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معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء 
 بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، الخارجي

 
، حثــــت اجلمعيــــة العامــــة الــــدول 1957تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  14) املــــؤرخ 12-د( 1148وجــــب القــــرار مب 

مجلـة أمـور، علـى إعـداد دراسـة مشـرتكة إلنشـاء نظـام  يفح يـنص، إىل اتفـاق بشـأن نـزع السـالللتوصـل علـى مـنح األولويـة 
وقـد عهـد بتنفيـذ هـذا القـرار  على األغراض السلمية والعلميـة.اخلارجي الفضاء  تفتيشي يكفل قصر إطالق األجسام عرب

 .1958إىل اللجنة الفرعية للجنة نزع السالح، إال أ�ا مل جتتمع أثناء عام 
 
املتحـدة طلبـني مفادمهـا أن تنـاقش  ن احتاد اجلمهوريـات االشـرتاكية السـوفياتية والواليـات، قدم كل م1958ويف عام  

و  A/3818( الثــــة عشــــرة للجمعيــــة العامــــةالــــدورة الث يف الســــلميةيف األغــــراض لفضــــاء اخلــــارجي ا اجلوانــــب املتعــــددة الســــتخدام
A/3902 أن يــــدرج البنــــد املعنــــون  ،1958ول/ســــبتمرب أيل 17، علــــى التــــوايل). وبنــــاء علــــى هــــذين الطلبــــني، قــــرر املكتــــب يف

إىل اللجنــــة األوىل (املعنيــــة  هحالــــأيف جـــدول أعمالــــه هلــــذه الـــدورة و  “مســـألة اســــتخدام الفضــــاء اخلـــارجي يف األغــــراض الســــلمية”
 بالشؤون السياسية واألمنية) لتنظر فيه.

 
نــــة األوىل، يف مجلــــة أمــــور، ، ناقشــــت اللج1958تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  24 و 12ويف الفــــرتة الواقعــــة بــــني  

اشـرتكت يف تقدميـه مـا بعـد)  احتـاد اجلمهوريـات االشـرتاكية السـوفياتية وآخـر (نقـح يف هما بعد) قدمـ مشروع قرار (نقح يف
، علــــى التــــوايل). Rev.1و  A/C.1/L.200و  Rev.1 و A/C.1/L.219دولــــة مــــن الــــدول األعضــــاء ( 20

حتــاد الســوفيايت مشــروع قــراره، واعتمــد مشــروع القــرار االة األوىل، ســحب جريــت يف اللجنــويف أعقــاب مفاوضــات مطولــة أُ 
واقــرتح مشــروع القــرار هــذا،  .عــن التصــويت دولــة 19وامتنــاع  أصــوات 9مقابــل صــوتاً  54دولــة بأغلبيــة  20املقــدم مــن 

 الفضـاء اخلـارجي. استكشـاف الناشـئة عـنل القانونيـة شـاكيف مجلة أمـور، إنشـاء جلنـة خمصصـة تقـدم التقـارير عـن طـابع امل
يف أعمــال اللجنــة املخصصــة (انظــر لــن يشـاركا وبعـد التصــويت، أعلــن كــل مــن تشيكوسـلوفاكيا واالحتــاد الســوفيايت بأ�مــا 

توصـية  بنـاًء علـى، و 1958ول/ديسـمرب كـانون األ  13). ويف A/4009تقرير اللجنة األوىل املقدم إىل اجلمعية العامـة، 
 9مقابــل صــوتاً  53بالتصــويت بنــداء األمســاء بأغلبيــة ) 13-(د 1348العامــة القــرار  وىل، اعتمــدت اجلمعيــةاللجنــة األ
عـــن التصـــويت. وبـــذا القـــرار، أنشـــأت اجلمعيـــة العامـــة اللجنـــة املخصصـــة الســـتخدام الفضـــاء دولـــة  19وامتنـــاع أصـــوات 

