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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٣َّالبند 

  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   فيهايف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر
 اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني

    
بند جديد يف جدول األعمال بشأن التبادل العام للمعلومات     

املمارسات املتعلقة بالصكوك غري امللزمة قانونا يف أنشطة  نع
      اخلارجي الفضاء

سا  فرنسا وكندا والنمتشاركت يف رعايتهاومة من اليابان ورقة عمل مقدَّ    
    ونيجرييا والواليات املتحدة األمريكية

منذ مطلع الثمانينات مـن القـرن املاضـي، اخنرطـت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف وضـع                      -١
عــدد مــن املبــادئ واإلعالنــات املتــصلة بأنــشطة الفــضاء اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قــرارات     

كمـا هنـضت اللجنـة      . ء اخلـارجي  الستكمال أربع من معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضا          
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هتـا اجلمعيـة    الفرعية العلمية والتقنية بدور هام يف اعتماد مبـادئ توجيهيـة تقنيـة وأطـر عمـل أقرَّ                 
 )١(.العامة يف إطار تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ا هـذه واضـحا   وليس األثر العملي لقرارات األمم املتحـدة ومبادئهـا التوجيهيـة وأطرهـ             -٢
 حيث ال يعرف يف الوقت الراهن يف كثري مـن احلـاالت مـا اختذتـه الـدول                  ،وال جليا بالضرورة  

 إن كانـت قـد اختـذت إجـراءات يف هـذا             ،من إجراءات بشأن هذه الصكوك غري امللزمة قانونـا        
ــشأن ــاً. ال ــؤدِّ وغالب ــا ي ــادئ       م ــرارات واملب ــذه الق ــذ ه ــة تنفي ــيم كيفي ــذا إىل صــعوبة يف تقي ي ه

  .توجيهية على الصعيد الوطين والدويلال
وقد أضحى التوسـع يف اسـتخدام الفـضاء مـن جانـب كيانـات غـري حكوميـة شـىت يف                        -٣

 منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، ومــن أمثلتــه اســتخدام   ائدةســ خمتلــف بقــاع األرض ظــاهرةً
ــسواتل النان     ــة والــشركات الــصغرية للــسواتل الــصغرية وال ــةاجلامعــات واملؤســسات البحثي . وني

ة الـيت سـتتوىل تنفيـذها طائفـة أوسـع           وسوف يطالعنا العقد التايل باملزيد من العمليات املـستجدَّ        
ــشأن إىل أنَّ  . عــة باســتخدام املركبــات الفــضائية  مــن اجلهــات املتنوِّ   وجتــدر اإلشــارة يف هــذا ال

 الفـضاء  الذكرى اخلمسني لتحليـق اإلنـسان يف  املتعلق بعالن مت، يف اإل   قد سلَّ  الدول األعضاء 
مرفـق قـرار     (استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية         والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة   

ــة   ــة العام ــضائية      ، )٦٦/٧١اجلمعي ــشطة الف ــى هيكــل األن ــيت طــرأت عل ــة ال ــالتغيريات اجلذري ب
دت يف ظهور تكنولوجيات جديدة ويف تزايد عدد اجلهات الفاعلـة علـى             ومضموهنا واليت جتسَّ  

  .ة االستخدامات اآلمنة واملستدامة للفضاء اخلارجيعاارواحلاجة متزايدة مل. دُعمجيع الصُّ
ي علــى أفــضل وجــه للتحــديات  وملــا كانــت الــدول األعــضاء تنظــر يف كيفيــة التــصدِّ    -٤

  ومبــا أنَّ،املعاصــرة يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية   
يل ككـل ال ميلكـان معلومـات كافيـة وال فعليـة عـن كيفيـة تنفيـذ         الدول األعضاء واجملتمع الدو 

الــدول األخــرى واملنظمــات الدوليــة ملبــادئ األمــم املتحــدة وإعالناهتــا ومبادئهــا التوجيهيــة          
وأطرها، فمن اجملدي تقييم املدى الذي قطعته كل دولة يف تفعيـل تلـك الـصكوك يف تعامالهتـا                 

  . ويف أنشطتها الدولية أيضا والسبل اليت تنتهجها يف هذا الشأنالداخلية
                                                         

 النووية يف الفضاء الطاقة مصادر  باستخدام املتصلة املبادئالقواعد غري امللزمة قانوناً هذهأمثلة من  )1(  
 الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف تسجيل والتوصيات املتعلقة بتعزيز ممارسة، )٤٧/٦٨القرار ( اخلارجي

 التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة واملبادئ، )٦٢/١٠١القرار (فضائية األجسام ال
 .)املرفق، A/62/20 (الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ات اجلمعية العامة والوثائق وقرار ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي معاهدات األمم املتحدةأيضا  وانظر
  .)ST/SPACE/61( األخرى ذات الصلة
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 يف جــدول األعمــال بــشأن مجــع املعلومــات عــن   جديــداً، تقتــرح اليابــان بنــداًومــن مثَّ  -٥
ــاً     يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي  املمارســات املتعلقــة بــصكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانون

كــون عنــوان هــذا البنــد اجلديــد مــن بنــود جــدول  وســوف ي. وتبــادل تلــك املعلومــات طواعيــة
 يف  املمارســات املتعلقــة بالــصكوك غــري امللزمــة قانونــاًنعــالتبــادل العــام للمعلومــات "األعمــال 

 ".أنشطة الفضاء اخلارجي

  :وفيما يلي خطة عمل يقترح تنفيذها على مدار ثالث سنوات  -٦
 احلكومـات واملنظمـات     يف السنة األوىل، يـتم تقـدمي معلومـات عـن ممارسـات              )أ(  

الدولية واجلهات غري احلكومية بشأن تعزيز الـصكوك املناسـبة وجيـري عـرض تلـك املعلومـات                  
م خــالل دورات اللجنــة الفرعيــة عــروض إيــضاحية خاصــة تقــّد وأوتبادهلــا مــن خــالل بيانــات 

عقــاد وســوف ُتــدعى الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة إىل تقــدمي املعلومــات قبــل ان. القانونيــة
 .دورة اللجنة الفرعية القانونية

 املمارسـات   نعـ يف السنة الثانيـة، جيـري املزيـد مـن تبـادل املعلومـات طواعيـة                   )ب(  
وعالوة علـى ذلـك، تبـدأ اللجنـة الفرعيـة القانونيـة             . واآلثار العملية للصكوك غري امللزمة قانوناً     

 ممارسـات الـدول بـشأن صـكوك     يف حتضري جمموعة من املواد املرجعية مـع أمثلـة ملموسـة علـى       
ع، عن نشر حزمة مـن املعلومـات    وسوف يسفر ذلك، فيما هو متوقّ     . املتحدة غري امللزمة   األمم

  .على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
ذة خـــالل الـــثالث ح اعتمـــاد مـــوجز لألعمـــال املنفَّـــ قتـــَريف الـــسنة الثالثـــة، ُي  )ج(  

  . الفرعية القانونيةالسنوات وتضمينه يف تقرير للجنة
  


