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*1902410*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
      مشروع التقرير    

  واستخدامه الفضاء اخلارجي استكشاف بالتشريعات الوطنية املتصلة   -ًاسادس  
    األغراض السلميةيف 
ــة   -١ ــام ــة الع ــد ، ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعي ــة يف البن ــة الفرعي من جــدول  ٧نظرت اللجن

اســـتخدامه يف الفضـــاء اخلارجي واســـتكشـــاف بالتشـــريعات الوطنية املتصـــلة األعمال، املعنون "
  دول أعماهلا."، كبند منتظم يف جاألغراض السلمية

ن  -٢ يا و ٧د وتكلَّم يف إطار الب جدول األعمال ممثلو أرمين ية أمن  يا واإلمارات العرب ــــــترال س
شيلي وفنلندا واملكسيك واهلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة واليابان. سيا و  املتحدة وإندوني

  أعضاء أخرى.ممثِّلو دول بشأن هذا البند  تكلموأثناء التبادل العام لآلراء، 
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣

  لة اليابان؛ثِّمته ممدَّ"تشريعات الفضاء يف اليابان"، ق  أ)(  
حة   (ب)   حدة: مل ية املت ثة عن اإلطار التنظيمي الوطين لإلمارات العرب حمد مات  "معلو

 ؛بية املتحدةلة اإلمارات العرثِّمته ممدَّعامة عن تنظيم تسجيل األجسام الفضائية"، ق

"معلومـــات حمـــدثـــة عن اإلطـــار التنظيمي الوطين لإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة:   (ج)  
  .لة اإلمارات العربية املتحدةثِّمته ممدَّعامة عن تنظيم الرحالت الفضائية املأهولة"، ق ملحة
ل يف املتمثؤخذ يف احلســبان االجتاه الناشــئ يوأكدت اللجنة الفرعية جمدَّدًا أنَّ من املهم أن   -٤

من  ،أن تكفل الدوليف هذا الشـــأن يلزم  ، وأنهقيام كيانات غري حكومية بأنشـــطة فضـــاء خارجي
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ألحكام معاهدات األمم املتحدة تلك الكيانات امتثال أنشــــــطة  ،خالل أطرها القانونية الوطنية
  .ةنشطتلك األضمان أمان وأمن من أجل املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

من  هاالفرعية أنَّ عمليات تطوير الســــياســــات الفضــــائية الوطنية وتنفيذوالحظت اللجنة   -٥
خالل اللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصــة بالفضــاء هتدف بصــورة متزايدة إىل معاجلة املســائل الناشــئة 

  .عن تزايد عدد الكيانات غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة فضائية
ة بيئة الفضــاء اخلارجي وأماهنا واســتقرارها من اســتدامضــمان ورئي أن حتقيق التوازن بني   -٦

ــــــرة األعمال احلرة من جهة أخرى أمر بالغ األمهية لنمو  لصــــــناعات اجهة ودعم االبتكار ومباش
  .يف املستقبل الفضائية

وأشارت اللجنة الفرعية إىل ما تضطلع به الدول األعضاء من أنشطة خمتلفة من أجل مراجعة   -٧
ضائية الوطنية أو تدعيمها أو تطويرها أو صوغها، وكذلك من أجل إصالح أو قوانينها وسياساهتا الف

وأشارت اللجنة الفرعية أيضًا إىل أنَّ تلك األنشطة هتدف  ترسيخ حوكمة أنشطتها الفضائية الوطنية.
وزيادة القدرة  وإعادة تنظيم وكاالت الفضــاء الوطنية؛ إىل حتســني إدارة وتنظيم األنشــطة الفضــائية؛

األوســـاط وتوســـيع مشـــاركة  فســـية للمنظمات احلكومية وغري احلكومية يف أنشـــطتها الفضـــائية؛التنا
وحتســـني تدابري التصـــدي للتحديات اليت يطرحها تطور األنشـــطة  يف صـــوغ الســـياســـات؛ ةاألكادميي

  .تنفيذ االلتزامات الدوليةحتسني و الفضائية؛ وال سيما التحديات املتصلة بإدارة بيئة الفضاء؛
ورئي أنه ينبغي للدول، عند صــــــوغ قوانينها الوطنية املعنية بالفضــــــاء، أن تراعي األطر   -٨

التنظيمية الدولية، مبا يشــمل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضــاء اخلارجي، ودســتور 
ة، مبا االحتاد الدويل لالتصــاالت واتفاقيته ولوائح الراديو اليت أصــدرها، وبعض الصــكوك غري امللزم

