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  اخلارجي  جلنة استخدام الفضاء
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  واخلمسوناخلامسة الدورة 
        ٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٥-٤ فيينا،

      مشروع التقرير    
عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري  تبادل  - تاسعاً  

ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
   يف احلسبان

مـن جـدول    ١١، يف البند ٧٠/٨٢بقرار اجلمعية العامة  الًعم ،نظرت اللجنة الفرعية  -١
ــون "  ــادلاألعمــال، املعن ــدابري      تب ــة املتَّصــلة بت ــات القانوني ــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآللي ع

"، ختفيــف احلطـــام الفضــائي، مـــع أخـــذ عمــل اللجنـــة الفرعيـــة العلميــة والتقنيـــة يف احلســـبان    
  .للمناقشة منفرد /بندموضوعك
لــو االحتــاد الروســي وأملانيــا ثِّمــن جــدول األعمــال مم ١١طــار البنــد لمــة يف إوأدىل بك  -٢

اإلسـالمية) والربازيـل وشـيلي وهولنـدا والواليـات املتحـدة واليابـان. وأدىل        -وإيران (مجهوريـة 
ممثِّلـو دول أعضـاء   وأدىل . ل شيلي نيابة عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب   ثِّممبكلمة 
  أثناء التبادل العام لآلراء. ذا البندتتعلق هبكلمات بأخرى 

التحـديثات الــيت أجريــت  بشــأن  وكـان معروضــاً علـى اللجنــة الفرعيــة ورقـة اجتمــاع     -٣
خلالصة الوافية املتعلقة مبعايري ختفيف احلطـام الفضـائي، الـيت اعتمـدهتا الـدول واملنظمـات       ا على
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، ٦٢/٢١٧ا للجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ إقـرار اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـ     اواستذكرت   -٤
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      

لفضـاء بإرشـادات   املرتـادة ل خطـوة مهمَّـة يف سـبيل تزويـد مجيـع األمـم       كان األغراض السلمية 
  .طام الفضائيحول كيفية ختفيف مشكلة احل

ــدابري لتخفيــف احلطــام        -٥ ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
الفضــائي تتَّســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها اللجنــة و/أو    

ت وكـاال املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني ال 
، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري خاصــة هبــا لتخفيــف احلطــام  واملعنيــة باحلطــام الفضــائي

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً أنَّ بعـض الـدول       . الفضائي تستند إىل تلك املبـادئ التوجيهيـة  
جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني     تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن  

، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف  الت واملعنيــة باحلطــام الفضــائيالوكــا
(الـــنظم الفضـــائية: متطلبـــات ختفيـــف احلطـــام  ٢٠١١: ٢٤١١٣احلطـــام الفضـــائي، واملعيـــار 

اخلاصـة بـالتنظيم    هـا الفضائي)، الصادر عن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، كمراجـع يف أطر 
  .ضائية الوطنيةالرقايب لألنشطة الف

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول اختــذت تــدابري إلدراج املبــادئ      -٦
ــام ذات الصــلة يف         ــام الفضــائي يف األحك ــا بشــأن احلط ــا دولي ــرف هب ــايري املعت ــة واملع التوجيهي

  .  تشريعاهتا الوطنية
الوطنية اليت تنظم ختفيـف  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا   -٧

احلطام الفضائي بتعيني سلطات إشراف حكومية، وبإشراك املؤسسـات األكادمييـة والصـناعية،    
  .وبوضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأن

وأعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها للخالصة الوافية املتعلقـة مبعـايري ختفيـف احلطـام       -٨
ي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمـات الدوليـة، والـيت وضـعتها أملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية        الفضائ

على صفحة خمصصة على املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي.      هاتعهدلوكندا، و
إتاحـة املعلومـات بشـأن تلـك اخلالصـة الوافيـة للجنـة         نَّوالحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أ  

دورتيهــا الثانيــة واخلمســني والثالثــة واخلمســني قــد   أثنــاء يــة والتقنيــة لتنظــر فيهــا  الفرعيــة العلم
  .يف زيادة تنسيق أعمال اللجنتني الفرعيتني تأسهم

