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    مةمقدِّ  -أوالً  
القانونية، التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            فقت اللجنة الفرعية  اتَّ  -١

القيـام، وفقـاً خلطـة      على   ٢٠١٣يف دورهتا الثانية واخلمسني املنعقدة يف عام        ،  )اللجنة (السلمية
جلنة اسـتخدام   دعوة الدول األعضاء يف      ب ،)١٧٩، الفقرة   A/AC.105/1003 (٢٠١٤عمل عام   

غـري احلكوميـة الـيت هلـا        و واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة        الـسلمية الفضاء اخلارجي يف األغـراض      
دة  جمموعــة اآلليــات الثنائيــة واملتعــدِّنعــإىل تقــدمي معلومــات ب دائــم لــدى اللجنــة صــفة مراقــ

لقائمــة األطــراف الــيت تــستخدمها تلــك املنظمــات يف التعــاون الفــضائي، مبــا فيهــا االتفاقــات ا   
دة األطـراف والترتيبـات غـري امللزمـة واملبـادئ العامـة واملبـادئ التوجيهيـة التقنيـة                 الثنائية واملتعـدِّ  

  ).١٧٤، الفقرة A/AC.105/1045(وسائر آليات التعاون 
  .أملانيا واجلزائر وكينياالردود الواردة من على أساس الوثيقة األمانة هذه  تعدَّأَوقد   -٢
    

      الواردة من الدول األعضاءالردود   -ثانياً  
    اجلزائر    

 ]بالفرنسية: األصل[
  ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١١[

  
 لتيـسري نقـل املعرفـة وتعزيـز تطـوير التكنولوجيـات             ر اجلزائر التعاون الدويل وسـيلةً     عتبَِت  

  .الفضائية وتطبيقاهتا ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة
د األطـراف، مـن خـالل       ر هنجاً مرناً ومستقالً جتـاه التعـاون الثنـائي واملتعـدِّ           بع اجلزائ وتتَّ  

م كُـ رات تفاهم واتفاقات حكومية، وفقاً ملبادئ األمم املتحـدة العامـة الـيت حتْ             التوقيع على مذكِّ  
  .أنشطة الفضاء

 علـى املهـارات،     وتـدريب خذ هذا التعاون شـكل تنفيـذ مـشترك ملـشاريع الفـضاء،              ويتَّ  
  .مة لتوفري احللول للمشاكل العمليةع مصمَّومشاري

ولبلوغ هذه الغاية، تسعى اجلزائر إىل حتقيق أهداف برنامج الفضاء الوطين بغية تعزيـز                
ة للمـشاركة يف نقـل التكنولوجيـا        سـيما مـع الـدول املـستعدَّ        دة األبعـاد، ال   سياسة تعـاون متعـدِّ    

  .واملعرفة لتحقيق الفائدة للجزائر
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    أملانيا    
 ]باإلنكليزية: ألصلا[

  ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٥[
  

ل يف التعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي             تلتزم أملانيا باملبدأ األساسي املتمثِّـ       
يات ي لتحـدِّ  فآليات التعاون الدويل ضـرورية ألنـشطة الفـضاء، وقـد ُتتـيح التـصدِّ              . واستخدامه

ب  املـشاكل العامليـة تتطلَّـ      وأملانيـا علـى قناعـة بـأنَّ        .املستقبل الكـبرية الـيت تواجـه تلـك األنـشطة          
  .التعاون العاملي املستند إىل هياكل قانونية مالئمة

 أحـد  "م واألمـن الـدوليني    لْبغيـة صـيانة الـسِّ      "تعزيز التعاون والتفاهم الـدوليني    ل  ويشكِّ 
ــادئ املنظِّ   ــدة املب ــدان استكــشاف واســتخدام ال    أهــداف معاه ــدول يف مي ــشطة ال ــضاء مــة ألن ف

ت جلنـة اسـتخدام الفـضاء       َدمَـ وقد عَ . السماوية األخرى األجرام   مبا يف ذلك القمر و     ،اخلارجي
إىل استخدام املبـادئ العامـة ملعاهـدة الفـضاء اخلـارجي            ) اللجنة (السلميةاخلارجي يف األغراض    

 اًء مـن أشـكال التعـاون الـدويل يف األنـشطة الفـضائية، ابتـد                شـكلٍ  لوضع األساس القانوين أليِّ   
 إىل إدارة ووصـــوالً) خـــدمات االتـــصاالت الفـــضائية الدوليـــة (مـــن أنظمـــة التطبيـــق اخلاصـــة  

مثـل برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات            (الكوارث باسـتخدام املوجـودات الفـضائية        
ويف هــذا )). برنــامج ســبايدر(الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  

