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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أبريل / نيسان٨ -مارس / آذار٢٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  ظر فيها يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تن

        اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية واخلمسني
استعراض اجلوانب القانونية للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي     

 بغية ،الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
       العامةحتويل هذه املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية

    ورقة عمل مقدَّمة من اجلمهورية التشيكية    
 اللجنةُ الفرعية القانونية التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                نّوهت  -١

ــودة     ــا التاســعة واألربعــني املعق ــسلمية، يف دورهت ــامال ــاالقتراح، ٢٠١٠ ع ــد   ب ــه وف ــذي قّدم  ال
اقتراحـات مقدَّمـة إىل     "ل اللجنـة الفرعيـة املعنـون        اجلمهورية التشيكية يف إطار بند جدول أعما      

جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــشأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا    
للجنة الفرعية يف جدول أعماهلا بنـدا       اأن تدرج   ب،  "اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني     

بـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي       اسـتعراض اجلوانـب القانونيـة للم   مـن أجـل  جديـدا  
───────────────── 

  * A/AC.105/C.2/L.280.  
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 بغيـة حتويـل تلـك املبـادئ     ،الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية     
ــادئ متعلقــة باحلطــام الفــضائي     ــة إىل جمموعــة مب ــالتوجيهي ــة  تلــكأن تــصوغ وب ــادئ اللجن  املب

 االقتـراح  ذلـك انونية أن مقّدمي    والحظت اللجنة الفرعية الق   . الفرعية وتعتمدها اجلمعية العامة   
 انظر الفقـرتني  (للجنة الفرعية   ا  من دورات  ش يف دورات الحقة   يعتزمون االحتفاظ به لعلّه ُيناقَ    

  ).A/AC.105/942من الوثيقة ) ب (١٧٠ و١٦٩
الناشئ عن النـشاط البـشري، أثنـاء         احلطام الفضائي    أصبح هو معروف عموما،     وكما  -٢

 فيمـا يتعلـق مبواصـلة تطـوير أنـشطة      خـضوعاً للنقـاش   أكثـر املـسائل   مـن  العقود القليلة املاضـية،  
ــضاء اخلــارجي  ــة الفعالــة مــن انتــشار احلطــام الفــضائي        . الف وأضــحى موضــوع تــوفري احلماي

األرض واحـدا مـن األهـداف    و الفـضاء   وبيـئيت  العاملـة  واألجسام الفضائية    للمالحني الفضائيني 
 اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       أقـّرت وهلذا السبب،   . عامليةحتظى باعتراف األوساط الفضائية ال    اليت  
 إىل جـدول أعمـال      ،"احلطـام الفـضائي    "، عنوانـه   بند جديد  بأن يضاف  توصية اللجنة    ٤٨/٣٩

عـام  ،  بند يف دورهتا احلادية والـثالثني      ال هذا يف   بدأت النظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، اليت      
ــرات   (١٩٩٤ ــة  مــن الو٧٤-٦٣انظــر الفق  تلــك ومــن أجــل النظــر يف ). A/AC.105/571ثيق
خطـة عمـل متعـددة الـسنوات        اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة      ، اعتمدت   مفّصلةبصورة  املسألة  
وأمثــرت تلــك . ، وأنــشأت فريقــا عــامال يف إطــار هــذا البنــد  ١٩٩٨إىل  ١٩٩٦فتــرة مشلــت ال

، الذي أُِتيح ملـؤمتر األمـم      )A/AC.105/720 ( عن احلطام الفضائي   التقينالتقرير   إعداداملناقشات  
ــسلمية     ــراض الـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـ املتحـ

 مــسألة احلطــام أن تعقُّــد اللجنــة علــى اتفقــتومــن مث  .١٩٩٩يف عــام  )اليونيــسبيس الثالــث(
هلـا  م يف تكـوين فهـم    املناقشات حوهلا ضمانا إلحراز مزيد من التقدّ     يتطلّب استمرار الفضائي،  

  ).Corr.1 وA/54/20 من الوثيقة ٤٣الفقرة انظر (
، علـى   ٢٠٠١عـام   ،  نية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني        اللجنة الفرعية العلمية والتق    واتفقت  -٣

