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 فضاء اخلارجيجلنة استخدام ال
 يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة السادسة واخلمسون
    ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ -آذار/مارس  ٢٧فيينا، 

جي واستخدامه التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلار -سادساً 
  األغراض السلمية يف
ــة     -١ ــة العام ــرار اجلمعي ــالً بق ــة   ، ٧١/٩٠عم ــة الفرعي ــد نظــرت اللجن ــن جــدول   ٧يف البن م

األعمـال، املعنـون "التشـريعات الوطنيـة ذات الصــلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واســتخدامه يف        
 األغراض السلمية"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

من جدول األعمال. كما  ٧البند  يف إطار كلمةوألقى ممثلو فييت نام واملكسيك واليابان  -٢
 تتعلق ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.  كلمةألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى 

 على اللجنة الفرعية: الوثيقتان التاليتان معروضتنيوكانت  -٣

ورقة اجتماع تتضمن معلومات مقدمة من تايلند وتركيا عن تشـريعاما الوطنيـة    (أ) 
 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.13اء (بشأن الفض

ورقة اجتماع تتضمن معلومات مقدمة من اليونان عن تعزيـز التشـريعات الوطنيـة     (ب) 
 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.18بشأن الفضاء (

 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٤

"تعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف اللـوائح التنظيميـة للقطـاع العـام: حملـة عامـة        (أ) 
عن تطورات القوانني والسياسات الفضائية التجارية للواليات املتحـدة"، قدمـه ممثـل الواليـات     

 املتحدة األمريكية؛

 مه ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛"النهج التنظيمي يف اإلمارات العربية املتحدة"، قد (ب) 

 مه ممثل اليابان.ر أطرها القانونية"، قد"احلالة الراهنة للسياسة الفضائية اليابانية وتطو (ج) 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.13
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.18
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والحظت اللجنة الفرعية ما تضطلع به الدول األعضاء من أنشطة خمتلفة من أجل مراجعة  -٥
وكذلك من أجل إصـالح   أو صوغها، الوطنية أو تدعيمها أو تطويرهاالفضائية قوانينها وسياساا 

تلـك  أنَّ  أنشطتها الفضائية الوطنية أو حوكمتها. ويف هذا الصـدد، الحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً     
تنظــيم الوكــاالت الفضــائية إعــادة نشــطة ــدف إىل حتســني إدارة وتنظــيم األنشــطة الفضــائية؛ و األ

ــة يف      ــة وغــري احلكومي ــادة القــدرة التنافســية للمنظمــات احلكومي ــة؛ وزي الفضــائية؛  أنشــطتهاالوطني
وتوسيع مشاركة األكادمييني يف صوغ السياسات؛ وحتسني سبل التصدي للتحديات اليت يطرحهـا  

ــة الفضــائية؛ و     تطــور ا ــإدارة البيئ ــذ  ألنشــطة الفضــائية؛ وال ســيما التحــديات املتصــلة ب حتســني تنفي
 االلتزامات الدولية.

وأكَّدت اللجنة الفرعية جمـدداً أنَّ مـن املهـم أن يؤخـذ يف االعتبـار ازديـاد حجـم األنشـطة          -٦
لتنظيميــة الوطنيــة التجاريــة وأنشــطة القطــاع اخلــاص يف الفضــاء اخلــارجي يف ســياق تطــوير األطــر ا 

املتعلقة بالفضاء، وخصوصاً بشأن مسؤوليات الدول فيمـا يتعلـق بتـرخيص ومراقبـة الكيانـات غـري       
 ومية القائمة باألنشطة الفضائية.احلك

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ عمليات تطوير السياسات الفضائية الوطنية وإعـادة تشـكيلها    -٧
الوطنيـة اخلاصـة بالفضـاء ـدف بصـورة متزايـدة إىل معاجلـة         وتنفيذها من خالل اللـوائح التنظيميـة  

 املسائل اليت يطرحها تزايد عدد الكيانات غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة فضائية.