ــاء قــدرات اجلهــات الفاعلــة اجلديــدة يف الــسَّ   الــسياق، أوليــت  ــة خاصــة لبن . احة الفــضائيةأمهي
 من األنشطة واألحـداث الدوليـة الفـضائية،          على اجللسات السنوية الرمسية للجنة وعددٍ      فعالوةً

مثل السنة الدولية للفيزياء الشمـسية ومـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء                    
وجيـري  . رق عمـل  ، أنـشئت فِـ    )اليونيسبيس الثالث  (السلميةه يف األغراض    اخلارجي واستخدام 

تناول عدد من املوضوعات بصورة مستمرة على مدار العام، مبا يف ذلك يف أفرقة عاملـة معنيـة      
استدامة أنشطة الفـضاء    دة مثل احلطام الفضائي واألجسام القريبة من األرض و        مبوضوعات حمدَّ 

  . على برامج التطبيقات ومبادرات التوعية عالوةً،اخلارجي يف األمد البعيد
وقد شارك الوفد األملاين يف املاضـي بفعاليـة يف عمـل اللجنـة، واقتـرح قـرارات هتـدف                      

  .مي يف الفضاء وجعل الفضاء مورداً مستداماً للبشريةلْإىل تعزيز التعاون الدويل السِّ
اسـتعراض اآلليـات   عامل املعـين ب ولذلك سوف يسهم الوفد األملاين بفعالية يف الفريق ال         

ر ، املقـرَّ  الـسلمية الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض           
ــسوكو أوكــي   ٢٠١٤ جيتمــع يف عــام  أنْ ــسيد سيت ــان( برئاســة ال ــد األملــاين  ). الياب ويهــتم الوف

  :بصفة خاصة باملوضوعات التالية
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  قها الدول األعضاء يف اللجنة؛تطبِّمناقشة آليات التعاون اليت   )أ(  
آليات وأدوات االسـتعراض الـيت تـستخدمها اللجنـة وجلنتاهـا الفرعيتـان، مـع                  )ب(  

ــصفة خاصــة علــى    ــز ب ــة     التركي ــة العلمي ــة الفرعي ــة واللجن ــة القانوني ــة الفرعي التفاعــل بــني اللجن
  ؛والتقنية

ــسيق املتعــدِّ    )ج(   ــات التن ــد آلي ــة  دة األطــراف بــني املنظمــات  حتدي ــة الدولي احلكومي
واملنظمات املشتركة بني الوكاالت واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات، وتقيـيم                  

  طرائق عملها؛
حتديد املؤسسات التعليمية املكّرسـة للتعـاون الـدويل يف جمـال الفـضاء، ومنـها                  )د(  

، وبـرامج   للفـضاء اجلامعـة الدوليـة     ، و )اليـدن  وجامعـة    جامعـة كولونيـا   مثل  (اجلامعات الوطنية   
  .الزمالة الدولية

ومــن األمثلــة املمتــازة علــى التعــاون الــدويل الطويــل األمــد وكالــة الفــضاء األوروبيــة       
ــا جتاههــا التزامــاً تامــاً  )اإليــسا( واإليــسا هــي منظمــة حكوميــة دوليــة تــضم   . ، الــيت تلتــزم أملاني

ــةً ٢٠ ــةًدول ــضاً يف االحتــاد ا  ١٨،  عــضواً أوروبي ــها دول أعــضاء أي ــدا عــضو  . ألورويب من وكن
م  يف اجلمــع بــني البلـدان خمتلفــة احلجـم وبلــدان تقــدِّ  ومتتلـك اإليــسا خـربةً  . منتـسب يف املنظمــة 

مستويات خمتلفة مـن املـسامهات وبلـدان ذات قـدرات شـديدة التبـاين يف قطـاع الفـضاء، بغيـة                      
دة عظيمــة يف وميكــن أن تكــون هلــذه اخلــربة فائــ. إجيــاد قيمــة علميــة وتقنيــة واقتــصادية إضــافية
ن اجلمـع بـني املـصاحل الوطنيـة لبلـدان ختتلـف مـن               التعاون العاملي يف أنشطة الفضاء، حيث يتعـيَّ       

وتنقـسم أنـشطة اإليـسا إىل       . حيث احلجم والقدرات الفضائية بغية حتقيق ما فيه صـاحل اجلميـع           
ــة   ــرامج اختياري ــة وب ــرامج إلزامي ــضمَّ. ب ــشطة األساســية  وتت ــة األن ــربامج اإللزامي  والبحــوث ن ال

ن على مجيع الـدول األعـضاء أن تـساهم يف هـذه الـربامج               ويتعيَّ. التكنولوجية والربنامج العلمي  
ــها        ــي اإلمجــايل لكــل من ــاتج احملل ــستند إىل الن ــصبة ي ــاً جلــدول أن ــة وفق ــ. اإللزامي ــشاركة أمَّ ا امل

