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*1802434*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  السابعة واخلمسونالدورة 
        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-٩فيينا، 

      مشروع التقرير    
  التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -سادسًا  

      األغراض السلميةواستخدامه يف 
من جدول األعمال،  ٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١

املعنون "التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية"، 
  جدول أعماهلا.كبند منتظم يف 

ند   -٢ طار الب ية املتحدة  ٨وتكلَّم يف إ يا واإلمارات العرب ــــــترال جدول األعمال ممثلو أس من 
وإندونيسيا وباكستان والربازيل واملكسيك واململكة العربية السعودية واليابان واليونان. كما تكلَّم 

  بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:  -٣

  "قانون اململكة املتحدة املتعلق بصناعة الفضاء"، قدمه ممثل اململكة املتحدة؛  (أ)  
"خدمة الســــــواتل وَمواِئل القطاع اخلاص: اســــــتعراض لقوانني الواليات املتحدة   (ب)  

  ئية التجارية غري التقليدية"، قدمه ممثل الواليات املتحدة.ولوائحها التنظيمية املتعلقة باألنشطة الفضا
ازدياد حجم األنشــــطة  يف احلســــبانمن املهم أن يؤخذ أنَّ دًا وأكدت اللجنة الفرعية جمدَّ  -٤

ينبغي للدول أن تكفل امتثال  القطاع اخلاص يف الفضــاء اخلارجي. وهلذه الغاية، التجارية وأنشــطة
هذه األنشـــطة ألحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي وأن ُتنشـــئ أطرًا قانونية 

  وطنية لضمان أمان وأمن أنشطتها.
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سياسات الفضائية الوطنية وإعادة أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٥ ، صوغهاعمليات تطوير ال
من خالل اللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصة بالفضاء، هتدف بصورة  وكذلك تنفيذ تلك السياسات

  متزايدة إىل معاجلة املسائل الناشئة عن تزايد عدد الكيانات غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة فضائية.
والحظت اللجنة الفرعية ما تضـــطلع به الدول األعضـــاء من أنشـــطة خمتلفة من أجل مراجعة   -٦

ساهتا سيا صالح  قوانينها و صوغها، وكذلك من أجل إ ضائية الوطنية أو تدعيمها أو تطويرها أو  أو الف
أنشــطتها الفضــائية الوطنية. ويف هذا الصــدد، الحظت اللجنة الفرعية أيضــًا أنَّ تلك ترســيخ حوكمة 

الوطنية؛  ألنشــطة الفضــائية؛ وإعادة تنظيم وكاالت الفضــاءاألنشــطة هتدف إىل حتســني إدارة وتنظيم ا
ة القدرة التنافســية للمنظمات احلكومية وغري احلكومية يف أنشــطتها الفضــائية؛ وتوســيع مشــاركة وزياد

التصـــدي للتحديات اليت يطرحها تطور األنشـــطة  تدابرياألكادمييني يف صـــوغ الســـياســـات؛ وحتســـني 
 .على حنو أفضل تنفيذ االلتزامات الدوليةو؛ ءفضاالالفضائية؛ وال سيما التحديات املتصلة بإدارة بيئة 

، من جدول األعمال ٨املناقشــات الدائرة يف إطار البند  أمهيةواتَّفقت اللجنة الفرعية على   -٧
 تقاسم التجارب املتعلقةمن وألطر التنظيمية الوطنية القائمة لفهم  اكتساب متكِّن الدول من انَّهإإذ 
 وطنية.املمارسات الوطنية وتبادل املعلومات عن األطر القانونية الب

بادل املنتظم للمعلومات عن التطورات   -٨ لة الت ية على أمهية مواصــــــ واتَّفقت اللجنة الفرع
املســــتجدَّة يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضــــاء. ويف هذا الصــــدد، شــــجَّعت اللجنة 

مية الوطنية الفرعية الدول األعضـــاء على مواصـــلة تزويد األمانة بنصـــوص قوانينها ولوائحها التنظي
اإلمجايل  ياملخططتقدمي معلومات حمدَّثة ومســامهات إلدراجها يف العرض على املتعلقة بالفضــاء، و

  لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية.
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -ثامنًا  
من جدول األعمال،  ٩، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧بقرار اجلمعية العامة  عمًال  -٩

  املعنون "بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.
ات العربية من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــــي وأملانيا واإلمار ٩وتكلَّم يف إطار البند   -١٠

املتحدة وإندونيسيا وأوكرانيا وباكستان وجنوب أفريقيا وشيلي والصني وفرنسا واملكسيك والواليات 
ــــــي، كما تكلَّم ممثل  املتحدة واليابان. وتكلَّم ممثل األرجنتني نيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية والكاريبـ

ضًا والصني. وتكلَّم  ٧٧نيجرييا نيابة عن جمموعة ال شعار عن ُبأي عد املراقب عن املركز اإلقليمي لالست
  لدول مشال أفريقيا. كما تكلَّم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.

  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -١١
ــــــاء ل دليًالورقة غرفة اجتماعات تتضــــــمن   (أ)   لفرص التعليمية يف جمال قانون الفض

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.11؛(  
ورقــة غرفــة اجتمــاعــات تتضــــــمن معلومــات مقــدَّمــة من اليــابــان عن إجراءاهتــا   (ب)  

  ).A/AC.105/C.2/2018/CRP.15ومبادراهتا الرامية إىل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء (
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التعليم يف جمال قانون ونشــــــطة بناء القدرات والتدريب ألواتَّفقت اللجنة الفرعية على أنَّ   -١٢
ضاء أمهية فائقة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل املضي ُقُدمًا يف تطوير اجلوانب  الف

يف البلدان النامية، ويف زيادة املعرفة باإلطار القانوين  خصــوصــًاالعملية لعلوم وتكنولوجيا الفضــاء، 
ا سيشجع الدول على التصديق على معاهدات األمم املتحدة ممَنه األنشطة الفضائية، الذي تنفَّذ ِضْم

دِّد على أنَّ للجنة اخلمس ودعم تنفيذ تلك املعاهدات وإنشــاء مؤســســات وطنية معنية بذلك . وشــُ
  الشأن. دورًا هامًّا يف هذا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي الفرعية
"، ٥٠دورًا رئيسيًّا يف عملية "اليونيسبيس+ بناء القدراتألنشطة ية على أنَّ فقت اللجنة الفرعواتَّ  -١٣

  بناء القدرات وتعزيز املعارف. ب من حيث صلتهافضائية الربامج الفرصًة للنظر يف  متثلوميكن أن 
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ هناك كيانات حكومية وغري حكومية تضــــــطلع   -١٤

حاليًّا بعدد من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات يف جمال قانون الفضـــاء. وتشـــمل 
هذه اجلهود تشـــجيع اجلامعات على توفري منائط تدريبية وحلقات دراســـية بشـــأن قانون الفضـــاء؛ 

ــية وتقدمي وتقدمي  ؛رحليت التعليم اجلامعي والدراســات العليا يف جمال قانون الفضــاءمل زماالت دراس
دعم مايل وتقين للبحوث القانونية؛ وإعداد دراســـات وورقات حبث وكتب دراســـية ومنشـــورات 

صة أخرى ب تتعلق شطة متخصِّ سية وأن ضاء؛ وتنظيم حلقات عمل وحلقات درا  من أجلقانون الف
انون الفضـــاء؛ ودعم مســـابقات املحاكمات الصـــورية يف جمال قانون الفضـــاء؛ ودعم زيادة فهم ق

صينيمشاركة  صا شباب يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقانون الفضاء؛ وتوفري  االخت ال
الداخلي لدى  التمرينترتيبات فرص تدريبية وفرص أخرى لبناء اخلربات، وخصــــوصــــًا من خالل 

صــة إلجراء دراســات  وكاالت الفضــاء؛ تتعلق بقانون الفضــاء، من  وحبوثودعم الكيانات املخصــَّ
  السياسات واألطر التشريعية الوطنية املتعلقة بالفضاء. تطويرأجل املساعدة على 

مســــاعدة مالية لتمكني الطلبة  قدَّمتوالحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضــــاء   -١٥
لمحاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء، اليت تنظَّم سنويًّا من حضور مسابقة مانفريد الكس ل

