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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
 ٢٠١٥أبريل /نيسان ٢٤- ١٣ فيينا،
  من جدول األعمال ١٢ البند

  يف جمال استكشاف استعراض اآلليات الدولية للتعاون
        واستخدامه يف األغراض السلمية الفضاء اخلارجي

      ع التقريرمشرو  
      املرفق الثالث    
تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون     

   جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية  يف
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة ٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقـاً   -١

اخلارجي يف األغراض السلمية عقد اجتماع فريقها العامـل املعـين باسـتعراض    استخدام الفضاء 
اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         

 السلمية، برئاسة سيتسوكو أوكي (اليابان).

. ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٣و ١٧يف الفترة ما بني جلسات  مخسوعقد الفريق العامل   -٢
وأوجــزت الرئيســة، يف اجللســة االفتتاحيــة، الواليــة املســَندة إىل الفريــق العامــل يف إطــار خطــة   

 ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003عمله املتعددة السنوات (
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 وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي:  -٣

ــال        (أ)   ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
اء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تتضمن املعلومات الـواردة مـن   استكشاف الفض

 )؛A/AC.105/C.2/107( واليابانإسبانيا 

ورقــة غرفــة اجتماعــات بشــأن اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال      (ب)  
ن املعلومات الـواردة مـن   خدامه يف األغراض السلمية، تتضماستكشاف الفضاء اخلارجي واست

 )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.14( نمساال

ــال       (ج)   ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــنيف اآلليـ ــأن تصـ ــات بشـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ ورقـ
 ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.15استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (

ــائق الــيت أتيحــت       - ٤ ــه الوث ــار أيضــاً يف ســياق مداوالت ــة وأخــذ الفريــق العامــل يف االعتب للجن
 الفرعية يف دورتيها الثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

 ،٢٠١٧، يف عام يف إطار خطة العمل اخلمسية هعملاختتام  واستذكر الفريق العامل أنَّ  -٥
ــادئ املنظِّسيصــادف الــذكرى الســنوية اخلمســني العتمــاد    مــة ألنشــطة الــدول يف  معاهــدة املب

ميـــدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـماوية 
 يف االحتفال هبـذه الـذكرى ألنَّ   ةًمهمَّ ميكن أن تكون مسامهةً عملذلك النتائج  ، وأنَّاألخرى

علـى مـدى السـنوات اخلمسـني املاضـية. والحـظ        رت كـثرياً اآلليات الدوليـة للتعـاون قـد تطـوَّ    
ــق ــل الفري ــذا الصــدد  ،أيضــاً العام ــه ميكــن أن يســهم إســهاماً   أنَّ ،يف ه ــدورة  كــبرياً عمل يف ال

صها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة    املواضيعية اليت ختصِّ
 .٢٠١٨" لعام ٥٠العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية ملؤمتر "اليونيسبيس+

من شأن تصنيف آليات التعاون الدويل أن يؤدي إىل فهـم   واستذكر الفريق العامل أنَّ  -٦
أفضل ملختلف هنوج التعاون يف األنشطة الفضائية، اليت تتَّبعها الدول واملنظمـات الدوليـة، وأنَّ   
من شأن النتائج املستخلصـة أن تسـاعد الفريـق العامـل علـى حتديـد أنـواع اآلليـات املسـتخدمة          

النتـائج للفريـق العامـل إمكانيـة النظـر يف كيفيـة مسـامهة         ومضامينها. وسوف يتيح حتليل تلـك 
عملــه يف زيــادة تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   

 األغراض السلمية.

مــع االرتيــاح بورقــة غرفــة االجتماعــات   ويف هــذا الصــدد، أحــاط الفريــق العامــل علمــاً   - ٧
A/AC.105/C.2/2015/CRP.15هتا األمانــة بالتشــاور الوثيــق مــع رئيســة الفريــق العامــل   أعــدَّ ، الــيت
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لـديها يف   املراقبـون الـدائمون  وإىل اإلسهامات اليت شاركت هبا الدول األعضاء يف اللجنة  استناداً
 ل أساسـاً الوثيقـة تشـكِّ   فق الفريق العامل على أنَّ. واتَّأخرىأعمال الفريق العامل وحبوث إضافية 

