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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

     ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤فيينا، 
مشروع تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني،   

   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٤املعقودة يف فيينا من 
 إضافة

 
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                       -رابعا  

مارس، قدم الرئيس / آذار ٢٥، املعقـودة يوم     ٦٧٧يف جلسـة اللجـنة الفرعـية القانونـية           -١
 إىل أن    مـن جـدول األعمال، فاسترعى انتباه اللجنة الفرعية القانونية          ٥بـيانا متهـيديا عـن البـند         

هـذا البـند هـو بـند منتظم يف جدول األعمال، كانت قد اتفقت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا               
احلاديــة واألربعــني، وأقــّرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا   

 .اخلامسة واألربعني

دعـت مـنظمات دولية     وقـد نّوهـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بارتـياح بـأن األمانـة قـد                    -٢
خمــتلفة إىل تقــدمي تقاريــر إىل اللجــنة الفرعــية عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الفضــاء، واتفقــت     
اللجـنة الفرعـية على أنه ينبغي لألمانة أن توّجه دعوات مماثلة بشأن دورة اللجنة الفرعية الثالثة                 

 .٢٠٠٤واألربعني يف عام 
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 وورقــتا (A/AC.105/C.2/L.239)نــية وثــيقة كــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانو -٣
، حتـــتوي  A/AC.105/C.2/2/2003/CRP.9) و(A/AC.105/C.2/2002/CRP.4غـــرفة اجـــتماعات  

مركز دول مشال   : عـلى تقارير من املنظمات الدولية التالية عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء           
وروبية الستغالل سواتل األرصاد ، واملنظمة األ  )كرتيان(أفريقـيا االقلـيمي لالستشـعار عن بعد         

، واالحتــاد الــدويل لــلمالحة  )أكســل(، واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء  )يومتســات(اجلويــة 
، )آيال(واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء الـتابع لــه، ورابطة القانون الدويل                ) اإليـاف (الفضـائية   

 ).انترسبوتنيك(واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية 

 سـياق املناقشة، أبلغ املراقبون عن املنظمات الدولية التالية يف تقاريرهم إىل اللجنة              ويف -٤
املركــز األورويب لقــانون : الفرعــية القانونــية عــن أنشــطة مــنظماهتم فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء

الفضــــاء، ويومتســــات، واإليــــاف، واملعهــــد الــــدويل لقــــانون الفضــــاء، واآليــــال، واملــــنظمة  
 .كما أُبلغت اللجنة الفرعية بأنشطة املركز الدويل لقانون الفضاء يف أوكرانيا. انترسبوتنيك

وأُعـرب عــن رأي مفـاده أن املــنظمات احلكومــية الدولـية الــيت تقـوم بأنشــطة فضــائية،      -٥
وكذلـك الـدول األعضـاء فـيها، ينـبغي أن تعمـد إىل الـنظر يف القـيام بـاخلطوات املمكـنة جلعل                        

ومـية الدولـية تنضـوي ضـمن إطار اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني          أنشـطة تلـك املـنظمات احلك      
ــة يف الفضـــاء اخلــارجي     ٢٣٤٥القــرار (وإعــادة املالحــني الفضــائييــن ورد األجســـــام املطلقــــ

، واتفاقــية املســؤولية الدولــية عــن األضــرار الــيت حتدثهــا       ")اتفــاق اإلنقــاذ "، املــرفق )٢٢-د(
، واتفاقــية تســجيل ")اتفاقــية املســؤولية"، املــرفق، )٢٦-د (٢٧٧٧القــرار (األجســام الفضــائية 

 ").اتفاقية التسجيل"، املرفق، )٢٩-د (٣٢٣٥القرار (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 

كمـا أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن تـبادل املعلومـات فيما يتعلق بقانون الفضاء ميكن                      -٦
ويد اللجنة الفرعية مبعلومات عن براجمها وأنشطتها       حتسـينه بدعـوة املؤسسـات التعليمـية إىل تـز          

 .ذات الصلة بقانون الفضاء

وقــد أعربــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــن تقديــرها حلكومــة هولــندا واملعهــد الــدويل   -٧
لقـانون اجلـو والفضـاء التابع جلامعة ليدن على املشاركة يف رعاية حلقة العمل األوىل املشتركة                 

 واملعهـد الـدويل لقـانون اجلـو والفضـاء حـول بـناء القـدرات يف جمال قانون               بـني األمـم املـتحدة     
 . يف الهاي٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٢الفضاء، اليت جرت من 