تطـور  الالتحديث املستمر للقانون الوطين أمر ضروري ملواكبـة  أنَّ  عن رأي مفاده أُعربو -٨
 ر.وك التطاألنشطة الفضائية نظرا لسرعة ذلاملستجد يف 

واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ املناقشـات الـدائرة يف إطـار هـذا البنـد مهمـة، وأـا متكِّـن          -٩
الدول من فهم األطر التنظيمية الوطنية القائمة وتبادل اخلربات بشـأن املمارسـات الوطنيـة، وتبـادل     

 املعلومات عن األطر القانونية الوطنية.

عيــة علــى أمهيــة مواصــلة التبــادل املنــتظم للمعلومــات عــن التطــورات   واتفقــت اللجنــة الفر -١٠
املســتجدة يف جمــال األطــر التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء. ويف هــذا الصــدد، شــجعت اللجنــة    
الفرعية الدول األعضاء على مواصلة تزويـد األمانـة بنصـوص قوانينـها ولوائحهـا التنظيميـة الوطنيـة        

وتقدمي معلومات حمدثة ومسامهات إلدراجها يف العرض املخططي اإلمجايل لألطر املتعلقة بالفضاء، 
 التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية.

  
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -اًثامن 

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها
من جدول األعمال  ٩يف البند  نظرت اللجنة الفرعية ،٧١/٩٠عمالً بقرار اجلمعية العامة  -١١

ــة يف الفضــاء اخلــارجي       ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النووي ــون "اســتعراض املب املعن
 وإمكانية تنقيحها"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

ريــة) وفرنســا البوليفا-زويال (مجهوريــة ممثِّلــو إندونيســيا وفــن ٩يف إطــار البنــد  وألقــى كلمــة -١٢
 والواليات املتحدة. كما تكلَّم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.  
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واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة أنَّ إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة   -١٣
)، الـذي اعتمدتـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف       A/AC.105/934النووية يف الفضاء اخلـارجي ( 

 ٢٠٠٩، وأقرته اللجنـة يف دورـا الثانيـة واخلمسـني، عـام      ٢٠٠٩دورا السادسة واألربعني، عام 
يف التعـاون الـدويل فيمـا يتعلـق بضـمان مأمونيـة اسـتخدام         كـبري أيضاً، قـد أفضـى إىل إحـراز تقـدم     

 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، كما يسر تطوير القانون الدويل للفضاء.  مصادر

لفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية ا أنَّوالحظت اللجنة الفرعية القانونية  -١٤
قــد أجنــز بنجــاح خطــة عملــه املتعــددة   يف الفضــاء اخلــارجي التــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة 

 ارتيـاح ب)، والحظـت  ٩، املرفق الثـاين، الفقـرة   A/AC.105/1065( ٢٠١٧-٢٠١٤لسنوات للفترة ا
عمـل جديـدة متعـددة السـنوات للفريـق العامـل        قـد أقـرت خطـة   اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أنَّ 

 ).٩، واملرفق الثاين، الفقرة ٢٣٧، الفقرة A/AC.105/1138( ٢٠٢١-٢٠١٧للفترة 

منـها   اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، حرصـاً   بأنَّ وأحاطت اللجنة الفرعية القانونية علماً -١٥
على تشجيع تبـادل أفضـل املمارسـات والوفـاء بااللتزامـات الوطنيـة بشـأن األمـان، اتفقـت علـى           

الـواردة يف إطـار األمـان ويف تلبيـة القصـد مـن        اإلرشـادات أمهية مواصلة تبادل اخلربات يف تنفيـذ  
جمـال   املبادئ، وكذلك أمهية دخول الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة ذات اخلـربة يف  

م يف مصادر القدرة النووية يف مناقشات حول أوجـه التقـد   إرسال البعثات الفضائية اليت تستخدم
نطــاق املبــادئ ومضــموا الــتقين (انظــر  ومــا لــديها مــن إمكانــات لتوســيعاملعــارف واملمارســات 

 ).٢٢٧ ، الفقرةA/AC.105/1138الوثيقة 

 ورأت بعض الوفود أنه ينبغي مراجعة املبادئ دف وضع معايري دولية ملزمة. -١٦

التنقـيح متـوخى يف هـذه    أنَّ  ورأت بعض الوفود ضرورة تنقـيح املبـادئ يف ضـوء مـا يلـي: (أ)      -١٧
التطورات، مثل الدسر األيوين أو الكهربائي والدسر النووي املباشر، وغري ذلك من أنَّ  (ب)واملبادئ؛ 

