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  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٤-١٣ فيينا،

      مشروع التقرير    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - سابعاً  

ــة     - ١ ــة العام ــرار اجلمعي ــة يف البنــ  ٦٩/٨٥عمــالً بق ــة الفرعي مــن جــدول   ٨د ، نظــرت اللجن
  للمناقشة. باعتباره موضوعاً/بنداً منفرداً بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"،، املعنون "األعمال

وألقى ممثِّلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا واجلزائر ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيـا    - ٢
بيـا وكينيـا واملغـرب    البوليفارية) وكنـدا وكوسـتاريكا وكولوم  - زويال (مجهورية والصني وفرنسا وفن
نيابـةً   مـن جـدول األعمـال. وأدىل ممثِّـل شـيلي بكلمـةٍ       ٨كلمات يف إطار البند  واملكسيك واليابان

يب. كمـا ألقـى   ـدول أمريكـا الالتينيـة والكاريـ   والصني وكلمة نيابةً عـن جمموعـة    ٧٧الـعن جمموعة 
  العام لآلراء.البند أثناء التبادل ذا لو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبثِّمم
  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٣

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة والصـني ومنظمـة التعـاون        (أ)  
الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء حول دور التشـريعات الفضـائية الوطنيـة يف    

ــز ســيادة القــانون الــيت عقــدت يف بــيجني مــ     ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٧ن تعزي
)A/AC.105/1089؛(  
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وقائع حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني بشـأن قـانون الفضـاء:      (ب)  
الع عليهــا يف املوقــع "دور تشــريعات الفضــاء الوطنيــة يف تعزيــز ســيادة القــانون"، وميكــن االطِّــ

 ؛ST/SPACE/66ة الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف الوثيق

ــة اجتماعــات تتضــ   (ج)   ــها النمســا عــن اإلجــراءات  دَّن معلومــات قمَّورقــة غرف مت
  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.16واملبادرات املتعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء (

واستمعت اللجنة الفرعيـة إىل العـروض اإليضـاحية التاليـة املقدَّمـة يف إطـار هـذا البنـد           -٤
 ل األعمال:من جدو

مج الفضــاء الربازيلــي"، قدَّمــه دعــم برنــا -"جامعــة القــوات اجلويــة الربازيليــة   أ)(  
 ل الربازيل؛ثِّمم

"اجلوانــب التنظيميــة لتســيري عمليــات الســواتل الصــغرية عــن بعــد باســتخدام      ب)(  
 ل إسبانيا؛ثِّيوية اخلاصة باهلواة"، قدَّمه ممدية الرادالنطاقات التردُّ

م احملرز يف اآلونـة األخـرية"،   دُّدرات اليابان يف جمال قانون الفضاء: التق"بناء ق  (ج)  
  .ل اليابانقدَّمه ممثِّ

بنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون   نَّفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أواتَّ  -٥
 الوطين واإلقليمي والـدويل  ل من الصعيدكمات بالغة األمهية للجهود املبذولة على الفضاء مقوِّ

سـيما لـدى    يف تطـوير اجلوانـب العمليـة لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، وال       اًمقُُدمن أجل املضي 
ذ فيــه األنشــطة الفضــائية. وجــرى  فَّــنالبلــدان الناميــة ولزيــادة املعرفــة باإلطــار القــانوين الــذي تُ  

  عليها أن تنهض به يف ذلك الشأن. اهام اًللجنة الفرعية دور نَّالتشديد على أ
مع التقدير أنَّ كيانات حكومية وغري حكومية تضـطلع بعـدد   الفرعية للجنة والحظت ا  -٦

من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل بناء القدرات يف جمال قـانون الفضـاء. ومـن بـني     
 منائط وحلقات دراسـية بشـأن قـانون الفضـاء؛ وتـوفري      ميتلك اجلهود تشجيع اجلامعات على تقد