يف ذلك املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي الصــادرة عن جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي 
  .يف األغراض السلمية، وذلك من أجل ضمان أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها

، من جدول األعمال البندهذا واتَّفقت اللجنة الفرعية على أمهية املناقشات الدائرة يف إطار   -٩
إذ إنَّها متكِّن الدول من اكتساب فهم لألطر التنظيمية الوطنية القائمة ومن تقاسم التجارب املتعلقة 

  .باملمارسات الوطنية وتبادل املعلومات عن األطر القانونية الوطنية
بادل املنتظم للمعلومات عن التطورات   -١٠ لة الت ية على أمهية مواصــــــ واتَّفقت اللجنة الفرع

ويف هذا الصــــدد، شــــجَّعت اللجنة  يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضــــاء.املســــتجدَّة 
الفرعية الدول األعضـــاء على مواصـــلة تزويد األمانة بنصـــوص قوانينها ولوائحها التنظيمية الوطنية 

 اإلمجايل خططياملاملتعلقة بالفضــاء، وعلى تقدمي معلومات حمدَّثة ومســامهات إلدراجها يف العرض 
  .لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -سابعًا  

ــ  -١١ ــام ــة الع ــ٧٣/٩١ة عمًال بقرار اجلمعي ــة يف البن ــة الفرعي من جــدول  ٨د ، نظرت اللجن
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا" األعمال، املعنون
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من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وإسبانيا وإسرائيل وأملانيا  ٨وتكلَّم يف إطار البند   -١٢
واإلمارات العربية املتحدة وجنوب أفريقيا وشـــيلي والصـــني وفرنســـا وفنلندا واملكســـيك والنمســـا 

كوستاريكا نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي  واهلند واليابان واليونان. وأدلت بكلمة ممثلة
ــــــلفادور  -وباراغواي والربازيل وبوليفيا (دولة  املتعددة القوميات) واجلمهورية الدومينيكية وس

البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا، كما أدىل بكلمة ممثل مصر نيابة عن -زويال (مجهوريةوشيلي وفن
  تبادل العام لآلراء، تكلَّم بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخرى.والصني. وأثناء ال ٧٧جمموعة الـ

  اللجنة الفرعية ما يلي: على معروضاوكان   -١٣
ــة اجتمــاع تتضــــــمن   (أ)   ــانون الفضــــــــاءورق ــدان ق ــة يف مي ــل الفرص التعليمي  دلي

(A/AC.105/C.2/2004/CRP.9)؛  
ـــتان تتضـــمن معلومات  اجتماعورقة   (ب)   مقدَّمة من اإلمارات العربية املتحدة وباكس

 تدابري ومبادرات متعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون الفضـــــــاءن واليابان عوتونس والنمســـــــا 
(A/AC.105/C.2/2019/CRP.13).  

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية:  -١٤
بناء قدرات اليابان يف جمال قانون الفضــــــاء: التقدُّم املحرز يف اآلونة األخرية"، "  (أ)  

  ؛يابانقدَّمته ممثِّلة ال
"املؤمتر املشــــــترك بني األمم املتحدة وتركيا ومنظمة التعاون الفضــــــائي آلســــــيا   (ب)  

  ؛واملحيط اهلادئ"، قدمه ممثل تركيا
تعزيز املسؤولية يف تنفيذ األنشطة  :"مشروع املشورة القانونية بشأن قانون الفضاء  (ج)  

  .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ن عنالفضائية الوطنية"، قدمه ممثلو
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنَّ أنشــــــطة بناء القدرات والتدريب والتعليم يف جمال قانون   -١٥

الفضاء هلا أمهية فائقة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل املضي ُقُدمًا يف تطوير اجلوانب 
سيما يف البلدان النامية، ويف زيادة املعرفة باإلطار القانوين الذي العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ال 
ــــطة الفضــــائية منه األنش ــــِ ــــطة يف جمال بناء القدرات أن . كما اتفقت على تنفَّذ ض تنفيذ تلك األنش

شـــــجع الدول على التصـــــديق على معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة والتدريب والتعليم ســـــي
مما تنفيذ تلك املعاهدات وإنشــاء مؤســســات وطنية تعىن هبذا املجال، دعم  علىبالفضــاء اخلارجي، و