وأعرب بعض الوفود عن االرتياح إزاء التعـاون املتزايـد بـني اللجنـة الفرعيـة القانونيـة         -٩
  .واللجنة الفرعية العلمية والتقنية
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ــود عــن رأي  وأعــرب بعــض الو   -١٠ ــة أن تقــوم    مفــاده أنَّف ــة القانوني ــة الفرعي علــى اللجن
اســتخدام  الــيت وضــعتها جلنــة ،بتحليــل قــانوين للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي 

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
ه ينبغـي التعجيـل يف إصـدار املزيـد مـن التوجيهـات املتعلقـة        مفاده أنعرب عن رأي وأُ  -١١

  .باملمارسات اليت من شأهنا تقليل إنتاج احلطام وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي
عن رأي مفاده أنَّ من الضروري دراسة اخلالصة الوافيـة ملعـايري   بعض الوفود عرب أو  -١٢

ختفيف احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية مـن أجـل حتديـد مـا إذا كانـت      
ــات ا ــا ميكــن أن تُ  املعلوم ــواردة فيه ــة لتخفيــف احلطــام     ل ــادئ التوجيهي ســتخدم يف حتــديث املب

  .الفضائي اليت وضعتها اللجنة وكيفية إجراء ذلك التحديث
أن تضــع للجنــة الفرعيــة القانونيــة  ه ينبغــيعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــ وأ  -١٣

  .قواعد ُملزمة بشأن ختفيف احلطام الفضائي
لتحويـل املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة للتخفيـف مـن       لزوم فاده أنه ال عرب عن رأي موأُ  -١٤

ــزِ  ــاً احلطــام إىل صــك مل ــادة للفضــاء تســعى إىل التخفيــف مــن احلطــام     نألم قانون ــدول املرت ال
  .واستدامتها الفضائي بدافع من مصلحتها الذاتية يف احملافظة على أمان األنشطة الفضائية

الدوليــة غــري امللزمــة العامــة واملبــادئ التوجيهيــة بــادئ عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ املوأُ  -١٥
املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي ينبغي أن تتصـف باملرونـة وسـهولة التكيُّـف مـع التكنولوجيـا       

رسـاء معـايري لتخفيـف احلطـام يف     إل ه ال لـزوم وأنَّـ  ،اجلديدة وما يسـتجدُّ مـن ظـروف وأحـوال    
  .القانون الدويل يف هذا الوقت

رب عن رأي مفاده أنَّ هنج عدم اإللزام قد يكون فعَّـاالً ومفيـداً جلميـع األمـم إذا     عوأُ  -١٦
  .ومعايريتنظيمية ما ُنفِّذ على الصعيد الوطين من خالل سياسات ولوائح 

الصــكوك الطوعيــة ليســت كافيــة للتخفيــف مــن احلطــام  مفــاده أنَّعــرب عــن رأي وأُ  -١٧
  .الفضائي

مســألة احلطــام الفضــائي ينبغــي أالَّ تعاَمــل  فــاده أنَّموأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -١٨
ــة الوصــول إىل الفضــاء اخلــارجي أو يضــعف مــن تطــوُّر القــدرات        علــى حنــو حيــدُّ مــن إمكاني
الفضــائية لــدى أقــل البلــدان منــوا أو البلــدان الناميــة، وأنَّ مــن الضــروري أن يؤخــذ يف االعتبــار 

  .ام الفضائيمبدأ التناسب يف املسؤوليات عن إزالة احلط
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ــة للحطــام الفضــائي الزمــة    مفــاده أنَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي    -١٩ ــة الفعلي اإلزال
  .لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

توضـيح  جلة مسألة اإلزالة الفعلية تتطلـب  معا مفاده أنَّعرب بعض الوفود عن رأي وأ  -٢٠
  من املسائل القانونية. عدد
م قانونـا يـنظم اإلزالـة    بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي وضع اتفاق ملـزِ وأعرب   -٢١

  الفعلية للحطام الفضائي.
ــي النظــر يف     وأُ  -٢٢ ــه ينبغ ــاده أن ــة عــرب عــن رأي مف ــل اختــاذ  الفضــائياألجســام حال ة قب