 ،)A/AC.105/761 مـن الوثيقـة     ١٣٠الفقـرة   انظر   (٢٠٠٥إىل   ٢٠٠٢خطة عمل جديدة للفترة     
مـداوالت  يف  اسـُتحدث    عنـصر جديـد آخـر        ومثـة .  احلطـام  هبدف وضع تدابري طوعية لتخفيف    

إشــراك جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة   ، هــو  بــشأن احلطــام الفــضائي إضــافية
 هيئـات حكوميـة لغـرض تنـسيق األنـشطة      يـضمّ ، وهي حمفل دويل  ")اليادك("باحلطام الفضائي   

بــشأن ختفيــف خمــاطر   اقتراحاهتــا كقــّدمت اليــاد، ٢٠٠٣ويف عــام . ذات الــصلة هبــذه املــسائل
). A/AC.105/C.1/L.260(توافـــق اآلراء فيمـــا بـــني أعـــضائها  إىل املـــستندة، احلطـــام الفـــضائي

 وفريقهــاوشــكّلت تلــك الوثيقــة أساســا إلجــراء مزيــد مــن املفاوضــات داخــل اللجنــة الفرعيــة   
ىل إعـداد املبـادئ     ى إ  أدّ ممـا ،  ٢٠٠٧إىل   ٢٠٠٥العامل املعـين باحلطـام الفـضائي خـالل الفتـرة            
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ــة      ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي، الــيت اعتمــدهتا اللجن نظــر ا(التوجيهي
ــة  ــع ٩٩الفقــرة  ،AC.105/890الوثيق ــة  ّر، وأق) واملرفــق الراب ــة  (هتــا اللجن ، A/62/20انظــر الوثيق
ــرة  ــة العامــة  قــرارويف).  واملرفــق١١٨الفق ــة تّرأقــ، ٦٢/٢١٧  اجلمعي  املبــادئ لــكت اجلمعي

ن املمارسات احلالية كما وضـعها عـدد مـن املنظمـات الوطنيـة              تبّي"على أهنا   واتفقت  التوجيهية  
والدولية ودعت الدول األعضاء إىل تنفيذ تلـك املبـادئ التوجيهيـة باسـتخدام اآلليـات الوطنيـة                  

  ".ذات الصلة
 توليـد احلطـام   تكـبح  "نـة معّيتـدابري  لتوجيهية على أهنا قائمـة    وُينظر عموما إىل املبادئ ا      -٤

 مــن توليــد ذلــك احلطــام يف حتــدُّ"، و"يكــون ضــاراً يف املــدى القــصريالفــضائي الــذي ميكــن أن 
ــاَبي انظــر " (طــولاأل املــدى ــة ب ــة "املعنــوننياملبــادئ التوجيهي  يــشار يفوال "). املــّربر"و" اخللفي

  .أهدافها من كواحداملبادئ التوجيهية إىل محاية البيئة 
احلطـام الفـضائي حمـط      ب أصبحت محايـة بيـئيت الفـضاء واألرض مـن التلـوث              ومع ذلك   -٥

بعـض  جانـب   إىل  فـ .  غـري احلكـومي    الـصعيد قانون الفضاء على    ب األوساط العاملية املعنية  اهتمام  
، كانـت رابطـة      يف اجتماعـات دوليـة خمتلفـة       الورقـات املقّدمـة    والعديد من     اإلفرادية الدراسات

 منظمـة  فبـصفتها . صوص هي الـيت أعـارت اهتمامهـا هلـذه املـسألة     القانون الدويل على وجه اخل   
 منـذ   تـدرجيياً  القـانون الـدويل وتدوينـه        هامة أخذت زمام املبادرة يف تطـوير      دولية غري حكومية    
 بـصوغ مـشروع صـك       ، من خالل جلنة قانون الفضاء التابعـة هلـا          الرابطة، عدة سنوات، قامت  