 طر املرجعية للحماية من اإلشعاع.(ج) تطور األوالتطورات التكنولوجية، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار؛ 

ه ة الـيت بـذهلا الفريـق العامـل يف إطـار خطـة عملـ       عن رأي مفاده أنَّ اجلهود املركَّز أُعربو -١٨
لتزويـد الـدول األعضـاء واملنظمـات      وكافيـاً  شـامالً  املكتملة أوضحت أنَّ إطار األمان يوفر أساسـاً 

احلكومية الدولية املعنية بالفضاء بإرشادات تساعدها علـى تطـوير وتشـغيل تطبيقاـا الفضـائية الـيت       
 تستخدم مصادر القدرة النووية بصورة آمنة.  

أنَّ من الضروري إجـراء دراسـة معمقـة السـتخدام     عن رأي مفاده بعض الوفود  وأعرب -١٩
املنصــات الســاتلية املــزودة مبصــادر قــدرة نوويــة، وإجــراء حتليــل للممارســات واللــوائح التنظيميــة  
املتعلقة بذلك. ورأت تلـك الوفـود أيضـاً أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للمسـائل القانونيـة            

صات يف املـدارات األرضـية، مبـا فيهـا املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض،         املرتبطة باستخدام تلك املن
عــودة مصــادر القــدرة النوويــة إىل الغــالف اجلــوي لــألرض بصــورة عرضــية،     التنظــراً الحتمــا

البشــرية والبيئــة واحملــيط احليــوي ممــا قــد يعــرض ، املبلَّــغ عنــها صــطداماتاالو وحــوادث األعطــال
 لألرض ملخاطر جسيمة.  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/934
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1065
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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أنــه ال ينبغــي الســماح باســتخدام مصــادر القــدرة  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  ربوأعــ -٢٠
دام الفضـاء وبعـد النظـر يف اسـتخ    أعمـاق  النووية يف الفضاء اخلارجي إالَّ يف حال إيفـاد بعثـات إىل   

 مصادر القدرة األخرى ورفضها.

صـادر قـدرة   أنه ينبغي إجراء حبوث من أجـل إجيـاد م   عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب -٢١
 بديلة تغين عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي. 

عن رأي مفاده أنَّ استعمال التطبيقات اليت تستخدم مصادر القدرة النووية ينبغـي   أُعربو -٢٢
أن يكــون متوافقــاً مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة ومعاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا 

 بالفضاء اخلارجي.  املتعلقة

 عن رأي مفاده أنَّ رصد فعالية تنفيذ إطار األمان أمر مهم.  أُعربو -٢٣
   
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف  -تاسعاً 

  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
مــن جــدول   ١٠يف البنــد نظــرت اللجنــة الفرعيــة   ، ٧١/٩٠قــرار اجلمعيــة العامــة   عمــالً ب -٢٤

األعمال، املعنون "تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطـام  
 للمناقشة.الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان"، كموضوع/بند منفرد 

 وأملانيــا  مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو االحتــاد الروســي       ١٠يف إطــار البنــد   ألقــى كلمــة  و -٢٥
واليابـان.   واملكسـيك  وفييـت نـام  ) البوليفاريـة -وفرتويال (مجهوريـة  وبلجيكا وباكستان إندونيسياو

وأثناء التبـادل العـام   ل األرجنتني كلمة نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي. وألقى ممثِّ
 لو دول أعضاء أخرى.ثِّلآلراء، تكلَّم بشأن هذا البند أيضاً مم

، للمبـادئ  ٦٢/٢١٧والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ إقرار اجلمعية العامة، يف قرارهـا   -٢٦
التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  

ية كـان خطـوة مهمـة يف سـبيل تزويـد مجيـع األمـم املرتـادة للفضـاء بإرشـادات حـول كيفيـة             السلم
 ختفيف مشكلة احلطام الفضائي.