حليت التعليم اجلامعي والدراسات العليا يف جمال قانون الفضاء؛ واملسـاعدة  زماالت دراسية يف مر
على تطوير األطر الوطنية لتشريعات الفضاء وسياساته؛ وتنظيم حلقات عمـل وحلقـات دراسـية    
وأنشطة متخصصة أخرى من أجل توسـيع دائـرة فهـم قـانون الفضـاء؛ وتـوفري دعـم مـايل وتقـين          

سـة لقـانون   منشـورات مكرَّ كتب دراسـية و اسات وورقات حبثية وللبحوث القانونية؛ وإعداد در
الفضاء؛ ودعم مسابقات التـدريب علـى تطبيـق قـانون الفضـاء لـدى احملـاكم؛ ومسـاعدة شـباب          
املهنيني على املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقـة بقـانون الفضـاء؛ وتـوفري فـرص      
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ب الــداخلي لــدى رُّســيما مــن خــالل التــد  خلــربات، والتدريبيــة وغــري تدريبيــة مــن أجــل بنــاء ا  
  سة للدراسات والبحوث املتعلقة بقانون الفضاء.وكاالت الفضاء؛ ودعم الكيانات املكرَّ

وأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل أمهيــة تعزيــز التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي مــن خــالل       -٧
ا واحملـيط اهلـادئ ومنظمـة التعـاون     قليمي لوكاالت الفضاء يف آسيإلمنظمات من قبيل امللتقى ا

الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ووكالة الفضاء األوروبيـة ومـن خـالل أحـداث دوليـة مـن قبيـل        
ــوم         ــة بشــأن تســخري عل ــادات األفريقي ــؤمترات القي ــة املعــين بالفضــاء وم ــارة األمريكي ــؤمتر الق م

  وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة.  
ــ  -٨ لــتمكني  ماليــةً ة الفرعيــة أنَّ بعــض الــدول األعضــاء ُتقــدِّم مســاعدةً  والحظــت اللجن

الطلبة من حضور مسابقة مانفريد الكس للتدريب على تطبيق قانون الفضـاء يف احملـاكم، الـيت    
  ة.تنظَّم كل سنة أثناء املؤمتر الدويل للمالحة الفضائي

لتشريعات الوطنيـة ذات الصـلة   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بند جدول األعمال املتعلق با  - ٩
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية وبنــد جــدول األعمــال املتعلــق     
باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض    

بنـاء القـدرات، كمـا أنَّ     السلمية ينطويان على إمكانات عظيمـة لتعزيـز مسـامهة اللجنـة الفرعيـة يف     
  ة.املناقشات وعمليات تبادل املعلومات تفيد الدول فائدةً عمليةً يف ضبط أنشطتها الفضائي

قليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء      اإلركـز  املبت اللجنة الفرعية بإنشـاء  حَّور  -١٠
ن فـرص التعلـيم   إىل األمم املتحـدة يف جامعـة بايهـانغ يف بـيجني، حيـث إنـه سـيزيد مـ        املنتسب 

  والتدريب يف جمال قانون الفضاء من أجل بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.  
 أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم وتكنولوجيـا   عن رأي مفاده بعض الوفود أعربو  -١١

يف جمال قانون الفضاء واجملاالت املتصـلة   دراسيةً اًومنح اًصالفضاء ميكن أن توفِّر تدريباً متخصِّ
انات الفضائية وإدارة حركة املرور الفضائية واالستفادة العامة من الفضـاء يف حتقيـق   به مثل البي

  التنمية االجتماعية االقتصادية.
هت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير بعقـد حلقـة عمـل األمـم املتحـدة التاسـعة بشـأن            وَّون  -١٢

يـز سـيادة القـانون".    قانون الفضاء اليت كان حمورها "دور التشـريعات الفضـائية الوطنيـة يف تعز   
 ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١إىل  ١٧قــدت حلقــة العمــل يف بــيجني يف الفتــرة مــن وقــد ُع

