

  ؛ل اليابانثّ ممقدَّمه، آسيا واحمليط اهلادئ
  .ل إيطالياثّمه مم جمال مؤسسات الفضاء وسياساته، قدَّدورة املاجستري اإليطالية يف  )د(  

                                                         
  ‐أغسطس/ آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، انظر  )1(  

  ).، والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤
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الــشروط املــسبقة " ورقــة عمــل أعــّدها االحتــاد الروســي بعنــوان   وُعرضــت علــى اللجنــة   -٣٣
لتعزيز النظر يف سبل ووسائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف             

  .(A/AC.105/2013/CRP.19)" سياق موضوع استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ل مـا تقـوم بـه مـن أعمـال يف اجملـاالت العلميـة          واتفقت اللجنـة علـى أنَّ هلـا، مـن خـال             -٣٤

 احلـوار وتبـادل املعلومـات علـى الـصعيد الـدويل             خـالل تـرويج    مـن والتقنية والقانونية وكذلك    
تؤديـه   أساسـياً  ، دوراً باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه      املتصلة  واضيع  خمتلف امل حول  

  .راض السلمية ضمان احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغيف
الـدويل واإلقليمـي    كـلٍّ مـن الـصعيد        اللجنة علـى أنَّ التعـاون والتنـسيق علـى            وشدَّدت  -٣٥

 لتعزيز اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف         أمران ال بد منهما   واألقاليمي يف جمال األنشطة الفضائية      
  .األغراض السلمية وملساعدة الدول على تنمية قدراهتا الفضائية

ظــر اللجنــة يف هــذا البنــد ال يتوافــق مــع معــايري احلــوار اجلــوهري  نأنَّ  رأى أحــد الوفــودو  -٣٦
واملهين وأنه ُيفتقر بالتايل إىل هنج موضوعي ورؤيـوي إزاء املـسائل واألمـور العمليـة املتعلقـة بـسبل                    

ويف هـذا الــصدد، رأى  . ووسـائل احلفــاظ علـى اســتخدام الفـضاء اخلــارجي يف األغـراض الــسلمية    
سني هــذا الوضــع مــن خــالل احلفــاظ علــى الثقــة املتبادلــة بــني الــدول باإلمكــان حتــأنَّ ذلــك الوفــد 

وتعزيز العوامل املنطقية يف سياساهتا، كأن توضع مبادئ توجيهية مـستقبلية بـشأن اسـتدامة أنـشطة      
  . مبسائل األمن يف الفضاء اخلارجييما يتعلقفالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وخصوصا 

ــي ُرو  -٣٧ ــة االجتمــاع   أنَّئ ــاً تتــضمن شــرحاً A/AC.105/2013/CRP.19ورق ــروابط  عام  لل
 وأهنــا حتــّدد ،القائمــة بــني خمتلــف أوجــه ضــمان األمــن يف الفــضاء وســالمة العمليــات الفــضائية

جمموعة من املواضيع اليت ميكن أن حتفِّـر العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة يف إطـار هـذا البنـد مـن                           
ن تبدأ اللجنـة يف حتليـل األسـس والطرائـق القانونيـة ملمارسـة حـق                  وأنه ينبغي أ   ،جدول أعماهلا 

  .الدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة، من حيث انطباقه على الفضاء اخلارجي
االقتراح الداعي إىل النظر يف خمتلـف أوجـه ممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس يف                    أنَّ  وُرئي    -٣٨

  .ق مع معايري هنج االستخدام املسؤول للفضاء اخلارجيالفضاء اخلارجي وفقاً للميثاق يتواف
النظـام القـانوين القـائم خبـصوص الفـضاء اخلـارجي ال يكفـي ملنـع                أنَّ   بعض الوفـود     ىورأ  -٣٩

مـن الـضروري    أنَّ  وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وال ملعاجلة املسائل املتعلقة بالبيئـة الفـضائية، و             
ء من أجل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض            زيادة تطوير القانون الدويل للفضا    

مـن الـضروري وضـع صـك قـانوين دويل خـاص             أنَّ  ويف هذا الصدد، رأت تلـك الوفـود         . السلمية
  .وملزم لضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومنع عسكرته
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نـشطة الفـضائية ومنـع وضـع        أنَّ احلفـاظ علـى الطـابع الـسلمي لأل          بعض الوفـود     رأىو  -٤٠
غريهــا مــن تعاوهنــا وتنــسيقها مــع أن تعــزز اللجنــة يقتــضيان مــن أســلحة يف الفــضاء اخلــارجي 

  .جمعية العامة ومؤمتر نزع السالح مثل اللجنة األوىل لل، وآلياهتا منظومة األمم املتحدةهيئات
 علـى اسـتخدام الفـضاء        لتعزيز التعاون الدويل    حصراً أنَّ اللجنة أنشئت   رأى أحد الوفود  و  -٤١

