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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
   األغراض السلميةيف   

 اللجنة الفرعية القانونية
  اخلمسون الدورة
        ٢٠١١ أبريل/ نيسان٨ - مارس / آذار٢٨ فيينا،

      مشروع التقرير  
      مقّدمة  -أوال  
    افتتاح الدورة  -ألف  

ارجي يف األغـراض     الفضاء اخلـ   استخدام اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة       عقدت  -١
  مـــارس إىل / آذار٢٨ املتحـــدة بفيينـــا، مـــن   األمـــم يف مكتـــب اخلمـــسنيالـــسلمية، دورهتـــا  

  .)مجهورية إيران اإلسالمية(أمحد طالب زاده ، برئاسة ٢٠١١أبريل / نيسان٨
وتـرد اآلراء الـيت أُبـديت أثنـاء تلـك      . جلـسة [...] وعقدت اللجنة الفرعية ما جمموعة     -٢

  ).[…].Tإىل ([…].COPUOS/Legal/T حرفية غري منقّحة اجللسات يف نصوص 
    

     جدول األعمالإقرار  -باء  
  :جدولَ األعمال التايل ٨٢٠ القانونية يف جلستها الفرعية اللجنةُ أقّرت  -٣

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  . الرئيسكلمة  -٢ 
  . عام لآلراءتبادل  -٣ 



 

2 V.11-81766 
 

A/AC.105/C.2/L.284

  . بالفضاء اخلارجي وتطبيقها املتعلقةاخلمس معاهدات األمم املتحدة حالة  -٤ 
 الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــةأنـــشطة املنظمـــات املتعلقـــة ب علومـــاتامل  -٥ 

  .احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء
  : مبا يلياملتصلة املسائل  -٦ 
   الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف  )أ(   
 ذلـك النظـر     يف  املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا          طبيعة  )ب(   

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
 لــألرض، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل  بالنــسبةللمــدار الثابــت 

  .لالتصاالت
 باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء الــصلة املبــادئ ذات اســتعراض  -٧ 

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ــة  -٨  ــتعراض دراسـ  الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق  ذاتالتطـــورات  واسـ

 الــضمانات الدوليــة باتفاقيــةباملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق 
  .على املعّدات املنقولة

  . يف جمال قانون الفضاءالقدرات بناء  -٩ 
 للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتــصلة بتــدابري ختفيــف احلطــام  عــام تبــادل  -١٠ 

  .يالفضائ
ــادل  -١١  ــات  تب ــام للمعلوم ــن ع ــصلة باستكــشاف    ع ــة ذات ال ــشريعات الوطني  الت

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 بــشأن الــسلمية إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض اقتراحــات  -١٢ 

  .اخلمسنياحلادية وبنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 
    

    احلضور  -جيم  
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،      : التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٢الـحضر الدورة ممثّلو الدول       -٤

ــران    ــا، إيـ ــسيا، أوكرانيـ ــا، إندونيـ ــوادور، أملانيـ ــبانيا، إكـ ــة(إسـ ــالمية-مجهوريـ ــا، )اإلسـ ، إيطاليـ
، )املتعــددة القوميــات-دولــة(بلجيكــا، بلغاريــا، بولنــدا، بوليفيــا الربتغــال، باكــستان، الربازيــل، 
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اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،             ،اجلزائـر تـونس،   بريو، تايلند، تركيا،    
-مجهوريــة(فرنــسا، الفلــبني، فنـــزويال العــراق، الــصني، شــيلي، الــسويد، ســلوفاكيا، رومانيــا، 
املغـرب،  ماليزيـا،  ، ، فييت نام، كازاخستان، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان         )البوليفارية

ــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية،      املكــسيك، اململكــة العربيــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني
  .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

و أن تــدع الفرعيــة اللجنــة قــّررتمــارس، / آذار٢٨ يف املعقــودة، ٨٢٠ اجللــسة ويف  -٥
ــن  ــراقبني عـ ــة      مـ ــة الدومينيكيـ ــدة واجلمهوريـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــرائيل واإلمـ ــان وإسـ أذربيجـ
، حـسب  وخماطبـة اللجنـة الفرعيـة   حـضور الـدورة   واليمن، بنـاًء علـى طلبـها، إىل          وكوستاريكا