ابعــة عشـرة تقريـراً عــن طبيعـة املشــاكل إليهــا أن ترفـع إىل اجلمعيـة العامــة يف دورتـا الر  ةً بـالاخلـارجي يف األغـراض الســلمية، ط
 تنفيذ برامج استكشاف الفضاء اخلارجي.تنشأ أثناء القانونية اليت قد 

 
 18واجتمعــت اللجنــة املخصصــة الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وهــي هيئــة تتــألف مــن  

نتـــــني فـــــرعيتني جـــــامعتني، واحـــــدة تقنيـــــة وأنشـــــأت جل 1959حزيران/يونيـــــه  25أيار/مـــــايو إىل  6عضـــــواً، يف الفـــــرتة مـــــن 
واألخـــرى قانونيـــة. بيــــد أن مخســـة مـــن أعضــــائها (تشيكوســـلوفاكيا واهلنــــد وبولنـــدا واالحتـــاد الســــوفيايت واجلمهوريـــة العربيــــة 

نشـأ قرير عن طابع املشاكل القانونيـة الـيت قـد تتلب إىل اللجنة الفرعية القانونية إعداد املتحدة) مل يشاركوا يف أعماهلا. وطُ 
ويف الـــدورة  ).A/4141 أثنـــاء تنفيـــذ بـــرامج تـــدف إىل استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي (انظـــر تقريـــر اللجنـــة املخصصـــة:

اللجنـــة  علـــىرض تقريـــر اللجنـــة املخصصـــة ، ُعـــ1959يف فـــرتة الحقـــة مـــن عـــام  ، املنعقـــدةالرابعـــة عشـــرة للجمعيـــة العامـــة
). ويف A/C.1/L.247(ورد يف الوثيقـــــة  1959رب كــــانون األول/ديســــم  12األوىل الــــيت اعتمــــدت مشــــروع قـــــرار يف 
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ت مبوجبــه أ)، الــذي أنشــ14-(د 1472توصــية اللجنــة األوىل، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة القــرار  بنــاًء علــىاليــوم ذاتــه، و 
تعمــل لفــرتة ل) “جلنــة الفضــاء اخلــارجي”اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية (الــيت يشــار إليهــا أدنــاه بـــ جلنــة 

 عضــواً، مــن ضــمنهم االحتــاد الســوفيايت والواليــات املتحــدة. 24مــن هــذه اللجنــة وتتــألف  .1961 و 1960ســنتني ال
لــــب إىل جلنــــة الفضــــاء اخلــــارجي، ضــــمن أمــــور أخــــرى، أن تــــدرس طــــابع املشــــاكل القانونيــــة الــــيت قــــد تنشــــأ مــــن جــــراء وطُ 

 للجمعية العامة. جي، وأن تقدم تقاريرها إىل الدورات الالحقة ر استكشاف الفضاء اخلا
 
ومل تعقـــــد جلنـــــة الفضـــــاء اخلـــــارجي أيـــــة اجتماعـــــات قبـــــل افتتـــــاح الـــــدورة اخلامســـــة عشـــــرة للجمعيـــــة العامـــــة يف  

ـــ اً أن تـــدرج بنـــدمـــع ذلـــك  . غـــري أن اجلمعيـــة العامـــة قـــررت1960أيلول/ســـبتمرب  تقريـــر جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء ” اً معنون
فرصـة مناقشـة إال أنـه مل تـتح هلـذه اللجنـة ه إىل اللجنـة األوىل. تـلاوأح يف جـدول أعماهلـا، “اخلارجي يف األغراض السـلمية

أرجئ بالتــايل النظــر يف البنــد حــىت الــدورة السادســة عشــرة للجمعيــة العامــة (انظــر تقريــر اللجنــة األوىل املقــدم إىل فــاملســألة 
 ).A/4749اجلمعية العامة، 

 
واعتمــدت تقريــراً  1961 نــوفمرب/ تشــرين الثــاين 27يف  وعقــدت جلنــة الفضــاء اخلــارجي اجتماعهــا التنظيمــي األول 