ــرنامج          -٨ ــندا عــن ب ــثل هول ــه مم ــذي قدم ــرض ال ــية بالع ــية القانون ــت اللجــنة الفرع ورّحب
الفضـاء، واتفقت على أن حلقة      وتوصـيات حلقـة العمـل حـول بـناء القـدرات يف جمـال قـانون                  

العمــل املذكــورة قــد قامــت بإســهام إجيــايب يف حتقــيق الفهــم والقــبول الــتاّمني بشــأن معــاهدات 
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األمـم املـتحدة اخلمـس اخلاصـة بالفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك تقـدمي زخـم إىل بعـض الدول                         
 .األعضاء لكي تبادر إىل النظر يف التصديق على هذه املعاهدات

هـت اللجـنة الفرعـية القانونية مع التقدير بأن حلقة العمل حول بناء القدرات               كمـا نوّ   -٩
يف جمـال قـانون الفضـاء قـد شـّجعت املضـي قدمـا بـتطوير قـانون الفضـاء على الصعيد الوطين،               
وسـاعدت عـلى تنمـية الوعـي بشـأن احلاجـة إىل بـرامج تعليمـية عن قانون الفضاء، وخصوصا                     

 .يف البلدان النامية

 نّوهــت اللجــنة الفرعــية القانونــية مــع الــتقدير بــأن حلقــة عمــل األمــم املــتحدة  كذلــك -١٠
املقـبلة حـول قـانون الفضـاء سـوف تستضـيفها مجهوريـة كوريا وسوف ُتعقد يف داجيون، من                

 .٢٠٠٣نوفمرب /  تشرين الثاين٦ إىل ٣

ات وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تعزيـز التثقيف يف جمال قانون الفضاء وكذلك التوصي                 -١١
ــانون الفضــاء          ــدرات يف جمــال ق ــناء الق ــة العمــل حــول ب ــن حلق ــة م انظــر (ذات الصــلة املقدم

A/AC.105/802(       ــن ــلمزيد م ــا أمهــية كــربى وميكــن أن ُيســتخدما كأســاس ل ــران هلم ، مهــا أم
 .املداوالت بغية القيام خبطوات عملية يف هذا الصدد

لفضـاء اخلـارجي يف األغراض      والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن جلـنة اسـتخدام ا              -١٢
، على دعوة   ٢٠٠١السـلمية كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتا الرابعة واألربعني، املعقودة يف عام                

الـــدول األعضـــاء املهـــتمة إىل تســـمية خـــرباء لـــتحديد جوانـــب تقريـــر اللجـــنة العاملـــية املعنـــية  
ليت قد يكون من الـتابعة لليونسـكو، ا  ) كوميسـت (بأخالقـيات املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا       

الــالزم أن تدرســها اللجــنة ألجــل إعــداد تقريـــر بالتشــاور مــع املــنظمات الدولــية األخـــرى          
عـلما بأنـه كـان مـن املقرر أن جيري           "). كوميسـت ("وباالتصـال الوثـيق مـع اللجـنة املذكـورة           

، يف  ٢٠٠٣ذلـك هبـدف تقـدمي عـرض أمـام اللجـنة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني يف عام                    
 ".معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء"طار البند املسّمى ا

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية تقريــر فــريق اخلــرباء املعــين بأخالقــيات  -١٣
كمـا كـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية ورقات             . (A/AC.105/C.2/L.240)الفضـاء اخلـارجي     

 حتــتوي عــلى إســهامات مــن ِقــبل فــرادى أعضــاء فــريق اخلــرباء املقدمــة مــن غــرفة االجــتماعات
 وكذلــك تعديــالت عــلى تقريــر فــريق Add.1) و (A/AC.105/C.2/2003/CRP.3ألجــل الــتقرير 

 .(A/AC.105/C.2/2003/CRP.8)اخلرباء املعين بأخالقيات الفضاء اخلارجي 
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 الرئيســي املعــين بــتطوير قــانون وذكــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أهنــا املنــتدى الــدويل -١٤
الفضـاء الـدويل، وأن اجملَمع القانوين كله الذي تصوغه اللجنة الفرعية يقوم على أساس املبادئ     

 .األخالقية

ــريق اخلــرباء املعــين         -١٥ ــر ف ــن أســهموا يف تقري ــد شــكرت اللجــنة الفرعــية اخلــرباء الذي وق
لما بالتقرير ومرفقه، وأوصت بأنه     بأخالقـيات الفضـاء اخلـارجي، بصـيغته املعدلـة، وأخـذت ع            