فعـل   أنو ، مـن هـذا القبيـل     أخـرى  مـساس بطلبـات      علـى أسـاس أال يكـون يف ذلـك         االقتضاء،  
  .صفةالاللجنة الفرعية بشأن جانب رار من  على أي قال ينطويذلك 

 الــيت تتمتــع بــصفة ،املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة عــن ون مراقبــالــدورة وحــضر  -٦
املنظمـة األوروبيـة    ، و منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         : مراقب دائم لدى اللجنة   

وكالـة الفـضاء    و ،رصـاد اجلويـة   املنظمـة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األ        ، و لسواتل االتـصاالت  
ــة ــة  ، واألوروبي ــساتلية املتنقل ــة لالتــصاالت ال ــد  ، واملنظمــة الدولي ــدويل لتوحي  القــانوناملعهــد ال
قليمـي  إلاملركـز ا  ، و )إنترسـبوتنيك  ( الفضائية لالتصاالتاملنظمة الدولية   ، و )اليونيدروا (اخلاص

بـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة      وحضر الدورة مراق. عد لدول مشال أفريقيالالستشعار عن بُ  
املعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء،   :  بــصفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة    الــيت تتمتــع التاليــة 

رابطــة القــانون وواألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية،  
ومؤســسة العــامل اآلمــن،  واجلمعيــة الوطنيــة للفــضاء، واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء،  الــدويل

  .واجمللس االستشاري جليل الفضاء
 مـن أذربيجـان لالنـضمام إىل عـضوية اللجنـة            املقـدَّم والحظت اللجنة الفرعيـة الطلـب         -٧

(A/AC.105/C.2/2011/CRP.15).  
   من رابطـة مراكـز االستـشعار       املقّدم طلبال بشأنوعرضت على اللجنة الفرعية معلومات        -٨

 العــــــريب للحــــــصول علــــــى صــــــفة مراقــــــب دائــــــم لــــــدى اللجنــــــة  عــــــن ُبعــــــد يف العــــــامل
(A/AC.105/C.2/2011/CRP.11).  

وهيئــات األمــم  الــدول مثلــيمب قائمــة A/AC.105/C.2/2011/INF/43 الوثيقــة يف وتــرد  -٩
  .املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة
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    ندوةال  -دال  
ــد  / آذار٢٨يف   -١٠ ــارس، عق ــدم ــا املعه ــدويل لق ــضاء ال ــانون  نون الف  واملركــز األورويب لق

نظـرة جديـدة علـى مـسألة تعـيني حـدود الفـضاء اجلـوي والفـضاء                  " حتـت عنـوان   نـدوة   الفضاء  
 مـن   ،وسـريجيو مـاركيزيو    ، الـدويل  املعهـد  من   ،زوان-تانيا ماسون كل من   ها  ، ترأس "اخلارجي
  :إليــضاحية التاليــة أثنــاء النــدوة إىل العــروض ا  واســتمعت اللجنــة الفرعيــة   .  األورويباملركــز

"A short look back at a long debate" قّدمته كاثرين دولـديرينا؛ و ،" An engineering look at 

delimitation in light of technological changes" ــك؛ و ــوش بريي ــه لوب  Are there"، قّدم

indications for upper and lower limits for air space and outer space in air law, space law 

and national legislation?"قّدمه ماركو بيدراتسي؛ و ،"Legal implications for delimitation 

of airspace and outer space"ه جــوان غــابرينوفيتش؛ و تــ، قّدم"Delimitation and the 

commercial use of outer space"ون ريه؛ ويم-، قّدمه سانغ"Delimitation as an element for 

rules of the road. A space traffic management regime" وأدىل . ، قّدمه جان فرانسوا مابـانس
بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده      املعـين  رئيس اللجنة الفرعية ورئـيس الفريـق العامـل         

