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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    
    إضافة    

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانونا   -عاشراً  
    فضاء اخلارجياملعنية بال

تبـــادل عـــام " مـــن جـــدول األعمـــال، املعنـــون ١٢نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة يف البنـــد   -١
" للمعلومـــات بـــشأن صـــكوك األمـــم املتحـــدة غـــري امللزمـــة قانونـــا املعنيـــة بالفـــضاء اخلـــارجي 

  .٦٨/٧٥بند منفرد للمناقشة، وذلك عمال بقرار اجلمعية العامة /كموضوع
 االحتــاد الروســي لــوثّ مــن جــدول األعمــال، مم١٢لبنــد وقــد أدىل بكلمــات يف إطــار ا  -٢
ــاو ــل وأملاني ــال والربازي ــا  والربتغ ــة كوري ــا  ومجهوري ــوب أفريقي ــصني وجن ــسا وال ــن وفرن زويال  ف
وأثنـاء  . اليابان و الواليات املتحدة  و هولندا و نيجرييا و املكسيك و كوبا و )البوليفارية-مجهورية(

  .لو دول أعضاء أخرى ممثِّ هذا البند أيضاًالتبادل العام لآلراء، أدىل بكلمات بشأن
 اهلـدفني املنـشودين يف هـذا البنـد مهـا تيـسري تبـادل اآلراء             نَّرت اللجنة الفرعيـة بـأ     وذكَّ  -٣

ــشارك يف املعلومــات عــن     ــدابري العــن هــذا املوضــوع والت ــيت ددة احملــت اتَّخــذهتا دول أعــضاء  ال
 الـــيت تـــسهم يف  امللزِمـــة قانونـــاًومنظمـــات دوليـــة فيمـــا يتعلـــق بـــصكوك األمـــم املتحـــدة غـــري
  .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
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وللنظــر يف هــذا البنــد، كانــت معروضــة أمــام اللجنــة الفرعيــة ورقــة غرفــة اجتماعــات    -٤
  قانونـاً   بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِمـة          للمعلوماتتبادل عام   "أعدهتا اليابان وعنواهنا    

  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.29" (ة بالفضاء اخلارجياملعني
املسامهة اليابانية يف التبادل العـام لـآلراء        "عنوانه   لعرض إيضاحي    ةواستمعت اللجنةُ الفرعي    -٥

  . قدَّمه ممثل اليابان،"بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانونا املعنية بالفضاء اخلارجي
 اإلرشـادات أنَّ بعض الدول قد اختذت تدابري لتنفيذ        رتياح  والحظت اللجنةُ الفرعية با     -٦

تـضمينها يف أحكـام ذات صـلة         وذلك من خالل     دولياًهبا   املعترفالتوجيهية واملبادئ واملعايري    
 يف  ملزِمـةً بحت  أصـ بعـض القواعـد الدوليـة غـري امللزِمـة قـد              فـإنَّ    يف تشريعاهتا الوطنية، ومـن مثَّ     

  .الوطنيةشريعات ام املعنية من التبعض األحك
ــة ذات   مفــاده ب عــن رأي وأُعــرِ  -٧ ــا احلالي أنَّ صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانون

ا يف تكملة ودعـم معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن              هام الصلة باألنشطة الفضائية قد أدَّت دوراً     
معاجلـة املـسائل     وال تزال تؤدي دورا بالغ الداللة باعتبارهـا وسـيلة فعالـة يف               ،الفضاء اخلارجي 

  .املستجدة، ووفَّرت أساسا لضمان استخدام الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام
أنَّ تبادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                 مفاده  ب عن رأي    وأُعرِ  -٨

من شـأنه أن يـساعد الـدول يف مـداوالهتا ومـن شـأنه أن يلقـي الـضوء علـى اسـتخدام صـكوك             
  .ة غري امللزِمة قانونا بشأن الفضاء اخلارجي وأن يوّضح ذلك االستخداماألمم املتحد

أنَّ الفرصة املتاحة لتبادل املعلومات يف إطار هذا البند جـديرة           مفاده  ب عن رأي    وأُعرِ  -٩
بالترحــاب هبــا بــصفة خاصــة بــالنظر إىل التوصــية املقدَّمــة مــن فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين    

نــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي إىل الــدول األعــضاء باختــاذ التــدابري   بتــدابري الــشفافية وب
علـى   اليت أُقـرَّت      واملبادئ التوجيهية   القواعد لكي تنفّذ، على أوسع مدى ممكن عمليا،      الالزمة  

أساس توافـق اآلراء يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واجلمعيـة                      
 .)A/68/189 من الوثيقة ٧٣قرة انظر الف(العامة 