يف تنظيمهـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومنظمـة        َكَراشَـ واستضافتها احلكومة الصـينية وتَ 
  التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وإدارة الفضاء الوطنية الصينية.
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جنة الفرعية أنَّ حلقة العمـل ناقشـت دور التشـريعات الوطنيـة يف تعزيـز      والحظت الل  -١٣
ــن أجــل التصــ    ــانون م ــوير      دِّســيادة الق ــة وتط ــات التنظيمي ــدات اآللي ــم لتعقي ــى حنــو مالئ ي عل

السياســات يف جمــال األنشــطة الفضــائية. وأحاطــت حلقــة العمــل علمــاً بقــرار اجلمعيــة العامــة     
"، الذي اعترفت فيه اجلمعية بـأنَّ احلكـم   ٢٠٠٥العاملي لعام  املعنون "نتائج مؤمتر القمَّة ٦٠/١

الرشــيد وســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل أمــران أساســيان للنمــو االقتصــادي   
  ع.املطَّرد وللتنمية املستدامة وللقضاء على الفقر واجلو

شــودة مــن والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ حلقــة العمــل قــد استعرضــت األهــداف املن    -١٤
ة مـن تطبيقـات   وضع قانون فضاء دويل وأشارت إىل أنه يف ضـوء تزايـد عـدد الفوائـد املسـتمدَّ     

ع املستمر لألنشـطة الفضـائية جيـب إيـالء املزيـد مـن االهتمـام        سُّعلوم وتكنولوجيا الفضاء والتو
  بالتطورات التنظيمية والسياساتية الوطنية.

بــت بقــرار اجلمعيــة العامــة  حَّقــة العمــل قــد رحل نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــا أ   -١٥
توصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي  تعلق بامل ٦٨/٧٤

واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي قـدَّمت فيـه اجلمعيـة جمموعـةً مـن العناصـر لكـي تنظـر         
نشـطة الفضـائية الوطنيـة، وفقـاً     فيها الدول، حسب االقتضاء، عنـدما تشـترع أُطـراً تنظيميـة لأل    

خــذ بوســع الــدول األخــرى أن تتَّ نَّفقــت حلقــة العمــل علــى أألنظمتــها القانونيــة الوطنيــة. واتَّ
  إجراءات ملعاجلة تلك العناصر عندما تضع أطرها التنظيمية الوطنية.

ــة أنَّ حلقــات العمــل الــيت ينظِّمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء       -١٦ ــة الفرعي والحظــت اللجن
رجي بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة ُتســهم إســهاماً قيِّمــاً يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون  اخلــا

  ة.الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي
أنَّ مـن الضـروري تـدعيم قـدرة مكتـب شـؤون        عن رأي مفاده بعض الوفود أعربو  -١٧

  ري التدريب يف جمال قانون الفضاء.الفضاء اخلارجي على بناء القدرات وتوف
الفضـاء   ملنـهاج الدراسـي عـن قـانون    اارتياحهـا إلجنـاز    اًددَّجمـ  الفرعيـة  دت اللجنةكَّوأ  -١٨

وعمليــة حتــديث جمموعــة مــواد املطالعــة املنشــورة علــى اإلنترنــت، وكالمهــا موجــود يف املوقــع  
  الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

مســـاعدة املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم  يف بعـــض الوفـــود عـــن رغبتـــه وأعـــرب  -١٩
املـذكور يف   ملنـهاج الدراسـي  اوتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة على تيسري إدخال 

مـني مـن خمتلـف اخللفيـات     برامج التعليم لدى كل منها باعتباره أداة تعليمية حيوية ميكن للمعلِّ
  املهنية استخدامها بسهولة.
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علـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن      أنَّ  عـن رأي مفـاده   بعـض الوفـود   أعربو  -٢٠
ز مــن جهــوده الراميــة إىل دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء يف منطقــة أمريكــا     يعــزِّ

  ل.سيما من خالل تنظيم حلقات دراسية أو حلقات عم  يب، والـالالتينية والكاري
ر قـد تتـأثَّ   فهـي  هـا ترتـاد الفضـاء،   أنَّ األمـم، وإن مل تكـن كلُّ   أُعرب عن رأي مفـاده و  -٢١
إلنفـاذ   ياًبلد أن يعرف التزاماته وحقوقه توخِّ ث متعلقة بالفضاء اخلارجي، وأنَّ على كلِّحبواد
مـن   تدابري تتعلق بالتبعات يف هذا الشأن. وأشري إىل أنَّ العمـل علـى بنـاء القـدرات يف كـلٍّ      أيِّ