ة عن احلطام الفـضائي، اعُتِمـد يف مـؤمتر الرابطـة الـسادس              دويل حلماية البيئة من األضرار النامج     
 التعريــف القــانوين ويتوافــق )١(.١٩٩٤أغــسطس /بــوينس آيــرس يف آبيف  املعقــود ،والــستني

 عليـه الـصك، مـع نتـائج الدراسـات العلميـة والتقنيـة               يسري أن   ُيفتَرضللحطام الفضائي الذي    
 أن يشمل بيـئيت الفـضاء اخلـارجي         ينبغيالذي  " لبيئةا "تعبريوُعرِّف أيضا   . املتعلقة بتلك املسألة  

مث طـرح الـصك جمموعـة       ". الـضرر  "وتعـبري  خارجها،   أو حدود الوالية الوطنية     ضمنواألرض  
 األساســية لالئحــة املقترحــة، مبــا فيهــا مبــادئ املــسؤولية   مــاتتناولــت املقّومبــادئ موضــوعية 

كمـا اقتـرح الـصك نظامـا لتـسوية      . ي األضـرار النامجـة عـن احلطـام الفـضائ     فيمـا خيـص  والتبعـة  
  .والتقاضي جيمع بني أساليب التسوية الودية والتحكيم زاعات الن
 تعــي الفرعيــة القانونيــة وجلنتــها اللجنــة  مــشاركة يف أعمــال عــدة وفــودكمــا كانــت  -٦

ــة املتعلقــة باحلطــام الفــضائي    ، قبــل  الوفــودفاقترحــت تلــك. ضــرورة تقــصي اجلوانــب القانوني
───────────────── 

 James Crawford and Maureen Williams, eds., Report of the Sixty-sixth Conference of theانظر  )1(  

International Law Association (London, 1994), chap. I.  
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 تتعلـق  مناسـبة    وبعـده، بنـوداً   فرعيـة العلميـة والتقنيـة        مـن جانـب اللجنـة ال       الـتقين ير  اعتماد التقر 
وكانـت  . ، توخياً إلمكانية إدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية         باحلطام الفضائي 

اجلمهورية التشيكية إحدى الدول األعضاء يف اللجنة اليت لفتت انتباه اللجنة الفرعيـة القانونيـة               
ــة تلــك املــشاكل يف مــذكرة معلومــات   إىل ــدويل احلا مراجعــة عــن خلفي ــة  قواعــد القــانون ال لي

خطوة أولية علـى طريـق النظـر يف اجلوانـب القانونيـة للحطـام               ، ك املنطبقة على احلطام الفضائي   
، ذو نطـاق  ح آخـر اقتـر ا ومثـة .  االقتـراح إىل الدول الراعيـة لـذلك      اليونان   مث انضمت . الفضائي

لــثالثني للجنــة الفرعيــة قّدمــه وفــد اجلمهوريــة التــشيكية يف الــدورة اخلامــسة وا  تركيــز أوســع،
ذلــك إدراج بنــد جديــد يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة، وُســمِّي بــ، ١٩٩٦عــام ، القانونيــة
والفـرع هـاء مـن املرفـق        ) د (٥٤انظـر الفقـرة     " (اجلوانب القانونية للحطام الفـضائي     "االقتراح

  ).A/AC.105/639الثالث من الوثيقة 
قـوة   املناقشات حول البند املتعلق باحلطام الفضائي يف اللجنة الفرعيـة القانونيـة       توتلقّ  -٧

النيابـة عـن    ، ب راقـب عـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة          امل قـّدم ، عنـدما    ٢٠٠٢ يف عـام     ة جديـد  دفع
ة جلوانـب   حليـل أجرتـه الوكالـ     لت عرضاًالدول األعضاء يف تلك املنظمة والدول املتعاونة معها،         

 ا التــام يف تلــك املناســبة عــن تأييــدهأعربــتومــع أن بعــض الوفــود . القانونيــة طــام الفــضائياحل
 علــى أن مــن ت شــّددواليــادك فقــد بــه اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة تــضطلعللعمــل الــذي 