 ،اخلارجي يف األغراض السلمية وأنَّ من األنسب أن تعاجل مسائل نــزع الـسالح يف حمافـل أخـرى                   
الوفـد  ذلـك  ويف هـذا الـصدد، ذهـب     .كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نـزع الـسالح   

لفـضاء اخلـارجي وأنَّ اآلليـات    تـسليح ا فيمـا يتعلّـق ب   اتإىل أنه ال يلـزم أن تتخـذ اللجنـة أيَّ إجـراء        
  . مسألة نزع السالح ليست بالقليلةألن تناقش فيهااملتعددة األطراف املناسبة 

مـؤمتر  حكوميت غانا وكينيـا ستتـشاركان يف تنظـيم          أنَّ   أيضاًالحظت اللجنة بارتياح    و  -٤٢
 املـستدامة،  القيادات األفريقية اخلامس بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة   

  .٢٠١٣ديسمرب /يف كانون األول أكرا، سُيعقد يف املؤمترأنَّ و
اســتذكرت اللجنــة إعــالن باتــشوكا الــذي اعتمــده مــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس و  -٤٣

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٥ يف باتــشوكا، املكــسيك، مــن الــذي ُعقــداملعــين بالفــضاء، 
مـستقبل القريـب، وقـام أيـضاً، ضـمن أمـور أخـرى،              لل ةفـضائي ، ووضع سياسة إقليمية     ٢٠١٠

 اللجنـة كـذلك أنَّ األمانـة املؤقتـة للمـؤمتر           والحظت. بإنشاء فريق استشاري من خرباء الفضاء     
األمـن البيئـي يف القـارة    و خلري البشريةاستخدام الفضاء " موضوع حول  إقليمياًنظمت اجتماعاً 

ــة ــد، "األمريكي ــن كــسيكو، يف مُعق ــسان٢٠ إىل ١٧ م ــل / ني ــ،٢٠١٢أبري ــي اً واجتماع  ملمثل
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢يف  ُعقد يف سانتياغو ،املعنية بالفضاءيئات الوطنية اهل
ــة والحظــت  -٤٤ ــاح  اللجن ــدورة التاســعة عــشرة للملتقــى اإلقليمــي للوكــاالت     أنَّبارتي ال

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٤ إىل   ١١يف كواالملبـور مـن      ُعقـدت   الفضائية آلسيا واحملـيط اهلـادئ       
الحظـت اللجنـة    و". إثراء نوعية احلياة من خالل برامج فضاء مبتكـرة         "حول موضوع  ٢٠١٢
أكادمييـة العلـوم    و احلكومـة اليابانيـة      باالشـتراك بـني    سـتنظَّم  لتقـى الـدورة العـشرين للم    أنَّ   أيضاً

  .٢٠١٣ديسمرب / يف كانون األولوالتكنولوجيا الفييتنامية وستعقد يف هانوي
أنَّ منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ عقـدت              بارتيـاح   اللجنة  الحظت  و  -٤٥

، وأقـرَّت فيـه عـدداً    ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ١٨ و١٧االجتماع السادس جمللسها يف طهـران يـومي    
سـابق واتَّفقـت    وقـت    املشاريع اليت أقرَّهتا يف       يف من املشاريع اجلديدة واستعرضت التقدم احملرز     

  .٢٠١٣قد االجتماع التايل جمللسها يف عام على ع
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نّوهــت اللجنــة بالــدور املهــم الــذي تؤديــه االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف يف   و  -٤٦
تعزيز أهداف أنشطة استكـشاف الفـضاء املـشتركة وبعثـات استكـشاف الفـضاء القائمـة علـى                   

  .التعاون والتكامل
تواصل على وضع مدونـة قواعـد سـلوك دوليـة            بعض الوفود اللجنة عن العمل امل      أفادو  -٤٧

ألنشطة الفضاء اخلارجي، بطريقة مفتوحة وشـفافة وشـاملة، ممـا يتـيح جلميـع الـدول األعـضاء                   
ــادل اآلراء بــشأهنا     ــة وتب ــة وضــع تلــك املدون وأبلغــت تلــك . املهتمــة فرصــة املــشاركة يف عملي

 ١٦قـد ُعقـدت يف كييـف يـومي          أول جولـة مـن املـشاورات املفتوحـة          أنَّ  الوفود اللجنة أيضاً ب   
 .٢٠١٣من املقرر عقد جولة مشاورات ثانية يف أواخر عام أنَّ  و٢٠١٣مايو / أيار١٧و

يــستمر النظــر، علــى ســبيل األولويــة، أثنــاء دورهتــا الــسابعة         نأوأوصــت اللجنــة بــ    -٤٨
ــام   ــضاء       ٢٠١٤واخلمــسني، ع ــتخدام الف ــى اس ــاظ عل ــائل احلف ــسبل ووس ــق ب ــد املتعل ، يف البن

  .جي يف األغراض السلميةاخلار
  