  أثناء مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية.
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير بالندوة املشــــتركة بني األمم املتحدة وجنوب   -١٦

الســواتل الصـــغرية أفريقيا بشــأن علوم وتكنولوجيا الفضــاء األســاســية حول موضــوع "بعثات 
إىل  ١١من  ،ألغراض التقدم العلمي والتكنولوجي"، اليت عقدت يف ســــتيلنبوش، جنوب أفريقيا

، واشـــتملت على جلســـة حول املســـائل التنظيمية والقانونية ٢٠١٧كانون األول/ديســـمرب  ١٥
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.و

، حلقة عمل األمم املتحدة العاشرة بشأن قانون الفضاء أنَّاللجنة الفرعية مع التقدير  والحظت  -١٧
"إســهام قانون الفضــاء والســياســة الفضــائية يف حوكمة الفضــاء وأمن الفضــاء يف القرن احلادي املعنونة 

عثات ملمثلي البا أتاحت أنَّهو، ٢٠١٦أيلول/ســــــبتمرب  ٨إىل  ٥من  فييناقدت يف ُع قدوالعشــــــرين"، 
  .حدث خاص ببناء القدراتللمشاركة يف فرصة يف فيينا لدى األمم املتحدة الدائمة 
عن حلقة  املنبثقةا تؤيد التوصــية أنَّهويف هذا الصــدد، أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٨

لبناء  اهلدفالعمل بشــــأن تشــــجيع مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي على القيام بأنشــــطة حمددة 
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برنامج األمم والتعليم والتدريب يف جمال قانون الفضــاء والســياســة الفضــائية، ترتكز على القدرات 
برنامج الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ ( إدارةاملتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف 

  ، بغية إنشاء منصة خاصة ببناء القدرات.")سبايدر"
بقانون الفضاء،  ًامتزايد ًايف منطقتها اهتمام هناك أنَّوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٩
 املنطقة بتنظيم أنشـــطة تدريبية يف جمال تلكينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يدعم  أنَّهو

  .قانون الفضاء
ميكن ألنشـــطة بناء القدرات أن تركز على بنود جدول األعمال  أنَّهعرب عن رأي مفاده وُأ  -٢٠

املســــائل ( (أ) من جدول األعمال ٧مبا فيها البند فاضــــة يف اللجنتني الفرعيتني، اليت مل ُتناَقش باســــت
املسائل املتصلة بطبيعة املدار الثابت ((ب)  ٧البند و ريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده)املتصلة بتع

رشيد بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق االستخدام ال
  .)والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

ينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين  أنَّهعرب عن رأي مفاده وُأ  -٢١
 ليف جماأن يقوما بأنشطة لبناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن التحديات املستجدة  (اإليكاو) الدويل

  األنشطة دون املدارية.
ضاء اخلارجي أنَّ عرب عن رأي مفاده وُأ  -٢٢ شؤون الف لالخنراط يف اجلهود اليت يبذهلا مكتب 

  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والشباب حتظى بالتقدير.أنشطة لبناء القدرات من أجل 
ا يوجد من مملبلدان النامية لمن أجل حتقيق املنفعة القصــــــوى  أنَّهعرب عن رأي مفاده وُأ  -٢٣

، ينبغي للدول أن تعطي أولوية لبذل وزيادة فرص وصــــــوهلا إىل تلك الربامج برامج بالغة األمهية
قة هتدف إىل إتاحة فرص ميسـورة التكلفة وميسـورة املنال، من خالل منصـات  تعليمية جهود منسـَّ

  تشتمل على أدوات للمشاركة االفتراضية يف املؤمترات. عد،لتعلُّم عن ُبلإلكترونية 
ؤمتر األمم املتحدة األول بشـــــــأن قانون الفضـــــــاء مبورحَّبت اللجنة الفرعية مع التقدير   -٢٤

مسوس" والسياسة الفضائية، الذي ينظم باالشتراك مع االحتاد الروسي وتستضيفه مؤسسة "روسكو
اللجنة  وأشــارت .٢٠١٨ أيلول/ســبتمرب ١٣إىل  ١١يف موســكو من احلكومية للتعاون الفضــائي 