ــرِ  -١٠ ــاده رأي ب عــن وأُع ــن ضــمن  مف ــسري   أنَّ م ــدوليني يف تي ــم األدوار للمحــامني ال أه
التعــاون الــدويل النــاجح إمنــا هــو اســتبانة آليــات التعــاون املثلــى يف أي حالــة معينــة مبــا يف ذلــك 

اف املنـشودة مـن التعـاون علـى       األهـد  َق غري ملزِمـة قانونـا حتقيـ       ةٌعندما حيتمل أن تيسِّر فعالً آلي     
  .حنو أفضل مما تيسِّره معاهدة
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أنَّ إبرام صكوك غري ملزِمة قانونا بـشأن الفـضاء اخلـارجي يف             مفاده  ب عن رأي    وأُعرِ  -١١
إطار األمم املتحدة من شأنه أن يكمِّل على حنـو مفيـد النظـام القـانوين احلـايل لقـانون الفـضاء،                

 الـدويل يف التنظـيم الرقـايب ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي ويف تعزيـز                  ميثِّل جهدا يبذلـه اجملتمـع      فيما
تشريع قوانني الفضاء، ومـن شـأنه مـن مثَّ أن يفـضي إىل تطـوير أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى            

  .حنو متناسق وشامل للجميع ومستدام يف األمد البعيد وفقا للقانون
ألمم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـا         ه بالنظر إىل طبيعة صكوك ا     أنَّمفاده  ب عن رأي    وأُعرِ  -١٢

 توجيهيـة   وإرشـادات بشأن الفضاء اخلارجي، اليت تتكـون يف جوهرهـا مـن بيانـات وتوصـيات                
ومبادئ، وهتدف إىل تعزيز أمناط السلوك غري القائمة على قواعد ملزِمة على حنو صـارم، فإهنـا                 

ــؤدي دوراً فعَّــ  ــشطة ال االًال ميكــن أن ت ــذا . فــضاء اخلــارجي  يف ضــمان االســتدامة يف أن ويف ه
ه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن         بأنَّـ   آخـر أيـضاً    اًوفد الذي أعرب عن هذا الـرأي رأيـ        الصدد، ذكر ال  

  .ص تلك القواعد بغية مواصلة وضع قواعد ومعايري ملزِمة يف قانون الفضاءمتحِّ
لـى تبـادل    ز املناقـشة يف إطـار هـذا البنـد ع          ه ينبغـي أن تركِّـ     أنَّـ مفـاده   ب عـن رأي     وأُعرِ  -١٣

بـشأن الفـضاء، وينبغـي      " ة غـري متـصلِّب    يـة قانون"الدول املعلومات واخلربات بشأن وضـع قواعـد         
". قانونيـة غـري متـصلِّبة   " يف وضـع وتنفيـذ قواعـد      البلداناجتناب إحداث تأثري سليب على إرادة       

فيـذ   آخـر أيـضا بـأنَّ إعـداد وتن    اًوفد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي رأيـ      ويف هذا الصدد، ذكر ال   
صــكوك غــري ملزِمــة قانونــا بــشأن الفــضاء اخلــارجي ينبغــي االضــطالع هبمــا بنــاًء علــى أســاس   

 الفـضاء اخلـارجي، وينبغـي أن يـضعا          بـشأن  األمم املتحدة ومبادئها وإعالناهتا احلالية       تمعاهدا
دى احلاليـة لـ  قـدرة   الوينبغـي أالَّ يتجـاوزا       البلـدان الناميـة،      ومصاحل احتياجات   كليايف احلسبان   

البلــدان علــى تطــوير تكنولوجيــات فــضائية أو مــستواها يف إدارة األنــشطة الفــضائية، وينبغــي     
  .استحداث معايري أو متطلبات يكون تنفيذها عسرياًإىل ينطويا على سعي  أالَّ
 ومـستدامة   ةمنـ آه بغيـة ضـمان االضـطالع بأنـشطة فـضائية            أنَّـ مفاده  عن رأي   رِب  وأُع  -١٤

ــ د، مــن الــضروري القيــام بــسدِّ فجــوة قانونيــة أخــرى يف نظــام قــانون   ومأمونــة يف املــدى البعي
الفضاء الـدويل بتوجيـه االنتبـاه علـى حنـو خمـصوص يف اللجنـة واللجنـة الفرعيـة إىل منـع سـباق                  

وفد الذي أعـرب عـن هـذا        وذكر ال . التسلُّح ونشر أي أنواع من األسلحة يف الفضاء اخلارجي        
 تعمـد الـدول يف هـذا الـصدد إىل إصـدار إعالنـات سياسـية         أنْه ميكـن  بأنَّ  آخر أيضاً  اًالرأي رأي 