املستصوب أن ُيصاغ وُيعتمد يف أقرب وقت ممكن إعالن مبـادئ بـشأن منـع احلطـام الفـضائي                
  ).A/AC.105/787 من الوثيقة ٥٠ و٤٩ نيالفقرت انظر(
 الفرعيـة   وجلنتـها بيد أنه مل ُيتوّصل يف ذلـك الوقـت إىل توافـق يف اآلراء داخـل اللجنـة                     -٨

  .بشأن تلك املبادراتالقانونية 
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة،      يف مسألة احلطام الفضائي     تناولم احملرز يف    ى التقدّ وأّد  -٩
سيما اعتماد املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي، وكـذلك بعـض األحـداث الـيت                    وال

 مـسألة مـا إذا كـان الوقـت قـد حـان ألن       داًُتطَرح جمـدّ   أنشطة الفضاء اخلارجي، إىل أن       شهدهتا
اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة فيمـا يتعلـق            جهـود    جهودهـا إىل   اللجنة الفرعيـة القانونيـة       تضم

ث البيئـة   تلـوّ ومـن مث ملكافحـة      تخفيف احلطـام الفـضائي      ل فّعالة ومقبولة عاملياً   تدابري   ثباستحدا
احلاليـة   أنه برغم أمهية املبـادئ التوجيهيـة         بعني االعتبار وجيب أن ُيؤخذ    .  أيضاً  الفضائي باحلطام

  الـدول واملنظمــات ن علــىطوعيـاً، وأنــه يتعـيّ  زال يـ  ال فـإن تطبيقهــا لتخفيـف احلطـام الفــضائي،   
تخفيــف لممارســات مــا تقــّرره هــي نفــسها مــن  مــن خــالل ذ املبــادئ التوجيهيــةأن تنفّــالدوليــة 

 من املبادئ التوجيهية تـنص صـراحة علـى أن هـذه             ٣فالفقرة الثانية من الباب     . احلطام الفضائي 
شـعورا بواجـب    ومـن مث، فهـي ال ُتحـدث         . القانون الـدويل  املبادئ ليست ملزمة قانوناً مبقتضى      
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 نأكمـا   . عـن انتـهاك تلـك املبـادئ       ملـسؤولية   با إحساس دويل  أي   ولن ينشأ بالتايل  ل هلا،   االمتثا
  . على الصعيد الدويلات إىل تضاربقد يفضي واحد جانبمن طوعياً تطبيقها 

ــه     -١٠ ــارف علي ــن املتع ــة     وكــان م ــة الفرعي ــال اللجن ــدرج يف جــدول أعم  حــىت اآلن أن ُي
تبـادل عـام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة        "نوانـه   ، ع بنـد منفـرد للمناقـشة     /القانونية موضوع 

 وفـود البلـدان     لفتـت وأثنـاء مناقـشة ذلـك املوضـوع،         ". املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفـضائي     
 يف جمــال ارتيــاد الفــضاء انتبــاه اللجنــة الفرعيــة إىل نتــائج جهودهــا فيمــا يتعلــق بوضــع   األنــشط

كمــا قــّدمت وفــود أخــرى . وطنيــة لتخفيفــهسياســات وطنيــة بــشأن احلطــام الفــضائي ومعــايري 
 أن تتعـاون اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة            اقتـرح  بعـضها    حىت أن مسامهات يف هذا املضمار،     

وقـد  .  احلطـام الفـضائي    بـشأن  هبـدف وضـع قواعـد ملزمـة قانونـاً             معاً واللجنة الفرعية القانونية  
انظـر الفقـرة     (أخـرى  سـنة  القانونيـة ملـدة      ُمدِّدت فترة النظر يف هذا البند داخل اللجنـة الفرعيـة          

ــة  ١٦٣ ــن الوثيقـ ــة    ). A/AC.105/942 مـ ــة الفرعيـ ــة اللجنـ ــارة إىل أن واليـ ــدر اإلشـ ــن جتـ   ولكـ
ــة املوضــوعية املتعلقــة باحلطــام الفــضائي أو إجــراء حتليــل      ال تــشمل النظــر يف املــشاكل القانوني

  .لفضائي ومدى فعاليتها القانوين للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام اللمحتوىل مفّص
 يفاألعـضاء  األخـرى   وهلذه األسباب، اقترح وفد اجلمهورية التـشيكية وبعـض الـدول              -١١