لعـلّ جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ترغـب يف النظر فيه خالل دورهتا          
 .٢٠٠٣يونيه /السادسة واألربعني يف حزيران

اتفقــت أيضــا اللجــنة الفرعــية عــلى أن جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   -١٦
رسـال الـتقرير املذكـور ومـرفقه إىل املديـر العـام لليونسـكو، مع               السـلمية لعـلها قـد ترغـب يف ا         

الطلـب إىل اليونسـكو بـأن تواظـب على إعالم اللجنة وجلنتيها الفرعيتني عن أنشطة اليونسكو                 
ذات الصـلة بالفضـاء اخلـارجي، يف إطـار الـتعاون فـيما بيـنهما، مـع إيالء االعتبار الواجب إىل                      

 .اختصاصات كل منهما يف هذا الصدد

وذُكـر أخـريا أن مسألة األخالقيات اخلاصة باألنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي               -١٧
 من ٥هـي مسـألة ميكـن مواصـلة الـنظر فـيها مـن جانـب اللجنة الفرعية القانونية يف اطار البند                  

 .جدول أعماهلا

 مــن ٥د أمــا الــنص الكــامل للبــيانات الــيت أدلــت هبــا الوفــود أثــناء املناقشــة بشــأن البــن   -١٨
 .( […]-[…].COPUOS/Legal/T)جدول األعمال فترد يف احملاضر احلرفية غري املنقحة حتريرا 

  
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛                  ) أ: (األمور املتعلقة مبا يلي         -خامسا    

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر                            )ب(و
ليت تكفل االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت                   يف السبل والوسائل ا      

  بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت                           
اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّيــدت يف تقريــرها  -١٩
ي ، توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارج     ٢٠٠٢ديسمرب  / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٥٧/١١٦

يف األغـراض السـلمية بـأن تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونـية، خالل دورهتا الثانية واألربعني، من                    
خــالل مــراعاة شــواغل مجــيع الــبلدان، وخصوصــا شــواغل الــبلدان النامــية، يف املســائل املــتعلقة 
بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، وبطبــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية    
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امه، مبــا يف ذلــك الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل    اســتخد
 ).اآليتيو(للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس باالحتاد الدويل لالتصاالت 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية القانونية الوثائق التالية -٢٠

ملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق     استبيان بشأن ا  "مذكـرة من األمانة عنواهنا       )أ( 
 واالضافات (A/AC.105/635" الـردود الواردة من الدول األعضاء  : باألجسـام الفضـائية اجلويـة     

Add.1 إىل (Add.8؛ 

ــني        )ب(  ــة واألربعـ ــا احلاديـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــية عـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــر اللجـ تقريـ
(A/AC.105/787)؛ 

 والتقنــــية عــــن أعمــــال دورهتــــا األربعــــني تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية العلمــــية )ج( 
(A/AC.105/804). 

وقـد أعـرب بعـض الوفـود عـن الـرأي القـائل بـأن عـدم وجود تعريف وحتديد للفضاء                -٢١
اخلـارجي مـن شـأنه أن يـؤدي إىل نشـوء انعدام يقني قانوين فيما يتعلق بقانون الفضاء، والذي                    

أمجعها، وكذلك قانون اجلو، الذي   يـنص عـلى أن الفضـاء اخلـارجي هـو جمـال مـتاح للبشرية ب                
 .ينص على السيادة على الفضاء اجلوي الوطين

ــنولوجي      -٢٢ ــلمي والتكـ ــتقدم العـ ــؤداه أن الـ ــود عـــن رأي مـ كذلـــك أعـــرب بعـــض الوفـ
ــاد اســتخدام الفضــاء       ــية الناشــئة، وازدي ــا، واملســائل القانون واســتغالل الفضــاء اخلــارجي جتاري

ضروري أن تقوم اللجنة الفرعية بالنظر يف مسألة        اخلـارجي عمومـا، كـل ذلـك قـد جعل من ال            
 .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

كمــا أُعــرب عــن الــرأي القــائل بأنــه قــبل أن يتســىن صــوغ تعــريف للفضــاء اخلــارجي   -٢٣
وتعـيني حـدوده، سـيكون مـن الضـروري املـبادرة إىل إجـراء دراسة حتليلية للجوانب التقنية يف                    

