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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  واخلمسون اخلامسةالدورة 
 ٢٠١٦أبريل /نيسان ١٥- ٤ فيينا،
  من جدول األعمال ١٥ البند

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

      لتقريرمشروع ا  
      املرفق الثالث    
تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون     

   جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية  يف
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      -١

عقـد اجتمـاع فريقهـا العامـل      ،٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٤املعقودة يف  ٩١٧ ، يف جلستهاالسلمية
املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف   

 األغراض السلمية، برئاسة سيتسوكو أوكي (اليابان).

. ٢٠١٦أبريل نيسـان/  ١٤و ٨يف الفتـرة مـا بـني    جلسـات   أربـع وعقد الفريق العامـل    -٢
وأوجــزت الرئيســة، يف اجللســة االفتتاحيــة، الواليــة املســَندة إىل الفريــق العامــل يف إطــار خطــة   

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

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

 )؛A/AC.105/C.2/109( بلجيكا وبولندا وتايلند وتركيا واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

اسـتعراض اآلليـات   تتضمن مشروع تقرير الفريق العامل املعين بورقة اجتماع   (ب)  
 خدامه يف األغــراض الســلمية كشــاف الفضــاء اخلــارجي واســت   الدوليــة للتعــاون يف جمــال است  

)A/AC.105/C.2/2016/CRP.14؛( 

مــة مــن جمموعــة األســئلة املقدَّالــدول األعضــاء علــى  ردود بشــأنورقــة اجتمــاع   (ج)  
ــل املعــين    ةرئيســ ــق العام ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء      الفري ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي

ــتخدامه يف األ  ــارجي واسـ ــلمية اخلـ ــراض السـ ــن   ،غـ ــات واردة مـ ــمن معلومـ ــاتتضـ ــان فرنسـ  واليابـ
)A/AC.105/C.2/2016/CRP.18.( 

ــة       - ٤ ــائق الــيت أتيحــت للجن ــه الوث ــار أيضــاً يف ســياق مداوالت وأخــذ الفريــق العامــل يف االعتب
 .والرابعة واخلمسنيالثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني  دوراهتاالفرعية يف 

 ،٢٠١٧، يف عام يف إطار خطة العمل اخلمسية هعملاختتام  أنَّعلى امل الفريق الع وشدَّد  - ٥
مـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان     معاهـدة املبـادئ املنظِّ  سيصادف الذكرى السـنوية اخلمسـني العتمـاد    

نتـائج   ، وأنَّاستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
يف االحتفال هبذه الذكرى  ةًمهمَّ ميكن أن تكون مسامهةً خطة العمل اخلمسيةيف إطار  عملذلك ال
 اسـتذكر علـى مـدى السـنوات اخلمسـني املاضـية. و      رت كـثرياً اآلليات الدولية للتعاون قد تطوَّ ألنَّ

يف الـدورة املواضـيعية    كـبرياً  عمله ميكـن أن يسـهم إسـهاماً    أنَّ ،يف هذا الصدد ،أيضاً العامل الفريق
صها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلميـة والتقنيـة   يت ختصِّال

 .٢٠١٨" لعام ٥٠وجلنتها الفرعية القانونية ملؤمتر "اليونيسبيس+

، A/AC.105/C.2/2016/CRP.14 ونظر الفريق العامل يف مشـروع تقريـره الـوارد يف الوثيقـة      - ٦
بالتشاور الوثيق مع رئيسة الفريق العامـل اسـتناداً إىل إسـهامات الـدول األعضـاء      اليت أعدَّهتا األمانة 

والحـظ الفريـق    يف اللجنة واملراقبني الدائمني لديها يف أعمال الفريق العامل وحبوث إضافية أخرى.
للتعـاون  تصنيف اآلليات الدولية املتعلقة بجتماع االورقة الوثيقة قدَّمت حتديثاً مستفيضاً لأنَّ العامل 

لجنــة إىل الالــيت قُــدِّمت  ،يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية
ــودة يف عــام     ــة واخلمســني املعق ــا الرابع ــة يف دورهت  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.15( ٢٠١٥الفرعي
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د إليـه يف وضـع تقريـره    سـليما ميكـن االسـتنا    اواتَّفق الفريق العامل على أنَّ الوثيقة احملدَّثة متثل أساس
  بصيغته النهائية. ٢٠١٧لعام 
 الحـظ الفريـق العامـل   ويف سياق عمل الفريق العامل أثناء دورة اللجنة الفرعيـة هـذه،     -٧

رات ومــذكِّاســتخدام االتفاقــات تــراوح بــني ة أمثلــة عــن اآلليــات الدوليــة للتعـاون، ت عــدَّجمـددا  
ــاهم  ــدِّ التف ــة واملتع ــراف، والثنائي ــى الصــعيدين     اســتخدام دة األط ــاون والتنســيق عل ــات التع آلي