 النـدوة علـى     املقدَّمـة خـالل   اإليـضاحية   وقـد أُتيحـت الورقـات والعـروض          .مبالحظات ختاميـة  
  التـــــــابع لألمانـــــــة العامـــــــة اخلـــــــارجيكتـــــــب شـــــــؤون الفـــــــضاء  مل املوقـــــــع الـــــــشبكي

(www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2011/symposium.html).  
  .والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن الندوة أسهمت إسهاما قيما يف عملها  -١١
    

     تقرير اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد  -هاء  
ــةأبريــل، اعتمــدت اللجنــة  / نيــسان[...]املعقــودة يف ، [...] ةلــساجل يفو  -١٢  هــذا الفرعي

  .اخلمسنيالتقرير واختتمت أعمال دورهتا 
    

    التبادل العام لآلراء  -ثانيا  
االحتـاد  : التاليـة األعـضاء يف اللجنـة الفرعيـة    أثناء التبادل العام لآلراء، تكلم ممثلو الـدول        -١٣

، إيطاليـا، الربازيـل،     )اإلسـالمية -مجهوريـة (انيا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران        الروسي، إسبانيا، أمل  
بلجيكا، تايلند، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، شـيلي، جنـوب أفريقيـا، الـصني،               

، كازاخـستان، كنـدا، كينيـا، ماليزيـا، املغـرب،      )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال  فرنسا، الفلـبني، فـن    
وتكلــم ممثــل . ، اليابــان األمريكيــةة العربيــة الــسعودية، النمــسا، اهلنــد، الواليــات املتحــدة  اململكــ
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ي، وممثل مجهورية إيران اإلسالمية نيابة        كولومبيا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب       
) اإلياف(ة  وتكلم أيضاً املراقبون عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائي       .  والصني ٧٧عن جمموعة الـ  

  .ومؤسسة العامل اآلمنواجلمعية الوطنية للفضاء واملعهد الدويل لقانون الفضاء 
مــارس، نــّوه الــرئيس بــأن كــالً مــن اللجنــة   / آذار٢٨ املعقــودة يف ،٨٢٠ويف اجللــسة   -١٤

الـذكرى  سيـشهد    ٢٠١١واللجنة الفرعية تعقد يف هذا العام دورهتا اخلمـسني، وأبـرز أن عـام               
 وتـرد كلمـة الـرئيس يف حمـضر حـريف غـري مـنقّح                .ني لتحليق اإلنسان يف الفضاء    السنوية اخلمس 

(COPUOS/Legal/T.[...]).  
ويف اجللسة نفسها، ألقت مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت                    -١٥

فيها دور املكتب وعمله فيمـا يتعلـق بقـانون الفـضاء ودور املكتـب يف االضـطالع مبـسؤوليات          
م مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي، مبـا فيهـا حفـظ سـجل       األمني العا 

  .األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
وأعربت اللجنة الفرعية عن تعازيهـا حلكومـات اليابـان وميامنـار ونيوزيلنـدا وتـضامنها          -١٦

كثري مـن األرواح وسـببت الكـثري مـن           معها يف شأن الكوارث الطبيعية األخرية، اليت أزهقت ال        
  .األضرار يف تلك البلدان

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تــدعيم أمــن األنــشطة املتزايــدة يف الفــضاء     -١٧
  .اخلارجي هو هدف هام

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض      -١٨
 ُيـولَ مزيـد مـن األمهيـة السـتدامة األنـشطة يف الفـضاء                السلمية ميكن أن يتعـرض للخطـر مـا مل         

  .اخلارجي على املدى الطويل
وأبــدى بعــض الوفــود قلقــاً بــشأن حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي، ورأت   -١٩

تلك الوفود أن الثغرات احلالية املوجودة يف النظـام القـانوين اخلـاص بالفـضاء اخلـارجي تـستلزم         
  .ملنع عسكرة الفضاء اخلارجيوجود نظام قانوين أمشل 

وعــاودت بعــض الوفــود تأكيــد التزامهــا باســتخدام الفــضاء اخلــارجي واستكــشافه           -٢٠
املـساواة وعـدم التمييـز يف تيـسري       : وشددت تلك الوفود على املبادئ التالية     . لألغراض السلمية 