ضائي اخلارجي ووسائل إيصال األجسام إىل الفضاء اخلارجي، واآلفاق         نظـم النقل اجلوي والف    
ــيام ببعــثات يف اجلــو ويف الفضــاء       ــة القــادرة عــلى الق ــتطوير األجســام الفضــائية اجلوي املــتاحة ل
اخلـارجي، وكذلـك البـيانات عـن اسـتخدام النموذج األويل الوحيد املوجود من جسم فضائي        

وكـان مـن رأي ذلـك الوفـد أيضـا أنـه ينبغي              . فضـائي جـوي مـن هـذا القبـيل، وهـو املكـوك ال            
للــدول أن تعمــد إىل متحــيص اخلــربات العملــية املــتراكمة لــدى الــدول فــيما يــتعلق باســتخدام    
الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي، وكذلــك أنشــطة املــنظمات الدولــية فــيما يــتعلق بــتعريف    

 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
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ــاده أن   -٢٤ ــنظمة     وأعــرب عــن رأي مف ــيو وم ــع اآليت ــتعاون م ــبغي أن ت اللجــنة الفرعــية ين
الطـريان املـدين الدولـية لـتحديد مـناطق خاصة يف الفضاء اجلوي ميكن أن تستخدمها األجسام                  
الفضـائية اجلويـة القـادرة عـلى املناورة يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي، وذلك للجزء من رحلتها        

 .الذي مير عرب الفضاء اجلوي

عـض الوفـود عـن رأي بأنـه ال يلـزم وضـع أي تعـريف للفضـاء اخلارجي أو           وأعربـت ب   -٢٥
 . تعيني حلدوده، ألن غياب ذلك التعريف مل تنتج عنه أي مشاكل قانونية أو عملية

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن الــدول ينــبغي أن تواصــل العمــل يف ظــل اإلطــار الــراهن،   -٢٦
ربهن علــيها وأســاس عمــلي لوضــع الــذي يــؤدي وظيفــته جــيدا، إىل أن تكــون هــناك حاجــة مــ

 .تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده

ورحبـت اللجـنة الفرعـية بالـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان املنقّح                      -٢٧
 .بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

رعية القانونية ينبغي أن تدرس الردود      وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بـأن اللجنة الف             -٢٨
عـلى االسـتبيان اخلـاص باملسـائل القانونـية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية دراسة                 
تتسـم بالعـناية، ألن هـذه الـردود ميكـن أن تشـكل أساسـا جـيدا للمناقشة هبدف اعتماد معايري             

 .بشأن املسألة يف هناية املطاف

 أن االسـتبيان، بشـكله الـراهن، ينـبغي أن يعتـرب هنائـيا، وأن اللجنة                 وأبـدي رأي مفـاده     -٢٩
الفرعـية ينـبغي أن تـلخص مجـيع الـردود الـواردة من الدول األعضاء وتدرج امللخص يف تقرير                    

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي      . إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية        
ئـذ إىل أن ُتجـّد أحـداث تـربر الـنظر يف حالـة األجسام الفضائية       أن املسـألة ينـبغي أن تعلّـق بعد      

 .اجلوية

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي بأن استغالل املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، الذي                 -٣٠
هـو مـورد طبـيعي حمـدود، ينبغي أن يكون استغالال رشيدا، كما ينبغي أن يتاح جلميع البلدان                   

الراهـنة، وبذلـك تـتاح هلا الفرصة للنفاذ إىل املدار بشروط عادلة،             دون اعتـبار لقدراهتـا التقنـية        
مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامـية ومصاحلها وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان                   

ويف ذلك اإلطار، أعربت تلك الوفود عن ارتياحها لالتفاق . معيـنة، ومـع مراعاة عملية اآليتيو     
املـــرفق الثالـــث للوثـــيقة (لفرعـــية يف دورهتـــا التاســـعة والـــثالثني الـــذي توصـــلت إلـــيه اللجـــنة ا

A/AC.105/738(    مبعــىن أن كــل تنســيق بــني الــبلدان هبــدف اســتغالل املــدار ينــبغي أن جيــري ،
 .بطريقة عادلة ومبا يتوافق مع لوائح الراديو اليت أصدرها اآليتيو
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لجنة الفرعية يف دورهتا    وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا بـأن االتفـاق الـذي توصـلت إليه ال                  -٣١
التاسـعة والـثالثني بشـأن مسـألة طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض واسـتغالله هو أساس                
هـام لتعزيز التعاون الدويل ولضمان تطبيق مبدأ العدالة وأن يتاح جلميع الدول النفاذ إىل املدار                