ومــــستوى املــــسامهة يف الــــربامج االختياريــــة، الــــيت تــــشمل جمــــاالت مثــــل رصــــد األرض،    
رية، وحمطـة الفـضاء     واالتصاالت، واملالحة الساتلية، والنقـل الفـضائي، وحبـوث اجلاذبيـة الـصُّغْ            

الدولية، فهي طوعية، حبيث ميكـن لكـل دولـة عـضو اختيـار الربنـامج الـذي يناسـب مـصاحلها                      
ومـن اخلـصائص األساسـية لإليـسا سياسـتها الـصناعية،            . ا الصناعية علـى أفـضل وجـه       وأولوياهت

وهذا التوازن بني املسامهة والعائد التكنولوجي هو من اجلوانـب          ". العائد العادل "وخباصة مبدأ   
  .األساسية لالستثمار يف األنشطة الفضائية
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يف البلدان األوروبيـة     هبدف تعر  "خطة الدول املتعاونة األوروبية   "وقد وضعت اإليسا      
ى اإليــسا، الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى   وتتــولَّ. املهتمــة بآليــات التعــاون اخلاصــة باإليــسا 

  .اللجنة، مسؤولية التقريب بني مواقف دوهلا األعضاء
ــضائية ذات التوجُّــ        ــربامج الف ــدان ال ــد إىل مي ــد جدي ــي واالحتــاد األورويب واف ه التطبيق

). برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة /نيكــوسريكوب برنــامج غــاليليو، وبرنــامج(
  . مبوجب اتفاق إطاريوالتنسيق بني االحتاد األورويب واإليسا مصاغٌ

فقـد  .  إىل التعاون األورويب يف جمال الفـضاء، مثـة دعامـة ثانيـة للتعـاون الـدويل                  وإضافةً  
 إىل -ذلك علــى الــصعيد األورويب  علــى الــصعيد الــوطين وكــ-ت مجيــع الــربامج األوروبيــة أدَّ

ــا، وهــي      ــدان مــن خــارج أوروب ــع بل ــاون دويل م ــد    تع ــدا واهلن ــصني وكن االحتــاد الروســي وال
، وكـذلك مـع بلـدان أخـرى يف أفريقيـا، وآسـيا واحملـيط             والواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان     

  .اهلادئ، وأمريكا الالتينية، والبحر األبيض املتوسط
اتفاقـات إطاريـة واتفاقـات    ( اتفـاق تعـاون     ٨٠رمت أملانيا أكثر من     وخارج أوروبا، أب    
.  بلـداً ٢٠مـع أكثـر مـن     ، على الصعيد احلكومي وعلـى صـعيد الوكـاالت الفـضائية،       )مشاريع
وآخـر األمثلـة علـى    . ١٩٦٤ل هذه االتفاقات مـع الواليـات املتحـدة يف عـام     ع على أوَّ  وقد ُوقِّ 

لــى اتفـاق إطــاري بـشأن الفــضاء والتكنولوجيـا بــني وكالــة    تعـاون أملانيــا الـدويل هــو التوقيـع ع   
دارة الوطنيـة   اتفـاق بـني اإل    ، و ٢٠١٣سـبتمرب   /الفضاء الكندية ووكالة الفضاء األملانية يف أيلول      

البعثـة  اخلاصـة ب تابعـة   امل بعثـة  وأملانيـا بـشأن      )ناسـا (للمالحة اجلوية والفضاء بالواليـات املتحـدة        
ــاس اجلا  ــاخ وقي ــة للمن ــة التجريبي ــة    )GRACE(ذبي ــة الفــضاء األملاني ، واتفــاق إطــاري بــني وكال

ــة  ــانتوهوكــووجامع ــى      .  يف الياب ــال عل ــضاء هــو مث ــدويل الستكــشاف الف ــسيق ال ــق التن وفري
  .االنتشار الواسع النطاق للتعاون الدويل

ذ املـشاريع   وُتَنفَّـ . ى مؤسـسات ومراكـز حبـوث وجامعـات خمتلفـة تنفيـذ التعـاون              وتتولَّ  
ن خالل صكوك قانونية خمتلفة، مثل االتفاقات اإلطارية واتفاقـات التعـاون اخلاصـة              املشتركة م 

ــذكِّ ــاهموم ــضمَّ . رات التف ــد تت ــشتركة     وق ــضائية م ــات ف ــة التخطــيط لبعث ــات اإلطاري ن االتفاق
ق ببعثـات  ات، وتنفيـذ بـرامج تبـادل علمـي تتعلَّـ         وتنفيذها مـع التـشارك يف املـسؤولية عـن املعـدَّ           