القدمية العهد اليت ُعقدت هذا النشاط ميثل متابعة لسلسلة حلقات العمل املخصصة  إىل أنَّ الفرعية
  بالتعاون مع الدول األعضاء. ،عشر سنواتأكثر من على مدى 

ليل الفرص مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي قام بتحديث دأنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٢٥
ــانون الفضــــــــاء ( ــة يف جمــال ق معلومــات عن  مع إدراج، )A/AC.105/C.2/2018/CRP.11التعليمي

ينبغي للمكتب أن يواصــل حتديث هذا الدليل.  أنَّهالزماالت واملنح الدراســية املتاحة، واتفقت على 
ة إلدراجها ويف هذا الصدد، دعت اللجنة الفرعية الدول األعضاء إىل تشجيع تقدمي مسامهات وطني

  يف حتديثات الدليل املقبلة.
وأوصت اللجنة الفرعية بأن تبادر الدول األعضاء يف اللجنة واملراقبون الدائمون لديها إىل   -٢٦

إبالغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثامنة واخلمســني، مبا اختذته أو تعتزم اختاذه، على الصــعيد الوطين 
  لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء. أو اإلقليمي أو الدويل، من إجراءات
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تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري   -تاسعًا  

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

من جدول األعمال،  ١١، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعية العامة   -٢٧
املعنون "تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، 

  كموضوع/بند منفرد للمناقشة. مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان"،
ــــــي وأملانيا واإلمارات  ١١وتكلَّم يف إطار البند   -٢٨ من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروس

 .واليابان العربية املتحدة وأوكرانيا وباكســتان وشــيلي وفرنســا وكندا والنمســا والواليات املتحدة
دولة بوليفيا املتعددة القوميات نيابة عن ممثل ووالصني،  ٧٧وتكلَّم ممثل نيجرييا نيابة عن جمموعة الـ

ــي.  تكلَّم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو كما جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـ
  دول أعضاء أخرى.

واســتمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضــاحي، عنوانه "مســار براغمايت تطوري إىل إزالة   -٢٩
  "، قدَّمه املراقب عن اجلمعية الفضائية الوطنية.العريف من خالل القانون الدويلاحلطام الفضائي 

ها   -٣٠ مة، يف قرار بارتيـاح أنَّ إقرار اجلمعيـة العـا إىل ، ٦٢/٢١٧والحظـت اللجنـة الفرعيـة 
بادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــائي اليت وضـــــعتها جلنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف امل

املرتادة للفضــاء بإرشــادات حول  الدولاألغراض الســلمية كان خطوة مهمَّة يف ســبيل تزويد مجيع 
  كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي.

تدابري لتخفيف احلطام الفضــائي تتَّســق  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول تنفِّذ  -٣١
مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــائي اليت وضـــــعتها اللجنة و/أو املبادئ التوجيهية لتخفيف 
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، وأنَّ دوًال 

  لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.  أخرى قد وضعت معايري خاصة هبا
والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنَّ بعض الدول تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام   -٣٢

الفضـــائي، واملدونة األوروبية لقواعد الســـلوك اخلاصـــة بتخفيف احلطام الفضـــائي، ومعيار املنظمة 
(النظم الفضــائية: متطلبات ختفيف احلطام الفضــائي)،  ٢٠١١:٢٤١١٣الدولية للتوحيد القياســي 

("محاية بيئة املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض") الصادرة عن االحتاد  ITU-R S.1003والتوصية 
  ألنشطة الفضائية الوطنية.بااخلاصة التنظيمية كمراجع يف أطرها  ،الدويل لالتصاالت

بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تدابري إلدراج املبادئ التوجيهية والحظت اللجنة الفرعية   -٣٣
  .ذات الصلة واملعايري املعترف هبا دوليًّا بشأن احلطام الفضائي يف أحكام تشريعاهتا الوطنية

ية اليت   -٣٤ هتا الوطن يا قد دعَّمت آل لدول  ية أنَّ بعض ا ختفيف  حتكموالحظت اللجنة الفرع
حكومية، وبإشــراك املؤســســات األكادميية والصــناعة،  يةطات إشــرافاحلطام الفضــائي بتعيني ســل

  وبوضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأن.