). مث رفـع االجتمـاع إىل أجـل غـري مسـمى. ويف الـدورة A/4987توجه فيه انتباه اجلمعية العامة إىل احملاضـر احلرفيـة الجتماعهـا (
مخـــس هـــذه اللجنـــة دت السادســـة عشـــرة للجمعيـــة العامـــة، مت النظـــر يف تقريـــر جلنـــة الفضـــاء اخلـــارجي يف اللجنـــة األوىل. وقـــد عقـــ

 1مشــروع القــرار ( مجــاعواعتمــدت باإل 1961كــانون األول/ديســمرب   11 و 4بــني الواقعــة املوضــوع يف الفــرتة هــذا جلســات عــن 
A/C.1/L.301/Rev. و Corr.1 القائمـــة ) الـــذي توصـــي فيـــه، ضـــمن مجلـــة أمـــور، بـــأن تواصـــل جلنـــة الفضـــاء اخلـــارجي

  20). ويف A/5026 معيــة العامــة،املقــدم إىل اجلآخــرين (انظــر تقريــر اللجنــة األوىل  أربعــة أعضــاءعلــى أن ُيضــاف إليهــا عملهــا 
 كــونبنـاء علــى توصـية مــن اللجنـة األوىل، مشــروع قـرار يت ،مجــاع، اعتمـدت اجلمعيــة العامـة باإل1961كـانون األول/ديســمرب 

ســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ))، الــذي قــررت مبوجبــه اســتمرار تكــوين جلنــة ا16-(د 1721أجــزاء (القــرار مــن مخســة 
) وإضــافة أربعــة أعضــاء آخــرين وطلبــت إىل اللجنــة أن تــؤدي مهمتهــا  14-(د 1472الســلمية كمــا قررتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

 ).  14-(د 1472كما نص عليها القرار 
 
اء جلنتـــني فـــرعيتني ، قـــررت إنشـــ1962املعقـــودة يف آذار/مـــارس األوىل للجنـــة الفضـــاء اخلـــارجي  ةلســـاجلويف  

املســـــائل القانونيـــــة واألخـــــرى املســـــائل العلميـــــة والتقنيـــــة (انظـــــر تقريـــــر جلنـــــة الفضـــــاء اخلـــــارجي،  وىلتتنـــــاول األ جـــــامعتني،
A/5181 نظـرت أثناءهـا يف املبـادئ العامـة الـيت ، 1962). وبدأت اللجنة الفرعية القانونيـة دورتـا األوىل يف أيار/مـايو

 ،1962عـام خـالل يف مراحـل خمتلفـة  ،اشئة عن استكشاف واستخدام الفضاء اخلـارجي. وقـدمتواملشاكل القانونية الن
ــ ، املرفــق الثالــث، A/5181ن مــن الواليــات املتحــدة (تــرد يف الوثيقــة ان مــن االحتــاد الســوفيايت واثنــاأربعــة مقرتحــات، اثن

ن اللجنــة مل تتوصــل إىل اتفــاق بشــأن أي منهــا. أ لتنظــر فيهــا؛ إالالقانونيــة مــن ألــف إىل دال) إىل اللجنــة الفرعيــة الفــروع 
نظمـــة ألنشـــطة الــــدول يف الســــوفيايت مشـــروع إعـــالن املبـــادئ األساســـية امل االحتـــاد مـــناملقرتحـــني املقـــدمني وتضـــمن أحـــد 

، املرفـق الثالـث، الفـرع A/5181الفضاء اخلارجي ووضع مبادئ عامة تتعلق باستكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي (
 ألف).