  .ب على اإلخالل هبا عواقب سياسية شديدة تترتَّ ميكن أنْطوعية قانوناً
 أن تنظـر يف     أنَّ اللجنة الفرعيـة ميكـن أن تتبـيَّن أنَّ مـن اجملـدي             مفاده  ب عن رأي    عرِوأُ  -١٥

ق أفـضل املمارسـات خبــصوص   قِّــإطـار هـذا البنـد يف التطــورات ذات الـصلة بوضـع صـكوك حت      
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 مدونـة قواعـد الـسلوك الدوليـة ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي، الـيت         األنشطة الفضائية، ومنها مثالً  
بادر إىل وضعها االحتاد األورويب، وتقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الـشفافية              

لك األعمـال والتوصـيات اجلـاري       ، وكـذ  )A/68/189(وبناء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي           
إعــدادها يف الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، التــابع   

  .للجنة الفرعية العلمية والتقنية
 املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة اللـتني         ْي  أنَّ جممـوعت  مفـاده   عن رأي    بعض الوفود    وأعرب  -١٦

تا أقـلّ أمهيـة بالنـسبة إىل اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 اعتمدهتما األمم املتحدة ليس   
 السلمية من املعاهدات ومن االتفاقيات الدولية، وأنه ينبغي للجنة الفرعيـة أن جتـري استعراضـاً               

  . ملدى قبوهلا وتنفيذها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدوليةمنتظماً
    
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي  -حادي عشر

    واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول     ١٣، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٧

اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي   "األعمــال، املعنــون 
انظـر الفقـرة    (، كبنـد منـدرج ضـمن إطـار خطـة عملـها اخلمـسية                "خدامه يف األغراض السلمية   واست
ووفقــاً خلطــة العمــل تلــك، واصــلت اللجنــة الفرعيــة يف       ). A/AC.105/1003 مــن الوثيقــة  ١٧٩
 . إجراء تبادل للمعلومات عن جمموعة آليات التعاون الدويل القائمة يف جمال الفضاء٢٠١٤ عام

 أملانيـا، إيطاليـا،   ،إسـبانيا  مـن جـدول األعمـال ممثِّلـو     ١٣ات يف إطار البند   وأدىل بكلم   -١٨
وأدىل بكلمات بشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لـآلراء           .  اليابان ،النمساالصني، فرنسا،   

  .ممثِّلو دول أعضاء أخرى
 العامــل َقفريــمــارس، ال/ آذار٢٤ املعقــودة يف ٨٧٨وأنــشأت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها   -١٩

املعــين باســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف    
[...]  واعتمـدت اللجنـة الفرعيـة يف جلـستها        ). اليابان ( سيتسوكو أوكي  األغراض السلمية، برئاسة  

  .ذا التقريرتقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثالث من ه[...] املعقودة يف 
  : على اللجنة الفرعية الوثائق التاليةة معروضتوكان  -٢٠

ــال         )أ(   ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ ــذكِّرة مـ مـ
استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّن معلومـات واردة مـن               
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ــا  ــروأملانيـ ــا اجلزائـ ــتني ، وا)A/AC.105/C.2/105 (وكينيـ ، )A/AC.105/C.2/105/Add.1(ألرجنـ
  ؛)A/AC.105/C.2/105/Add.2 (ورابطة القانون الدويل

ــشأن      )ب(   ــات ب ــة اجتماع ــة غرف ــاون  ورق ــات التع ــاد  يف جمــال آلي ــضاء يف االحت الف
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.23(االحتاد الروسي ، تتضمَّن معلومات واردة من الروسي
 اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال   ورقــة غرفــة اجتماعــات بــشأن   )ج(  

استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّن معلومـات واردة مـن               
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.24 (اليابان

 عــن اآلليــات التعاونيــة الدوليــة الــيت ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمن ملخــصاً  )د(  
ــدا يف جمــال استكــشاف    ــستخدمها كن ــسلمية  واســتخدامه الفــضاء اخلــارجي  ت يف األغــراض ال

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.25(؛  
ورقة غرفة اجتماعات عن مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة                  )ه(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 
الـة الفـضاء    وك"ورقة غرفة اجتماعات قدمتها وكالة الفـضاء األوروبيـة عنواهنـا              )و(  

  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.28(" األوروبية بوصفها آلية وجهة فاعلة يف جمال التعاون الدويل
ــه       -٢١ ــضاحي عنوان ــرض إي ــة لع ــة الفرعي ــتمعت اللجن ــال    "واس ــاون يف جم ــة للتع ــة دولي آلي

يف األغــراض الــسلمية يف حالــة الوكالــة اليابانيــة     واســتخدامه استكــشاف الفــضاء اخلــارجي   
   .مه ممثل اليابان، قدَّ")جاكسا(الفضاء اجلوي  الستكشاف