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ تـدابري لتخفيـف احلطـام الفضـائي         -٢٧
لجنـة و/أو املبـادئ التوجيهيـة    تتسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الـيت وضـعتها ال  

لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام    
الفضائي، وأنَّ دوالً أخرى قد وضعت معايري خاصة ا لتخفيف احلطام الفضـائي تسـتند إىل تلـك    

 املبادئ التوجيهية. 

بعض الدول تستخدم املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام     أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً -٢٨
الفضــائي، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفضــائي، ومعيــار املنظمــة    

(الــنظم الفضــائية: متطلبــات ختفيــف احلطــام الفضــائي)،   ٢٠١١:٢٤١١٣الدوليــة للتوحيــد القياســي 
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("محاية بيئة املدار السـاتلي الثابـت بالنسـبة لـألرض") الصـادرة عـن االحتـاد         ITU-R S.1003والتوصية 
 الدويل لالتصاالت كمراجع يف أطرها اخلاصة بالتنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية.

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تدابري إلدراج املبـادئ التوجيهيـة    -٢٩
 رف ا دوليا بشأن احلطام الفضائي يف األحكام ذات الصلة يف تشريعاا الوطنية.واملعايري املعت

والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ بعـض الـدول قـد دعمـت آلياـا الوطنيـة الـيت تـنظم ختفيـف             -٣٠
احلطــام الفضــائي بتعــيني ســلطات إشــراف حكوميــة، وبإشــراك املؤسســات األكادمييــة والصــناعة،    

 يعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأن.وبوضع قواعد تشر

ــاح أ    -٣١ ــايري الــيت اعتمــدا الــدول       نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتي اخلالصــة الوافيــة للمع
 وتشـيكيا مببـادرة مـن أملانيـا     واليت كانت قد وضـعت واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضائي، 

علــى جمموعــة شــاملة ومنظمــة مــن  العاالطِّــتمني مــن ن مجيــع أصــحاب املصــلحة املهــوكنــدا، متكِّــ
الصكوك والتدابري القائمة بشأن ختفيف احلطام الفضائي. ويف هذا السياق، أعربت اللجنـة الفرعيـة   

صة هلا على اإلنترنت.عن تقديرها لألمانة لنشرها للخالصة يف صفحة شبكية خمص 

ي استعراض وحتديث املبادئ التوجيهيـة  أنَّ من الضرور عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب -٣٢
لتخفيف احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـع            
مراعاة املمارسات احلاليـة للـدول واملنظمـات الدوليـة ذات اخلـربة يف هـذا اـال، واملبـادئ التوجيهيـة          

البعيـد الـيت وضـعها الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة         بشأن استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد    
 .  ٢٨و ٢١و ١٣يد، وخباصة املبادئ التوجيهية أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع

عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تزيد تفاعلها مع اللجنة الفرعية العلمية  أُعربو -٣٣
لزِمة ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة باحلطـام الفضـائي،      ية موالتقنية، دف التشجيع على وضع معايري دول

إحــدى املســؤوليات الرئيســية لألمــم املتحــدة يف اــال القــانوين هــي تعزيــز التطــور   أنَّ  مــع مراعــاة
 التدرجيي للقانون الدويل وتنظيمه، يف هذه احلالة، فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي. 

مـع توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني       شـياً امت ،أنـه  عـن رأي مفـاده   الوفـود بعض  وأعرب -٣٤
أن تتضـمن املبـادئ التوجيهيـة     ينبغـي املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي،  

ا بشأن نشر املعلومات عن التـدابري التقنيـة والقانونيـة    لتخفيف احلطام الفضائي مبدأ توجيهياملنقَّحة 
نـه  بعثـات الفضـائية احلاليـة والسـابقة ومنـع تكو     م الفضـائي النـاتج عـن ال   الوطنية للكشف عن احلطا

 ه.من تخفيفالو مدارهوإخراجه من منه  دواحل

من املهم إرساء تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء        نَّعن رأي مفاده أ أُعربو -٣٥
اخلــارجي يف ضــوء االســتخدام املتزايــد للفضــاء اخلــارجي مــن جانــب اهليئــات احلكوميــة وغــري          