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
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لدول   -٣٥ هتا ا مد عايري اليت اعت ية للم ياح أنَّ اخلالصـــــــة الواف بارت ية  والحظت اللجنة الفرع
قد ُوضــعت مببادرة من أملانيا وتشــيكيا واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضــائي، واليت كانت 

من االطِّالع على جمموعة شاملة ومنظمة من الصكوك والتدابري  ةاملهتم اجلهاتوكندا، متكِّن مجيع 
القائمة بشأن ختفيف احلطام الفضائي. ويف هذا السياق، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لألمانة 

  اإلنترنت.ة شبكخلالصة يف صفحة خمصَّصة على النشرها 
من الضـــــروري تعزيز هيكل اخلالصـــــة الوافية وتيســـــري رؤية أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٣٦
  ُيحرز من تقدم يف هذا امليدان. ما
ورحَّب بعض الوفود مبا أحرزه الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف   -٣٧

ل إىل توافق يف اآلراء بشـــــأن األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية  والتقنية، من تقدم يف التوصـــــُّ
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، مبا فيها املبادئ املتعلقة  أنشطة املبادئ التوجيهية اإلضافية الستدامة

  باحلطام الفضائي.
جي اخلار املبادئ التوجيهية الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاءأنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٨
األمد البعيد تكمِّل املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي اليت وضـــعتها جلنة اســـتخدام الفضـــاء   يف

من الضروري استعراض وحتديث املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام أنَّ اخلارجي يف األغراض السلمية، و
  خلارجي يف األمد البعيد.الفضائي دون مساس بعمل الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء ا

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٣٩
  ينبغي أن ُتواَءم مع املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ملبادئ التوجيهية لتخفيف ينبغي حتديث وتعديل ا أنَّهوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٠
احلطام الفضـــائي اليت وصـــفتها اللجنة، مع مراعاة املمارســـات احلالية اليت تتبعها الدول واملنظمات 

  يف هذا امليدان.فنية الدولية اليت لديها خربة 
املبــادئ التوجيهيــة لتخفيف احلطــام  وتعــديــلينبغي حتــديــث  أنَّــهعرب عن رأي مفــاده أو  -٤١

الفضــــائي اليت وضــــعتها اللجنة، مع أخذ التطورات التكنولوجية احلالية وتزايد أنشــــطة الســــواتل 
  الصغرية ونشوء كويكبات بالغة الضخامة يف احلسبان.

ية لتخفيف احلطام أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٢ حتويل املبادئ التوجيهية التقن
لدى الدول املرتادة للفضـــاء دوافع كافية للحد من نَّ ك ملزم قانونًا ليس أمرًا ضـــروريًّا، ألإىل صـــ

  احلطام الفضائي انطالقًا من مصلحتها اخلاصة يف احلفاظ على أمان األنشطة الفضائية واستدامتها.
ج نظرًا للصــــلة القائمة بني النهومن الضــــروري أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٣

املتبعة يف ختفيف احلطام وتطور التكنولوجيا، وضـــع معايري ملزمة قانونًا لتخفيف احلطام الفضـــائي 
  .احلاضريف الوقت 

ذا إالنهج غري امللزم ميكن أن يكون فعاًال ومفيدًا جلميع الدول أنَّ عرب عن رأي مفاده أو  -٤٤
  ما نفذ حمليًّا من خالل سياسات ولوائح تنظيمية ومعايري.

ع نطاق اســتعراضــها  أنَّهوأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده   -٤٥ ينبغي للجنة الفرعية أن ُتوســِّ
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي، آخذة يف احلســـبان احتمال تولُّد حطام فضـــائي من 
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املنصـــات الفضـــائية اليت حتمل على متنها مصـــادر قدرة نووية واحتمال اصـــطدام تلك األجســـام 
الفضائي. وأعرب ذلك الوفد عن قلقه بشأن احتمال سقوط ذلك احلطام يف نصف الكرة باحلطام 

اجلنويب، وخصوصًا يف جنوب املحيط اهلادئ، ودعا الدول اُملطِلقة إىل اعتماد تدابري للسيطرة على 
  احلطام الفضائي وتفادي تولُّده.