 زيد من معرفتها به.ســــيالقانون الدويل للفضــــاء وعلى مجيع قطاعات املجتمع املدين إطالع عزز ســــي
  .وُشدِّد على أنَّ للجنة الفرعية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي دورًا هامًّا يف هذا الشأن

حاليًّا  تبذلوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ هناك كيانات حكومية وغري حكومية   -١٦
تشــجيع اجلهود وتشــمل تلك  وإقليمية ودولية لبناء القدرات يف جمال قانون الفضــاء.جهودًا وطنية 

ضاء؛ شأن قانون الف سية ب سية اجلامعات على توفري منائط تدريبية وحلقات درا  وتقدمي زماالت درا
ضاء؛ سات العليا يف جمال قانون الف وتقدمي دعم مايل وتقين للبحوث  ملرحليت التعليم اجلامعي والدرا

وتنظيم  وإعداد دراسات وورقات حبثية وكتب دراسية ومنشورات تتعلق بقانون الفضاء؛ القانونية؛
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ودعم  حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة متخصِّصة أخرى من أجل زيادة فهم قانون الفضاء؛
شباب يف  مسابقات املحاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء؛ ودعم مشاركة االختصاصيني ال

وتوفري فرص تدريبية وفرص أخرى لبناء  االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقانون الفضــــــاء؛
ت ودعم الكيانا اخلربات، وخصــوصــًا من خالل ترتيبات التمرين الداخلي لدى وكاالت الفضــاء؛

قانون الفضــاء، من أجل املســاعدة على تطوير الســياســات واألطر إلعداد دراســات عن  املكرســة
  .التشريعية الوطنية املتعلقة بالفضاء

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضــــاء قدَّمت مســــاعدة مالية لتمكني الطلبة   -١٧
قانون الفضاء، اليت تنظَّم سنويًّا من حضور مسابقة مانفريد الكس للمحاكمات الصورية يف جمال 

  . مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةانعقاد أثناء 
املؤمتر املشترك بني األمم املتحدة واالحتاد الروسي عقد ونوهت اللجنة الفرعية مع التقدير ب  -١٨

أيلول/ســبتمرب  ١٣إىل  ١١بشــأن قانون الفضــاء والســياســات الفضــائية يف موســكو يف الفترة من 
: ســبيل املضــي قدمًا بعد املنتدى الرفيع املســتوى املشــترك بني األمم املتحدة وأملانياعقد ، وب٢٠١٨

تشـــــرين  ١٦إىل  ١٣يف الفترة من  ، أملانيا،يف بون "٢٠٣٠ "الفضـــــاء خطةو ٥٠اليونيســـــبيس+
قانون  ، وأشــــارت إىل أن هذين احلدثني قد أســــهما يف بناء القدرات يف جمال٢٠١٨الثاين/نوفمرب 

مع بني اخلرباء واملمارسـني يف جمال قانون الفضـاء واملمثلني احلكوميني وممثلي من خالل اجل الفضـاء
  . قطاع الصناعة واملجتمع املدين

ورحبت اللجنة الفرعية باملشــــروع اجلديد املتعلق باخلدمات االســــتشــــارية القانونية الذي   -١٩
الســياق، أعربت بعض الوفود عن رغبتها يف دعم ويف هذا  أطلقه مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي.

  . ذلك املشروع اجلديد
شؤون الفضاء اخلارجي القيام بأنشطة حمددة اهلدف   -٢٠ ورأت بعض الوفود أنه ينبغي ملكتب 

تعليم وتدريب يف جمال قانون الفضـــاء والســـياســـة الفضـــائية، ترتكز على أنشـــطة لبناء القدرات و
ام املعلومات الفضــــائية يف إدارة الكوارث واالســــتجابة يف حاالت برنامج األمم املتحدة الســــتخد

  .سبايدر")، بغية إنشاء منصة خاصة ببناء القدرات" برنامج(" الطوارئ
إنشــاء شــكل فرصــة للنظر يف يقد " ٢٠٣٠ء الفضــا"خطة  ورأت بعض الوفود أن وضــع  -٢١

  . الناميةبرامج خاصة ببناء القدرات وإدارة املعارف من أجل البلدان 
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن ينظم املفيد لو متكَّن ورأت بعض الوفود أنه سيكون من   -٢٢

  . نشاطًا تدريبيًا على القانون األساسي للفضاء ملوظفي البعثات الدائمة اليت توجد مقارها يف فيينا
ناء القدرات أن يركز جهوده يف جمال بكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي ملورئي أنَّه ميكن   -٢٣