ــة، مــع مراعــاة  ــى   أنَّ  احلكومي ــؤثر عل اســتدامة اســتخدام الفضــاء   احلطــام الفضــائي مــن شــأنه أن ي
الفضاء اخلارجي، كمـا أنـه ميكـن أن حيـد مـن فعاليـة نشـر         على أنشطة ل خطراًيشكِّأن و اخلارجي

 لقة بالفضاء اخلارجي واستخدامها.القدرات املتع

الدول املسؤولة إىل حـد بعيـد عـن تكـون احلطـام       أنَّ عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب -٣٦
ا لـديها مـن   الفضائي ينبغي أن تكون األكثر مشاركة يف أنشطة إزالة احلطام الفضائي، وأن تتـيح مـ  
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خربات علمية وقانونية للبلدان ذات املستويات املنخفضة من التنمية الفضائية وذلك لضـمان تنفيـذ   
 التدابري الالزمة فيما يتعلق بتصميم املركبات الفضائية والتخلص منها عند انتهاء عمرها التشغيلي.  

بغـي أالَّ تعامـل علـى حنـو     أنَّ مسألة احلطام الفضـائي ين وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٣٧
حيد مـن إمكانيـة الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي أو يضـعف مـن تطـور القـدرات الفضـائية لـدى أقـل             
البلدان منوا أو البلدان الناميـة، وأنَّ مـن الضـروري أن يؤخـذ يف االعتبـار مبـدأ تناسـب املسـؤولية عـن          

 ة احلطام الفضائي.إزال

على الدول، لدى معاجلة مسائل احلطام الفضائي، أن تتصـرف   عن رأي مفاده أنَّ أُعربو -٣٨
 مسؤولياا يف هذا الشأن مشتركة، ولكنها متباينة، وتبعاً لقدرات كل منها.أنَّ  بناًء على

توسيع نطـاق هـذا البنـد مـن جـدول       أنَّ من الضروريوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٣٩
تعلقة باحلطام الفضائي وإزالته، مثل الوالية القضـائية الـيت ختضـع هلـا     األعمال ليتناول املسائل القانونية امل

لتعريـف  ا، والوضـع القـانوين لشـظايا احلطـام الفضـائي، وا     فضـائي  األجسام الفضائية اليت سـتعترب حطامـاً  
 القانوين للحطام الفضائي.

ا ملعاجلة املسائل ا دوليقانوني عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تضع إطاراً أُعربو -٤٠
القانونيــة املتعلقــة باإلزالــة النشــيطة للحطــام، وميكنــها أن تبــدأ بوضــع قائمــة باألســئلة ذات الصــلة،  

 ومنها ما يلي:  

 هل تتخلى الدولة املطلقة عن حقوقها يف ملكية اجلسم الفضائي الذي تعتـربه حطامـاً   (أ) 
فضائي؟عن التخلص منه على حنو غري صحيحأضرار تنجم  ا، مع اإلبقاء على املسؤولية عن أي 

 هل ميكن للجهات الفاعلـة املعنيـة بالفضـاء اسـتخدام األجسـام الـيت تعتـرب حطامـاً         (ب) 
؟ا حسبما يتراءى هلافضائي  

  ؟كيف ميكن ضمان محاية التكنولوجيا (ج) 

افيـة لتحديـد   ما الذي يتعني القيـام بـه يف احلـاالت الـيت ال تكـون فيهـا البيانـات ك        (د) 
 ؟ملكية اجلسم الفضائي

أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تواصـل تطـوير اإلطـار        وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده    -٤١
القانوين الدويل بوضع مبادئ للتبعة واملسؤولية فيما يتعلق باحلطام الفضـائي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب     

لفضائي أو عواقب األضـرار النامجـة عـن احلطـام     القانونية للمسائل املتعلقة باحلد من تكون احلطام ا
 للتعامل مع الوضع احلايل.  أةمهياآلليات القانونية الدولية القائمة غري  نَّالفضائي، حيث إ

فيما يتعلـق باحلطـام الفضـائي، ينبغـي االستعاضـة عـن مفهـوم         ،عن رأي مفاده أنه أُعربو -٤٢
، وأنه ياإىل املعايري املقبولة دول "اخلطأ" املستخدم يف اتفاقية املسؤولية مبفهوم أكثر موضوعية استناداً