إجراءات مادية بشأهنا. وأبرز الوفد الذي أعـرب عـن ذلـك الـرأي ضـرورة وضـع اتفـاق ملـزم         
ظم اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية أو الشظايا املتأتية منها، وضرورة أن يكون ذلـك  قانونا ين

  االتفاق مقبوال من مجيع األطراف املعنية.
ــة الفعليــة إىل اللجنــة     وأُ  -٢٣ عــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي تقــدمي بــدائل حمتملــة لإلزال

د الوفــد الــذي أعــرب عــن ذلــك الفرعيــة ملناقشــتها، وتعزيــز اتفاقــات نقــل التكنولوجيــا. وشــدَّ 
ــة         ــها الوالي ــات، ومن ــك التكنولوجي ــل تل ــة ملث ــب القانوني ــى ضــرورة مناقشــة اجلوان ــرأي  عل ال

م جوانـب  القضائية اليت ختضع هلا األجسام الفضائية املراد إزالتها، واآلليات القانونية لتناول أهـ 
  ا من تكاليف.أطراف ثالثة، واملسؤولية وما يقترن هبمبادرات اإلزالة بواسطة 

عرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي النظـر يف مسـألة اإلزالـة الفعليـة للحطـام الفضـائي،        وأُ  -٢٤
مــع مراعــاة كــون املركبــات الفضــائية مملوكــة لــدول يف معظــم األحيــان، وقــد ختضــع حلقــوق    

  امللكية الفكرية.
ملنـع  إزالة القطع الكبرية من احلطام ضـرورية   مفاده أنَّرأي وأعرب بعض الوفود عن   -٢٥

األطـراف الفاعلـة يف جمـال الفضـاء املسـؤولة عـن تكـوُّن احلطـام          وأنَّ ،انتشار احلطـام الفضـائي  
  .الفضائي هي اليت ينبغي أن تزيله

من املمكن إنشاء صـندوق دويل للتربعـات معـين باحلطـام      مفاده أنَّعرب عن رأي وأُ  -٢٦
ــة  ــة احلطــام     مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   الفضــائي حتــت رعاي بغــرض دعــم أنشــطة إزال

، مزيـد مـن احلطـام الفضـائي مسـتقبال      احليلولة دون تكـوين الفضائي احلايل أو التخفيف منه، و
. وذهب الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي أيضـا إىل إمكانيـة أن   تقليص آثار احلطام الفضائيو

ــدول األعضــاء، وخباصــة الــدول املر     ــر ال ــن ميزانياهتــا      تنظ ــادة للفضــاء، يف ختصــيص نســبة م ت
  لصندوق التربعات.
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، القانونيــة وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن تتــاح للجنــة الفرعيــة  -٢٧
بعيـد عـن تكـوُّن احلطـام الفضـائي والـدول الـيت         سـؤولة إىل حـد  املنب الـدول  من جا خصوصا

معلومات عـن التـدابري املتخـذة للحـدِّ مـن تكـوُّن       لديها القدرة على اختاذ تدابري للتخفيف منه، 
  .ذلك احلطام

ــة لتخفيــف      وأُ  -٢٨ ــادئ التوجيهي ــذ املب ــة تنفي ــاده أنَّ اإلبــالغ عــن حال عــرب عــن رأي مف
احلطام الفضائي الصادرة عـن اللجنـة مـن شـأنه أن يسـاهم يف حتسـني الشـفافية وتطـوير تـدابري          

  .بناء الثقة بني الدول
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ علــى اللجنــة الفرعيــة أن تنظــر يف مســألة      -٢٩

  .عدد السواتل الصغرية املنشورةسياق تزايد احلطام الفضائي يف 
عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضـائي بفعاليـة،   وأُ  -٣٠

ملفهـوم   أنـه ينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة     ، وبغض النظر عن حجم األجسام الفضـائية وتشـكيالهتا  
  التشكيالت الكربى اجلديد.