املسائل املتصلة بتحديد طبيعة املدار الثابت بالنسبة  مثل، على حنو كافعلى املسائل اليت مل ُتناَقش 
سبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت  ستخدامه، وال لألرض وا

  . بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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، لصاحل ُيعىن ببناء القدرات رئي أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ميكنه أن ينظم حدثًاو  -٢٤
هبدف التوعية بشــأن التحديات الناشــئة املتصــلة باالســتخدامات اجلديدة  البلدان النامية خصــوصــًا،

  .واملتنامية للفضاء اجلوي واألنشطة املدارية ودون املدارية
اء وتنفيذ أنشــــــطة فعالة لبناء القدرات يف هذا املجال ورئي أن تعزيز فهم قانون الفضــــــ  -٢٥

يتطلبان بالضرورة معرفة املسائل العلمية والتقنية املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي، ومن مث فإن بناء 
  .أمهية خاصةيف هذا الصدد القدرات الشاملة لعدة قطاعات يكتسي 

باملؤمتر   -٢٦ قدير  ية مع الت قادمونوهت اللجنة الفرع يا  ال حدة وترك املشــــــترك بني األمم املت
الذي ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ املتعلق بقانون الفضاء والسياسات الفضائية، 

 لبحوث العلمية والتقنية لتكنولوجيات الفضـــاءل معهد تركيابالتعاون مع تركيا ويســـتضـــيفه ينظم 

  . ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٦إىل  ٢٣يف اسطنبول يف الفترة من  )توبيتاك(
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي قام بتحديث دليل الفرص   -٢٧

، مع إدراج معلومات عن الزماالت (A/AC.105/C.2/2019/CRP.9) التعليمية يف جمال قانون الفضــاء
ويف هذا  ذا الدليل.واملنح الدراســـية املتاحة، واتفقت على أنَّه ينبغي للمكتب أن يواصـــل حتديث ه

الصـــدد، دعت اللجنة الفرعية الدول األعضـــاء إىل تشـــجيع تقدمي مســـامهات وطنية إلدراجها يف 
  .حتديثات الدليل املقبلة

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تبادر الدول األعضاء يف اللجنة واملراقبون الدائمون لديها إىل   -٢٨
على الصعيد الوطين  ،خلمسني، مبا اختذته أو تعتزم اختاذهإبالغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا التاسعة وا

  .أو اإلقليمي أو الدويل، من إجراءات لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
    

اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف آلراء بشأن للمعلومات واتباُدل عام   -تاسعًا
أخذ عمل اللجنة الفرعية  احلطام الفضائي والتدابري العالجية ذات الصلة، مع

   العلمية والتقنية يف احلسبان
من جــدول  ١٠، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -٢٩

األعمال، املعنون "تبادل عام للمعلومات واآلراء بشــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختفيف 
ذات الصــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلطام الفضــــائي والتدابري العالجية 

  .احلسبان"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة
ــــــي وأملانيا وإيران  ١٠وأدىل بكلمة يف إطار البند   -٣٠ من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروس

يك والنمســا اإلســالمية) وباكســتان والربازيل وشــيلي وفرنســا وفنلندا وكندا واملكســ -(مجهورية 
وأدىل بكلمة ممثِّل مصــــــر نيابة عن جمموعة  واليابان.ونيوزيلندا واهلند وهولندا والواليات املتحدة 

ــــــــــ ــــتاريكا نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي  والصــــني. ٧٧الـ وأدلت بكلمة ممثلة كوس
ــــــلفادور املتعددة القوميات) واجلمه -وباراغواي والربازيل وبوليفيا (دولة  ورية الدومينيكية والس

وتكلم املراقب عن االحتاد األورويب  البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا. -زويال (مجهورية وشيلي وفن
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 تكلَّم بشـــأن هذا البند، أثناء التبادل العام لآلراءو نيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضـــاء فيه.
  .ممثلو دول أعضاء أخرى

على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع معنونة "خالصــــــة وافية للمعايري اليت وكان معروضــــــًا   -٣١
  .)A/AC.105/C.2/2019/CRP.14اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضائي" (

وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد كمية احلطام الفضــــــائي، والحظت أنَّ إقرار   -٣٢
، للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها ٦٢/٢١٧اجلمعية العامة، يف قرارها 

