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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨-٩فيينا، 
      الفضاء بشأنلألمم املتحدة عامة  ةحنو وضع سياس    
    مة من الرئيسورقة عمل مقد*      

    مقدمة  - أوال  
مبــادرة أن  ،٦٤/٨٦هــا يف قرار ،التقــديراإلعــراب عــن الحظــت اجلمعيــة العامــة مــع    -١

 يكلّـ وضـع ـج   إىل  بشأن السـعي  األغراض السلمية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف رئيس
لتعزيز التنسيق بني الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة يف تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضـاء  

تكنولوجيـا الفضـاء   تشجيع وتعزيـز اسـتخدام   وزيادة  ،يات التنمية يف مجيع البلدانملواجهة حتد
لكــي تنظــر فيهــا  ســوف تطــور يف صــيغة أوســع وذلــك، وتطبيقاــا يف منظومــة األمــم املتحــدة

  .اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسني
الدول اليت تسعى إىل تطوير مع تزايد عدد  ر بسرعة،تغيآخذة يف اليئة الفضاء بإن   - ٢
من  األطراف الفاعلةطائفة من تعمل أيضا  نفسهويف الوقت  .أو توسيع نطاقها دراا الفضائيةق

احلكومي األمم املتحدة هي احملفل و .مشاركتها يف األنشطة الفضائيةغري الدول على زيادة 
───────────────── 

؛ وهي عبارة عن ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لجنة للفترة الرئيس ، السفري سريو أريفالو ييبيسورقة العمل هذه مقدمة من     * 
أسفرت املشاورات غري قد و. A/AC.105/2009/CRP.12ات من ورقة غرفة االجتماع توسعاًصيغة منقّحة وأكثر 

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة ، على هامش اجتماع ٢٠١٠فرباير /شباط ١٦الرمسية اليت عقدت يف 
  .، عن تقدمي إسهامات جديدة بشأن هذه الورقةالسلمية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
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باتت وعالوة على ذلك،  .ةعامليال ذات األمهيةء قضايا الفضاملعاجلة خمتلف الرئيسي الدويل 
من أجل االضطالع على النظم الفضائية  تزايدبقدر مول ذاا تعحد يف منظومة األمم املتحدة 

ا ، فإءالفضاميدان يف  الضروريورها أن تؤدي دلألمم املتحدة لكي يتسىن و .بعملياا اليومية
ذلك أن سياسة عامة تعتمدها األمم املتحدة بشأن  .أن الفضاءشبسياسة عامة ب إسنادحتتاج إىل 

ن األنشطة يف األمم املتحدة توجيهات شاملة ع ةتوفّر لألطراف املعنيا أن من شأالفضاء 
الفضائية قائمة على املعرفة واملعلومات، األمم املتحدة يف األنشطة مشاركة  وأن جتعلية الفضائ
 إدارا علىوالتعاون  أنشطة الفضاء اخلارجيبني  تنسيقالعملية حتسني تشجع على وأن 

من التصدي ألمم املتحدة ة لمشتركفضائية ة عامدون سياسة من عامل لن يتمكّن الو .الرشيدة
  .احلادي والعشرين يف القرن رالسريعة التطوالفضاء اخلارجي لتحديات 

وتعزز  ،والبيئةاألرواح معلومات وخدمات حتمي تقدم ظم الفضائية النذلك أن   - ٣
م خدمات قدت كما إا .االقتصاديةو العلمية والصناعيةالتنمية على  زفّحتالرخاء واألمن، و

جديدة يف آفاقا فتح تو املالحةالساتلي و البثّس والطق عن أحوال عاتتوقّبشأن الحمسنة 
لعدد بالنسبة األمهية حامسة ، فإن هذه النظم ولذلك .عدعد والتطبيب عن بالتعليم عن بجمال 

من مث، و .لعاملايف مجيع أحناء ولتحقيق برامج التنمية الرئيسية االقتصادية متزايد من ااالت 
يف  اً ممتازاً فريداً يتخذ منطلقاًفيتيح موقمشتركا أخذ يصبح مشاعاً عاملياً الفضاء  فإن

ر املناخ ين قبيل رصد ظاهريت تغ، من احلادي والعشرينلقراحتديات التصدي للكثري من 
لعوملة اأسفرت  وقد .، فضال عن دعم التنمية املستدامةوحتسني فهمهماحترار العاملي الوا

 .املواردالشحيحة ميش البلدان من عديدة حاالت عن  م تكنولوجياًعامل متقداالقتصادية يف 
 وترية األنشطة الفضائية الدوليةتسارع على تكنولوجيا الفضاء واملتزايد االعتماد  إنو

 ألنشطةفيما خيص االضطالع با ةًاستراتيجيو اًتنسيقباع ج أكثر اتيستلزمان بالضرورة 
  .اآلن عليهاحلال  مما هوأكثر على الصعيد العاملي الفضائية 

    
    الفضاء واألمم املتحدة  - ثانيا  

تـدوين  الو تطـوير الاألمـم املتحـدة مسـؤولة عـن     باتـت  ، الفضـاء منذ األيـام األوىل لعصـر     -٤
ت أنشـ ، أ١٩٥٩يف عـام  و .الدول يف الفضاء اخلارجيالناظم ألنشطة لقانون الدويل التدرجييني ل

)) ١٤-د( ١٤٧٢القـرار  ( السـلمية الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض     جلنة استخدامجلمعية العامة ا
 ،الســلميةالفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  الســتعراض نطــاق التعــاون الــدويل يف جمــال اســتخدام 

ونشـر   مواصـلة البحـث  حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، وتشـجيع      تنفّـذ  ووضع برامج يف هذا اـال  
ناشــئة عــن استكشــاف ، ودراســة املشــاكل القانونيــة المســائل الفضــاء اخلــارجي املعلومــات عــن
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يف عــام مث  .ةدولــ ٢٤، عنــد إنشــائها، لجنــةوبلــغ عــدد الــدول األعضــاء يف ال .الفضـاء اخلــارجي 
لـون  الـدائمني الـذين ميثّ  عدد كبري من املراقبني ة، وكان لديها دول ٦٩بلغ عدد أعضائها  ٢٠٠٩

  .على حد سواء منظمات غري حكوميةدولية ومنظمات حكومية 
ســهامات هامــة يف قــانون الفضــاء اخلــارجي بفضــل جهــود جلنــة األمــم  إقــت عــدة حتقّو  -٥

وجـاءت   .السـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة         املتحـدة 
عــالن إ ١٩٦٣ام عنــدما اعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف عــعلــى هــذا الطريــق اخلطــوة اهلامــة األوىل 

 )1١(.همة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدام  القانونية املنظِّئ املباد
فيها على حنـو  طورت لذلك صوغ مخس معاهدات متعددة األطراف، وشهدت السنوات التالية 

  :عالن املبادئ القانونية، وهيترد يف إمفاهيم إضايف 
ألنشطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء       معاهدة املبادئ املنظمة  •    