 .الثابت بالنسبة إىل األرض

حني أن اآليتيو يضطلع بأعمال تتعلق باستغالل املدار        وأعـرب عن رأي مفاده أنه، يف         -٣٢
الثابـت بالنسـبة إىل األرض، فـإن جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها                
الفرعـية القانونـية تظالن اهليئتان املختصتان مبناقشة اجلوانب القانونية والسياسية للمدار الثابت              

 .بالنسبة إىل األرض

ــيت        وأعــرب -٣٣ ــراديو ال ــح ال ــته ولوائ ــراهن وإتفاقي ــيو ال ــتور اآليت ــاده أن دس ــن رأي مف  ع
أصـدرها، وكذلــك اإلجــراءات الراهــنة يف إطــار تلـك املعــاهدات للــتعاون الــدويل بــني الــبلدان   
وجمموعـات الـبلدان فيما يتعلق باملدار الثابت بالنسبة إىل األرض وسائر املدارات، توىل اعتبارا               

ــدو  ــاحل الـ ــامال ملصـ ــترددات    كـ ــيف الـ ــبة إىل األرض وطـ ــدار الثابـــت بالنسـ ــتخدام املـ ل يف اسـ
 .الالسلكية

وأبـدت بعـض الوفـود رأيا مفاده أن املدار الثابت بالنسبة إىل األرض هو مورد طبيعي            -٣٤
حمـدود ذو خصـائص فـريدة ويـتعرض خلطـر اإلشـباع، وأنه لذلك ينبغي أن ُيتاح النفاذ العادل                    

وأبــدت بعـض تلــك  . ء اعتــبار خـاص الحتــياجات الـبلدان النامـية   إلـيه جلمـيع الــدول، مـع إيـال    
الوفــود رأيــا بــأن ذلــك الــنظام ينــبغي أن يــراعي احتــياجات ومصــاحل الــبلدان النامــية، وكذلــك 

 .املوقع اجلغرايف لبلدان معينة

وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض هــو جــزء ال     -٣٥
اء اخلـارجي، وأن اسـتخدامه تـنظمه أحكـام معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشطة                 يـتجزأ مـن الفضـ     

الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام         
ومعــاهدات ") معــاهدة الفضــاء اخلــارجي"، )٢١-د (٢٢٢مــرفق القــرار (الســماوية األخــرى 

 .اآليتيو

 األوىل والثانـية مـن معاهدة الفضاء اخلارجي توضح          وأبـدي رأي بـأن أحكـام املـادتني         -٣٦
أن الطـرف يف تلـك املعاهدة ال جيوز له أن يتملك أي جزء من الفضاء اخلارجي، وعلى سبيل    
املــثال موقعــا مداريــا يف املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض، ســواء بادعــاء الســيادة أو بواســطة    

 .االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر
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 مـن جدول األعمال إىل البندين الفرعيني  ٦وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تقسـيم البـند            -٣٧
هـو تقسـيم عمـلي مـن وجهـة الـنظر املواضـيعية، وأنـه يلفـت االنتباه أيضا إىل                     ) ب (٦و) أ (٦

 .استمرار أمهية كل من املسألتني اللتني ينظر فيهما يف إطار بند جدول األعمال املذكور

أعـاله، أعـادت اللجـنة الفرعية القانونية يف جلستها          [...] الفقـرة   وكمـا هـو مـبني يف         -٣٨
ــودة يف ٧٤ ــند     / آذار٢٤، املعق ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــارس، تشــكيل ف ــن جــدول  ) أ (٦م م

وعمال باالتفاق الذي   . ، رئيسـة للفـريق العامل     )اجلزائـر (األعمـال، وانتخبـت طـاوس فـروخي         
لتاسعة والثالثني وأقرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية يف دورهتا ا     

يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـني، اجتمع الفريق العامل لكي ينظر يف املسائل            
 .املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وحتديده، دون غريها من املسائل

وأقرت . جلسـة [...] عمـال  مـن جـدول األ  ) أ (٦وعقـد الفـريق العـامل املعـين بالبـند        -٣٩
ــية، يف جلســتها   أبــريل، تقريــر الفــريق  /نيســان[...] املعقــودة يف [...] اللجــنة الفرعــية القانون