اللجنة كان خطوة مهمَّة يف ســـــبيل تزويد مجيع الدول املرتادة للفضـــــاء بإرشـــــادات حول كيفية 
  . املشكلةهذه ختفيف 

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول تنفِّذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــــائي   -٣٣
تتَّســق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي اليت وضــعتها اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية 

ــــتركة بني  ــــيق املش الوكاالت واملعنية باحلطام لتخفيف احلطام الفضــــائي الصــــادرة عن جلنة التنس
شتركة)، و سيق امل ضائي (جلنة التن سأو /الف  ISO 24113:2011ي معيار املنظمة الدولية للتوحيد القيا

(محاية بيئة  ITU-R S.1003التوصــــية أو /(النظم الفضــــائية: متطلبات ختفيف احلطام الفضــــائي)، و
  .اد الدويل لالتصاالتاملدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض) الصادرة عن االحت

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تدابري إلدراج املبادئ التوجيهية   -٣٤
 واملعايري املعترف هبا دوليًّا بشـــــأن احلطام الفضـــــائي يف أحكام تشـــــريعاهتا الوطنية ذات الصـــــلة.

الوطنية اليت حتكم ختفيف احلطام والحظت اللجنة الفرعية أيضـــا أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا 
شراك  شرافية حكومية، وإ سلطات إ صناعة، ووضع قواعد  األوساطالفضائي بتعيني  األكادميية وال
  .تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأن

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ جلنة التنســــيق املشــــتركة، اليت كان عملها األويل هو   -٣٥
الذي اســــتندت إليه املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها اللجنة، األســــاس 

ُتواصــل عملها على حتديد خصــائص بيئة احلطام الفضــائي وتقييم التحســينات املدخلة على مبادئها 
وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أن الوكالة اليابانية الســتكشــاف  التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــائي.

ــتركة يف حزيران/يونيه الفضــ ــة والثالثني للجنة التنســيق املش ــادس ــتضــافت الدورة الس اء اجلوي اس
يف تســـوكوبا، اليابان، وأن وكالة الفضـــاء اإليطالية ســـوف تســـتضـــيف الدورة الســـابعة  ٢٠١٨

  . يف روما ٢٠١٩أيار/مايو  ١٠إىل  ٧والثالثني للجنة التنسيق املشتركة يف الفترة من 
ن  -٣٦ لدول والحظت اللج هتا ا مد عايري اليت اعت ية للم ياح أنَّ اخلالصـــــــة الواف بارت ية  ة الفرع

واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضــائي، واليت كانت قد ُوضــعت مببادرة من أملانيا وتشــيكيا 
وكندا، متكِّن مجيع اجلهات املهتمة من االطِّالع على جمموعة شاملة ومنظمة من الصكوك والتدابري 

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لألمانة لنشــرها لتلك  شــأن ختفيف احلطام الفضــائي.القائمة ب
صــة على شــبكة اإلنترنت وحتديثها، واإلبقاء على أحدث نســخة  اخلالصــة الوافية يف صــفحة خمصــَّ

  .منها متاحة على صفحة شبكية خمصصة
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توجيهية لتخفيف احلطام حتديث وتعديل املبادئ ال من الضـــــروري ورأت بعض الوفود أنَّ  -٣٧
الفضـــائي اليت وضـــعتها اللجنة، مع مراعاة املمارســـات احلالية اليت تتبعها الدول واملنظمات الدولية 

  .اليت لديها خربة فنية ذات صلة
ورأت بعض الوفود أنَّ تدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي تقدم مسامهة   -٣٨

  .امة األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجيمهمة يف أمن وأمان واستد
ورأت بعض الوفود أنَّ نتائج أعمال الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -٣٩

ـــائل احلطام  ـــر على مس ـــمل إصـــدار مبادئ توجيهية تنطبق على حنو مباش يف األمد البعيد، اليت تش
احلفاظ على الفضــــاء اخلارجي لألجيال املقبلة، ودعت الفضــــائي، متثل خطوة مهمة إىل األمام يف 

  .الدول األعضاء إىل التنفيذ الكامل لتلك املبادئ التوجيهية
ورئي أن مجيع الدول مســـــؤولة عن إنفاذ املعايري املتفق عليها دوليًا على الصـــــعيد الوطين   -٤٠

مسؤولياهتا الوطنية، وخباصة جلميع األنشطة الفضائية اليت تدخل ضمن نطاق بالنسبة جبعلها إلزامية 
  .األنشطة اليت يضطلع هبا املشغلون من القطاع اخلاص

ورأى أحد الوفود أن الدول املرتادة للفضــاء مهتمة باحلفاظ على أمان األنشــطة الفضــائية   -٤١
 واستدامتها يف األمد البعيد، ومن مث فهي تتبع هنوج سليمة للتخفيف من مشكلة احلطام الفضائي.