ذي قبــل مــع تزايــد   نمــ القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال قــانون الفضــاء بــات أكثــر إحلاحــاً   
  هات املشاركة يف األنشطة املتعلقة بالفضاء.  اجل
والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـام بتحـديث          -٢٢

) فأضـاف إليـه،   A/AC.105/C.2/2013/CRP.15دليل الفرص التعليميـة يف جمـال قـانون الفضـاء (    
فقـت اللجنـة الفرعيـة    حـة؛ واتَّ ضمن مجلة أمور، معلومـات عـن الزمـاالت واملـنح الدراسـية املتا     

على أنـه ينبغـي للمكتـب أن يواصـل حتـديث الـدليل. ويف هـذا الصـدد، دعـت اللجنـة الفرعيـة            
  الدول األعضاء إىل تشجيع املسامهات على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبالً.

ــى ا        -٢٣ ــد أن عــرض عل ــاين بع ــد األمل ــديرها للوف ــة عــن تق ــة الفرعي ــود وأعربــت اللجن لوف
الثالث مـن تعليـق كولونيـا علـى قـانون الفضـاء        َداملشاركة يف الدورة احلالية للجنة الفرعية اجمللَّ

د األول د، مـع اجمللَّـ  ف هـذا اجمللَّـ  يف إطار املسامهة يف بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء. ويؤلِّ
 علـى كـلِّ   كامالً ، تعليقا٢٠١٣ًيف عام  رضُعد الثاين الذي واجمللَّ ٢٠١٠يف عام  رضُعالذي 

  مادة من مواد مجيع معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي.
الفرعيـة الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملـراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة         وأوصت اللجنة   -٢٤

بإبالغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، بأيِّ إجراء ُيتَّخـذ أو ُيعَتـزم اتِّخـاذه علـى     
  ء.الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل لبناء القدرات يف جمال قانون الفضا

    
صلة بتدابري لومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّل عام للمعتباُد  -اًتاسع  

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

مـن جـدول    ١٠، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد   ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٢٥
ــون "  ــاُداألعمــال، املعن ــام للمعلومــات واآلرا تب ــة املتَّ ل ع ــات القانوني ــدابري  ء بشــأن اآللي صــلة بت

باعتبـاره  "، ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان    
  للمناقشة. موضوعاً/بنداً منفرداً
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لو االحتاد الروسي وأملانيا والربازيل واجلمهورية التشـيكية ومجهوريـة كوريـا    ثِّوألقى مم  -٢٦
 البوليفاريــة) وكنــدا واملكســيك وهولنــدا والواليــات املتحــدة واليابــان      -ةوفرتويــال (مجهوريــ 

ل شـيلي بكلمـة نيابـةً عـن جمموعـة      ثِّـ مـن جـدول األعمـال. وأدىل مم    ١٠كلمات يف إطار البند 
لـو دول  ثِّيب. كما ألقـى مم ـدول أمريكا الالتينية والكاريوالصني وكلمة نيابةً عن جمموعة  ٧٧الـ

  البند أثناء التبادل العام لآلراء.ذا تعلق هبأعضاء أخرى كلمات ت
عـايري  مل خالصـة وافيـة   رفـة اجتماعـات تتضـمَّن   غوكان معروضاً على اللجنة الفرعيـة ورقـة     - ٢٧

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.20( اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية اليت ختفيف احلطام الفضائي
، ٦٢/٢١٧ا يـة العامـة، يف قرارهـ   وأشارت اللجنة الفرعية بارتياح إىل أنَّ إقـرار اجلمع   -٢٨

للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      
الـيت ترتـاد الفضـاء بإرشـادات      مـم األغراض السلمية هو خطوة مهمَّة يف سبيل تزويـد مجيـع األ  

  ي.حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائ
ية بارتياح أنَّ بعض الدول تنفِّذ تدابري لتخفيف احلطام الفضائي والحظت اللجنة الفرع  -٢٩

تتَّسق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية 
لتخفيف احلطام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام           

لتخفيــف احلطــام الفضــائي خاصــة هبــا وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري  الفضــائي (اليــادك)،
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أنَّ بعــض الــدول تســتخدم  تســتند إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة.

املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اليــادك، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد  
ــائية:  ٢٠١١: ٢٤١١٣طـــام الفضـــائي، واملعيـــار الســـلوك اخلاصـــة بتخفيـــف احل (الـــنظم الفضـ

متطلبــات ختفيــف احلطــام الفضــائي)، الصــادر عــن املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي (اإليــزو)،  
 كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية.

يد املبادئ التوجيهيـة  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تدابري لتجس  - ٣٠
  ة.بشأن احلطام الفضائي يف األحكام ذات الصلة يف تشريعاهتا الوطني دولياواملعايري املعترف هبا 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت تنظم ختفيـف    -٣١
ــات       ــراك املؤسسـ ــة، وبإشـ ــراف حكوميـ ــلطات إشـ ــيني سـ ــائي، بتعـ ــام الفضـ ــة  احلطـ األكادمييـ
  ن.والصناعية، وبوضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأ

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لكلٍّ من أملانيا واجلمهورية التشيكية وكنـدا إزاء    -٣٢
خالصــة وافيــة للمعــايري الــيت اعتمــدهتا الــدول واملنظمــات الدوليــة لتخفيــف مبادرهتــا إىل وضــع 

  وإزاء عملها يف هذا الشأن. طام الفضائياحل
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سـة  عـن تقـديرها لألمانـة إلنشـائها صـفحة شـبكية مكرَّ       وأعربت اللجنة الفرعية أيضاً  -٣٣
لنشــر تلــك اخلالصــة الوافيــة وألهنــا أتاحــت املعلومــات املتعلقــة بتلــك اخلالصــة للجنــة الفرعيــة  

  خلمسني.العلمية والتقنية من أجل النظر فيها يف دورهتا الثانية وا
أنَّ مسـتقبل األنشـطة الفضـائية سـوف يعتمـد       عـن رأي مفـاده   بعـض الوفـود   أعربو  -٣٤

على تدابري ختفيف احلطام الفضائي، وأنه ينبغي بنـاًء علـى ذلـك تعميـق البحـوث       كبرياً اعتماداً
ــائي      ــام الفضــ ــة للحطــ ــة البيئيــ ــائي والنمذجــ ــام الفضــ ــة احلطــ ــا مراقبــ ــاالت تكنولوجيــ يف جمــ

ة مــن ايــة الــنظم الفضــائية مــن احلطــام الفضــائي وإىل احلــدِّ بشــدَّوالتكنولوجيــات الراميــة إىل مح
املزيد مـن احلطـام الفضـائي. ورأت تلـك الوفـود أنَّ نتـائج البحـوث ينبغـي أن تسـتخدم           تكوُّن

  لتحسني املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة.
ــود  أعــربو  -٣٥ ــة  عــن رأي مفــاده  بعــض الوف ــة الفرعي ــة أن تقــوم   أنَّ علــى اللجن القانوني

  ة.لمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنبتحليل قانوين ل
ــاده و  -٣٦ أنَّ مــن الضــروري إشــراك اخلــرباء واملؤسســات الصــناعية     أُعــرب عــن رأي مف

ملبادئ التوجيهيـة  واألكادميية والسلطات املختصة يف استحداث قواعد ومعايري من أجل تعزيز ا
  .ئي اليت وضعتها اللجنةلتخفيف احلطام الفضا

من أجل ختفيف احلطـام الفضـائي    اًملزم قانون كٍّوضع ص عرب عن رأي مفاده أنَّأُو  -٣٧
  ل.إىل قبوله وتنفيذه على حنو شام ياي تلقائلن يؤدِّ
ضـرورة لتحويـل املبـادئ التوجيهيـة      مـا مـن  ه أنَّـ  عن رأي مفاده بعض الوفود أعربو  -٣٨