  )2٢()١٩٦٧(اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام السماويـة األخرى 
عادة املالحني الفضـائيني ورد األجسـام املطلقـة    إنقاذ املالحني الفضائيني وإاتفاق   •    

  )3٣()١٩٦٧(إىل الفضاء اخلارجي 
  )4٤()١٩٧١(ضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية اتفاقية املسؤولية الدولية عن األ  •    
  )5٥()١٩٧٤(اتفاقية تسجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي   •      
االتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى    •    

)١٩٧٩()6٦(  
  :تايلواستكملت الحقا هذه الصكوك بأربع جمموعات أخرى من املبادئ، هي كال

رســال املبــادئ املنظمــة الســتخدام الــدول للتوابــع األرضــية االصــطناعية يف اإل  •    
  )7٧()١٩٨٢( التلفزي الدويل املباشر

───────────────── 
  ).١٨-د( ١٩٦٢العامة قرار اجلمعية   )١(  
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢الد رجع نفسه، امل  )٣(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١الد املرجع نفسه،   )٤(  
  .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، الد   )٥(  
  .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣املرجع نفسه، الد   )٦(  
  .، املرفق٣٧/٩٢قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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  )8٨()١٩٨٦(املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي   •    
  )9٩()١٩٩٢( املبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي  •  

عـــالن اخلـــاص بالتعـــاون الـــدويل يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي  اإل •    
ــع     ــلحتها، مـ ــدول ومصـ ــع الـ ــدة مجيـ ــتخدامه لفائـ ــاص  إواسـ ــار خـ ــالء اعتبـ يـ

10()١٩٩٦( الحتياجات البلدان النامية

١٠(  
  هــم تكــوين فيف م أيضــا تقــد  أُحــرزتــدوين هــذه املعاهــدات واملبــادئ،     إضــافة إىلو  -٦

ــد اعتمــد  باإلمجــالو .خــرىأقضــايا  بشــأن مشــترك   اجلمعيــة  صــدرت عــن  قــراراً ١١١، فق
ــذ عــام     ــوان  ( ٢٠٠٩وحــىت عــام   ١٩٥٨العامــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي من متاحــة علــى العن

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/index.html(.  ــــدت فقــــدمعلــــى اعت
الــيت احلطــام الفضــائي مــن تخفيــف لوعيــة للطاملبــادئ التوجيهيــة ا ٢٠٠٧يف عــام  ســبيل املثــال

اشــتركت اللجنــة الفرعيــة و، الســلميةاســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   جلنــةوضــعتها 
اص بأمان تطبيقـات مصـادر   اخلطار العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف وضع اإل

  .٢٠٠٩يف عام  ي، والذي اعتمدته اللجنةالقدرة النووية يف الفضاء اخلارج
 السـلمية سـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض     األمـم املتحـدة وجلنـة ا   ولكن أعمـال    -٧

 جـرى وإمنـا  ، القـرارات اختـاذ  املعاهـدات واملبـادئ و  وضـع  علـى  ال تقتصـر  بشأن قضايا الفضاء 
ت برنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـا  ثل إنشاء ، مدد من اخلطوات العمليةعالقيام بأيضا 

، )UN-SPIDER "ســـبايدر"(حـــاالت الطـــوارئ  الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف
برنــامج األمــم كمــا إن  .(ICG) بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة اللجنــة الدوليــة املعنيــةوإنشــاء 

مـــن حلقــات العمـــل والــدورات التدريبيـــة    كــبرياً  عـــدداًيــوفّر  املتحــدة للتطبيقــات الفضـــائية   
ــة  والنــدوات و ــدان النامي ربعــة باإلضــافة إىل ذلــك، أُنشــئت أ و .اجتماعــات اخلــرباء لصــاحل البل
اهلنـد ملنطقـة   يف  :لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء    إىل األمـم املتحـدة   تنتسب ة مراكز إقليمي

 نيجرييـا  ويف ،لبلـدان األفريقيـة الناطقـة بالفرنسـية    فيما خيص ااملغرب يف و ،آسيا واحمليط اهلادئ
 الربازيــل واملكســيك ملنطقــة مركــز رابــع مشــترك يفو ،نكليزيــةة باإلتحدثــاألفريقيــة امللبلــدان ل

  .أمريكا الالتينية

───────────────── 
  .، املرفق٤١/٦٥قرار اجلمعية العامة   )٨(  
  .٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة   )٩(  
  .، املرفق٥١/١٢٢قرار اجلمعية العامة   )١٠(
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استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف     بشأنألمم املتحدة لثالثة مؤمترات وعقدت   - ٨
لت توصــيات شــكّوقــد  .١٩٩٩و ١٩٨٢و ١٩٦٢يف األعــوام ) اليونيســبيس( ةالســلمي األغــراض
وبرنـامج األمـم   ة السـلمي  الفضاء اخلارجي يف األغراض ول أعمال جلنة استخداماؤمترات جدهذه امل

   ،مــؤمتر اليونيســبيس الثالــثهــذه املــؤمترات، وهــو  أحــدثُ واعتمــد .املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية
مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    قدمه  ،تتوصياهذه ال حالة تنفيذعن استعراض ويف  .توصية ٣٣

منــها قــد  ٣٠، كُشــف عــن أن ٢٠٠٩ هيونيــ/حزيــرانيف اخلمســني للجنــة ورة الثانيــة وخــالل الــد
  .ضرورة تنظيم مؤمتر رابعن عض الوفود عحتدث بو .توصيات منها ال تزال معلّقة ٣نفِّذت وأن 

منظومــة األمــم  ضــمنتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاــا اســتخدام  وقــد أخــذ يــزداد أيضــا   -٩
يف األغـراض  لفضـاء اخلـارجي   ا اسـتخدام  وتتـوىل جلنـة   .من األنشطةسعة ا لطائفة وادعم املتحدة

هيئـة علـى األقـل مـن هيئـات       ٢٥بيـد أنـه يوجـد    علـى قضـايا الفضـاء،    السلمية التركيز بنفسـها  
التطبيقـات  وتقـدم   .النظم الفضائية بشكل روتـيين تستخدم األمم املتحدة وجمموعة البنك الدويل 

تنفيـذ  مثـل  (يف أعمـال األمـم املتحـدة     ،ساسـية يف بعـض األحيـان   أ، بـل  هامةإسهامات  الفضائية
بيــد أن دور ، )حتقيــق التنميــة املســتدامةإطــار الســعي إىل يف  كــربىتوصــيات املــؤمترات العامليــة ال

بـد مـن التنسـيق والتعـاون والتـآزر       عليـه، ال بنـاًء  و .بـارز هذه التطبيقات غري معترف بـه بشـكل   
، أنشـأت  هلـذا السـبب  و .حـدة بتنفيـذ هـذه األنشـطة تنفيـذا فعـاال      لكي تضطلع منظومة األمم املت

املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء       السـنوي  االجتماع  ١٩٧٥يف عام  األمم املتحدة
الـيت تسـتخدم   بني اهليئات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة     فيما حسني التنسيق لت اتعزيز ،اخلارجي

 بـني الوكـاالت  والتعـاون  للتنسـيق  مقـام مهـزة وصـل     االجتمـاع  ويقوم هـذا  .التطبيقات الفضائية
  .لتطبيقات الفضائيةباستخدام األمم املتحدة لومنع ازدواجية اجلهود املتصلة 

مـن أجـل االضـطالع    حاسـم علـى الـنظم الفضـائية      علـى حنـو  ول األمم املتحدة تعومع أن   - ١٠
جغرافيـا وموضـوعيا   جمـزأة  أنشطتها الفضـائية  ن فإ، املنشود وحتقيق مستوى الفعالية عملياا اليوميةب

ــذا .خمتلفــة بــني مراكــزفيمــا  بــني تعزيــز التعــاون فيمــا بــني التخصصــات و مــن الضــروري فــإن  ول
، على مجيع املستويات يف منظومة األمـم املتحـدة  وحتسينه الفضاء بشؤون الوعي عزيز املؤسسات وت

جـزءا ال  لكـي يكـون موضـوع الفضـاء     ال اـ فسـح  يالتـآزر و  عالقـات مما يزيد إىل أقصى حد من 
مثل التنمية واملوارد والبيئةمن ، واضيعختلف املاملعنية مب كربىأ من املؤمترات العاملية اليتجز.  
ــ  -١١ ــادزدار الســريع يف الســاحة الفضــائية، مــن حيــث   التطــود ويؤكّ مني عــدد املســتخد  ي
ــو ــز أطــر   عهم علــى الســواء،  وتن ــة تعزي ــةالقانالعمــل علــى أمهي ــة والسياســية  وني  اخلاصــةالدولي

أخـذ يوجـه التركيـز    العاملي اآلخذ يف التغير ألنشطة الفضائية اسياق غري أن  .الفضاء اخلارجيب
ف لتكيـ بغية او .ألجل طويلألنشطة االضطالع ذه ااستدامة تكفل ضرورة وضع معايري  حنو
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مــن و ،بــد منــهما ال التغــيري إحــداثاالســتقرار وفــإن حتقيــق واملقبلــة، مــع التحــديات الناشــئة  
مـن  و .احلـادي والعشـرين   حتياجـات القـرن  وفقـا ال األمم املتحـدة   من مث أن تتكيفالضروري 
أنشـطة األمـم املتحـدة إلجيـاد حلـول شـاملة للمشـاكل        بـني  تنسيق الزيادة  خصوصاًالضروري 

اع ـج عـاملي يف   مسـألة اتبـ   حيـدث قـطّ مـن قبـلُ أن بـرزت أمهيـة      ومل  .الناشـئة الراهنة والعاملية 
  .كما هي اليومشؤون الفضاء األمم املتحدة خبصوص 

لفضـاء  ا جلنة استخدامخصوصا ، واملعنية بالفضاءألمم املتحدة مؤسسات ا وكذلك فإن  -١٢
ــلمية اخلــارجي  ــراض الس ــئت   ،يف األغ ــيت أُنش ــة عصــر الفضــاء،   ال ــاج إىل أنيف بداي ــور  حتت تتط
األمــم وقــد واظبــت  .يف املســتقبلحتــافظ علــى أمهيتــها لكــي  مــع هــذا الســياق اجلديــدوتتكيــف 
بـني  فيمـا  الفضـاء  بشـأن   ةالالمركزيـ  يتسـم بدرجـة عاليـة مـن    ـج  على اتبـاع   حىت اآلن املتحدة

ــه علــى أنــه  لكــن مؤسســاا، ووكاالــا و ــار مقبــول ينبغــي أال ينظــر إلي هــذا و .ملســتقبليف اخي
صــوب  يرســم مســاراً إمنــابشــأن الفضــاء  ألمــم املتحـدة عامــة لوضــع سياســة خبصــوص االقتـراح  
رضـية  غـري م  لترتيبات احلاليةئي العاملي، ألن اسياق الفضاالهامة يف مكانة ألمم املتحدة استعادة ا

قـدرة   اسـتدامة ولتعزيـز  بدرجـة أعلـى كـثريا     ايتعمليـ اسـتباقي و  اتباع ـج من الضروري و .متاما
 .ة املتطورة بسرعة يف القرن احلادي والعشـرين الساحة الفضائيعلى أداء دورها يف  األمم املتحدة

، فـإن عليهـا   استهدافاًو دور أكثر استراتيجيةًكي حتسن األمم املتحدة قدرا على أداء لكذلك و
اتمــع العــاملي علــى األمــد احتياجــات زنــة تلــيب كمــا ينبغــي وافضــائية متعامــة  ضــع سياســةأن ت
  .لفضاء اخلارجيه لاستخداماتمن  طويلال

متاسـك   تعزيزسهم يف ي أنميكن الفضاء و .ات واضحةتحديد اجتاهقد حان الوقت لو  -١٣
مـن الضـروري علـى حنـو متزايـد وضـع       أصبح و .أصحاب املصلحة فيهاألمم املتحدة واوهوية 
أسـاليب العمـل املخصصـة    لتخلـي عـن   ة يف جمـال الفضـاء مـن أجـل ا    مم املتحـد لأل ة عامةسياس

صـلة بأهـداف األمـم املتحـدة     وثيقـة ال سـليمة  عامة سياسة تباع ن اإف من مثو .فيها املتبعة حاليا
البشريةوتطبيقها حتقيقا ملصلحة لتعزيز تطوير األنشطة الفضائية ا أمر جوهري وأولويا.  

    
  ∗مسائل الفضاء اخلارجيأكثر فعالية بشأن رشيدة إدارة احلاجة إىل   - ثالثا  

  
ئية من حيـث تنـوع وتعـدد األطـراف الفاعلـة      ضافيف الساحة الالتطور احلايل إىل  بالنظر  -١٤
ألمـم  من الضروري على حنو متزايد أن تتخـذ ا  فقد أصبح، فيهاالتهديدات والتحديات كذلك و

  :ةلألسباب التاليوذلك على األنشطة الفضائية وصاية الشاملة الن ؤمتعمل إجراءات  املتحدة
  

───────────────── 
اللجنة دورة لمشاورات غري الرمسية اليت عقدت على هامش نتيجة ل) احلوكمة(دارة الرشيدة مفهوم اإلطُرِح   ∗  

 .٢٠١٠ر فرباي/شباط ١٦ عية العلمية والتقنية يفالفر



 

V.10-52474 7 
 

 A/AC.105/L.278

    إقامة نظام مستقر يف املدار  )أ(  
من املسـائل الـيت   هي على املدى الطويل أرضية نشطة الفضائية يف مدارات استدامة األ  -١٥