ك الوفود أيضــا أنه بالنظر إىل الصــلة القائمة بني تلك النهوج وتطور التكنولوجيا، ونظرًا ورأى ذل
للمفاضـــلة بني التكاليف واملنافع املترتبة على اســـتخدامها، فإنه ليس من الضـــروري وضـــع معايري 

  . ملزمة قانونًا لتخفيف احلطام الفضائي يف الوقت احلاضر
ضها للمبادئ التوجيهية ورأى أحد الوفود أنَّه ينبغي   -٤٢ ستعرا ع نطاق ا سِّ للجنة الفرعية أن ُتو

ـــبان أن احلطام الفضـــائي ميكن أن  لتخفيف احلطام الفضـــائي اليت وضـــعتها اللجنة، آخذة يف احلس
د من املنصــــات الفضــــائية اليت حتمل على متنها مصــــادر قدرة نووية، وأن تلك املنصــــات قد لَّيتو

ذلك الوفد أيضًا عن قلقه بشأن احتمال سقوط ذلك احلطام يف وأعرب  تصطدم باحلطام الفضائي.
الدول اُملطِلقة إىل اعتماد  انصف الكرة اجلنويب، وخصوصًا يف منطقة جنوب املحيط اهلادئ، ودع

  .تدابري لتفادي تولُّد احلطام الفضائي
قانونًا متثل أفضل  ورئي أنه على الرغم من أن املبادئ التوجيهية واملعايري احلالية غري امللزمة  -٤٣

ُسبل للمضي ُقدمًا يف الوقت  صاغ، فإن وضع نظام قائم على قواعد وإرشادات ملزمة، الراهنال  ي
لتنبؤ ميكن أن يضفي مسة القابلية لعلى الصعيد الدويل، بشأن االضطالع بأنشطة فضائية مستدامة 

ـــق وي ـــبة ملعاجلة املشـــكالت العاملية على حنو متس ضـــمن التوحيد فيما يتعلق ويهيئ الظروف املناس
  . بتطوير قانون الفضاء

ورأت بعض الوفود أن ختفيف مشــكلة احلطام الفضــائي ومعاجلتها من خالل إزالة احلطام   -٤٤
ضاء  ضائية وتفادي تلوث الف ضية باألجسام الف صطدام عر سيلة جيدة ملنع وقوع حوادث ا تبدو و

  . ضايا اخلالفية بشأن هذه املسألةوسلمت تلك الوفود أيضًا بوجود عدد من الق اخلارجي.
ــــــأن اإلزالة الفعلية   -٤٥ ورأت بعض الوفود أن هناك حاجة إىل وضــــــع نظام قانوين دويل بش

  .للحطام الفضائي
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ورأت بعض الوفود أنَّه ينبغي للجنة الفرعية أن تناقش املســــــائل القانونية املتعلقة باحلطام   -٤٦
والوضعية القانونية  ذلك التعريف القانوين للحطام الفضائي؛ الفضائي وإزالة احلطام الفضائي، مبا يف

 ستعتربوالوالية والسيطرة على األجسام الفضائية اليت  ودور دولة السجل؛ لشظايا احلطام الفضائي؛
املترتبة عليها، مبا فيه التبعة املترتبة  اتواملســؤولية عن أنشــطة اإلزالة الفاعلة والتبع حطامًا فضــائيًّا؛

  .ضرار الناشئة عن عمليات معاجلة احلطامعلى األ
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي الوصــــــول إىل تعريف للحطام الفضــــــائي من خالل عملية   -٤٧

  . تشاورية تضم مجيع الدول األعضاء يف اللجنة
ورئي أنَّه ميكن للجنة الفرعية أن تناقش مســــــألة تطبيق املفاهيم القانونية اليت ُأرســــــيت يف   -٤٨

ـــؤولية معاهدات ا ـــيطرة واملس ألمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي، وخباصـــة مفاهيم الوالية والس
  . والتبعة يف سياق أنشطة معاجلة احلطام الفضائي، دون إعادة تعريف تلك املفاهيم أو إعادة تفسريها