ــود عــن رأي   وأ  -٣١ ــدا  ع مفــاده أنَّعــرب بعــض الوف ــويل مزي ــة أن ت ــة الفرعي مــن  لــى اللجن
مصادر قدرة نووية اليت توجد على متنها ت الفضائية اللحطام الفضائي الناتج عن املنص االهتمام

  .الفضائي، وللتكنولوجيا الالزمة لرصد احلطام الفضائي مع احلطامتلك املنصات وعن تصادم 
مــن  لــى اللجنــة الفرعيــة أن تــويل مزيــدا ع مفــاده أنَّعــرب بعــض الوفــود عــن رأي وأ  -٣٢

  .االهتمام للحطام الفضائي يف املدار الثابت بالنسبة لألرض
احلكوميـة  فقت اللجنة الفرعية علـى دعـوة الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات       واتَّ  -٣٣

الدوليــة الــيت تتمتَّــع بصــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل مواصــلة املســامهة يف اخلالصــة الوافيــة 
بتقدمي معلومات بشـأن   ،ملعايري ختفيف احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية

ومــات احلاليــة أيِّ تشــريعات أو معــايري ُتعَتَمــد بشــأن ختفيــف احلطــام الفضــائي أو حتــديث املعل 
واتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة  ، وذلــك باســتخدام النمــوذج املخصَّــص لــذلك الغــرض. ذات الصــلة

أيضاً على دعوة مجيع الدول األعضاء األخرى يف األمم املتحدة إىل املسامهة يف تلـك اخلالصـة   
ــوائح  شــجعت و ،الوافيــة ــديها ل ــة الــدول الــيت ل  أو معــايري مــن هــذا القبيــل علــى تقــدمي  تنظيمي

  .معلومات عنها
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عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً  تبادل  - عاشراً  
    اخلارجي  املعنية بالفضاء

مـن جـدول    ١٢، يف البند ٧٠/٨٢بقرار اجلمعية العامة  الًعم، نظرت اللجنة الفرعية  -٣٤
عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمـة قانونـاً املعنيـة     تبادلاألعمال، املعنون "

  .موضوع/بند منفرد للمناقشةك"، اخلارجي  بالفضاء
واجلمهورية التشـيكية  أملانيا ثلو من جدول األعمال مم ١٢كلمة يف إطار البند ب دىلوأ  -٣٥

 تتعلـق  اتأعضـاء أخـرى بكلمـ   وأدىل ممثلـو دول  . انابـ والواليـات املتحـدة والي  وشيلي وفرنسا 
 ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.هب

  على اللجنة الفرعية: تنيمعروض ت الوثيقتان التاليتانوكان  -٣٦
حـول التبـادل العـام     ُمحـدَّث اسـتبيان  أعـدهتا اليابـان وعنواهنـا "   ورقة اجتمـاع    (أ)  

 "املعنيـــة بالفضـــاء اخلـــارجيللمعلومـــات بشـــأن صـــكوك األمـــم املتحـــدة غـــري امللزِمـــة قانونـــاً 
(A/AC.105/C.2/2016/CRP.12)؛ 

أعدهتا اليابان وعنواهنا "اخلالصة الوافية: اآلليـات الـيت اعتمـدهتا    ورقة اجتماع   (ب) 
الــدول واملنظمــات الدوليــة بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة بالفضــاء     

  .(A/AC.105/C.2/2016/CRP.13)اخلارجي" 
تبادل املعلومات يف إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال     نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٣٧

التطــور الســريع لألنشــطة الفضــائية  املتمثلــة يف أكثــر أمهيــة يف ضــوء التحــديات اجلديــدة أصــبح
وأنَّ صكوك األمـم املتحـدة احلاليـة غـري امللزِمـة قانونـاً       ، وتنوع اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء

وتـدعيم  باألنشطة الفضائية قد تصـدت لتلـك التحـديات، وأدَّت دوراً هامـا يف تكملـة      تعلقة امل
معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي، ووفِّـرت أساسـا لضـمان اسـتخدام الفضـاء       

  .اخلارجي استخداما آمنا ومستداما
يف هلـا   أتاحهما وفد اليابان وأحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير بالوثيقتني اللتني  -٣٨