 عــن إمكانيــة الوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي وبــشروط متكافئــة جلميــع الــدول، بــصرف النظــر
مستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتـصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر                    

الــسيادة أو عــن طريــق االســتخدام أو االحــتالل أو أي واألجــرام الــسماوية األخــرى، بــدعوى 
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طريـق آخــر؛ عــدم عــسكرة الفــضاء اخلـارجي، وعــدم اســتغالله إال ألغــراض حتــسني الظــروف   
لسلم على كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية             املعيشية وتعزيز ا  

  .على النحو الذي أقّرته اجلمعية العامة و غريها من احملافل الدولية
وأبــدى بعــض الوفــود رأيــاً مفــاده أن تــسارع وتــرية التقــدم التكنولــوجي يف األنــشطة     -٢١

ول واملنظمـات الدوليـة والقطـاع اخلـاص         املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي وازدياد مشاركة الد       
يتطلبان من اللجنة الفرعية تفكُّراً متواصالً لكي يتسىن املضي يف تدعيم النظام القـانوين اخلـاص          

  .بالفضاء اخلارجي من أجل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألجيال املقبلة
 املتحــدة املتعلقــة وأُبــدي رأي مفــاده أن عمليــة االنــضمام العــاملي إىل معاهــدات األمــم  -٢٢

  .بالفضاء اخلارجي هي أبطأ منها يف جماالت القانون الدويل األخرى
وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة الفرعية تـستحق الثنـاء لـدورها يف وضـع معاهـدات                    -٢٣

الفضاء اخلارجي الرئيسية ولسجلها التارخيي املرموق يف العمل، من خـالل توافـق اآلراء، علـى        
فضاء على حنـو يـشّجع استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض                 تطوير قانون ال  

الــسلمية وال يعيقهمــا، وأن هــذا النجــاح يعــزى إىل قــدرة اللجنــة الفرعيــة علــى التركيــز علــى    
  .املشاكل العملية وعلى معاجلة تلك املشاكل من خالل عملية توافقية وموّجهة حنو النتائج

لنظــام القــانوين الــدويل ويف أن املــضي يف تطــوير افــاده وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي م   -٢٤
هيكلة عمـل اللجنـة الفرعيـة علـى حنـو يتـيح جلميـع الـدول، سـواء أكانـت متقدمـة يف جمـال ارتيـاد                         
الفضاء أم دوالً ذات قدرات فضائية ناشئة، أن تنتفع باألنشطة الفضائية على قدم املـساواة، سـوف                 

  .وخصوصاً لصاحل البلدان الناميةاالقتصادي والتنمية املستدامة، -يسهم يف االزدهار االجتماعي
عـرض شـريط    ) أ(:  اللجنة الفرعية تنظيم األحداث التالية أثناء دورهتـا احلاليـة          والحظت  -٢٥

معــرض نظّمتــه حكومــة االحتــاد  و، "Yuri Gagarin: Chosen by Stars"وثــائقي حتــت عنــوان 
خلـارجي قـام بـه رائـد     الروسي مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ألول حتليق بـشري يف الفـضاء ا       

حدث اشترك يف تنظيمـه وفـد االحتـاد الروسـي واملعهـد             ) ب(الفضاء الروسي يوري غاغارين؛ و    
الــذكرى الــسنوية اخلمــسون إلنــشاء جلنــة اســتخدام  "األورويب لــسياسات الفــضاء حتــت عنــوان  

) ج(؛ و "آفـاق قـانون الفـضاء     : الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة            
، بـدعم مـن حكومـة    )حلـم يتحقَّـق  -الفضاء (”Space. About a dream“معرض ُنظِّم حتت عنوان 

 وظيفـة القواعـد   :يف جمـال الفـضاء اخلـارجي    ‘القانون اللـيِّن ‘"مؤمتر حول موضوع ) د(النمسا؛ و 
 الوطنية  ، اشتركت يف تنظيمه جامعة فيينا ونقطة االتصال       "غري  امللزمة يف القانون الدويل للفضاء      