كاالت   -٤٩ عاون مع و كان من املمكن الت ما إذا  ية أن تنظر في نة الفرع نه ينبغي للج ورئي أ
املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص بشأن موضوع التسجيل الدويل ومحاية الضمانات مثل أخرى 

  .الدولية يف املوجودات الفضائية
ســــام الفضــــائية اليت ورأت بعض الوفود أن من املهم أن تســــجل مجيع الدول مجيع األج   -٥٠

  . تطلقها يف الفضاء اخلارجي، وأنه ال ينبغي إزالة جسم من مداره دون إذن مسبق من دولة السجل
ــــــفافة لتمكني الدول من تبادل املعلومات املوثوقة   -٥١ ورئي أن هناك حاجة إىل آلية دولية ش

مجيع وصـــول إتاحة املحدثة بانتظام بشـــأن األجســـام واألحداث يف الفضـــاء اخلارجي، وأنه جيب 
ية املختصـــــــة  لدول لدول واملنظمات ا قدم املســـــــاواة ودون متييز.ا ية على  نه و إىل تلك اآلل من أ

ووضــع قواعد ومعايري  الضــروري، يف هذا الصــدد، تعزيز نظام تســجيل األجســام الفضــائية القائم؛
ستخد ستها وتتبعها با ضائي ورصدها وفهر شظايا احلطام الف ام التكنولوجية دولية موحَّدة لتحديد 

ووضـــع معايري موحدة لتقييم ومعاجلة البيانات املتعلقة باحلطام الفضـــائي واســـتخدامها يف  احلديثة؛
  .عمليات اختاذ القرارات التنفيذية

ورئي أنه ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة التنســــــيق فيما بينها وتبادل املعلومات على مجيع   -٥٢
 التمكن من التعامل مع حالةو ،اليت تســـــبب عدم اليقني املســـــتويات بغرض التغلب على املســـــائل

  .التجزؤ يف تنظيم األنشطة الفضائية على الصعيدين الوطين والدويل
ورئي أنه لضـــــمان التحديث املســـــتمر للمعلومات املتاحة بشـــــأن احلطام الفضـــــائي، من   -٥٣

يع األجســــام الضــــروري أن تتخذ مجيع الدول تدابري على الصــــعيد الداخلي لكفالة تســــجيل مج
ـــــام يف الفضـــــاء اخلارجي، وإبالغ األمم  الفضـــــائية لدى األمم املتحدة مبجرد إطالق تلك األجس

، وفهرسة وضعية اجلسم الفضائي قبل ياملتحدة عندما يصل اجلسم الفضائي إىل هناية عمره التشغيل
  .طبيقاتهأن تفقد الدولة املسؤولة السيطرة عليه، بغض النظر عن حجم اجلسم الفضائي أو ت

ورأت بعض الوفود أنه إلزالة االكتظاظ يف الفضـــــــاء اخلارجي عن طريق معاجلة احلطام   -٥٤
الفضـــائي، ينبغي للدول أن تعمل وفقًا ملبدأ التشـــارك يف املســـؤوليات مع تباين نطاقها، وهو مبدأ 

ائي ينبغي أن يرتكز على اإلقرار بأن اجلهات الفاعلة ذات املســؤولية األكرب عن توليد احلطام الفضــ
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تكون هي األكثر مشاركة يف أنشطة إزالة ذلك احلطام، وأن تتيح خرباهتا العلمية والقانونية للبلدان 
  .تطورًا يف ميدان الفضاء من خالل إبرام اتفاقات تعاون معها األقل
ورأت بعض الوفود أنَّ اجلهات الفاعلة ذات املســـؤولية األكرب عن توليد احلطام الفضـــائي   -٥٥
بغي أن تكون هي األكثر مشـــــاركة يف أنشـــــطة إزالة ذلك احلطام، وأنَّه ينبغي لتلك اجلهات أن ين

تطورًا يف ميدان الفضاء من خالل إبرام اتفاقات تعاون األقل تتيح خرباهتا العلمية والقانونية للبلدان 
لتخلص منها عند معها ضــمانًا لتنفيذ التدابري الضــرورية فيما يتعلق بتصــميم املركبات الفضــائية وا

  .انتهاء عمرها التشغيلي
ــــــئ عن  ًاكبري ًاورأت بعض الوفود أن جزء  -٥٦ من احلطام الفضــــــائي املوجود يف املدار ناش