ــة  ــة " :، ومهــادورهتــا احلالي ــيت تتضــمن ردوداً  اخلالصــة الوافي ــدول علــى   ال ــيت  مــن ال ــات ال اآللي
ــارجي         ــاء اخلـ ــة بالفضـ ــاً املعنيـ ــة قانونـ ــري امللزمـ ــدة غـ ــم املتحـ ــكوك األمـ ــأن صـ ــدهتا بشـ  اعتمـ

(A/AC.105/C.2/2016/CRP.13)للمعلومـات بشـأن    ث حـول التبـادل العـام   حدَّاملُستبيان اال"، و
منــوذجني  تضــمن، الــذي "صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانونــاً املعنيــة بالفضــاء اخلــارجي

تنفيذ صكوك األمم املتحدة غـري امللزمـة قانونـاً،    من أجل اآلليات املعتمدة عن جلمع املعلومات 
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الوثيقـة   يـة (انظـر  ص للدول األعضاء يف اللجنة واآلخر للمنظمات احلكوميـة الدول أحدمها خمصَّ
A/AC.105/C.2/2016/CRP.12.(  

تبــادل اآلراء  سِّــرمــة تيورحبــت اللجنــة الفرعيــة باخلالصــة الوافيــة باعتبارهــا وثيقــة قيِّ   -٣٩
  .  املعلومات بشأن تنفيذ صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناو

صــة صــفحة خمصَّوطلبــت اللجنــة الفرعيــة إىل األمانــة أن تضــع اخلالصــة الوافيــة علــى    -٤٠
على املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وأن تـدعو الـدول األعضـاء يف اللجنـة           
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل تقــدمي ردودهــا إىل 

  .األمانة لكي تدرجها يف تلك اخلالصة
ــا مفــاده أنَّوأعــرب وفــد عــن رأي    -٤١ دئ الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة  القــرارات واملب

ــة ضــرورية جــ   ــا الفرعي ــراز املمارســات   ادوهيئاهت ــة  الفضــلى إلب وتفســري املصــطلحات القانوني
وقـال ذلـك   . الفضـلى  لوضـع املمارسـات   العامة، وهي من مث متثـل التزامـا سياسـيا قويـا وهنجـا     

فضـاء، أخـذ خـربة اللجنـة     الوفد أيضا إنه من الالزم، يف خضم التقدم السـريع يف تكنولوجيـا ال  
وأعرب ذلـك  . الفرعية القانونية يف االعتبار من أجل ضمان اتساق أنشطة تعزيز قانون الفضاء

والنــهج غــري امللزمــة قانونــا قــد  الفضــلى النظــر يف املمارســات  مفــاده أنَّالوفــد أيضــا عــن رأي 
  .يف هناية املطاف إىل صكوك ملزمة قانونايفضي 
مللزمـة  ه أنَّ تبادل املعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري ا  عن رأي مفاد ربعوأُ  -٤٢

بـالنظر إىل التوصـية الـيت     ،بصـفة خاصـة   جدير بالترحاب بـه واملتعلقة باألنشطة الفضائية قانوناً 
قــدمها فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء   

، علـى  فِّـذ ، بأن تتخذ الدول األعضاء التدابري الالزمة لكـي تن ٢٠١٣م اخلارجي، يف تقريره لعا
أوسع نطاق ممكن عمليا، القواعد واملبادئ التوجيهيـة الـيت أُقـرَّت علـى أسـاس توافـق اآلراء يف       
إطـــار جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية واجلمعيـــة العامـــة (انظـــر          

  ).A/68/189  الوثيقة
املبـادئ املتعلقـة باستشـعار األرض عـن بعـد       مفـاده أنَّ بعض الوفود عن رأي رب وأع  -٤٣

عــن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة    مــن الفضــاء اخلــارجي تعــد مثــاال هامــا 
، اًعلى الرغم مـن أهنـا غـري ملزمـة قانونـ      ،يعود الفضل إليها إىل حد كبريإذ ، بالفضاء اخلارجي

  .ناجح يف جمال االستشعار عن بعد لفائدة مجيع الدوليف تعزيز نظام دويل 
امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكـربى هـو مثـال     مفاده أنَّعرب عن رأي وأُ  -٤٤