ــاد الفضــاء واملنظمــات الفضــائية اإل  تــثري قلقــا متزايــدا لــدى ا  ــةلبلــدان الــيت ترت ، وكــذلك قليمي
بيئـة املداريـة   ال إنو .السواتل ألغراض جتاريةلي الفاعلة الناشئة يف جمال الفضاء ومشغاألطراف 
احلطـام  عـات  جتمتزايـد  غـري أن   .لبشـرية الصـاحل  احلقيقـي املشـترك   املنفعـة   مشـاع ي هـ األرضية 
، فـإن  مـن مث و .طويـل  جلأل ألنشطة الفضائيةال خطرا كبريا على استدامة يشكّبات الفضائي 

اسـتخداما   استخدام املـدارات فيما خيص هو من أهم املسائل حتسني سالمة العمليات الفضائية 
ــة    خصوصــاالتشــديد  وينبغــي .مســتداما ألجــل طويــل  ــه جلن علــى االتفــاق الــذي توصــلت إلي

بالنســبة ت بشــأن مســألة طبيعــة املــدار الثابــ األغــراض الســلمية لفضــاء اخلــارجي يف اســتخدام ا
 ٥٥/١٢٢يف قرارهــا  ذلــك االتفـاق  بـإقرار الحقـا  اجلمعيـة العامــة  لـألرض واسـتخدامه، وقيــام   

باعتبار ذلـك مـن   رددات الكهرمغنطيسية املدارية والتقوب شالحتسني إدارة مواضع فيما خيص 
 .بفعالية أكرب ستخدام الفضاء اخلارجياتعزيز تدابري 

     
    استخدام الفضاءيف ج متكامل   )ب(  

عـدة  واستخدامه قائمـة منـذ   ستكشاف الفضاء اخلارجي ناظمة الاالتفاقيات الال تزال   -١٦
 نضـم بعـد  يكثري مـن الـدول مل   ى أن العل .اإلطار القانوين لألنشطة الفضائية تعتربوهي  ،عقود

لفضـاء  ا لـدول األعضـاء يف جلنـة اسـتخدام    ها بعض اإىل هذه الصكوك األساسية اخلمسة، مبا في
النظـام يف الفضـاء اخلـارجي،    وحفاظـا علـى سـيادة    ومع ذلك،  .يف األغراض السلمية اخلارجي

طــار اإل ضـمن فضـائية  البأنشــطتها الـدول واملنظمـات الدوليـة    إن مـن املستحسـن أن تضــطلع   فـ 
 مركبـات  يسـتحدث  بـات  العديد مـن الـدول   فإن وعالوة على ذلك،  .ذه الصكوكاملشمول

مـن  قـانون الفضـاء، أو   بشأن من دون املشاركة يف عملية وضع قواعد ميلكها ويشغلها فضائية 
هيئـات   هنالـك و .احلـال  هبـد مـن تغـيري هـذ     الوالقائمـة؛   التفاقيـات علـى هـذه ا   التصديق دون

قواعــد بشــأن اســتخدامات الفضـــاء    معنيــة بعمليـــة وضــع   ) ليــة وإقليميــة ووطنيــة   دو(كــثرية  
نـة  تـوفر جل و .يف هـذا املضـمار   عايـة األمـم املتحـدة   برج متكامل اتباع جيب ولكن  .اخلارجي

علـى الصـعيد   لتعزيـز احلـوار   جـدا  ا مـ قي حمفـال  يف األغـراض السـلمية  استخدام الفضاء اخلارجي 
ــادة  علــى وجــه اخلصــوص ميكــن و .بــني هــذه اهليئــات فيمــا ســيق والتناألقــاليمي  أن تــؤدي زي
ألطـر القانونيـة احملليـة    بـني ا  ةالقانونيـ واءمـة  تسـهيل امل  املساعدة علىإىل األمم املتحدة  مشاركة
السياسـة  إطـار مرجعـي يف جمـال    تـوفري  إىل أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، و   القائمـة بشـأن   والدولية 
  .الفضاءبشأن  الداخليةالعامة سياساا مع وضع بلدان اليت تزالعامة لل
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    لفضاءاالفضاء والبلدان املرتادة  ة يف استخدامدللبلدان املستجِبيئة داعمة  إنشاءضرورة   )ج(  
 عامليـة  قـوى ل خالصاجماال  العقود األوىل من عصر الفضاء كانت األنشطة الفضائية يف  -١٧

 .األنشــطة الفضــائيةالـيت تشــارك يف  الــدول  ن عــدداآل أخـذ يتعــاظم ولكــن  .دون غريهــا معينـة 
أمهيــة احملافــل  يزيــد مــنطابعــه املتزايــد التعقيــد،  صوصــاخاملــتغري، والفضــائي ســياق ال كمــا إن

ولذلك فإن من شـأن   .طويل جلأل ألنشطة الفضائيةااستدامة عاجلة مسألة تعددة األطراف ملامل
إتاحـة  علـى  و نظام داعـم يساعد على إنشاء الفضاء أن  بشأنألمم املتحدة لعامة  ةوضع سياس
  .يف جمال الفضاءبلدان الناشئة للمة قيفرص تعلّم 

    
    استخدام الفضاء لصاحل البشرية مجعاء  )د(  

بـد   وال .احلـدود الوطنيـة   تتجاوز نطـاق الفضاء بطبيعته أداة مفيدة إلدارة القضايا اليت   -١٨
برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام  مثــل  ،حــدةاألمــم املتالــيت تــدير دفتــها نشــطة مــن تعزيــز األ

، واألنشـطة  )سـبايدر ( حـاالت الطـوارئ   املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف
القضـايا العـابرة   وذلـك ملعاجلـة   ، )GNSS( لسـواتل املالحـة   ةجمـال الـنظم العامليـ   املضطلع ـا يف  

بـرامج  غـري املنـاخ و  الكـوارث وتبعـات ت  يف حـاالت  اإلغاثـة  ن قبيـل أنشـطة   ، مـ الوطنية للحدود
اعدة مسـ  مـن أجـل  نافعـا  لفضـاء  وميكـن أيضـا أن يكـون ا    .عمل التنمية على الصـعيد اإلقليمـي  

ا على االستفادة من مواردها الطبيعية، وحتسني بنيتها التحتيـة  االبلدان النامية على حتسني قدر
وقــد  .فعاليــةمبزيــد مــن ال لرشــيدةا اإلدارة مهــاموتنفيــذ  ،حنــو علــى أمثــل واســتخدام األراضــي

مراقبـة  وباتـت   .التنميـة حتقيـق  للنمـو مـن أجـل    جـدا  أصبحت االتصاالت الساتلية حمركـا قويـا   
 اتعاهـد مـن االمتثـال مل  للتحقق متزايد األمهية ل عنصرا شكّالسواتل تعد بواسطة ن بعاألرض 