الفضــاء اخلارجي يف األمد  املبادئ التوجيهية الســتدامة أنشــطةأنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٤٦
وضــــــوعية للمســــــائل املتعلقة املدراســــــة اليف  إحراز تقدُّمالبعيد ينبغي أن ُتعَتمد بكليتها، مما يتيح 

ضًا عن رأي  ينبغي للجنة الفرعية القانونية  أنَّه مفادهبتخفيف احلطام الفضائي ومعاجلته. وأعرب أي
بند للجنة الفرعية العلمية والتقنية، ضــمن إطار أن تضــع قائمة بتلك املســائل، يف تنســيق وثيق مع ا

  املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. جدول األعمال
من شــــــأن تنفيذ توصــــــيات فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٤٧

وجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي واملبادئ الت
  األمد البعيد أن يسهم يف مراقبة احلطام الفضائي وختفيفه وأن يعزز أمان العمليات الفضائية واستدامتها.

ينبغي للجنة الفرعية أن ُتبيِّن املســــــائل القانونية  أنَّهوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٨
فيها التعريف القانوين للحطام الفضــائي؛ والوضــعية القانونية لشــظايا  املتعلقة باحلطام الفضــائي، مبا

احلطام الفضائي؛ ودور دولة السجل؛ والوالية والسيطرة على األجسام الفضائية اليت ُيراد اعتبارها 
ة على تبعة املترتبة عليها، مبا فيه التبعة املترتبحطامًا فضائيًّا؛ واملسؤولية عن أنشطة اإلزالة الفاعلة وال

  األضرار الناشئة عن عمليات معاجلة احلطام.
من الضروري: (أ) إرساء فهم موحَّد لتعبري "احلطام الفضائي" أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٤٩

وصـلته بتعبري "اجلسـم الفضـائي"؛ و(ب) ضـمان احترام احلقوق السـيادية للدول اُملطِلقة فيما يتعلق 
ضائية اخلامدة أو أجزائ ها املوجودة يف مدارات قريبة من األرض؛ و(ج) وضع قواعد باألجسام الف

ومعايري دولية موحَّدة لفهرســـة احلطام الفضـــائي وتتبعه باســـتخدام القدرات التكنولوجية احلديثة؛ 
  ضمان توافر املعلومات العملياتية جلميع الدول املهتمة.  و(د)
ميكن للجنة الفرعية أن تناقش مســـــألة تطبيق وتطوير مفهومي  أنَّهوأعرب عن رأي مفاده   -٥٠

شطة معاجلة احلطام  سياق أن سؤولية والتبعة يف  سألة امل سيطرة" القانونيني، وكذلك م "الوالية" و"ال
الفضائي، دون إعادة تعريف تلك املفاهيم اليت ُأرسيت يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء 

  فسريها.اخلارجي أو إعادة ت
ينبغي أن تكون هناك عملية تشـــاورية بشـــأن تعريف  أنَّهوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥١

  اللجنة هي املحفل املناسب لتلك العملية.أنَّ احلطام الفضائي، تضم مجيع الدول األعضاء يف اللجنة، و
ـــائل القانونية املتعلقة باإلزالة  أنَّهوأعرب عن رأي مفاده   -٥٢ ـــتبيان بشـــأن املس ينبغي إعداد اس

  الفاعلة للحطام الفضائي.
وفيما يتعلق مبسألة إزالة جسم دون موافقة مسبقة أو إذن مسبق من دولة السجل، أعرب   -٥٣

من املهم أن تقوم مجيع الدول بتســـجيل مجيع األجســـام الفضـــائية أنَّ بعض الوفود عن رأي مفاده 
  يت تطلقها يف الفضاء اخلارجي، حسب االقتضاء.ال



A/AC.105/C.2/L.304/Add.4

 

8/8 V.18-02434 
 

وفهرسته هناك حاجة إىل تسجيل احلطام الفضائي أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٤
  وتتبعه على الصعيد الدويل.