بالطـابع الرمسـي مـن     ماًأهنا غري ملزمة قانوناً وأقل اتسـا ممتاز آخر آللية برهنت، على الرغم من 
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يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف استكشــاف الفضــاء  ، علــى أمهيــة هــذا النــوع مــن اآلليــات غريهــا
  .واستخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي

من الضروري االستفادة بشكل أفضل مـن الصـكوك    مفاده أنَّوأعرب وفد عن رأي   -٤٥
الـذي   ،قانونـاً  امللـزم القـائم  اإلطـار القـانوين الـدويل    فتلـك الصـكوك تكمـل     .اًغري امللزمة قانونـ 

ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أنــه ينبغــي  . لفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية نظم اســتخدام ايــ
تشجيع الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى زيـادة مسـامهتها يف تبـادل املعلومـات بشـأن         

  .اًالصكوك غري امللزمة قانون
الـدوليني   للخـرباء القـانونيني  عرب عـن رأي مفـاده أنَّ مـن أهـم األدوار الـيت ميكـن       وأُ  -٤٦

آليـات التعـاون املثلـى يف أيِّ حالـة معيَّنـة،      استبانة االضطالع هبا يف تيسري جناح التعاون الدويل 
مبــا يف ذلــك عنــدما ُيحتمــل وجــود آليــة غــري ملزِمــة قانونــاً مــن شــأهنا أن تيسِّــر أكثــر مــن أي    

  .معاهدة كانت حتقيَق األهداف املنشودة من التعاون
ي للدول املرتادة للفضـاء، بصـرف النظـر عـن الصـكوك      عرب عن رأي مفاده أنه ينبغوأُ  -٤٧

موقفهـا وهنجهـا املسـؤول بإعالهنـا     علـى  القانونية، سواء كانـت ملزمـة أو غـري ملزمـة، أن تـربهن      
  .  ألغراض السلمية حصرايف ااستخدام الفضاء اخلارجي مواصلة على  اطوعاً عن عزمه

ــدول        -٤٨ ــاظ يف جـ ــى االحتفـ ــة علـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ ــة   واتَّفقـ ــا السادسـ ــال دورهتـ أعمـ
ــدها يف   ــع عق ــام واخلمســني، املزم ــد ال، ب٢٠١٧ ع ــون بن ــادل"املعن ــات بشــأن    تب ــام للمعلوم ع

  ."صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي
    

استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء   - ثالث عشر
    راض السلميةاخلارجي واستخدامه يف األغ

مـن جـدول    ١٥، يف البند ٧٠/٨٢بقرار اجلمعية العامة  الًعم ،نظرت اللجنة الفرعية  -٤٩
اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي         األعمال، املعنـون " 

ــلمية  ــراض الســ ــتخدامه يف األغــ ــدواســ ــية (  "، كبنــ ــها اخلمســ ــة عملــ ــار خطــ ــة يف إطــ الوثيقــ
A/AC.105/1003 ، واصـلت اللجنـة الفرعيـة    ٢٠١٦ووفقـاً خلطـة العمـل لعـام      .)١٧٩الفقرة ،

  دراسة الردود الواردة من الدول األعضاء.
واجلزائــر والصــني أملانيــا لــو ثِّمــن جــدول األعمــال مم ١٥كلمــة يف إطــار البنــد ب دىلوأ  -٥٠

 تتعلـق  اتبكلمـ لـو دول أعضـاء أخـرى    ثِّوأدىل مم. انابـ والواليات املتحدة واليوفرنسا وهولندا 
 العام لآلراء. تبادلذا البند أثناء الهب
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، ٢٠١٦ نيســان/أبريل ٤، املعقــودة يف ٩١٧اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها عــاودت و  -٥١
باسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف       املعـين  فريقهـا العامـل   عقد اجتماع ل

ــلمية،      ــراض الس ــتخدامه يف األغ ــةبرئالفضــاء اخلــارجي واس ــان(سيتســوكو أوكــي   اس . )الياب
ــة، يف جلســتها   ــة الفرعي ــر ٢٠١٦ ، املعقــودة يف [...] نيســان/أبريل[...]وأقــرَّت اللجن ، تقري

  هبذا التقرير.الثالث يف املرفق  الواردالفريق العامل،  ةرئيس
  على اللجنة الفرعية: اًمعروض ما يلي وكان  -٥٢

