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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  واخلمسونالسادسة الدورة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١-١٢فيينا، 
   من جدول األعمال٧البند 

  اللجنة الفرعية القانونيةتقرير 
    واخلمسنيالثانية دورهتا أعمال عن 

  بند جديد يف جدول األعمال بشأن التبادل العام للمعلومات     
      اخلارجي الفضاءب املعنية اًكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونص عن

  فرنسا وكندا والنمسا ونيجرييا بتأييد من  من اليابان مدَُّمقترح مق    
    والواليات املتحدة األمريكية

جلنةُ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتاها الفرعيتان عـدداً           صاغت    -١
ــة    مــن الــصكوك غــري ا  ــادئ التوجيهي ــادئ والقــرارات واملب ــاً، مثــل اإلعالنــات واملب مللزمــة قانون

 وباحلفــاظ علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     واألطــر املتعلقــة بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي    
. خمتلفـة مبوجـب قـرارات     ، واعتمدت اجلمعيةُ العامة تلك الصكوك أو أقرَّهتـا          األغراض السلمية 
ر ومــع تطــّو. الفــضاء اخلـارجي شأن ألمـم املتحــدة الراهنــة بـ  معاهــدات اتـدعم  وتلـك الــصكوك  

، أصبحت هنـاك حاجـة      ميف جمال الفضاء وتنوعه   الناشطني  تكنولوجيا الفضاء وزيادة األطراف     
وبغيـة التـصدي للتحـديات      . ة إىل النظـر يف االسـتخدام اآلمـن واملـستدام للفـضاء اخلـارجي              ملّح

واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، بــات مــن  املعاصــرة يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي  
املمارسـات املتعلقـة     غـري امللزمـة قانونـاً و       املتحدة فهم أفضل لصكوك األمم   اكتساب  الضروري  

بشأن التبادل العام للمعلومـات عـن       يف جدول األعمال    ومن مث، تقترح اليابان بنداً جديداً       . هبا
  .الفضاء اخلارجي واملمارسات املتعلقة هباب املعنيةصكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً 
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     والنطاقاهلدف    
ــادل اآلراء بــشأن هــذا   املقتــرح إدراجــه يف يهــدف البنــد   -٢ جــدول األعمــال إىل تيــسري تب

املوضوع وتبادل املعلومات عن التدابري احملددة اليت تتخـذها الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة                
 امللزمــة قانونــاً، مثــل اإلعالنــات واملبــادئ والقــرارات   بــصكوك األمــم املتحــدة غــري يتــصل فيمــا 

، والـيت تـسهم يف استكـشاف         أعـاله  ١يف الفقـرة    حـسبما هـو مبـيَّن       واملبادئ التوجيهية واألطـر،     
ويف إطار هـذا البنـد، ميكـن، عنـد االقتـضاء،             .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية     

الـصكوك  تلك  ترويج  حول كيفية   دف الوصول إىل تفاهم      إجراء دراسة مفصَّلة هب    مناقشة مسألة 
  .بغرض التصدي للتحديات املعاصرة املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

صـكوك األمـم     جـدول األعمـال سـريكِّز علـى          املقتـرح إدراجـه يف    ومع أنَّ نطاق البند       -٣
 فإنـه ميكـن مناقـشة قـرارات     )١(رجي،الفـضاء اخلـا  ب املعنيةغري امللزمة قانوناً   عشر  األحد  املتحدة  

                                                                    

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها "يف  الفضاء اخلارجي بشأنترد صكوك األمم املتحدة األحد عشر غري امللزمة قانوناً  )1(  
  :، وهي التالية)ST/SPACE/61" ( وقرارات اجلمعية العامة والوثائق األخرى ذات الصلة،املتعلقة بالفضاء اخلارجي

جلمعية قرار ا(إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   )أ(    
  ؛))١٨- د (١٩٦٢العامة 

قرار مرفق (املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف اإلرسال التلفزي الدويل املباشر   )ب(    
  ؛)٣٧/٩٢العامة اجلمعية 

  ؛)٤١/٦٥قرار اجلمعية العامة مرفق ( باستشعار األرض عن ُبعد من الفضاء اخلارجي املتعلقةملبادئ ا  )ج(    
  ؛)٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة مرفق  ( باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجياملتعلقةاملبادئ   )د(    
اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول   )هـ(    

  ؛)٥١/١٢٢قرار اجلمعية العامة مرفق (ية ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النام
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض يفالتعاون الدويل بشأن ) ١٦-د(  ألف وباء١٧٢١قرار اجلمعية العامة   )و(    

  ؛السلمية
، فضاء اخلارجي يف األغراض السلمية التعاون الدويل يف استخدام البشأن ٥٥/١٢٢قرار اجلمعية العامة   )ز(    

بشأن مسألة القانونية  منه مع االرتياح االتفاق الذي توّصلت إليه اللجنة الفرعية ٤حظت اجلمعية يف الفقرة الذي ال
  الحقاً بالتصديق على هذا االتفاق؛طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، وقيام اللجنة 

  ؛"ِلقةالدولة املُط"تطبيق مفهوم  بشأن ٥٩/١١٥قرار اجلمعية العامة   )ح(    
 الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف ممارسة توصيات بشأن تعزيز املتضّمن ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة   )ط(    

  تسجيل األجسام الفضائية؛
 فضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام ال  )ي(    

  ؛)، املرفق)A/62/20 (٢٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية (
  .)A/AC.105/934 (إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  )ك(    



 

V.13-843953 
 

A/AC.105/L.288

اجلمعية العامة األخرى ذات الصلة جبدول أعمال اللجنة، باإلضافة إىل صـكوك األمـم املتحـدة            
  .اجلديدة غري امللزمة قانوناً، خالل تبادل اآلراء

    
    طريقة العمل    

علــق فيمــا يت آرائهــا وجتارهبــا تبــادل الــدول األعــضاء علــى تــشجيعُيقتــرح يف البدايــة،   -٤
 يف بأهـداف البنـد املقتــرح إدراجـه يف جـدول األعمــال ونطـاق ذلـك البنــد، حـسبما هـو مبــيَّن        

  . أعاله٣ و٢الفقرتني 
تناقش اللجنة الفرعية القانونية طرائق أخرى للوصول إىل تفـاهم حـول      ادل اآلراء،    تب وبعد  -٥

ي دِّالتــصالفــضاء اخلــارجي بغيــة املعنيــة باً األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــ كيفيــة تــرويج صــكوك 
لكـي حيـّدد    وسـتنظر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف جـدوى إنـشاء فريـق عامـل                  . للتحديات املعاصـرة  
  . هذا البند من جدول األعمالاالضطالع به يف إطار النشاط املزمع مبزيد من التفصيل

  