 
أيلول/ســــبتمرب  14 و 10بــــني الواقعــــة رت جلنــــة الفضــــاء اخلــــارجي يف دورتــــا الثانيــــة املعقــــودة يف الفــــرتة ونظــــ 

 جي املقرتحــاتر يف أعمـال الـدورة األوىل للجنـة الفرعيـة القانونيـة. وخـالل هـذه الـدورة، ناقشـت جلنـة الفضـاء اخلـا 1962
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ىل مشـــروع قـــانون إضـــايف قدمتـــه اجلمهوريـــة العربيـــة املتحـــدة إ املقدمــة مـــن االحتـــاد الســـوفيايت والواليـــات املتحـــدة، باإلضـــافة
إمكانيـة تبـني أثنـاء مناقشـات جلنـة الفضـاء اخلـارجي عـدم ولكـن  .، املرفق الثالـث، الفـرع هـاء)A/5181يف الوثيقة  ردي(

يهـــا. ويف الـــدورة التوصــل إىل أي اتفـــاق وتقـــرر باإلمجـــاع تقــدمي املقرتحـــات وحماضـــر املناقشـــات إىل اجلمعيــة العامـــة لتنظـــر ف
، مت النظـر يف تقريـر ومناقشـات جلنـة الفضـاء اخلـارجي ضـمن 1962يف عـام  الـيت عقـدت السابعة عشرة للجمعية العامة،

يف �ايـة  باإلمجـاع، )، واعتمـدA/5341 دم إىل اجلمعيـة العامـة،قـاللجنـة األوىل (انظـر تقريـر اللجنـة األوىل امل عمل إطار
. 1962ول/ديســــــمرب كــــــانون األ 11 ) يف2و  Add.1و  A/C.1/L.320/Rev1قــــــرار (المشــــــروع  ،املطــــــاف

القـــــرار  1962ول/ديســـــمرب كـــــانون األ  14وىل، اعتمـــــدت اجلمعيـــــة العامـــــة باإلمجـــــاع يف وبنـــــاء علـــــى توصـــــية اللجنـــــة األ
، يف مجلـــة أمـــور، أن تواصـــل بصـــورة مســـتعجلة عملهـــا مـــن جلنـــة الفضـــاء اخلـــارجي فيـــه تطلبـــالـــذي )، 17-(د 1802

نيــــة األساســــية املنظمــــة لنشــــاطات الــــدول يف ميــــدان استكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء ق مبتابعــــة وضــــع املبــــادئ القانو املتعلــــ
اخلارجي. وباإلضافة إىل ذلك، أحالت اجلمعية العامة إىل جلنة الفضـاء اخلـارجي كافـة املقرتحـات الـيت قـدمت إىل اجلمعيـة 

 .1963العامة أثناء مناقشاتا هلذا البند، باعتبارها أساساً ألعماهلا يف عام 
 
، مت 1963أيار/مــايو  3نيســان/أبريل إىل  16ثنــاء الــدورة الثانيــة للجنــة الفرعيــة القانونيــة الــيت عقــدت مــن وأ 

 يف ميــداننظمــة ألنشــطة الــدول أن تتخــذ املبــادئ العامــة املمفــاده  )، إىل اتفــاق17-(د 1802التوصــل، يف ضــوء القــرار 
كـان مـن تم التوصـل إىل اتفـاق بشـأن طـابع الوثيقـة الـيت  استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي شكل إعالن. إال أنه مل يـ

علـى شـكل معاهـدة بينمـا كانـت أخـرى تفضـل فضل وثيقـة كانت تفيها هذه املبادئ؛ فبعض الوفود  املفروض أن تتجسد 
ــــــــدورة الثانيــــــــة للجنــــــــة الفرعيــــــــة القانونيــــــــة  قــــــــرارا مــــــــن اجلمعيــــــــة العامــــــــة. ونظــــــــرت جلنــــــــة الفضــــــــاء اخلــــــــارجي يف تقريــــــــر ال

)A/AC.105/12 آذار/مــارس  8 شــباط/فرباير و 25) يف دوراتـا الثالثــة والرابعــة واخلامســة املعقــودة علـى التــوايل بــني
، وتقــرر باإلمجــاع تقــدمي مشــروع 1963تشــرين الثــاين/نوفمرب  22ويف  1963أيلول/ســبتمرب  13 و 9، وبــني 1963