سؤولية األخالقية تقع على  ضية قامت هبا كربى البلدان املرتادة للفضاء، ومن مث فإن امل عمليات ما
جمال ارتياد الفضـــاء على تنفيذ املبادئ التوجيهية ملســـاعدة البلدان املســـتجدة يف البلدان عاتق تلك 

ـــتجدة يف جمال ارتياد  لتخفيف احلطام الفضـــائي. ورأت تلك الوفود أيضـــا أنه لتمكني البلدان املس
الفضاء من استيعاب التكاليف اإلضافية املتعلقة بتنفيذ تلك املبادئ التوجيهية، ينبغي أن تكون تلك 

  .سواءاملساعدة تقنية ومالية على حد 
ورأت بعض الوفود أن الزيادة يف نشــــــاط الســــــواتل الصــــــغرية والزيادة املتوقعة يف عدد   -٥٧

  .التشكيالت الضخمة يف املدار األرضي املنخفض تزيد من خماطر االصطدام بني األجسام الفضائية
 ورئي أنه ميكن النظر إىل احلطام الفضـــائي باعتباره من املوارد الفضـــائية، وخصـــوصـــًا يف  -٥٨

  .سياق املناقشات اجلارية يف اللجنة الفرعية بشأن هذا املوضوع
ورأت بعض الوفود أنه مبوجب املعايري املقبولة دوليًا، ومنها على وجه اخلصــــــوص املبدأ   -٥٩

من املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت وضــــعتها اللجنة، حتث اجلهات  ٤التوجيهي 
  .وسائر األنشطة الضارة املتعمدالفاعلة املسؤولة على تفادي التدمري 

ـــــعة من معاهدة الفضـــــاء ورئي أنه ينبغي للدول أ  -٦٠ ن تراعي التزاماهتا مبقتضـــــى املادة التاس
شاط مزمع إذ شروع يف أي ن سبة قبل ال شاورات الدولية املنا وجدت أن هناك  ااخلارجي بإجراء امل

ألنشطة دول أطراف أخرى يف  ضارة حمتملةحتملها على االعتقاد بأنه قد يتسبب يف عرقلة  ًاأسباب
  .رجي واستخدامه يف األغراض السلميةجمال استكشاف الفضاء اخلا

ألغراض حتديد مســؤولية الدولة املطِلقة عن األضــرار النامجة عن احلطام الفضــائي الناشــئ و  -٦١
يتعارض مع املبادئ التوجيهية لتخفيف رئي أن أي تدمري متعمَّد ، عن التدمري املتعمَّد ملركبات فضائية

خطأ، وأنه يف هذا السياق ينطبق  ارتكابن مؤشرًا على احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة قد يكو
  ." الوارد يف الفقرة (أ) من املادة األوىل من اتفاقية املسؤوليةاألضرارتعريف مصطلح "

ورأى أحد الوفود أن الطاقة املحولة عند االرتطام الناجم عن إطالق األســـــلحة املضـــــادة   -٦٢
جيعل احلطام الفضــــائي الناتج عن ذلك خارجًا عن للســــواتل، حىت يف املدار األرضــــي املنخفض، 

ورأى ذلك الوفد أيضــًا أنه  الســيطرة ويزيد من خماطر االصــطدام، مبا يف ذلك يف املدارات املرتفعة.
ينبغي حظر التدمري املتعمَّد لألجســـام الفضـــائية الذي يتولد عنه حطام طويل األمد، مبا يف ذلك يف 

  .ي أن يكون ذلك احلظر ملزمًا قانونًازاع املسلح، وأنه ينبغحاالت الن
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واتَّفقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضـــاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية   -٦٣
اليت تتمتع بصـــفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل مواصـــلة اإلســـهام يف اخلالصـــة الوافية ملعايري ختفيف 

لدول واملنظم مدهتا ا مدته من احلطام الفضـــــــائي اليت اعت قدمي معلومات عمَّا اعت ية، بت لدول ات ا
تشــريعات أو معايري بشــأن ختفيف احلطام الفضــائي أو بتحديث تلك املعلومات، وذلك باســتخدام 

ضاء  هلذا الغرض. النموذج املعد ضًا على دعوة مجيع الدول األخرى األع واتَّفقت اللجنة الفرعية أي
الصة الوافية، وشجَّعت الدول اليت لديها لوائح تنظيمية أو يف األمم املتحدة إىل اإلسهام يف تلك اخل

  معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها.
 