ــال        (أ)     ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، تتضـمن معلومـات واردة مـن       

  )؛A/AC.105/C.2/109(بلجيكا وبولندا وتايلند وتركيا، ومن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
باســتعراض  املعــين تتضــمن مشــروع تقريــر الفريــق العامــل      ورقــة اجتمــاع   (ب)    

اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         
 )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.14( السلمية

ها قدَّمتـ ردود الدول األعضاء على جمموعة األسـئلة الـيت   ورقة اجتماع بشأن   (ج)    
ملعـين باسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء         رئيسة الفريـق العامـل ا  

ــان فرنســا واخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، تتضــمن معلومــات وردت مــن     الياب
)A/AC.105/C.2/2016/CRP.18 .(  

ــال          -٥٣ ــاون يف جم ــات املســتخدمة يف التع ــاق اآللي ــة اتِّســاع نط ــة الفرعي والحظــت اللجن
اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف     املتضمنة فيها. فهـي تشـمل    عناصرالوأمهية  الفضاء وتنوعها

ومبـادئ توجيهيـة تقنيـة غـري ملزمـة      عامـة  ملزمة قانوناً؛ ومذكِّرات تفـاهم؛ وترتيبـات ومبـادئ    
تنسـيق تطـوير   يف قانوناً؛ وآليات تنسيق متعدِّدة األطـراف يسـتعني هبـا مشـغِّلو الـنظم الفضـائية       

النظم مبـا يعـود بـالنفع علـى البيئـة والتنميـة وأمـن البشـرية ورفاههـا؛ ومنظمـات           تطبيقات تلك 
حكومية دولية، مثل منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ووكالـة الفضـاء األوروبيـة؛    
وطائفة متنوِّعة من منتديات دولية وإقليمية، منها مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسـخري علـوم   

ا الفضاء ألغراض التنميـة املسـتدامة، وامللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا        وتكنولوجي
  .واحمليط اهلادئ، ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـؤدِّي دوراً إجيابيـا يف تشـجيع           ربعوأُ  -٥٤
تعــاون الــدويل واســتحداث آليــة تعــاون فعَّالــة التعــاون الــدويل مــن أجــل تعزيــز تصــميم نظــام ال

  .صون السلم واألمن وسيادة القانون يف الفضاء اخلارجيبغية وعملية 
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علـى جنـاح التعـاون     مثالهو برنامج حمطة الفضاء الدولية  مفاده أنَّعرب عن رأي وأُ  -٥٥
ه القــانوين إىل أساســيســتند  هجناحــ ، وأنَّاملتعــدد األطــراف بــني العديــد مــن أصــحاب املصــلحة

احملـدَّد   ،املتني (االتفاق احلكومي الدويل املتعلق مبحطة الفضـاء الدوليـة) وهيكـل إدارتـه الفعـال     
  .مذكرات تفاهميف 
للـدروس املسـتفادة علـى مـدى     ملخص وأعرب وفد عن رأي مفاده أنه ينبغي إدراج   -٥٦

من أجـل توضـيح    ،لعاملمخسني عاما من التعاون الدويل يف الفضاء اخلارجي يف تقرير الفريق ا
وشـجع ذلـك الوفـد أيضـا الـدول األعضـاء علـى        . دة يف ظروف معينةسبب تفضيل آليات حمدَّ

الــدروس الــيت استخلصــتها مــن جتارهبــا يف جمــال التعــاون الــدويل علــى اســتخدام الفضــاء  تبــادل
  .اخلارجي يف األغراض السلمية

ــرب   -٥٧ ــد وأعـ ــن رأي وفـ ــاده أنَّعـ ــد  مفـ ــتص برصـ ــق املخـ ــار   الفريـ ــو إطـ األرض، وهـ
مثـال علـى جنـاح تعـاون متعـدد األطـراف ال يتضـمن إطـاراً حمـدداً          هو دويل طوعي، -حكومي

مـن أجـل تطـوير منظومـة      ،بدعم من اللجنة املعنية بسـواتل رصـد األرض  ، ممُِّص ،ماً قانوناًملزِ
إلقليمـي  وقـال ذلـك الوفـد إن امللتقـى ا    . عاملية لنظم رصد األرض تتسم بالشمولية واالسـتدامة 