دة. اإلقليمــي واألقــاليمي، وغــري ذلــك مــن آليــات التعــاون الــدويل بشــأن أنشــطة فضــائية حمــدَّ   
 علـى  ةمفصلتلقي الضوء بصورة  دراسات حاالت إفراديةالدول األعضاء يف اللجنة وعرضت 

، مـع الـتفكري يف أسـباب اختيـار     الـدويل آليـات التعـاون   ب فيمـا يتعلـق   استخلصـتها الدروس اليت 
التعليقـات  واسـتعرض الفريـق العامـل أيضـاً     . ةنـ معيَّ ةتعاونيـ  أهدافنة لتحقيق معيَّ تعاون اتآلي

  .A/AC.105/C.2/2016/CRP.14 الوارد يف الوثيقةاملفصَّلة على مشروع تقريره 
ــهائي الــ      -٨ ــره الن ــواردة يف تقري ذي هــو بصــدد  والحــظ الفريــق العامــل أنَّ اســتنتاجاته ال

النُُّهج اليت تتخذها الـدول واملنظمـات الدوليـة     شىتإعداده من شأهنا أن تفضي إىل حتسني فهم 
يشـكِّل أساسـا ملواصـلة توطيـد     سللتعاون يف األنشـطة الفضـائية. ومـن مثَّ، فـإنَّ التقريـر النـهائي       

 .التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 فق الفريق العامل على ما يلي:واتَّ  -٩

الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  داًينبغي أن تدعو األمانة جمدَّ  (أ)  
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت هلــا صــفة    ،يف األغــراض الســلمية

يات التعـاون الـدويل الـيت تسـتخدمها     مراقب دائم لدى اللجنة، إىل تقدمي أمثلة ومعلومات عن آل
، اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية  الفضاءاستكشاف يف جمال  الدويل من أجل التعاون

والظـروف  املسـتخدمة  ل إىل فهـم جمموعـة آليـات التعـاون     التوصُّـ  لكي يتمكن الفريق العامل مـن 
 ؛اآلليات على غريهانة من فئات معيَّواملنظمات الدولية ل فيها الدول اليت تفضِّ

ن لـديها  ون الـدائم وشجَّع الدول األعضـاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي واملراقبـ     ُت  (ب)  
الــدروس املســتفادة، حســب وعــن عــن دراســات حــاالت  أمثلــةً ميف ردودهــ يــدرجواعلــى أن 

ع انـو أنـة مـن أجـل    معيَّ تعـاون  اتى للفريق العامل فهم أسـباب اختيـار آليـ   االقتضاء، كي يتسنَّ
بـني  ، ومة قانونـاً مة وغري امللزِاالختيار بني اآلليات امللزِكيفية إجراء و ،من التعاون الدويل ةنمعيَّ

ــات  ــة  الترتيب ــة وغــري الرمسي ــاون يف جمــال       ،الرمسي ــة بشــأن التع ــات الثنائي وســبب تنظــيم االتفاق
 ؛مت هباظِّالفضاء، على سبيل املثال، بالطريقة اليت ُن
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جلنــة الفضــاء اخلــارجي واملــراقبني الــدائمني لــديها أن  ميكــن للــدول األعضــاء يف  (ج)  
الــذي يتضــمَّنه مــرة أخــرى إىل جمموعــة األســئلة الــواردة يف تقريــر رئيســة الفريــق العامــل  وارجعــي

، املرفــق A/AC.105/1067الثالثــة واخلمســني ( تقريــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة عــن أعمــال دورهتــا
 ).١٠الثالث، الفقرة 

الردود الواردة مـن الـدول األعضـاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي واملـراقبني         وعلى أساس  -١٠
ــديها  ــدائمني ل ــطُ ،ال ــة َبِل ــوم إىل األمان ــل،      أن تق ــق العام ــة الفري ــع رئيس ــق م ــاور الوثي ، بالتش

 تلــك حــة مــننســخة منقَّ وبإتاحــة، A/AC.105/C.2/2016/CRP.14ورقــة االجتمــاع  بتحــديث
ــةال ــق ا   ورق ــا الفري ــر فيه ــل ، لكــي ينظ ــة  لعام ــدورة  ويضــعها يف صــيغتها النهائي  السادســةيف ال

 واتَّفق الفريـق العامـل علـى أن يصـدر     .٢٠١٧يف عام املزمع عقدها واخلمسني للجنة الفرعية، 
ــة اســتخدام الفضــاء         ــى جلن ــم املتحــدة لعرضــه عل ــة لألم ــع اللغــات الرمسي ــهائي جبمي ــره الن تقري

  .٢٠١٧املزمع عقدها يف عام  ،اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الستني
  
 


