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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس/ آذار٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال١٣البند 

  استعراض اآلليات الدولية للتعاون 
  يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 

        ميةواستخدامه يف األغراض السل
  مشروع تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات     

  الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
      يف األغراض السلمية

، أنـشأت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، التابعـة للجنـة             ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١
 ٢٤ املعقــــودة يف ٨٧٨غــــراض الــــسلمية، يف جلــــستها  اســــتخدام الفــــضاء اخلــــارجي يف األ 

اســتعراض " املعنــون ، مــن جــدول األعمــال١٣، فريقــاً عــامالً ُيعــىن بالبنــد ٢٠١٤مــارس /آذار
اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         

عـين باآلليـات الدوليـة للتعـاون      امل الفريـق العامـل   ) اليابان(وترأست سيتسوكو أوكي    ". السلمية
  .يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــل    -٢ ــق العامــ ــد الفريــ ــسة[...] وعقــ ــرةجلــ ــن  يف الفتــ ــارس / آذار٢٨ مــ  [...] إىلمــ
 لفريــقىل اإاملــسَندة واليــة الوأوجــزت الرئيــسة، يف اجللــسة االفتتاحيــة، . ٢٠١٤أبريــل /نيــسان

  ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003(طة عمله املتعددة السنوات العامل يف إطار خ
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  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٣
ــذكِّ  )أ(   ــال       مـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ رة مـ

ن معلومـات واردة مـن    استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّ           
ــ ــا  اجلزائـ ــا وكينيـ ــتني )A/AC.105/C.2/105(ر وأملانيـ ، )A/AC.105/C.2/105/Add.1(، واألرجنـ

  ؛)A/AC.105/C.2/105/Add.2(ورابطة القانون الدويل 
ــاون الفــضائي يف االحتــاد الروســي،        )ب(   ــات التع ــة اجتماعــات عــن آلي ــة غرف ورق
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.23(ن معلومات واردة من االحتاد الروسي تتضمَّ

ــتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال          )ج(   ــة غرفــة اجتماعــات عــن اس ورق
ن معلومـات واردة مـن    استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّ           

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.24(اليابان 
ــضمَّ     )د(   ــات تت ــة اجتماع ــة غرف ــيت      ورق ــة ال ــاون الدولي ــات التع ــن آلي ــوجزاً ع ن م

ــست ــسلمية      ت ــدا يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال خدمها كن
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.25(؛  

ورقة غرفة اجتماعات عن مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة                  )ه(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 

وكالة الفـضاء   " الفضاء األوروبية بعنوان     متها وكالة ورقة غرفة اجتماعات قدَّ     )و(  
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.28" (األوروبية كآلية للتعاون الدويل وجهة فاعلة فيه

ن مـشروع    على الفريق العامل ورقة غري رمسية من الرئيسة تتضمَّ         ة معروض تكما كان   -٤
  .جمموعة من األسئلة لكي ينظر فيها

زت ، مشروع جمموعة األسـئلة، وركَّـ       األوىل لفريق العامل اجلسة  قدمت الرئيسة، يف    و  -٥
على ضرورة حتديد طريقـة لتـصنيف آليـات التعـاون الـدويل حبيـث يـتمكن الفريـق العامـل مـن                       

 جمموعــة آليــات التعــاون الــيت تــستخدمها الــدول واملنظمــات الدوليــة تتــيح فهــمتكــوين صــورة 
  .ليات على غريهاوالظروف اليت تفضل فيها الدول أنواعاً معينة من تلك اآل

يـؤدي إىل فهـم   مـن شـأنه أن    تصنيف آليات التعاون الـدويل    والحظ الفريق العامل أنَّ     -٦
 بعها الدول واملنظمـات الدوليـة، وأنَّ       التعاون يف األنشطة الفضائية، اليت تتَّ      هنوجأفضل ملختلف   

ملـستخدمة  من شأن النتائج املستخلـصة أن تـساعد الفريـق العامـل علـى حتديـد أنـواع اآلليـات ا          
يتيح حتليل تلـك النتـائج للفريـق العامـل إمكانيـة النظـر يف كيفيـة                 وف  وس. ومضامينها القانونية 
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مسامهة عمله يف زيادة تعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه               
  .يف األغراض السلمية

متـها الرئيـسة، وأشـار      قدَّونظر الفريق العامل يف تفاصيل مشروع جمموعة األسئلة اليت            -٧
ن الفريــق العامــل مــن حتقيــق أهدافــه يف إطــار خطــة عملــه   تلــك اجملموعــة متثــل أداة متكـــِّإىل أنَّ

  . أدناه٩وترد جمموعة األسئلة املتفق عليها يف الفقرة . املتعددة السنوات
 الـدول األعـضاء يف جلنـة        أن تـدعو جمـدَّداً    ألمانـة   ل أنَّـه ينبغـي   فق الفريق العامل على     واتَّ  -٨

 واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات  ،اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 
تقـدمي أمثلـة ومعلومـات عـن        ، إىل   غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لـدى اللجنـة          الدولية  

  .آليات التعاون الدويل اليت تستخدمها يف التعاون الفضائي
ــُقع الفوشــجَّ  -٩ ــدولَ ري ــل ال ــى      العام ــديها عل ــدائمني ل ــراقبني ال ــة وامل  األعــضاء يف اللجن

لالسترشـاد   اجملموعة التالية مـن األسـئلة، حـسب االقتـضاء وعلـى أسـاس طـوعي،                  الرجوع إىل 
  : مسامهاهتم يف أعمال الفريق العاملهبا يف

علــى ســبيل املثــال، استكــشاف (مــا هــو اجملــال الرئيــسي ألنــشطتكم التعاونيــة   -١  
الفــضاء، البحــث العلمــي، االختبــار، التعلــيم وتــدريب األفــراد، املالحــة العامليــة، إدارة 

  ؟)ما إىل ذلكوعد، خدمات اإلطالق التجارية، الكوارث بواسطة االستشعار عن ُب
علـى سـبيل املثـال، تعـاون حكـومي          (هل هو تعاون متعدد األطراف أم ثنائي          -٢  

 غـري حكوميـة، تعـاون خمـتلط، إىل         بـني كيانـاتٍ   ، تعـاون    هيئاٍتدويل، تعاون فيما بني     
  ؟)ما هنالك

  ما هي مدة التعاون؟  -٣  
   فضاء وطنية بدور رئيسي يف التعاون؟كالةوهل تضطلع   -٤  
 بـدور هـام يف       الفـضاء  هيئـة  غـري     أخـرى  هل تضطلع سلطة أو مؤسسة وطنيـة        -٥  

نميـة أو هيئـة    أرصـاد جويـة، هيئـة ت     هيئـة على سـبيل املثـال، مؤسـسة علميـة،          (التعاون  
  ؟) وما إىل ذلكمساعدة مالية،

مــشاركة مباشــرة يف  القطــاع اخلــاص  أو صــناعات مـن  تــشارك شــركاتلهـ   -٦  
  التعاون؟

  :هل جيري التعاون يف إطار  -٧  
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  صة؛األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّ  )أ(    
   حكومية دولية مستقلة؛منظمات  )ب(    
   إقليمية أو أقاليمية؛ تعاون فضائيآليات أو منظمات  )ج(    
   غري حكومية؛منظمات  )د(    
  منتديات من نوع آخر؟  )ه(    
   آلية التعاون ثنائية أم متعددة األطراف؟هل  -٨  
  :ل آلية التعاونهل متثِّ  -٩  
  ؛ماً قانوناًاتفاقاً ملزِ  )أ(    
ــزِ   )ب(     ــاً غــري مل ــاًترتيب ــك   فوإذا كــان كــذلك،  (، م قانون ــوع ذل مــا هــو ن

  ؛)الترتيب
  مزجياً من كليهما؟  )ج(    
،  متعـدد األطـراف    ائي أو  ثنـ  هل أُنشئت آلية التعـاون مبوجـب اتفـاق إطـاري،            -١٠  

ــتقين  ذكِّمبــأو / أو ترتيــب تنفيــذي ومــصحوبة باتفــاقوهــل هــي  رة تفــاهم للتعــاون ال
  والتنسيق يف إطار التعاون؟

رتيب غري امللـزم    أو الت / و ة يف االتفاق امللزم قانوناً    نما هو نوع األحكام املتضمَّ      -١١  
؟ وتــرد فيمــا يلــي أمثلــة علــى أنــواع األحكــام وميكــن االســتفادة منــها حــسب    قانونــاً

  :االقتضاء
  بنود بشأن بذل أقصى اجلهد؛  )أ(    
  بنود متعلقة بالوالية القضائية؛  )ب(    
  ترتيبات مالية أو بنود بشأن عدم تبادل األموال؛  )ج(    
  ؛السلعو التقنيةبنود بشأن تبادل البيانات   )د(    
  أحكام بشأن املسؤولية والتبعة الدولية؛  )ه(    
  إعفاء متبادل من املسؤولية؛  )و(    
  قواعد متعلقة حبقوق امللكية الفكرية واحليازة؛  )ز(    
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  بند بشأن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية؛  )ح(    
  ؟أنواع أخرى من األحكام  )ط(    
  بوضـوح علـى أنْ  ترتيـب غـري امللـزم قانونـاً     أو ال هل ينص االتفاق امللزم قانوناً      -١٢  

 ملعاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي ومــع جيــري تــشغيل املــشروع وفقــاً
مراعـــاة املبـــادئ املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة ذات الـــصلة   

ل، والتـشريعات   بعـة يف التـسجي     واملمارسة املتَّ  طِلقة،القرارات املتعلقة مبفهوم الدولة امل    (
  ؟)ما إىل ذلكوالوطنية، 

 