ــة لتخفيــف احلطــام إىل   ــزم قانونــ  صــكٍّالتقني ــماً حيــث إنَّ األمل ــادة للفضــاء تســعى إىل   م املرت
التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي بــدافع مــن مصــلحتها الذاتيــة يف احملافظــة علــى أمــان واســتدامة 

  ة.األنشطة الفضائي
أنَّ املبــادئ واإلرشــادات الدوليــة غــري امللزمــة عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  أعــربو  -٣٩

ونــة وســهولة التكيُّــف مــع األوضــاع املتعلقــة بتخفيــف احلطــام الفضــائي ينبغــي أن تتصــف باملر
مــن غــري املعقــول إرســاء معــايري  أنَّومــن ظــروف وأحــوال  التكنولوجيــة اجلديــدة ومــا يســتجدُّ

 لتخفيف احلطام يف القانون الدويل يف هذا الوقت.

جلميـع األمـم إذا    ومفيـداً  االًوأُعرب عن رأي مفاده أنَّ هنج عدم اإللزام قد يكون فعَّـ   -٤٠
  الصعيد الوطين من خالل سياسات ولوائح ومعايري. ما ُنفِّذ على
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وافيــة ملعــايري ختفيــف  المــن الضــروري دراســة اخلالصــة   عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ أُو  -٤١
ــت          ــا إذا كان ــد م ــن أجــل حتدي ــة م ــدول واملنظمــات الدولي ــدهتا ال ــيت اعتم احلطــام الفضــائي ال

ــادئ ا     ــا ميكــن أن تســتخدم يف حتــديث املب ــواردة فيه ــات ال ــة لتخفيــف احلطــام   املعلوم لتوجيهي
  .الفضائي اليت وضعتها اللجنة وكيفية إجراء هذا التحديث

عرب عن رأي مفاده أنَّ اخلالصة الوافية ملعـايري ختفيـف احلطـام الفضـائي ميكـن أن      أُو  -٤٢
  ل نقطة بداية لوضع لوائح دولية.تشكِّ
 ه ينبغي أن تتاح للجنة الفرعية، خصوصـاً مـن  أنَّعن رأي مفاده بعض الوفود  أعربو  -٤٣

بعيـد عـن تكـوُّن احلطـام الفضـائي والـدول الـيت لـديها          دٍّجانب الدول اليت هي مسؤولة إىل ح
القدرة على اختاذ تدابري للتخفيف منه، معلومات عـن التـدابري املتخـذة للحـدِّ مـن تكـوُّن ذلـك        

  م.احلطا
ــة لتخفيــف        -٤٤ ــادئ التوجيهي ــذ املب ــة تنفي ــاده أنَّ اإلبــالغ عــن حال وأُعــرب عــن رأي مف
تـدابري   طـوير طام الفضائي الصادرة عـن اللجنـة مـن شـأنه أن يسـاهم يف حتسـني الشـفافية وت       احل

  ل.بناء الثقة بني الدو
أنَّ علــى اللجنــة الفرعيــة أن تنظــر يف مســألة  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  أعــربو  -٤٥

  احلطام الفضائي يف إطار التزايد يف عدد بعثات السواتل الصغرية.
مــن  جنــة الفرعيــة أن تــويل مزيــداًأنَّ علــى الل عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود أعــربو  -٤٦

  االهتمام للحطام الفضائي يف املدار الثابت بالنسبة لألرض.
ــود   أعــربو  -٤٧ ــداً  عــن رأي مفــاده  بعــض الوف ــويل مزي ــة أن ت ــة الفرعي مــن  أنَّ علــى اللجن

دة مبصادر للقدرة النووية على متنـها  ات الفضائية املزوَّاالهتمام للحطام الفضائي الناتج عن املنصَّ
  .األجسام مع احلطام الفضائي، وللتكنولوجيا الالزمة لرصد احلطام الفضائي تصادم هذهعن و

