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

     ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨-مارس/ آذار٢٩فيينا، 
مشروع تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني،   

   ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩املعقودة يف فيينا من 
 إضافة

  
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ ) أ: (املسائل املتصلة مبا يلي -خامسا 

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف  )ب(و
السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

  ن مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتبالنسبة لألرض دو
اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قـد أّيـدت يف قرارهـــا                      -١

، توصـية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩
ا الثالــثة واألربعــني، مــع األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية القانونــية، خــالل دورهتــ 

مـراعاة شـواغل مجـيع الـبلدان، وخصوصـا شـواغل الـبلدان النامـية، يف املسائل املتعلقة بتعريف                    
الفضـاء اخلارجي وتعيني حدوده، وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا             

د والعادل للمدار الثابت    يف ذلـك الـنظر يف السـبل والوسـائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشي             
 ).اآليتيو(بالنسبة لألرض دون مساس باالحتاد الدويل لالتصاالت 
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 :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية القانونية -٢

االسـتبيان املعـين باملسـائل القانونـية املمكـنة فيما           "مذكـرة مـن األمانـة عـنواهنا          )أ( 
" الــــــردود املــــــتلقاة مــــــن الــــــدول األعضــــــاء    : اجلويــــــةيــــــتعلق باألجســــــام الفضــــــائية   

A/AC.105/635/Add.10)(؛ 

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   "مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا   )ب( 
  A/AC.105/C.2/L.249" (املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة       

 ).Corr.1و

 ينـبغي للـدول أن تواصـل العمـل يف ظـل اإلطـار الراهن،              وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه         -٣
الــذي يــؤدي وظيفــته جــيدا، إىل أن تكــون هــناك حاجــة مــربهن علــيها وأســاس عمــلي لوضــع  

 .تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مسـألة تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ما زالت                   -٤
ات التكنولوجية املستجدة واختالف النظم القانونية، وخصوصا فيما     مسـألة هامـة نظرا للتطور     

يـتعلق بسـيادة الـدول وحريـتها، الـيت تنطـبق عـلى الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلارجي كل على                    
 .حدة

أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعــريف للفضــاء اخلــارجي وال   -٥
نية فيما يتعلق بقانون الفضاء وقانون اجلو وأن      تعـيني حلـدوده مـن شـأنه أن يؤدي إىل ريبة قانو            

املسـائل املـتعلقة بسـيادة الـدول واحلدود بني كال النظامني القانونيني هي يف حاجة إىل توضيح           
 .بغية التقليل من إمكانية حصول نزاعات بني الدول

 وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن استغالل املدار الثابت بالنسبة إىل األرض،                 -٦
الـذي هـو مـورد طبـيعي حمـدود، ينـبغي أن يكـون استغالال رشيدا، كما ينبغي أن يتاح جلميع                      
الـبلدان، بصـرف الـنظر عـن قدراهتـا التقنـية الراهـنة، وبذلـك تـتاح هلـا الفرصة للنفاذ إىل املدار                   
بشـروط عادلـة، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك املوقع               

ويف ذلك اإلطار، أعربت تلك الوفود عن  . يف لـبلدان معيـنة، ومـع مـراعاة عملـية اآليتيو           اجلغـرا 
املرفق الثالث  (ارتـياحها لالتفـاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني              

، والـذي مفـاده أن التنسيق بني البلدان هبدف استغالل املدار الثابت             )A/AC.105/738بالوثـيقة   
ــيت          ــراديوية ال ــح ال ــع اللوائ ــتوافق م ــا ي ــة ومب ــريقة عادل ــبغي أن جيــري بط بالنســبة إىل األرض ين

 ).اآليتيو(أصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت 
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وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض هــو جــزء ال     -٧
دة املـبادئ املـنظمة ألنشطة      يـتجزأ مـن الفضـاء اخلـارجي، وأن اسـتخدامه تـنظمه أحكـام معـاه                

الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام         
)) ٢١-د (٢٢٢٢مـرفق قرار اجلمعية العامة      " معـاهدة الفضـاء اخلـارجي     ("السـماوية األخـرى     
 .ومعاهدات اآليتيو

وائحـــه الـــراديوية، وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن دســـتور اآليتـــيو الـــراهن وإتفاقيـــته ول -٨
ــبلدان         ــني ال ــدويل ب ــتعاون ال ــاهدات بشــأن ال ــنة يف تلــك املع ــنة املبّي ــك اإلجــراءات الراه وكذل
وجمموعـات الـبلدان فيما يتعلق باملدار الثابت بالنسبة إىل األرض وسائر املدارات، تويل اعتبارا               

 .الترددات الراديويةكامال ملصاحل الدول يف استخدام املدار الثابت بالنسبة إىل األرض وطيف 

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفاده أن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء                  -٩
اخلــارجي توضــح أن الطــرف يف تلــك املعــاهدة ال جيــوز له أن يــتملك أي جــزء مــن الفضــاء       

دعاء اخلـارجي، ومـن ذلك مثال أي موقع مداري يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، سواء با                
 .السيادة أو بواسطة االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر

ــية يف جلســتهــا    [...] وكمــا ذُكــر يف الفقــرة   -١٠ أعــاله، أعــادت اللجــنة الفرعــية القانون
مــن جــدول ) أ (٨مــارس، تشــكيل فــريقها العــامل املعــين بالبــند  / آذار٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣

ــية ديـــبوراه  /ار آذ٣٠ املؤرخـــة ٦٩٦ويف اجللســـة . األعمـــال ــنة الفرعـ مـــارس، انتخبـــت اللجـ
وعمال باالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة      . رئيسة للفريق العامل  ) اكوادور(سـالغادو كامبانـيا     

ــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض        ــثالثني وأق ــا التاســعة وال الفرعــية يف دورهت
 العامل لكي ينظر حصرا يف املسائل املتعلقة        السـلمية يف دورهتا الثالثة واألربعني، اجتمع الفريق       

 .بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأقرت . جلسـة [...] مـن جـدول األعمـال    ) أ (٨وعقـد الفـريق العـامل املعـين بالبـند        -١١
ــية، يف جلســتها   أبــريل، تقريــر الفــريق  /نيســان[...] املعقــودة يف [...] اللجــنة الفرعــية القانون

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

 من جدول   ٨الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا الوفود أثناء مناقشة البند                 ويـرد    -١٢
 .([…].COPUOS/Legal/T) يف احملاضر احلرفية غري املنقحة األعمال
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استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -سادسا 
  إمكان تنقيحهااخلارجي، و

ــرارها      -١٣ ــدت، يف ق ــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّي  الحظــت اللجــنة الفرعــية القانون
، توصـية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  ٢٠٠٣ديسـمرب  / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩

ــية نظــرها يف مــراجعة وإمكــان تنقــيح       ــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية القانون األغــراض الســلمية ب
 قــرار اجلمعــية العامــة (دئ املــتعلقة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي املــبا
 .كموضوع وبند مناقشة منفرد) ٤٧/٦٨

ــد        -١٤ ــية كانــت ق ــية أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن والحظــت اللجــنة الفرعــية القانون
ددة السنوات للفترة   شـرعت، يف دورهتـا األربعني، يف العمل على اتباع خطة عمل جديدة متع             

 بغـــية حتديـــد أهـــداف ونطـــاق وخصـــائص إلطـــار تقـــين دويل لألهـــداف        ٢٠٠٦-٢٠٠٣
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان التطبـيقات املخطـط هلـا والـيت ميكـن التنـبؤ هبـا حاليا ملصادر القدرة                    

 .النووية يف الفضاء اخلارجي

عـية العلمـية والتقنية     وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن العمـل الـذي تضـطلع بـه اللجـنة الفر                   -١٥
حالـيا بشـأن املسألة اآلنفة الذكر هام للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن إطار تقين يكفل                  

 .االستخدام اآلمن لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مفـاده أن مـن الضـروري أن توسـع اللجـنة نطـاق مناقشاهتا يف إطار هذا                      -١٦
 وأن تـنظر يف مدى احلاجة إىل استعراض املبادئ املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية    البـند 

 .يف الفضاء اخلارجي، وذلك بتجميع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن هذه املسألة

وأُبـــدي رأي مفـــاده أن اســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية ســـيكون مناســـبا يف بعـــض   -١٧
وأعرب الوفد الذي أبدى ذلك . الرحالت إىل الفضاء السحيق  احلـاالت، وخاصـة فيما يتعلق ب      

الــرأي عــن اعــتقاده أيضــا بأنــه ميكــن للجــنة الفرعــية أن تــنظر يف مســألة إمكانــية تنقــيح تلــك     
ورأى ذلـك الوفـد أن اهلـدف الـنهائي مـن ذلـك التنقيح سيكون االرتقاء باملبادئ إىل               . املـبادئ 

لــك الصــدد أعــرب الوفــد ذاتــه عــن رأي مفــاده أن  ويف ذ. مســتوى القواعــد القانونــية الدولــية
اللجــنة الفرعــية ستســتفيد، يف حــال قــيامها بــتلك املــراجعة، مــن اخلــربة املــتوفرة لــدى الوكالــة   

 .الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لدى الدول اليت وضعت قواعد تشريعية يف هذا اجملال

املبادئ ليس له ما يربره يف                 واعتربت بعض الوفود أن فتح باب املناقشة حول تنقيح                               -١٨
 .الوقت احلايل نظرا للعمل الذي تقوم به اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا اخلصوص                                           
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 من جدول األعمال    ٩ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أُديل هبـا أثناء مناقشة البند                  -١٩
 .([…].COPUOS/Legal/T)يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
ملسامهات املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاء ا -ثامنا 

اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل إعداد تقريرها إىل اجلمعية العامة لكي 
تقوم اجلمعية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة 

امه يف األغراض السلمية الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخد
  )اليونيسبيس الثالث(

، أقــرت ٥٨/٨٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٢٠
توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية           