نظومـة  التابعـة مل وكـاالت  لوتـؤدي ا  .حظر التجارب النووية واملعاهـدات البيئيـة  و عدم االنتشار
ألمـم املتحـدة   لعامـة   ةوضـع سياسـ  ومن شأن  .دورا رئيسيا يف هذا الصددأيضا األمم املتحدة 

 حتقيـق زيـادة قصـوى يف   حيـاة البشـر مـن خـالل     مستوى على حتسني الفضاء أن يساعد  بشأن
  .من النظم واخلدمات الفضائية على الصعيد العاملي دةماملستالفوائد 

    
    مبادئ توجيهية من أجل سياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاء  -رابعا  

ينبغــي للسياســة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن الفضــاء أن تسترشــد باملبــادئ التوجيهيــة    -١٩
  .الواردة أدناه

ينبغــي أن يكــون االضــطالع باألنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل األغــراض       -٢٠
ــدة البشــرية مجعــ     ــن أجــل فائ ــرن احلــادي    ف .اءالســلمية وم ــة يف الق الســاحة الفضــائية الدولي
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والعشرين ختتلف جدا عما كانت عليه يف مطلع عصر الفضـاء، حينمـا كانـت قلّـة مـن الـدول       
وقد تكاثرت اليوم األطراف الفاعلة احلكوميـة   .هي األطراف الفاعلة الوحيدة يف هذه الساحة

ومن مث فقد تغيـر طـابع األنشـطة     .والدويلمنها وغري احلكومية، العاملة على الصعيدين الوطين 
الفضائية من كوا حرزا خالصا لقلّـة مـن البلـدان املتقدمـة تكنولوجيـا إىل كوـا جمـاال واسـعا         

  .ومتناميا يقدم خدمات وبيانات حامسة األمهية من أجل كل البلدان
أمـا   .بكـثري اآلن وقد أصبح املستفيدون من األنشطة الفضائية أكثر عددا وأكثر تنوعا   -٢١

يف بدايــة عصــر الفضــاء، فقــد كــان ينظَــر إىل الفضــاء اخلــارجي باعتبــاره ميــداناً موقوفــا علــى     
ــى        ــاس عل ــوفري املعلومــات واخلــدمات للن ــدان لت ــوم فهــو مي ــا الي ــتقين، وأم النشــاط العلمــي وال

يوميـة  كما أن الـنظم الفضـائية أصـبح هلـا تطبيقـات واسـعة االنتشـار جـدا يف احليـاة ال          .األرض
ــن         ــا م ــربون وجوده ــاتوا يعت ــها ب ــذين يســتفيدون من ــاس ال ــني مــن األن ــة، حــىت إن املالي احلديث

ــة  ــد      .املســلَّمات البديهي ــذا االتســاع يف انتشــار اســتخدام الفضــاء إىل إدراك جدي ــد أدى ه وق
  .للفضاء باعتباره مشاعا عامليا قيما يعمل فيه عدد من النظم

يل الكبري جدا على النظم الفضائية يعين أن األمن علـى األرض أخـذ يـزداد    وإن هذا التع  -٢٢
ربز أمهيـة صـون البيئـة الفضـائية مـن أجـل األغـراض        وهذا االرتبـاط يـ   .ارتباطا باألمن يف الفضاء

  .ولذلك ينبغي عدم استخدام النظم الفضائية لتقويض أركان السلم واألمن الدوليني .السلمية
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي      .بيئة الفضاء على حنو منصف ومسـؤول ينبغي استخدام   -٢٣

االضطالع جبميع األنشطة الفضائية وفقا لالتفاقيات الدولية الوثيقـة الصـلة باملوضـوع وتبعـا     
اليوم، باتـت دول كـثرية تطـور ومتلـك وتشـغل مركبـات       ف .ألفضل املمارسات الدولية املناسبة

دون املشاركة يف عمليات وضع القواعد الناظمـة أو التصـديق علـى    فضائية تطلقها يف املدار من 
وهنالــك عــدد مــن اهليئــات الدوليــة املعنيــة ــذه العمليــات اخلاصــة بوضــع     .االتفاقيــات القائمــة

القواعد الناظمة، وكل هيئة منها هلا أولوياـا اخلاصـة ـا وجتسـد مجاعـات خمتلفـة ذات ممارسـة        
  .هناك حاجة إىل اتباع ج أكثر تكامال برعاية األمم املتحدةومن مث فإن  .معينة مشتركة

إن بيئــة الفضــاء مــورد طبيعــي حمــدود مــن حيــث فئــات معينــة مــن املــدارات وأطيــاف    -٢٤
كمـا إن ختصـيص واسـتخدام الشـقوب      .الترددات الكهرمغنطيسية املتاحـة للتطبيقـات املتنوعـة   

يــزال مسـألة تــثري القلــق لــدى كــثري مــن البلــدان،   املداريـة يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ال 
  .وخباصة البلدان اليت ليس لديها الوسائل املباشرة للوصول إىل الفضاء

وأما البيئة الفضائية القريبة من األرض فقد أخذت تكتظّ أيضا، وذلك لكثرة املركبـات    -٢٥
وإن تنـامي جتمعـات األجسـام     .االفضائية العاملة منها واملعطوبة اليت تشغل املناطق املدارية نفسه
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ذلـك   .البشرية الصنع يف الفضاء يفرز خماطر تتعرض هلا اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف املسـتقبل    
أن اصطدامات األجسام الفضائية كثريا ما تـؤدي إىل تشـظّيها، ممـا يزيـد بقـدر إضـايف مـن عـدد         

الفضائي احلـادث عمـدا يـثري قلقـاً      كما إن نتاج احلطام .هذه األجسام البشرية الصنع يف الفضاء
كـبح بقـوة   يوهلـذا السـبب، ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن       .لي الـنظم الفضـائية  كبرياً جلميع مستعم

هذه األنشطة، حرصاً على صون البيئة املدارية احمليطـة بـاألرض لتكـون منطقـة آمنـة تشـغل فيهـا        
  .احلطام الفضائيالسواتل بدرجة منخفضة مقبولة من خماطر اخللل من جراء 

وبازدياد عدد الدول اليت تصبح أطرافا فاعلة يف سـاحة الفضـاء، تصـبح البيئـة املداريـة        -٢٦
  وحــىت هــذا التــاريخ، أظهــرت  .بيئــة أكثــر اكتظاظــاً وأشــد تعقيــداً ممــا هــو مقبــول للعمــل فيهــا 

ــة أخــرى قــدرة   ١١دولــة قــدرة علــى إطــالق أجســام إىل مــا دون املــدار، وأظهــرت     ٢٩ دول
واألمن يف الفضاء، ومثله متاما مثل األمن على الطرق يف األرض، يعتمد علـى   .القية مداريةإط

وتبعـا لـذلك ينبغـي للمجتمـع الـدويل       .سلوك مجيع املستعملني املنظّم واآلمن والقابل للتنبـؤ بـه  
أن يضــع جمموعــة مــن القواعــد إلدارة حركــة املــرور يف الفضــاء مــن أجــل ضــمان االضــطالع   