ينبغي إنشــاء مركز دويل وحيد لتبادل املعلومات عن األجســام  أنَّهوأعرب عن رأي مفاده   -٥٥
هذا املركز ميكن أن يصـــــبح منصـــــة موثوقة أنَّ رعاية األمم املتحدة، و واألحداث الفضـــــائية حتت

  للتعاون املتعدد األطراف يف جمال معاجلة احلطام الفضائي.
ال بد للجنة الفرعية القانونية من معاجلة مسألة عدم وجود آليات  أنَّهوأعرب عن رأي مفاده   -٥٦

ي يف الوقت املناسب وعلى حنو ناجع، باستخدام هنج قانونية فعالة لتنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائ
  دويل متسق ومشترك.

ينبغي للدول أن تتحمل مسؤوليات متفاضلة عن  أنَّهوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٧
ــــــاء زمام  ــــــاء اخلارجي، وأن تأخذ اجلهات الفاعلة يف ميدان ارتياد الفض إزالة االكتظاظ يف الفض

  املبادرة يف هذا الشأن.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اجلهات الفاعلة ذات املســــؤولية األكرب عن توليد   -٥٨

ينبغي لتلك  أنَّهاحلطام الفضائي ينبغي أن تكون هي األكثر مشاركة يف أنشطة إزالة ذلك احلطام، و
لدان األدىن ت عاون، للب قات ت فا ية، من خالل ات قانون هتا العلمية وال طورًا يف اجلهات أن تتيح خربا

الفضــائية والتخلص  املركباتميدان الفضــاء، ضــمانًا لتنفيذ التدابري الضــرورية فيما يتعلق بتصــميم 
  منها عند انتهاء عمرها التشغيلي.

توجيهية لتخفيف احلكام الفضــــــائي ُعلوَّ تكلفة تنفيذ املبادئ الأنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٥٩
اجلانب نَّ ن ارتياد الفضاء إىل الفضاء اخلارجي، ونظرًا ألُحول دون وصول الدول الناشئة يف ميداَي

 األكرب من احلطام املداري هو نتيجة لعمليات ســـابقة قامت هبا كربى الدول املرتادة للفضـــاء، فإنَّ 
ــــــؤوليةمن  ــــــاعد الدول  مس تلك الدول أن تزيل ذلك احلطام وختفف من تأثريه، وكذلك أن تس

  الناشئة يف ميدان ارتياد الفضاء، تقنيًّا وماليًّا، على ختفيف احلكام الفضائي.
زالة احلطام الفضـــائي من أجل وأعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي إنشـــاء صـــندوق دويل إل  -٦٠

ــــــقــة الراميــة إىل إزالــة ذلــك احلطــام، بتوفري املوارد الالزمــة ملعــاجلــة اجلوانــب  دعم اجلهود املنس
حجم املســـامهة املالية للدول يف هذا الصـــندوق ينبغي أن  التكنولوجية واملالية لتلك العمليات، وأنَّ

  يتناسب مع دور تلك الدول يف تكوين احلطام الفضائي.
جنة واملنظمات احلكومية الدولية واتَّفقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضـــاء يف الل  -٦١

اليت تتمتع بصـــفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل مواصـــلة اإلســـهام يف اخلالصـــة الوافية ملعايري ختفيف 
قدمي معلومات عمَّ ية، بت لدول لدول واملنظمات ا مدهتا ا مدته من احلطام الفضـــــــائي اليت اعت ا اعت

حديث تلك املعلومات، وذلك باســتخدام احلطام الفضــائي أو بت ختفيفتشــريعات أو معايري بشــأن 
هلذا الغرض. واتَّفقت اللجنة الفرعية أيضــــــًا على دعوة مجيع الدول  املتاحةالنموذجية  الصــــــيغة

األخرى األعضاء يف األمم املتحدة إىل اإلسهام يف تلك اخلالصة الوافية، وشجَّعت الدول اليت لديها 
  تقدمي معلومات عنها.لوائح تنظيمية أو معايري من هذا القبيل على 

  