 استخدام الفضاء اخلارجي    بـند منفرد للمناقشة يف ما تقدمه من مسامهات إىل جلنة          /كموضـوع 
يف األغــراض الســلمية مــن أجــل إعــداد تقريــرها إىل اجلمعــية، لكــي تقــوم اجلمعــية باســتعراض   
الـتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي              

 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية جتمــيع للتعلــيقات املــتلقاة مــن الــدول   وكــان معروضــا -٢١
األعضـاء واملـنظمات الـيت تتمـتع مبركـز مراقـب دائـم لـدى جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                      
األغـراض السـلمية، كـيما تؤخـذ بعـني االعتـبار لـدى إعـداد مسـامهة اللجـنة الفرعـية يف تقرير                        

 ن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، وكذلكاللجـنة إىل اجلمعـية العامـة بشـأ    

ورقـة عمـل أعّدهتـا ايطالـيا واجلمهوريـة التشـيكية بشـأن زيـادة مقدار مشاركة وكاالت األمم                    
املتخصصـة وغريهـا مـن املـنظمات الدولـية الـيت تتمـتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة يف عمل                    

الدولية اليت تقوم بأنشطة فضائية على      -نظمات احلكومية اللجـنة الفرعـية القانونـية، وتشجيع امل       
إعـالن قـبوهلا لـلحقوق وااللـتزامات الـيت تـنص علـيها معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء                   

 .اخلارجي

وتوّصـلت اللجـنة الفرعـية إىل اتفـاق عـلى أن تدرج يف الباب الثالث من تقرير اللجنة                    -٢٢
دم احملــرز يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، حتــت عــنوان  إىل اجلمعــية العامــة بشــأن الــتق

االتفاق : ، العناصر التالية  "إجنـازات اللجـنة وهيـئاهتا الفرعـية يف النظر يف بنود جدول األعمال             "
 بشــأن املســائل املتصــلة خبصــائص املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ٢٠٠٠املتوّصــل الــيه يف عــام 

لـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد         وكيفـية اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك ا         
واملنصـف لذلـك املـدار دون مسـاس بـدور اآليتـيو؛ تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث املتعلقة                   
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حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وتطبيقها؛ واجنازات الفريق                  
؛ وآلية التشاور املخصصة اليت أُنشئت لدراسة "ولة املطلقةالد"العـامل املعـين باستعراض مفهوم     

املتعلقة باملصاحل  ) اليونيدروا(املسـائل ذات الصلة باتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص           
ــنقلة   ــية يف املعــدات املت ــوم    (الدول ــاون ي ــيها يف كيــب ت ــيع عل  تشــرين ١٦الــيت فُــتح بــاب التوق

ــثاين ــاملوجودات   واملشــر) ٢٠٠١نوفمــرب /ال وع األويل للــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة ب
ــنوانه      ــال، عـ ــدول األعمـ ــد يف جـ ــند جديـ ــنظر يف إدراج بـ ــائية؛ والـ ــدول  "الفضـ ــات الـ ممارسـ

 ".واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

" اخلطوات املقبلة"واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن يتضـمن الـباب السـادس، املعـنون                -٢٣
ابـا فرعـيا يـتعلق بتدعـيم دور جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وجلنتيها                      ب

. الفرعيـتني وأمانـتها يف تعزيـز استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية                 
اكتساب املنفعة : واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن جيسد الباب الفرعي االضايف العناصر التالية           

ى مـن آلـية اهلـيكل املـنقح جلـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونية؛ وتشجيع املشاركة                     القصـو 
النشـطة مـن جانـب الدول األعضاء يف اللجنة؛ وتعزيز مشاركة الكيانات التابعة ملنظومة األمم              

 .املتحدة

ىل ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بأن الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة إلعداد تقرير يقدَّم إ            -٢٤
ــيذ توصــيات         ــتقدم احملــرز يف تنف ــا التاســعة واخلمســني الســتعراض ال ــة يف دورهت ــية العام اجلمع

، مشاورات غري رمسية أثناء     ٥٨/٨٩اليونيسـبيس الثالـث قـد أجرى، وفقا لقرار اجلمعية العامة            
وعقد الفريق ما   ). السويد(الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية برئاسـة نـيكالس هـيدمان                 

ــريل /نيســان[...] مــارس و / آذار٣١جلســات تشــاور غــري رمســية مــا بــني    [...] وعــه جمم أب
٢٠٠٤. 

وأثــناء املشــاورات غــري الرمســية، أجــري اســتعراض تفصــيلي ملشــروع نــص الفصــــول     -٢٥
، Add.5 إىل Add.1 و A/AC.105/C.1/L.272(األول إىل الــــرابع واملــــرافق األول إىل اخلــــامس 

كمـــا أُجـــري اســـتعراض ســـريع ملشـــروع نـــص الفصـــلني  ). A/AC.105/C.2/2004/CRP.10 و
 . تعليقات عامة عليه([…].A/AC.105/C.2/2004/CRP)اخلامس والسادس 

 من جدول ١١ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء مناقشـة البـند                  -٢٦
 .(......COPUOS/Legal/T)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 
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