البنــد اجلديــد املــذكور اللجنــة  أن ُتــدرج ،٢٠١٠، عــام  دورهتــا الثالثــة واخلمــسنيأثنــاءاللجنــة 
). A/65/20  مـن الوثيقـة    ٢٢١انظـر الفقـرة     (أعاله يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة             

 ، إطــار خطــة عمــل إىل وضــع جمموعــة مبــادئ ضــمن أن يــؤدي النظــر يف هــذا البنــد  وُيفتــرض
 اجلمعيــة ُتــصدره يف قــرار خــاص ، ُتــشتَرع اللجنــةالــصادرة عــن املبــادئ التوجيهيــة تــستند إىل

ومن شأن هذه املبادئ أن تندرج ضمن جمموعة مبادئ األمـم املتحـدة املتعلقـة بأنـشطة            . العامة
  .ء اخلارجي اليت اعتمدت خالل فترة الثمانينات والتسعيناتالفضا
 مـا ُيحتمـل أن يـرد فيـه مـن      إىل جانـب ن مشروع القرار يف ديباجتـه،        يتضمّ وميكن أن   -١٢

فقرات أخرى، ثالث أفكـار هامـة أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة يف آخـر قـرار أصـدرته بـشأن                        
: هـي ،  )٦٥/٩٧القـرار   (ألغـراض الـسلمية     التعاون الـدويل يف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف ا           

 سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك معـايري قـانون الفـضاء ذات                 تطوير مفهوم  التعاون الدويل يف     أمهية
 استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف  علــىالــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل   

 واإلقـرار  الـدول؛     مجيـع  مُّهـو مـسألة َتهُـ      بـأن احلطـام الفـضائي        واالعتـراف األغراض الـسلمية؛    
  .بأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان
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ــرار إىل      -١٣ ــستند منطــوق مــشروع الق ــضّمنه وينبغــي أن ي ــا يت ــة  م ــادئ التوجيهي  نــص املب
 يف كــل مــن  األوىل بطــابع معيــاري، أي إىل الفقــراتسمالــصادرة عــن اللجنــة مــن أبــواب تتـّـ 

 اإليــضاحية املبــادئ الفقــرات  جتــسَّد يفولكــن لــيس مــن الــضروري أن    . بــادئ التوجيهيــة امل
للمبــادئ التوجيهيــة؛ والــيت ميكــن أن ُتــستبقى يف املبــادئ التوجيهيــة حــصرا، مــن أجــل احلفــاظ 

  .وسيلة تكميلية لتفسري املبادئكعلى أمهيتها 
، بـصفتها   لمبـادئ لهيـة، ينبغـي      نص املبادئ التوجي    إىل املستندةوباإلضافة إىل األحكام      -١٤

حتـّدد  ، وأن   "احلطـام الفـضائي   " بعـض التعـاريف، وخـصوصا تعريـف           أن ترسـي   وثيقة قانونيـة،  
 يف اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة        ، حـسب تعريفـه الـوارد       الفضائي اجلسمصبح فيها   ي اليت   الظروف

ــة تــسجيل األ    لقــة يف الفــضاء  جــسام املطعــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية واتفاقي
  .، عاطالً عن العمل وعدمي الفائدة وقطعة ضارة من احلطام الفضائياخلارجي

وينبغــي أن تعلــن املبــادئ أيــضا عــن مــسؤولية الــدول عــن األنــشطة الفــضائية الوطنيــة     -١٥
 يف املـــادة الـــسادسة مـــن معاهـــدة املبـــادئ املنظِّمـــة ألنـــشطة الـــدول يف ميـــدان الـــواردبـــاملعىن 

دام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماويـة األخـرى، مـع              استكشاف واستخ 
إيــالء اهتمــام خــاص ملــسألة احلطــام الفــضائي ومبــدأ املــسؤولية عــن األضــرار النامجــة عــن هــذا  