وإن اعتمــاد املبــادئ  . الفضــاء اخلــارجي علــى حنــو مــنظَّم وقابــل للتنبــؤ بــه وآمــن  باألنشــطة يف
التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي قد يقدم منوذجا لنـهجٍ مشـابه يتبـع يف معاجلـة مسـائل      

  .أخرى حملّ قلق واسع النطاق
ر إطـار العمـل   كما إن معاهدات األمم املتحدة ومبادئها اخلاصة بالفضاء اخلارجي توفّ  -٢٧

القانوين الالزم لألنشطة الفضائية، ولكن هناك عدداً ملحوظـاً مـن البلـدان الـيت أخـذت تصـبح       
 .يف عــداد اجلهــات املشــاركة بنشــاط يف ميــدان الفضــاء مل تصــدق بعــد علــى هــذه املعاهــدات  

وحــىت أن هنــاك عــددا مــن الــدول األعضــاء يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   
وينبغــي لألمــم املتحــدة أن  .لسـلمية مل تصــدق بعــد علــى اتفاقيــة التســجيل واتفاقيــة املســؤولية ا

تشجع على حتقيق أقصى قدر من االنضـمام إىل هـذين الصـكني القـانونيني الـدوليني مـن أجـل        
ومن ااالت األخرى اليت ينبغي فيهـا   .تعزيز استخدام بيئة الفضاء على حنو منصف ومسؤول

تحــدة أن تأخــذ زمــام املبــادرة جمــال تســهيل املواءمــة بــني أطــر العمــل القانونيــة احملليــة  لألمــم امل
ذلك أن من شأن التعاون الدويل أن يتحقّـق علـى حنـو     .والدولية ذات الصلة بالفضاء اخلارجي

  .أفضل عندما تكون البلدان قد طورت سياسات عامة حملية متشاة بشأن الفضاء
عامــة الــيت مت بنــاًء عليهــا وضــع معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا   ومــع أن املبــادئ ال  -٢٨

 سـاحة سـنة خلـت، فـإن     ٤٠اخلاصة بالفضاء اخلارجي صاحلة اليـوم كمـا كانـت صـاحلة منـذ      
 .الفضاء صارت خمتلفة جـداً مـع االزديـاد الكـبري احلاصـل يف عـدد األطـراف الفاعلـة وتنوعهـا         

وقــد يــؤدي هــذا إىل أوضــاع يف   . بكــثري أيضــاكمــا أن اإلمكانيــات التكنولوجيــة باتــت أكــرب 
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ومـن مث فـإن هنـاك ضـرورة      .املستقبل لن تكون الصكوك القانونيـة الدوليـة احلاليـة مالئمـة هلـا     
تقتضي النظر يف مسألة تطوير إطار العمل القانوين والسياسي الدويل يف سـياق التطـورات الـيت    

  .فضاءيرجح حدوثها يف اخلمسني سنة املقبلة من عصر ال
وينبغــي للمجتمــع  .ينبغــي اتبــاع ــج دويل وأقــاليمي متكامــل يف األنشــطة الفضــائية   -٢٩

الــدويل أن يــدعم ويعــزز التعــاون الــدويل يف ســاحة الفضــاء حرصــا علــى صــون بيئــة الفضــاء  
ــدها لصــاحل البشــرية مجعــاء    ــة يف طابعهــا   ف .واحلفــاظ علــى فوائ ــها عاملي األنشــطة الفضــائية كل

وإذ يـزداد عـدد املسـتخدمني الوافـدين إىل البيئـة الفضـائية، تـزداد أمهيـة التـرويج           .وجوهرها معاً
ويف الوقت احلاضر،  .للتعاون الدويل وتعزيزه يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

توجد مخسة حمافل رئيسية تناقش فيها املسائل الفضائية الشاملة يف إطار األمم املتحدة ووكاالا 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، يف فيينـا؛ ومـؤمتر نـزع     : تخصصة، وهيامل

وعدة جلان تابعة هلا، مثل جلنة نـزع السـالح   (السالح، يف جنيف؛ واجلمعية العامة، يف نيويورك 
للتربيـة  ؛ ومنظمة األمم املتحدة )واألمن الدويل، وجلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار

وإضـافة إىل هـذه اهليئـات،     .والثقافة والعلم، يف باريس؛ واالحتاد الدويل لالتصـاالت، يف جنيـف  
هنالك املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة الـيت تسـتفيد مـن الـنظم الفضـائية لرصـد أحـوال الطقـس            

س الفضـاء، وهـو   األرضية والتنبؤ ا، وتقوم أيضا بدعم التنسيق الدويل بني األنشطة املعنية بطقـ 
كما إن واحداً من األهـداف املنشـودة يف وضـع سياسـة عامـة لألمـم املتحـدة         .جمال تزداد أمهيته

بشأن الفضاء يتعلق بتحسني التنسيق فيما بني هذه احملافـل مـن أجـل زيـادة الفعاليـة والتنسـيق يف       
ــا املتخصصــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك وكاال 

  .ومجيع األطراف املعنية صاحبة املصلحة املنضوية يف إطارها
وينبغي للمجتمع الدويل أن يعىن بدعم وتعزيز التعاون الدويل على صـون بيئـة الفضـاء      -٣٠

ويف هـذا الصـدد، ينبغـي للجنـة اسـتخدام الفضـاء        .واحلفاظ على فوائدها لصاحل البشرية كلـها 
لمية أن تشجع على بلوغ أعلى مسـتوى مـن االنضـمام وااللتـزام يف     اخلارجي يف األغراض الس

 .إطار املعاهـدات واملبـادئ الدوليـة اخلاصـة باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية         
ــة داعمــة مــن أجــل          ــة دولي ــة تنظيمي ــة رقابي ــذ بيئ ــى تكــوين وتنفي ومــن مث ينبغــي التشــجيع عل

ما ينبغي حتقيق املزيد من الفعاليـة يف تنفيـذ اإلعـالن    ك .االضطالع باألنشطة الفضائية السلمية
اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه لفائـدة مجيـع الـدول      

  .ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية
مـة علـى التكنولوجيـا    إن القضايا ذات األمهية العاملية، ومنها مثال إدارة الكـوارث القائ   -٣١

الفضـائية، والتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي، وإدارة حركــة املــرور يف الفضــاء، وأمــان مصــادر  
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القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، ومحاية كوكب األرض من ارتطامـات األجسـام الفضـائية    
كــوارث ويف جمــال إدارة ال .القريبــة مــن األرض، كلــها قضــايا تتطلــب اســتجابة عامليــة منســقة 

القائمة على التكنولوجيا الفضائية، تستخدم األمم املتحدة منذ سنني كثرية موجودات فضـائية  
ــة يف حــاالت الكــوارث    ــات اإلغاث ــدعم عملي ــم املتحــدة      .ل ــامج األم ــادرة برن ــن خــالل مب وم