ات والوثـائق    وصوغ مشاريع صناعية وجتارية وخدمات إطالق، وتبـادل املعـدَّ          حتدَّد بالتشارك، 
  .والبيانات ونتائج التجارب واملعلومات العلمية، وتنظيم ندوات وحلقات عمل علمية

ــيت ميكــن إبرازهــا املــشاركة الفعَّ   ومــن   ــدويل ال ــة التعــاون ال ــا يف   أمثل ــة ألملاني ــامج ال برن
عة للجنة املعنيـة بـسواتل رصـد        ألملانية يف جماالت العمل املتنوِّ    سبايدر، ومسامهة وكالة الفضاء ا    
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األرض والفريق املختص برصـد األرض، الـذي هـي عـضو نـشط فيـه يف جمـاالت عمـل خمتلفـة                       
  .ع األحيائيالتنوُّ وإدارة الكوارث، واملبادرة العاملية ملراقبة الغابات،، وخر املنامثل تغيُّ

ع أكثر يف التعـاون الـدويل        تتوسَّ قة بالفضاء، أنْ  يجيتها املتعلِّ  السترات وتعتزم أملانيا، وفقاً    
ب ازدواجيـة اجلهـود وفـرط القـدرات اللـذين           ها كوسـيلة لتجنُّـ    ئمن خـالل التنـسيق مـع شـركا        

  .ر هلما، مع حتسني كفاءة قطاع الفضاء يف الوقت نفسهمربِّ ال
 الدوليــة املعنيــة بقــانون   املنتــديات مــن التــشديد علــى أنَّ بــدَّ  الأخــرياً ولــيس آخــراً، و  

الفضاء، مثـل املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء، واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء، وجلنـة قـانون                      
 مـةً  قيِّم مـسامهةً  الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل، واملعهد األورويب لسياسات الفضاء، تقـدِّ          

  . ولإلطار القانوين ذي الصلةيف سبيل الوصول إىل فهم مشترك آلليات التعاون يف الفضاء
    

    كينيا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢[
  

ــدان املوقِّ    ــا مــن البل ــى  كيني ــة عل ــادئ املنظِّ ع ــدان   معاهــدة املب ــدول يف مي ــشطة ال مــة ألن
 القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى،  استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك  

  .ها األجسام الفضائيةثُِدْحملسؤولية الدولية عن األضرار اليت ُتواتفاقية ا
  :ق بقانون الفضاء، وهيوهي طرف أيضاً يف مخسة اتفاقات أخرى تتعلَّ  
معاهدة حظر جتارب األسـلحة النوويـة يف اجلـو ويف الفـضاء اخلـارجي وحتـت          )أ(  

  سطح املاء؛
ة عــن طريــق  ســلَْر للــربامج واملُ قــة بتوزيــع اإلشــارات احلاملــة   االتفاقيــة املتعلِّ  )ب(  
  السواتل؛
  ؛"إنتلسات"ق باملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت االتفاق املتعلِّ  )ج(  
  ؛)إمنارسات(لة اتفاقية املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقِّ  )د(  
  .دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت  ) ه(  
ــشطة أخــرى اضــط       ــة بأن ــي قائم ــا يل ــضاء     وفيم ــتخدام الف ــا يف جمــال اس ــا كيني لعت هب

  :السلميةاخلارجي يف األغراض 
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دخلت كينيا يف تعاون مع اجلزائر وجنوب أفريقيا ونيجرييا مـن أجـل مبـادرة                 )أ(  
رية يف مـدار    ْغ، اليت هتدف إىل إطالق سواتل صُـ       فريقية إلدارة املوارد والبيئة   األسواتل  التشكيلة  

 متواصـل السـتخدامها     وٍريقيا بيانات رصد األرض على حنـ      أفأرضي منخفض لضمان أن جتمع      
  ؛يف تطبيقات شىت

مبــادرة مــصفوفة الكيلــومتر املربــع هــي مبــادرة دوليــة لتــصميم وبنــاء أحــدث     )ب(  
ة القائمـة  راديويـ  يف العامل يكون أكثر حساسية بقدر كبري للغاية من املقاريب ال     راب راديوي ِمقْ

رك كينيا مع جنـوب أفريقيـا وسـبعة بلـدان أخـرى يف تقـدمي       وتتشا. عديدة اتوأسرع منها مبرَّ  
  ؛راب راديوي يف العاملقْعرض دويل الستضافة أكرب ِم

ب الـسواتل وإطالقهـا مـن خـالل اتفـاق ثنـائي             ن ماركو لتعقُّ  ساذ مشروع   ُنفِّ  )ج(  
  .وجيرى اآلن التفاوض حول جتديد االتفاق. بني حكوميت إيطاليا وكينيا

  