 A/5549تقريــــر جلنــــة الفضــــاء اخلــــارجي، إعــــالن مبــــادئ قانونيــــة يتكــــون مــــن تســــع نقــــاط إىل اجلمعيــــة العامــــة (انظــــر 
رد يــ). ويف الــدورة الثامنــة عشــرة للجمعيــة العامــة، أقــر بالتزكيــة مشــروع إعــالن املبــادئ القانونيــة (Add.1و  Corr.1 و

 1963كـــانون األول/ديســــمرب   5 يف اللجنـــة األوىل يف )Rev. 1و  A/C.1/L.331مـــع نـــص مشـــروع القـــرار: 
، اعتمـــدت اجلمعيـــة باإلمجـــاع القـــرار 1963 األول/ديســـمرب كـــانون 13). ويف A/5656(انظـــر تقريـــر اللجنـــة األوىل 

 املبــــادئ القانونيــــة املنظمــــة ألنشــــطة الــــدول يف ميــــدان استكشــــاف الفضــــاء اخلــــارجي إعــــالن”) املعنــــون 18-(د 1962
نـــة اســـتخدام ) الصـــادر يف التـــاريخ ذاتـــه، طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة مـــن جل18-(د 1963. ومبوجـــب القـــرار “واســـتخدامه

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مواصلة دراسـة املشـاكل القانونيـة الـيت قـد تنشـأ عـن استكشـاف واسـتخدام الفضـاء 
اخلـــارجي، وأوصـــت بـــالنظر يف أن يصـــاغ يف املســـتقبل حســـب املالءمـــة اتفـــاق دويل باملبـــادئ القانونيـــة املنظمـــة لنشـــاطات 

 اء اخلارجي.ميدان استكشاف واستخدام الفض الدول يف
 
دورتــا الثالثــة املعقــودة يف  يف)، واصــلت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة 18-(د 1963ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة  

الـــيت قـــد تنشـــأ عـــن استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي (انظـــر القانونيـــة دراســـتها ونظرهـــا يف املشـــاكل  1964عـــام 
) مــــن الــــدورة الثالثــــة. ويف Add.1و  A/AC.105/21لثـــاين () واجلــــزء اA/AC.105/19تقـــارير اجلــــزء األول (

علــى لجنــة اجلمعيــة العامــة بأنــه أبلغــت ال، 1964السادســة املعقــودة يف تشــرين األول/أكتــوبر  ة جلنــة الفضــاء اخلــارجيدور 
طة شــانونيــة ألنقالبــادئ امل، مل يتــوفر للجنــة الفرعيــة القانونيــة الوقــت الكــايف لصــياغة التقــدم الكبــري الــذي أحــرز الــرغم مــن
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قـــرب وقـــت ممكـــن (انظـــر تقريـــر جلنـــة أالـــدول يف الفضـــاء اخلـــارجي يف شـــكل اتفـــاق دويل، وقـــررت أن يســـتأنف العمـــل يف 
). وبـــالنظر إىل الظـــروف الســـائدة أثنـــاء اجلـــزء األول مـــن دورتـــا التاســـعة عشـــرة، مل تنـــاقش A/5785الفضـــاء اخلـــارجي، 

(انظر مذكرة رئيس اجلمعيـة العامـة بشـأن حالـة جـدول أعمـال  1964يف عام  جير اجلمعية العامة تقرير جلنة الفضاء اخلا
 ).A/5884الدورة التاسعة عشرة: 

 
تشــرين األول/أكتــوبر  1أيلول/ســبتمرب إىل  20وعقــدت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة دورتــا الرابعــة يف الفــرتة مــن  

يف أحاطــت اللجنــة علمـــاً، ). و 18-(د 1963نظــر يف املوضــوع ضــمن إطــار القــرار أثناءهــا ال، حيــث واصــلت 1965
، بتقريــــر جلنتهــــا الفرعيــــة القانونيــــة 1965تشــــرين األول/أكتــــوبر  8 إىل 5 دورتــــا الســــابعة، الــــيت عقــــدت يف الفــــرتة مــــن