ا يف إطار هذا البند من جدول األعمال أو يف إطار البند ميكن مناقشة هذه املصطلحات القانونية إم
 تعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.ق حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املاملتعل
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عن رأي مفاده أنه ينبغي تنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي بفعالية، بغض  أُعربو -٤٣
النظر عن حجم األجسام الفضائية وتشكيالا، وأنه ينبغي إيالء عناية خاصـة ملـا متثلـه التشـكيالت     

 انية الوصول إىل الفضاء اخلارجي.الضخمة من ديد حمتمل إلمكالساتلية 

مــن املهــم التخفيــف مــن آثــار عــودة احلطــام الفضــائي إىل     أنَّ عــن رأي مفــاده أُعــربو -٤٤
مــن األثــر الضــار لــذلك علــى األرض وســكاا إىل أدىن حــد الغــالف اجلــوي لــألرض، والتقليــل 

 وعلى النظم اإليكولوجية.  

إنشــاء مركــز موحــد للمعلومــات عــن رصــد الفضــاء    أنــه ميكــنرأي مفــاده عــن  أُعــربو -٤٥
 القريب من األرض حتت رعاية األمم املتحدة.  

واتفقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة    -٤٦
الصـة الوافيـة ملعـايري ختفيـف     اليت تتمتع بصفة مراقب دائم لـدى اللجنـة إىل مواصـلة املسـامهة يف اخل    

احلطام الفضائي اليت اعتمـدا الـدول واملنظمـات الدوليـة، بتقـدمي معلومـات عـن أي تشـريعات أو         
معايري تعتمد بشأن ختفيف احلطام الفضائي أو حتديث تلك املعلومات، وذلـك باسـتخدام النمـوذج    

لى دعوة مجيع الدول األعضاء األخرى يف املخصص لذلك الغرض. واتفقت اللجنة الفرعية أيضاً ع
األمم املتحدة إىل املسامهة يف تلك اخلالصة الوافية، وشجعت الـدول الـيت لـديها لـوائح تنظيميـة أو      

 معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها.
  

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً  -اًعاشر 
  بالفضاء اخلارجي املعنية

ــة العامــة   -٤٧ ــة  ، ٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعي ــة الفرعي ــد نظــرت اللجن مــن جــدول  ١١يف البن
األعمال، املعنـون "تبـادل عـام للمعلومـات بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة             

 بالفضاء اخلارجي"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة. 

-زويال (مجهوريـة  مـن جـدول األعمـال ممثلـو بلجيكـا وفـن       ١١إطار البنـد   يف وألقى كلمة -٤٨
 البوليفارية) واليابان. كما تكلَّم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرى.

ثـة  دوعرضت على اللجنة الفرعية ورقة اجتمـاع عنواـا "معلومـات عـن خالصـة وافيـة حم       -٤٩
اعتمدا الـدول واملنظمـات الدوليـة بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً           لآلليات اليت 

 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.21املعنية بالفضاء اخلارجي" (

ــة الفرعيــة  -٥٠ ــة لآلليــات الــيت  خالصــة حمدأنَّ  والحظــت اللجن اعتمــدا الــدول واملنظمــات  ث
الدوليــة بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة بالفضــاء اخلــارجي، تتضــمن مــواد 

للجنـة الفرعيـة علـى صـفحة     السادسـة واخلمسـني   مة من النمسا، قد أتيحت يف الـدورة  إضافية مقد
إطـار  خـرى ذات الصـلة يف   شبكية خاصة مبكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، إىل جانـب الوثـائق األ     

 هذا البند من جدول األعمال.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.21
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٥١- بــت اللجنــة الفرعيــة باخلالصــة الوافيــة باعتبارهــا إســهاماً ورح يف تيســري تبــادل اآلراء  مــاًقي
عت الدول األعضـاء  . وشجوتشاطر املعلومات بشأن تنفيذ صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً

أن تتبـادل  ى مية الدولية اليت تتمتع مبركز مراقـب دائـم لـدى اللجنـة علـ     يف اللجنة واملنظمات احلكو
املتعلقـة بالفضـاء    املعلومات بشأن ممارسـاا فيمـا يتعلـق بصـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً         

 اخلارجي، وعلى أن توايف األمانة بردودها بغرض حتديث اخلالصة الوافية. 