 مماثلـة تنطبـق أيـضا علـى األنـشطة الفـضائية الـيت تـضطلع هبـا            وتبعـات  مسؤوليات   ومثة. احلطام
سائر مبـادئ   من   ةمستمّدأمثلة   ُتستخدم يف صياغة هذه األحكام        أن وميكن. املنظمات الدولية 
عـد مـن الفـضـاء اخلـارجي        ُبادئ املتعلقـة باستـشعار األرض عـن          املبـ  وخـصوصاً األمم املتحـدة،    

  .واملبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
عتـراف حبـق أي دولـة أو منظمـة دوليـة يف             ن اال  يف ما إذا كـان يتعـيّ       وميكن النظر أيضاً    -١٦
، وخاصـة يف    اخلطـرة زالة قطع احلطـام الفـضائي       إل ل، بالتعاون مع سائر الدول املعنية،     تتدّخأن  

 معــروف ومــنظّم يف قــانون التــدّخلالنــوع مــن وهــذا .  للخطــرضــاًأجــزاء الفــضاء األكثــر تعّر
  . البيئة البحريةالبحار من أجل محاية

 تفـسري   زاعـات الـيت قـد تنـشأ عـن           للـن  الـسلمية تـسوية   لل نظـام    إغفـال غـي   ينبال  وأخريا،    -١٧
 الـوارد   للحـل ويف هذا الصدد، ميكن النظر يف إجياد حل هلذه املـشكلة مماثـل              . املبادئ وتطبيقها 

  .يف الصك الذي اعتمدته رابطة القانون الدويل
ون جمموعـة املبـادئ     ، سـتك  أمد طويل ويف ضوء املمارسة اليت تتبعها األمم املتحدة منذ           -١٨

 ، مثوثيــق مــع اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةتعــّدها اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف تعــاون الــيت 
رضـيا لـصك دويل بـشأن       ، شـكال مُ   قرار صـادر عنـها    تقّرها اللجنة وتعتمدها اجلمعية العامة يف       
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 هـذا القـرار     سى يف مثـل   ُيروميكن أن   . احلطام الفضائي يف الوقت احلاضر ويف املستقبل القريب       
 ســيادة  درجــة معّينــة مــن بــني الــدول األعــضاء يف املنظمــة العامليــة، وُتكفــل فيــهالقــائماالتفــاق 
األمـم املتحـدة   صـادرة عـن   ومن شأن جمموعة مبـادئ  ". يِّنل قانون" على  يحيتوصك  بالقانون  

 مـا   يف وقـت  أن ترسـي أساسـا للتفـاوض علـى قواعـد ملزمـة قانونـا        تكون هلا مكانة التوصيات   
 امتثال الدول واملنظمـات الدوليـة هلـذه املبـادئ وإشـراف الـدول ذات                ومن شأن . ملستقبلا من

 وإىل  امليـدان، إىل ممارسـة موّحـدة يف هـذا         أن يفضيا   الصلة على أنشطة الكيانات غري احلكومية       
ملبـادئ   مراعاة تلـك ا    قناعة لدى مجيع األشخاص االعتباريني املعنيني بأن من الضروري         تكوين

  .مراعاة تامة
 جمموعة مبادئ األمم املتحـدة ذات الـصلة باحلطـام    على إعداد يصبح العمل  وميكن أن   -١٩

 أثنــاءُينظــر فيــه ، الفــضائي عنــصرا أساســيا جديــدا يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة 
 أن يف هـذا الــشأن  إجيابيـة  شـأن إحــراز نتيجـة  ومـن  . عمـل خطــة إطـار  ضـمن  الـسنوات املقبلـة   

مــن القانونيــة واســع يتنــاول النــواحي العلميــة إىل جانــب النــواحي      دويل تعــاون " يف يــسهم
ــضاء اخلــارجي واســتخدامه  استكــشاف ــسلمية  الف ــة مــن ديباجــة   " (لألغــراض ال ــرة الرابع الفق

ومــن شــأن هــذه املبــادئ، إن اعُتِمــدت بتوافــق اآلراء، أن ُتثــري   ). معاهــدة الفــضاء اخلــارجي 
  .احلالية الناظمة ألنشطة الفضاء اخلارجي قانونيةاألحكام الجمموعة 

 