 .هملواصلة تطوير نتائج عملسيستند إليه  سليماً

ة أمثلـة  ويف سياق عمل الفريق العامـل أثنـاء دورة اللجنـة الفرعيـة هـذه، لوحظـت عـدَّ         -٨
دة األطــراف، اســتخدام االتفاقــات الثنائيــة واملتعــدِّتــراوح بــني عــن اآلليــات الدوليــة للتعــاون، ت

لـى الصـعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي،     آليات التعاون والتنسيق عاستخدام رات التفاهم، وومذكِّ
الـدول األعضـاء   وعرضـت  دة. وغري ذلك من آليات التعاون الدويل بشأن أنشـطة فضـائية حمـدَّ   

ــة الــدروس الــيت اســتفادهتا مــن آليــات التعــاون      ، يف شــكل دراســات حــاالت لــدويلايف اللجن
 َبلِـ . وطُةنـ معيَّ ةتعاونيـ  هدافأنة لتحقيق معيَّ عاونت، مع التفكري يف أسباب اختيار آلية إفرادية

عمـل الفريـق   سـياق  مـة يف  إىل رئيسة الفريق العامل وإىل األمانة مواصلة حتليل املسـامهات املقدَّ 
جدول أعمال اللجنة الفرعية، وذلك بغـرض مواصـلة   من بند هذا الالنظر يف  سياق العامل ويف

 .A/AC.105/C.2/2015/CRP.15تطوير مضمون ورقة غرفة االجتماعات 

 الفريق العامل على ما يلي: فقواتَّ  -٩

ــدَّ     (أ)   ــة جم ــدعو األمان ــي أن ت ــتخدام الفضــاء      داًينبغ ــة اس ــدول األعضــاء يف جلن ال
اخلارجي يف األغراض السلمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة الـيت هلـا     

لـدويل الـيت   صفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة، إىل تقـدمي أمثلـة ومعلومـات عـن آليـات التعـاون ا          
تستخدمها من أجل التعـاون يف جمـال الفضـاء، بغيـة التوصـل إىل فهـم جمموعـة آليـات التعـاون          

نـة مـن   فئـات معيَّ ل فيهـا الـدول   اليت تستخدمها الدول واملنظمات الدولية والظروف الـيت تفضِّـ  
 ؛اآلليات على غريها

الــدائمني لــديها تشــجَّع الــدول األعضــاء يف جلنــة الفضــاء اخلــارجي واملــراقبني   (ب)  
ــدرج علــى أن  ــةً ت ــدروس املســتفادة، حســب  وعــن عــن دراســات حــاالت   يف ردودهــا أمثل ال

ع انـو أنـة مـن أجـل    معيَّ تعـاون  اتى للفريق العامل فهم أسـباب اختيـار آليـ   االقتضاء، كي يتسنَّ
بـني  ، وانونـاً االختيار بني اآلليات امللزمة وغري امللزمة قكيفية إجراء من التعاون الدويل؛ و ةنمعيَّ

الرمسية وغري الرمسية؛ وسبب تنظيم االتفاقات الثنائية بشأن التعاون يف جمال الفضـاء،  الترتيبات 
 ؛مت هباظِّعلى سبيل املثال، بالطريقة اليت ُن

ميكــن للــدول األعضــاء يف جلنــة الفضــاء اخلــارجي واملــراقبني الــدائمني لــديها أن   (ج)  
لــذي يتضــمَّنه ائلة الــواردة يف تقريــر رئيســة الفريــق العامــل مــرة أخــرى إىل جمموعــة األســ وارجعــي
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، املرفــق A/AC.105/1067(الثالثــة واخلمســني  تقريــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة عــن أعمــال دورهتــا
 ).١٠الثالث، الفقرة 

وعلى أساس الردود الواردة مـن الـدول األعضـاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي واملـراقبني          -١٠
ورقـة   دِّثحتـ إىل األمانة، بالتشاور الوثيق مع رئيسـة الفريـق العامـل، أن     َبِلطُ ،الدائمني لديها

، مبــا يف ذلــك بإضــافة فصــل جديــد عــن      A/AC.105/C.2/2015/CRP.15غرفــة االجتماعــات  
حة من ورقة غرفة االجتماعات هذه، لكي ينظـر فيهـا   نسخة منقَّ أن تتيحوالدروس املستفادة، 

ــق العامــل ويقــدِّ  ــداًالفري ــة      م مزي ــدورة اخلامســة واخلمســني للجن مــن التوجيهــات بشــأهنا يف ال
  .٢٠١٦يف عام املزمع عقدها الفرعية، 

 