 ر اهلام الذي أدتـه صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـاً       والحظت اللجنة الفرعية الدو -٥٢
ذات الصـــلة باألنشـــطة الفضـــائية يف اســـتكمال ودعـــم معاهـــدات األمـــم املتحـــدة بشـــأن الفضـــاء  

واملمارسات املتعلقـة ـا ألـا     اخلارجي، وأشارت إىل أمهية حتسني فهم النصوص غري امللزمة قانوناً
 ستخدام اآلمن واملستدام للفضاء اخلارجي.ا لضمان االهام توفر أساساً

مــن الــدول يعتمــد بصــورة متزايــدة علــى   عــدداً أنَّ وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده  -٥٣
 زت نفسـها نظـراً  هذه املمارسة عـز  فيما يتعلق باألنشطة الفضائية، وأنَّ االتفاقات غري امللزمة قانوناً

ال ميكن معاجلتها بشكل مرض يف اإلطـار املؤسسـي    من الشواغل املوضوعية اليتكبري لوجود عدد 
احلايل وال ميكن تسويتها، على األقل يف األجل القريب، مبقتضى القواعد امللزمة. ورأى ذلك الوفد 

لـزم يف  تتـيح معاجلـة طائفـة واسـعة مـن الشـواغل التنظيميـة وت        االتفاقات غري امللزمة قانونـاً  نَّأ أيضاً
ع علـى اسـتخدام هـذه الصـكوك     املشـاركة بالتصـرف بـروح املسـؤولية، وشـج     الوقت نفسه الدول 

 اليت ميكن أن تساعد أيضاً يف تشكيل النظام القانوين يف املستقبل.

أنشـطة الفضـاء    باسـتدامة بعض الوفود على اجلهود الـيت يبـذهلا الفريـق العامـل املعـين       وأثىن -٥٤
ــة الفرعيــ   ــابع للجن ــة، برئاســة بيتــر مــارتينيز (جنــوب   اخلــارجي يف األمــد البعيــد الت ــة والتقني ة العلمي

اللجنــة الفرعيـة القانونيــة ينبغـي أن تتــابع أعمـال الفريــق مـن الناحيــة القانونيــة،     أنَّ  أفريقيـا)، ورأت 
وسـالمة جلميـع اجلهـات     وذلك من أجل املسـامهة اجلماعيـة يف جعـل األنشـطة الفضـائية أكثـر أمنـاً       

ن مجيــع البلــدان مــن االنتفــاع مبــوارد الفضــاء   نفســه، ضــمان متكُّــ الفاعلــة يف الفضــاء، ويف الوقــت  
 .على حنو متكافئاخلارجي الطبيعية احملدودة 

حلقة عمل األمم املتحدة بشأن قانون الفضـاء املعنونـة "إسـهام    أنَّ  عن رأي مفاده أُعربو -٥٥
عشـرين"، املعقـودة   قانون الفضاء والسياسة الفضائية يف حوكمة وأمن الفضاء يف القـرن احلـادي وال  

بالتعـاون   نظمها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي  ، واليت٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٨إىل  ٥يف فيينا من 
مع مكتـب شـؤون نـزع السـالح وشـارك يف رعايتـها معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح             

انــب مجيــع جو ومؤسســة العــامل اآلمــن، بينــت ضــرورة معاجلــة قــانون الفضــاء بأســلوب شــامل وأنَّ
ال غىن عنـه السـتدامة أنشـطة     لقانون الفضاء بوصفه إطاراً عميقاً سالمة وأمن الفضاء تتطلب فهماً
 الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

تدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي تسـهم    أنَّ عن رأي مفاده أُعربو -٥٦
 العمليات الفضائية وأمـن الـنظم الفضـائية، وأنَّ    انوأميف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي، 

اجلهــود املشــتركة الــيت تبــذهلا اللجنتــان األوىل والرابعــة التابعتــان للجمعيــة العامــة يف هــذا الصــدد  
 جديرة بالترحيب.
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