ــا يتســم          ــزم قانون ــاالً آخــر مللتقــى غــري مل ــد مث لوكــاالت الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ يع
باالنفتاح واملرونة، وإنه قد أتاح مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة يف إنشاء مشـاريع للتعـاون   

  .  ملموسةتدابري من أجل معاجلة القضايا اإلقليمية من خالل 
ر ينبغي تنفيذ مشـاريع رصـد األرض، الـيت تـؤثر علـى تغيُّـ       عرب عن رأي مفاده أنهوأُ  -٥٨

ع يف إطـار الـدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف يف       قِّـ املناخ، وفقا التفاق باريس الـذي وُ 
الـذي  ، و٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب   ١٢اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف 

  .يف نيويورك ٢٠١٦يسان/أبريل ن ٢٢فتح باب التوقيع عليه يف سُي
ــود عــن رأي     -٥٩ ــاده أنَّوأعــرب بعــض الوف ــة   مف ــة الفضــاء األوروبي ــة وكال ــريخ  وبعث امل

ExoMars 2016    وهي مشروع مشترك بني وكالة الفضاء األوروبية ووكالـة الفضـاء االحتاديـة ،
روبية وبعثتها مـع  الً للتعاون الدويل الناجح. فقد برهنت وكالة الفضاء األوامثيعدان الروسية، 

وكالة الفضاء الروسية على االستعداد لتفهم دوافع ومصاحل مجيع الشركاء ومراعاهتا من أجـل  
  .ضمان التكافل وتعزيز الشراكات الطويلة األجل، وهو أمر حاسم يف إجناح التعاون الدويل

ن مـن  كِّـ مي التعاون الدويل يف املشـاريع الفضـائية املشـتركة    مفاده أنَّعرب عن رأي وأُ  -٦٠
لتكنولوجيـا وتطبيقاهتـا   التـرويج ل عـزز نقـل املعـارف و   يعلـى الصـعيد الـوطين و    القـدرات تطوير 

  .ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية
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ــدويل يف جمــال الفضــاء ينبغــي أن يســتند إىل      وأُ  -٦١ ــاون ال ــاده أنَّ التع عــرب عــن رأي مف
ية الشاملة للجميع، ممَّا من شـأنه أن ميكِّـن مجيـع    مفاهيم املساواة وحتقيق املنافع املشتركة والتنم

الدول، بصرف النظر عن مستوى تطورهـا االقتصـادي، مـن االسـتفادة مـن املنـافع املتأتِّيـة مـن         
  .استخدام التطبيقات الفضائية

عرب عن رأي مفاده أنـه تبـيَّن مـن املمارسـة العمليـة أنَّ آليـات التعـاون الـدويل يف         وأُ  -٦٢
تعزيز مبدأ سيادة القانون يف الفضاء اخلارجي أمران يكمل أحدمها اآلخر حبكـم  جمال الفضاء و

طبيعتــهما؛ فالتعــاون الــدويل وســيلة مهمــة للنــهوض بســيادة القــانون يف الفضــاء اخلــارجي، يف   
  .حني يوفِّر مبدأ سيادة القانون ضمانةً مؤسسيةً فعَّالة للتعاون الدويل

استعراض آليات التعـاون يف جمـال األنشـطة الفضـائية      واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنَّ  -٦٣
ــدولَ علــى فهــم خمتلــف نُ  ســيظ ــل يســاعد ال ج التعــاون يف األنشــطة الفضــائية، وسيســهم يف   ُه

مواصلة تعزيز التعاون الدويل يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض       
، وهي، وفقـاً خلطـة عملـها،    ٢٠١٧أنَّ سنة وذكَّرت اللجنة جمدَّداً، يف هذا الصدد، ب. السلمية

ا يف هذا البند من جدول األعمال، ستصادف الذكرى السنوية اخلمسـني  خالهلآخر سنة ُينظر 
ــادئ املنظِّ  ــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء     العتمــاد معاهــدة املب ــدول يف مي مــة ألنشــطة ال

  .اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
  
 