تعامــل  الَّأمســألة احلطــام الفضــائي ينبغــي  نَّأعــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  أعــربو  -٤٨
ــة الوصــول إىل الفضــاء اخلــارجي أو يضــعف    علــى حنــو حيــدُّ  ر القــدرات تطــوُّ مــن مــن إمكاني

مــن الضــروري أن يؤخــذ يف االعتبــار  ناميــة، وأنَّا أو البلــدان الالفضــائية لــدى أقــل البلــدان منــو
  .عن إزالة احلطام الفضائي اتمبدأ تناسب التبعة يف توزيع املسؤولي

أنَّ إزالة القطع الكبرية من احلطام ضـرورية ملنـع    عن رأي مفاده بعض الوفود أعربو  -٤٩
ال وأنَّ عمليـات اإلزالـة ينبغـي أن تضـطلع هبـا األطـراف الفاعلـة يف جمـ         انتشار احلطام الفضائي
  احلطام الفضائي. تكوُّنالفضاء املسؤولة عن 
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ــربو  -٥٠ ــود  أع ــاده  بعــض الوف ــة تتطلَّــ     عــن رأي مف ــألة اإلزالــة الفعلي ب أنَّ معاجلــة مس
  من املسائل القانونية. استجالء عدٍد

ــة احلطــام ينبغــي أن تســتند إىل      -٥١ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ أيَّ عمليــات فعليــة إلزال
قـانوين بشـأن    كٍّاملتحدة وأنَّ من غري املقبول وضع ص صكوك قانونية توضع حتت رعاية األمم

  اإلزالة الفعلية للحطام خارج إطار األمم املتحدة.
أنَّ التعـاون بـني اللجنـة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة        عـن رأي مفـاده   بعـض الوفـود   أعربو  - ٥٢

اسـتدامة أنشـطة   لفريق العامل املعين بالفرعية العلمية التقنية آخذ يف التزايد وأنَّ التقدُّم الذي أحرزه ا
، ميكــن أن يفيــد اللجنــة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، التــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  

  الفرعية القانونية.
تـدعيم التعـاون بـني اللجنـة      مـن الضـروري   ن رأي مفـاده أنَّ عـ بعض الوفـود   أعربو  -٥٣

ن تتعاونـا علـى   الفرعية القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأنَّ على اللجنـتني الفـرعيتني أ  
وضــع قواعــد ملزمــة مــن أجــل ختفيــف احلطــام الفضــائي. ورأت تلــك الوفــود أنَّ النتــائج الــيت   

ض رمسيـا علـى   عـرَ توصَّلت إليها األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية العلمية والتقنية ينبغي أن ُت
ي للجنـة الفرعيـة القانونيـة    اللجنة الفرعية القانونية لدراستها وحتديد املسائل القانونيـة الـيت ينبغـ   

  أن تعاجلها.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ توصيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية         -٥٤

  ميكن أن تساهم أيضا يف ختفيف احلطام الفضائي. وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي
للجنـة واملنظمـات احلكوميـة    فقت اللجنة الفرعية علـى دعـوة الـدول األعضـاء يف ا    واتَّ  -٥٥

وافيــة الاخلالصــة مواصــلة املســامهة يف  ع بصــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىلالدوليــة الــيت تتمتَّــ
معلومـات بشـأن   بتقـدمي   ملعايري ختفيف احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدوليـة 

حتديث املعلومات القائمة هبـذا   د بشأن ختفيف احلطام الفضائي أوَمعَتأيِّ تشريعات أو معايري ُت
فقــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً واتَّ. الشــأن، وذلــك باســتخدام النمــوذج املخصَّــص لــذلك الغــرض

إىل املســامهة يف تلــك اخلالصــة  يف األمــم املتحــدة علــى دعــوة مجيــع الــدول األعضــاء األخــرى 
  ا.تقدمي معلومات عنهالوافية وتشجيع الدول اليت لديها لوائح أو معايري من هذا القبيل على 

  