، )سـبايدر (الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ   
التركيز اآلن على تنمية القدرات الالزمة لضمان سـبل الوصـول إىل احللـول الفضـائية     يتمحور 

واستخدامها أثناء مجيع مراحل أي كارثة تقع، مبا يف ذلك مرحلـة احلـد مـن املخـاطر، ممـا مـن       
ــن اخلســائر يف األرواح واملمتلكــات بدرجــة كــبرية       ــل م ويف جمــال  .شــأنه أن يســهم يف التقلي

دى العمــل املضــطلع بــه يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   احلطــام الفضــائي، أ
ومـع أن هـذه املبـادئ     .السلمية إىل اعتمـاد مبادئهـا التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي       

 .التوجيهيــة غــري ملزِمــة فإــا حتظــى بتأييــد مجيــع األطــراف الفاعلــة الرئيســية يف ميــدان الفضــاء
طّــرد بشــأن قضــايا أخــرى جتتــذب اهتمامــا دوليــا واســعا،         وكــذلك جيــري إحــراز تقــدم م   

لن يتسـىن إجيـاد احللـول     ولكن .(GNSS)وخصوصا يف مضمار الشبكة العاملية لسواتل املالحة 
لتلك القضايا إال من خالل التعـاون الـدويل، وإن األمـم املتحـدة هـي احملفـل احلكـومي الـدويل         

  .املناسب للسعي إىل إجياد هذه احللول
نبغي للمجتمع الدويل بأوسع نطاقـه أن يشـجع علـى إجيـاد آليـات العمـل الالزمـة        ي  -٣٢

لتحسني سبل حصول كل الدول على الفوائد املسـتمدة مـن استكشـاف الفضـاء اخلـارجي      
شـهد العقـدان املاضـيان مـن الـزمن نشـوء عـدد مـن         فقـد   .واستخدامه يف األغـراض السـلمية  

ــق نا    ــرب مراف عتــيت ت ــنظم الفضــائية ال ــوفّر اخلــدمات ملاليــني مــن      ال ــدرة ت ــة شــديدة املق ــة عاملي فع
غـري أن مـن الضـروري جـدا، مـن أجـل زيـادة فوائـد          .املستعملني يف مجيع أحناء العامل كل يوم

تكنولوجيات الفضاء لصاحل البلدان إىل أقصى حد، دعـم بنـاء القـدرات يف تلـك البلـدان لكـي       
سـنني كـثرية دأبـت األمـم املتحـدة علـى        وطـوال  .تستطيع االستفادة مـن تلـك التكنولوجيـات   

القيام بدور رئيسي يف بناء القدرات يف البلدان النامية على تسخري التطبيقـات الفضـائية لصـاحل    
واآلن يبـدأ كـثري مـن هـذه البلـدان نفسـها بـالظهور يف عـداد البلـدان الناشـطة            .التقدم والتنمية

اخلـربة واملعرفـة اللـتني اكتسـبتهما البلـدان      ومن املهم جدا هلـذه البلـدان احلصـول علـى      .فضائيا
  .اليت هي أكثر مترسا يف ميدان الفضاء

ويف مستهلّ عصر الفضاء، كانت البيئة املداريـة مـن حـول األرض مـورداً غـري حمـدود         -٣٣
ولـذلك كـان اجتنـاب     .سبيل للوصول إليه سـوى لعـدد حمـدود جـدا مـن األطـراف الفاعلـة        ال

 .ك بني من يستخدمون البيئة املدارية الفضـائية مسـألة بسـيطة نسـبيا    التداخل أو التصادم حينذا
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بد هلا اآلن مـن   فإن البلدان الفضائية املستجدة ال .أما اليوم فلم تعد احلال كما كانت من قبلُ
أن تضع يف احلسبان سائر مسـتخدمي البيئـة املداريـة الكـثريين، وال بـد هلـا أيضـا مـن أن تقـوم          

االصـطدامات وخمـاطر احلطـام الفضـائي يف بيئـة الفضـاء، وكـذلك جتنـب         خبطوات بغية جتنـب  
وال ميكـن أن يتحقـق ذلـك إال إذا مت     .طوارئ إدخال مزيد من احلطام العرضـي يف تلـك البيئـة   

التشارك باملعلومات الالزمة وتنمية القدرات الالزمة أيضا يف البلدان الفضـائية املسـتجدة علـى    
ومـن مث فــإن التعــاون الـدويل بــني األطـراف الفاعلــة الفضــائية     .مــاتاالسـتفادة مــن تلـك املعلو  

املتقدمــة منــها واملســتجدة علــى بنــاء القــدرات هــو وســيلة أساســية لضــمان اســتدامة األنشــطة   
  .الفضائية ألجل طويل لصاحل مجيع من يستخدمون الفضاء

يف ميـدان الفضـاء يف    كما إن التعاون بـني البلـدان الراسـخة القـدم والبلـدان املسـتجدة        -٣٤
املنطقة نفسها هو وسيلة جيـدة لتعزيـز تنميـة القـدرات الفضـائية والتعجيـل ـا فيمـا بـني هـذه           

وإن األمم املتحدة مبا لديها من سبل واسعة جدا إليصال التوعية، تتمتع مبوقـف   .الفئة األخرية
واحد مـن األمثلـة    .تعزيزهافريد يؤهلها للتشجيع على القيام مببادرات إقليمية من هذا النحو و

علــى ذلــك اخلمســةُ مراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم  
ويف هـذا الصـدد،    .املتحدة، اليت توفّر سلسـلة مـن املنصـات الالزمـة للتعـاون علـى هـذا النحـو        

القـارة األمريكيـة املعـين     سلّمت اجلمعية العامة بالدور املهم الذي تؤديه آليات عمل مثل مؤمتر
بالفضاء، ومؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسـخري علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة       

  .املستدامة، وامللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ
    

    وسائل تنفيذ سياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاء  - خامسا  
بــادئ وممارســات سياســة عامــة لألمــم املتحــدة بشــأن الفضــاء إذا مل  ال ميكــن حتقيــق م  -٣٥

ويف هـذه اللحظـة مـن الـزمن، لـيس       .يكن هنالك وسائل مناسبة ووافية بالغرض للقيـام بـذلك  
لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وال لـدى منظمـات دوليـة أخـرى،     

وهلذا فـإن   .ياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاءميزانيات كافية أو مؤسسات وافية لتنفيذ س
من املهم إنشاء سبل ذات مصداقية لتحقيق األهداف املنشودة من سياسة عامة لألمـم املتحـدة   

  :وميكن بلوغ هذه الوسائل إذا ما قامت األمم املتحدة مبا يلي .بشأن الفضاء
كـاالت إقليميــة  تشـجيع الـدول األعضــاء علـى التعــاون علـى إنشـاء حمافــل وو       )أ(  