ــستخدم للتعــاون يف جمــال    اللجنــة الفرعيــة هــتونوَّ  -٢٢ باالتــساع والتنــّوع يف اآلليــات الــيت ُت
 وترتيبات ومبـادئ وإرشـادات      ؛تشمل اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة األطراف ملزمة قانوناً      اليت  و،  الفضاء

نسيق متعدِّدة األطراف يستخدمها مشغِّلو الـنظم الفـضائية لتنـسيق            وآليات ت  ؛تقنية غري ملزمة قانوناً   
مـن  تطوير تطبيقات تلك النظم مبا يعود بالنفع على البيئة والتنمية وأمن البـشرية ورفاههـا؛ وطائفـة                  

قليمية، منها مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيـا الفـضاء            اإلدولية و النتديات  امل
تنمية املستدامة، وامللتقى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمـة                  ألغراض ال 

   .التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء
اللجنة الفرعية أنَّ تبـادل املعلومـات عـن اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون                 وذكرت    -٢٣

 الفضائية ينبغي أالَّ ُيركِّز على اجلوانب القانونية هلذه اآلليات فحـسب بـل أن               يف جمال األنشطة  
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 األسـباب الـيت دعـت إىل اسـتحداث تلـك اآلليـات            ومنها مـثالً  ُيركِّز أيضاً على مسائل عملية،      
  .عود به على الدول اليت تنضمُّ إليها من منافعتوما 
األنـشطة الفـضائية    يف  آليـات التعـاون     والحظت اللجنة الفرعية أنَّ من شأن استعراض          -٢٤

 على فهم خمتلف هنوج التعاون يف األنـشطة الفـضائية، وأن            الدولَعلى حنو متواصل    أن يساعد   
يسهم يف مواصلة تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                   

، وهـي آخـر سـنة     ٢٠١٧ة  والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الـصدد أنَّ سـن         . األغراض السلمية 
ُينظــر أثناءهــا يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه، ستــصادف    

  .الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي
عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاون الــدويل يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي بعــض الوفــود ب روأعــ  -٢٥

كــي تعــود أنــشطة الفــضاء بالفائــدة علــى ليــة الــشاملة للجميــع، ينبغــي أن يــستند إىل مفهــوم التنم
ــدان بــصرف النظــر عــن مــستوى     ــهامجيــع البل ــصاديتنميت  وفقــاً لإلعــالن اخلــاص   وذلــك،ة االقت

ــدول      ــع الـ ــدة مجيـ ــتخدامه لفائـ ــارجي واسـ ــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـ ــدويل يف جمـ ــاون الـ بالتعـ
 لنامية، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف         ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان ا       

  .٥١/١٢٢قرارها 
ه ينبغي توسيع نطاق آليات التعـاون الـدويل لـدى األوسـاط             وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ      -٢٦

ــات      ــشمل شــراكات مــع الكيان ــة بالفــضاء حبيــث ت ــةاملعني ــة،  العامل ــساعدة اإلمنائي    يف تقــدمي امل
بيقاهتــا يف حتقيــق أهــداف التنميــة املــستدامة وجــدول ممــا يعــزِّز مــسامهة تكنولوجيــا الفــضاء وتط

  .٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
 يف تــشجيع اة الفرعيــة أن تــؤدي دوراً إجيابيــه ينبغــي للجنــعــن رأي مفــاده أنَّــوأُعــرِب   -٢٧

التعاون الدويل وذلك من أجـل تعزيـز تـصميم نظـام التعـاون الـدويل واسـتحداث آليـة تعاونيـة                      
  .عملية لغرض صون السلم واألمن وسيادة القانون يف الفضاء اخلارجيالة وفعَّ
ــرِ  -٢٨ ــن رأي وأُع ــاده ب ع ــب معيَّ    نَّأمف ــشأن جوان ــاون ب ــة للتع ــادرات الدولي ــن   املب ــة م ن

اة استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ومنها مـثالً رصـد األرض واملالحـة العامليـة، متوخَّـ      
فاعلــة يف الفــضاء بغيــة زيــادة روابــط التــآزر إىل أقــصى لغــرض التوحيــد بــني خمتلــف اجلهــات ال

ــحــدٍّ ــشارُ ا يــشجِّ؛ ممَّ االســتفادة مــن التطبيقــات واخلــدمات   ز ك يف املعلومــات ويعــزِّ ع علــى الت
  .الفضائية يف البلدان النامية أيضاً
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 ا أساسـاً ضـروري     من شأنه أن يظلَّ     التعاون الدويل  أنَّمفاده  وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٢٩
 يف األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد       االستدامةيات اجلديدة، ومنها مثالً ضمان      للتعامل مع التحدِّ  

  .ن من حتقيق التنمية املستدامة لدى مجيع البلدانا ميكِّوكذلك تعزيز السلم واألمن ممَّ
 