 .هلذا التقرير[...] العامل، الوارد يف املرفق 

 النص الكامل ([…]-[…].COPUOS/Legal/T)ويـرد يف النصـوص احلرفـية غـري املنقحة          -٤٠
 . من جدول األعمال٦ود أثناء املناقشة حول البند للكلمات اليت أدلت هبا الوف

  
مراجعة املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،                              -سادسا    

  وإمكان تنقيحها       
، ٥٧/١١٦الحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة أقــرت، يف قــرارها     -٤١

ــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية    توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي    يف األغــراض الســلمية ب
القانونـية نظـرها يف مـراجعة وإمكان تنقيح املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف                

، )١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٤، املؤرخ ٤٧/٦٨قـرار اجلمعـية العامة   (الفضـاء اخلـارجي     
 .كموضوع وبند مناقشة منفرد

لفرعــية القانونــية أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية اختتمــت، يف والحظــت اللجــنة ا -٤٢
دورهتـا األربعـني، خطـة عمـل مدهتـا أربـع سـنوات بشـأن اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف                 

ويف إطــار خطــة العمــل املذكــورة، وضــع الفــريق العــامل املعــين باســتخدام   . الفضــاء اخلــارجي
، الصــيغة النهائــية ٢٠٠٢لــتابع للجــنة الفرعــية، يف عــام القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ا

اسـتعراض الوثـائق الدولـية والعمليات الوطنية احملتملة الصلة باستخدام مصادر            "لـتقرير بعـنوان     
 .(A/AC.105/781)" القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء اخلارجي
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ية العلمية والتقنية اتفقت، يف     والحظـت اللجـنة الفرعية القانونية أيضا أن اللجنة الفرع          -٤٣
، عــلى اتـباع خطــة عمـل أخــرى مـتعددة الســنوات    ٢٠٠٣دورهتـا األربعـني، املعقــودة يف عـام    

 لـــتحديد أهـــداف ونطـــاق وخصـــائص إلطـــار تقـــين دويل لألهـــداف ٢٠٠٦-٢٠٠٣للفـــترة 
لقدرة والتوصـيات املـتعلقة بأمـان التطبـيقات املخطـط هلـا والـيت ميكـن التنـبؤ هبـا حاليا ملصادر ا                   

 .النووية يف الفضاء اخلارجي

وبالـنظر إىل األعمـال الـيت تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية، اتفقت اللجنة                    -٤٤
 .الفرعية القانونية على أنه ال مربر، يف الوقت الراهن، لبدء مناقشة حول مراجعة املبادئ

ــر الفــريق العــامل املعــين ب    -٤٥ اســتخدام مصــادر القــدرة  وأعــرب عــن رأي مفــاده أن تقري
 الذي يستعرض الوثائق    ،)A/AC.105/804املـرفق الـرابع للوثـيقة       (الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي        

الدولـية والعملـيات الوطنـية احملتملة الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية يف               
 األقصى من الكفاءة    الفضـاء اخلـارجي، يوفـر أساسـا متيـنا للـنظر مسـتقبال يف سبل لبلوغ احلد                 

ورأى الوفـد الذي أعرب     . واألمـان يف اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي               
عـن ذلـك الـرأي أن األعمـال املسـتمرة الـيت تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية هامة                        

 .لنوويةلتكوين توافق آراء دويل بشأن إطار تقين للتطبيقات الفضائية ملصادر القدرة ا

وأبـدي رأي بـأن االسـتخدام املـأمون ملصـادر القـدرة الـنووية يتطلـب تصـميما مالئما              -٤٦
والحظ الوفد الذي أبدى ذلك الرأي      . وتدابـري تشـغيلية كافـية حلمايـة شـعوب األرض وبيئتها           

ــتمدهتا         ــيت اع ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ال ــدرة ال ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الق أن امل
 العامــة، توفــر املــبادئ التوجيهــية واملعــايري الالزمــة لكفالــة االســتخدام املــأمون ملصــادر  اجلمعــية

 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأعربـت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يلزم االستمرار يف مناقشة تلك املسألة وأهنا                -٤٧
 .ينبغي أن تبقى يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية

 النص الكامل ([…]-[…].COPUOS/Legal/T)ويـرد يف النصـوص احلرفـية غـري املنقحة          -٤٨
 . من جدول األعمال٧للكلمات اليت أُديل هبا أثناء مناقشة البند 
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