تتمكن اللجنة الفرعية يف املستقبل القريب مـن التغلـب علـى الصـعاب القائمـة ومواصـلة التقـدم.  أنيف وأعربت عن األمل 
، نظرت اللجنة األوىل يف تقـارير جلنـة الفضـاء اخلـارجي 1965دورة العشرين للجمعية العامة اليت عقدت يف عام وأثناء ال

)، بـاالقرتان مبشـروع قـرار يتـألف مـن ثالثـة أجـزاء A/6042و  A/5785املتعلقة بأعمال دورتيها اخلامسة والسادسـة (
كـــــــانون   20األوىل نـــــــص مشـــــــروع القـــــــرار يف ). وقـــــــد اعتمـــــــدت اللجنـــــــة A/C.1/L.363عشـــــــر وفـــــــداً ( ااثنـــــــقدمـــــــه 

ــــــــــــــة  1965األول/ديســــــــــــــمرب  ــــــــــــــل ال 98بأغلبي ــــــــــــــاع  صــــــــــــــوتاً مقاب عضــــــــــــــو واحــــــــــــــد عــــــــــــــن التصــــــــــــــويت شــــــــــــــيء، وامتن
)A/C.1/L.363/Rev.1 كــــــانون األول/ديســــــمرب   21). واعتمــــــدت اجلمعيــــــة العامــــــة باإلمجــــــاع القــــــرار املقابــــــل يف

) “ اســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي يف األغــــراض الســــلميةالتعــــاون الــــدويل يف”، املعنــــون )20-(د 2130(القــــرار  1965
األغــراض الســلمية، ضـــمن مجلــة أمــور، علــى النظــر يف أن يصـــاغ يف  جلنــة اســـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف الــذي حتــث فيــه

املســـتقبل، حســـب املالءمـــة، اتفـــاق دويل باملبـــادئ القانونيـــة املنظمـــة لنشـــاطات الـــدول يف ميـــدان استكشـــاف واســـتخدام 
 )).  20-(دأوال  2130خلارجي (القرار الفضاء ا

 
برســـالتني وقــد بــدأ العمـــل علــى وضـــع مشــروع معاهـــدة دوليــة تــنظم استكشـــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي  

) أكـــدتا معـــاً علـــى احلاجـــة إىل A/6341 و A/6327علـــى التـــوايل مـــن الواليـــات املتحـــدة واالحتـــاد الســـوفيايت (بعثتـــا 
إبـرام اتفـاق دويل بشـأن ”إدراج بنـد معنـون  وطلـب االحتـاد السـوفيايت رجي والقمـر.معاهدة تنظم استكشاف الفضـاء اخلـا

يف جــدول أعمــال  “هــاغزو نظمــة ألنشــطة الــدول يف استكشــاف القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى و املبــادئ القانونيــة امل
البنـــدين إىل اللجنـــة األوىل حتيـــل الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة. وقـــرر املكتـــب أن يوصـــي اجلمعيـــة العامـــة بـــأن 

القمــر واألجــرام الفضــاء اخلــارجي و استكشــاف  نظمــة ألنشــطة الــدول يفبشــأن املبــادئ امل ةدوليــمعاهــدة إبــرام ”املعنــونني 
نظمــة الستكشـاف واســتخدام الفضـاء اخلــارجي، مبـا فيــه القمـر واألجــرام املعاهـدة امل” و “اســتخدامهاالسـماوية األخـرى و 

وبــدأ النظــر يف مشــروع معاهــدة تــنظم استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف الــدورة اخلامســة  .“ىالســماوية األخــر 
 16ىل إ 12آب/أغســـــــطس ومــــــــن  4متوز/يوليـــــــه إىل  12مــــــــن يف الفرتتـــــــني للجنـــــــة الفرعيـــــــة القانونيـــــــة، الــــــــيت عقـــــــدت 