فإن وكـاالت الفضـاء اإلقليميـة     .للتعاون يف جمال الفضاء من أجل إعداد برامج فضائية إقليمية
ــا تســتطيع أن تنمــي       ــة إقليمي ــدول املتقارب ــة خاصــة ألن ال ــة ذات أمهي ــرامج الفضــاء اإلقليمي وب

ــا ــة وأن تتشــارك يف      م ــة ملعاجلــة الشــواغل والقضــايا املتماثل ــديها مــن موجــودات الزم تلــك  ل
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وعلــى ســبيل املثــال، ميكنــها أن تتشــارك يف ســاتل واحــد يف مــدار ثابــت بالنســبة  .املوجــودات
وسـوف يكـون مـن     .لألرض ألغراض االتصاالت والبـثّ واألرصـاد اجلويـة بواسـطة السـواتل     

ــة مشــتركة بشــأن اســتخدام الســواتل نفســها        ــد جــدا وضــع سياســة عامــة فضــائية إقليمي املفي
ز التعاون اإلقليمي وأن يزيد إىل أقصى حد االسـتفادة  لألغراض املشتركة، مما من شأنه أن يعز

وعــالوة علــى ذلــك، تســتطيع وكــاالت الفضــاء   .مــن مــوارد حمــدودة، مثــل الشــقوب املداريــة 
اإلقليمية توفري الصور الساتلية الـيت قـد تتشـارك فيهـا الـدول األعضـاء مـن أجـل اختـاذ التـدابري           

وميكن أن تقوم األمـم املتحـدة أيضـا بـدور حمفـل أقـاليمي        .ن التعاوينالالزمة لبناء الثقة يف األم
  لتبادل وجهات النظر واالهتمامات من خالل هذه الوكاالت الفضائية اإلقليمية؛

تعزيز وظيفة التنظيم الرقايب للبيئة املدارية من أجل استخدام الفضاء بإنصـاف    )ب(  
بـاألرض ال ينبغـي أن يتـرك أمرهـا لكـل مـن الـدول         فإن إدارة البيئة املدارية احمليطة .ومسؤولية

ذلك ألا مصلحة مشتركة لكل البشرية، وهلذا ينبغـي لألمـم املتحـدة أن     .والوكاالت مبفردها
تعمل يف سبيل إنشاء آلية عمل دوليـة لرصـد تكـون احلطـام الفضـائي وتنفيـذ تـدابري التخفيـف         

يئـة رصـد خمصصـة هلـذا احلطـام، وذلـك       وينبغـي إجـراء مناقشـة عـن إنشـاء ه      .من هـذا احلطـام  
ضــمن إطــار مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يكــون لــديها الســبل الالزمــة للحصــول علــى    
البيانات والفهارس عن احلطام اليت جتمعهـا الـدول األعضـاء وعلـى الدراسـات التحليليـة حلالـة        

لـدول األعضـاء   ومن شأن تلك اهليئة املخصصة أن ترصـد أيضـا امتثـال ا    .التخفيف من احلطام
لالتفاقيات الدولية اخلاصة بالفضاء والتوصيات ذات الصلة باملوضوع، وخصوصـا فيمـا يتعلـق    

وينبغــي  .باملبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي، وأن تقــدم تقاريرهــا إىل اللجنــة 
ة واالمتثـال  أيضا لتلك اهليئة أن تروج لتوسيع نطاق االنضمام إىل اتفاقييت التسـجيل واملسـؤولي  

ألحكامهمــا، ال مــن قبــل األطــراف الفاعلــة اجلديــدة فحســب بــل مــن قبــل األطــراف الفاعلــة   
  الراسخة القدم يف ميدان الفضاء؛

وسـائر   للفضـاء والدول املستخدمة  للفضاءالترويج للحوار بني الدول املرتادة   )ج(  
ــم املتحــدة هــو تشــجيع األنشــطة الفضــائية      .املنظمــات ــة   إن دور األم ــز التنمي ــن أجــل تعزي م
وبغيـة القيـام بـذلك، ينبغـي أن يكـون هنـاك حمفـل         .االقتصـادية يف البلـدان الناميـة   -االجتماعية

للتباحــث حــول متطلبــات وشــواغل البلــدان الــيت تســتخدم الفضــاء وترتــاد الفضــاء الــيت تــبين     
وليــة مثــل وينبغــي للمنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة، والوكــاالت الد  .وتشــغل نظمــاً فضــائية

االحتاد الدويل لالتصاالت، وكيانـات القطـاع اخلـاص، أن تـدعم هـذا احلـوار وأن تعـد بـرامج         
تطبيقية من أجل البلدان الناميـة لكـي تسـتخدم البيانـات املسـتمدة مـن الفضـاء والبنيـة التحتيـة          

  اخلاصة بالفضاء؛
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إذْ مـع   .للفضـاء وحمفـل للـدول املسـتخدمة     للفضاءإنشاء حمفل للدول املرتادة   )د(  
أن األمم املتحدة توفّر حمفالً لكل الدول األعضـاء، فإنـه سـوف يكـون مـن املفيـد إنشـاء حمفـل         

، الــيت لــديها القــدرات الالزمــة الســتحداث وإطــالق وتشــغيل مركبــة   للفضــاءللــدول املرتــادة 
نظـم  الـيت تركّـز علـى اسـتخدام      للفضاءفضائية، وكذلك إنشاء حمفل مشابه للدول املستخدمة 

هـي أيضـا الـدول الرئيسـية      للفضـاء وباعتبـار أن الـدول املرتـادة     .فضائية من أجل التنمية لديها
اليت تستخدم الفضاء، ينبغي حملفل الدول اليت تستخدم الفضاء أن يكون مفتوحا جلميع الـدول  

ومن شأن هذين احملفلني أن يكونا منصتني مفيدتني من أجـل تسـهيل التواصـل فيمـا      .األعضاء
  .بني مستعملي النظم الفضائية وبينهم وبني صانعي هذه النظم

    
    الطريق إىل األمام  -سادسا  

يف مستهلَ هـذه احلقبـة الفضـائية اجلديـدة، لـيس بوسـع األمـم املتحـدة أن تتكبـد تبعـة             -٣٦
فوات الفرصة الساحنة لكي تضع سياستها العامة بشأن الفضاء اليت كانت مستحقّة عليها منـذ  

فإن العامل الذي يفتقـد إىل سياسـة عامـة لألمـم املتحـدة بشـأن الفضـاء مـن شـأنه أن           .دأمد بعي
ــات احلاليــة           ــة حتســني اآللي ــة، وذلــك بغي ــة املســتقبل بثق ــر إىل عنصــر أساســي يف مواجه يفتق
الستكشاف الفضاء اخلارجي وأغراض استخدامه، وضمان استدامة األنشـطة الفضـائية ألجـل    

ن األمم املتحدة يلزمها إجياد طريقة جديدة يف التفكري يف دورهـا  وعالوة على ذلك، فإ .طويل
  .يف العامل، والفضاء هو عنصر حاسم يف هذا السياق
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