، مشــروع معاهــدة تتعلــق باملبــادئ . وكــان معروضــاً علــى اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، منـذ بدايــة عملهــا1965أيلول/سـبتمرب 
القمــــر واألجــــرام الســــماوية  ذلــــك استكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي، مبــــا يفميــــدان نظمــــة ألنشــــطة الــــدول يف امل

خـرى اقرتحتهـا األسـماوية الجـرام األاألخرى، الـيت اقرتحهـا االحتـاد السـوفيايت، ومشـروع معاهـدة تـنظم استكشـاف القمـر و 
. بيــــد أن اللجنــــة الفرعيــــة مل تتوصــــل إىل اتفــــاق بشــــأن 1966حزيران/يونيــــه  16مهــــا قــــدما يف الواليــــات املتحــــدة، وكال

 يف املرفـــق الثالـــث لتقريـــر جلنـــةالـــوارد مبشـــروع املعاهـــدة (انظـــر تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، ذات الصـــلة املســـائل املعلقـــة 
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بـالتقرير، بعـد تبـادل لألفكـار، يف  علمـاً ذلـك أحاطـت مـع  )، ولكـن جلنـة الفضـاء اخلـارجيA/6431الفضاء اخلارجي، 
 ).A/6431( 1966أيلول/سبتمرب  19دورتا السابعة املعقودة يف 

 
مــا تبقـى مــن مسـائل غــري حمسـومة تتعلــق  ىونتيجـة ملشـاورات أجريــت بـني أعضــاء جلنـة الفضــاء اخلـارجي، سـو  

دم إىل اللجنـة األوىل يف ملعاهـدة. وبنـاء علـى ذلـك، قُـمبشروع املعاهدة قبل أن تبدأ اللجنة األوىل مناقشتها بشأن مشروع ا
دولــــة،  43) تقريــــر جلنــــة الفضــــاء اخلــــارجي ومشــــروع قــــرار مقــــدم مــــن A/6431( 1966ول/ديســــمرب كــــانون األ  15

استكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء ميــــدان نظمــــة ألنشــــطة الــــدول يف ممشــــروع نــــص معاهــــدة بشــــأن مبــــادئ باإلضــــافة إىل 
، أثنــاء الــدورة احلاديــة 1966ديســمرب / كــانون األول  17 و 16األوىل مشــروع القــرار يــومي اخلــارجي. وناقشــت اللجنــة 

مشــروع املعاهــدة حظــي ). و A/6621والعشــرين للجمعيــة العامــة (انظــر تقريــر اللجنــة األوىل املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، 
اع مشـروع قـرار أرفـق بـه مشـروع املعاهـدة ، ونتيجـة لـذلك، اعتمـدت اللجنـة األوىل باإلمجـبتأييـد كبـري دولـة 43املقدم من 

 ).  A/C.1/L.398و  2و  Add.1 و A/C.1/L.396(انظر  1966كانون األول/ديسمرب   17يف 
 
القــــرار  1966ديســـمرب / كــــانون األول  19تمــــدت اجلمعيـــة العامـــة يف عوبنـــاء علـــى توصــــية اللجنـــة األوىل، ا 

 ،شـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجيمعاهدة املبادئ املنظمة ألن”)، املعنون 21-(د 2222
، الــذي أرفـــق بــه نـــص املعاهــدة. وأثـــىن القــرار علـــى املعاهــدة وطلـــب إىل “مبــا يف ذلـــك القمــر واألجـــرام الســماوية األخـــرى

ملعاهـدة ا احلكومات الوديعة للمعاهدة أن تفتح بـاب التوقيـع والتصـديق عليهـا يف أقـرب وقـت ممكـن. وقـد مت التوقيـع علـى
تشــــرين األول/أكتــــوبر  10ذ يف انفــــال دخلــــت حيــــز، و 1967كــــانون الثاين/ينــــاير   27يف لنــــدن وموســــكو وواشــــنطن يف 

1967. 
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