 اللجنة الفرعية عن امتناهنا     توأعرب. اخلاصة بالنمسا والتابعة للمركز األورويب لسياسات الفضاء      
  .للجهات اليت ضيَّفت تلك األحداث ونظَّمتها
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   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -ثالثا  
 مـن جـدول     ٤ظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد          ، ن ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٢٦

، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا         "األعمال، املعنون   
  .كبند منتظم يف جدول أعماهلا

زويال  جنـوب أفريقيـا والـصني وفـن     مـن جـدول األعمـال ممثلـو          ٤وتكلّم يف إطار البنـد        -٢٧
وتكلّم بشأن هذا البند أيـضاً أثنـاء التبـادل          . لنمسا والواليات املتحدة  او )البوليفارية-مجهورية(

ممثل كولومبيا نيابة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة            أخرى و أعضاء  ممثلو دول   العام لآلراء،   
 . والصني٧٧ي، وممثل مجهورية إيران اإلسالمية نيابة عن جمموعة الـ والكاريب

مارس، عقد فريقهـا    / آذار ٢٨املعقودة يف   ،  ٨٢٠لستها  وعاودت اللجنة الفرعية يف ج      -٢٨
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا،       العامــل املعــين حبال

وأقـّرت اللجنـة   .  جلـسات [...] الفريق العامـل   وَعقَد). بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس     
، تقريــر الفريــق العامــل، الــوارد يف  مــارس/آذار] [...، املعقــودة يف [...]الفرعيــة يف جلــستها 

 . هلذا التقرير [...]املرفق

معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء            أن حالـة    والحظت اللجنة الفرعية      -٢٩
 : كما يليكانت ٢٠١١يناير / كانون الثاين١يف اخلارجي 

ــدان است      )أ(   ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظِّم ــدة املب كــشاف واســتخدام  معاه
ــسماوية األخــرى       ــر واألجــرام ال ــك القم ــا يف ذل ــضاء اخلــارجي، مب ــة طــرف  ١٠١ )١(:الف    دول

  دولة إضافية موقّعة؛٢٦و

االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورّد    )ب(  
 ة موقّعة؛ دولة إضافي٢٤ دولة طرفا و٩١ )٢(:األجسام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي

ــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية       )ج(   ــة عــن األضــرار ال ــة املــسؤولية الدولي    )٣(:اتفاقي
  دولة إضافية موقّعة؛٢٣ دولة طرفا و٨٨

                                                         
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
 .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، اجمللد  )2(  
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
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 دول  ٤ دولة طرفـا و    ٥٥ )٤(:اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي        )د(  
 إضافية موقّعة؛

ــنظّم ألنـــشطة الـــدول علـــى ســـطح    )ه(   ــرام الـــسماوية  االتفـــاق املـ ــر واألجـ  القمـ
  . دول إضافية موقّعة٤ دولة طرفا و١٣ )٥(:األخرى

 يف أحرزتـه مـن تقـّدم    مبـا وورّحبت اللجنة الفرعية بالتقارير املقّدمة من الـدول األعـضاء         -٣٠
االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، ويف وضع قوانني وطنية             

ونّوهــت . ء، ويف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــّددة األطــراف بــشأن التعــاون الفــضائيبــشأن الفــضا
 .اللجنة الفرعية بأن أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تسهم يف هذا التقّدم

واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أن اتفــاق اإلنقــاذ واتفاقيــة املــسؤولية واتفاقيــة التــسجيل     -٣١
تيح للمنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تقـوم بأنـشطة فـضائية             واتفاق القمر حتتوي على آليات ت     

  اللجنـة الفرعيـة  الـيت ترسـيها تلـك املعاهـدات، وأوصـت         أن تعلن قبوهلـا للحقـوق وااللتزامـات         
أن تنظــر يف اختــاذ بــ  مــن هــذا القبيــل إعالنــاتبعــدملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت مل تــصدر ا

ــضمام إىل    ــى االن ــشجيع أعــضائها عل ــدات خطــوات لت ــة ب   معاه ــم املتحــدة املتعلق ــضاء األم الف
 . تلك املعاهداتاليت تقضي هبا احلقوق وااللتزامات مما ميكّنها من قبولاخلارجي، 

بنيانـاً  ورأى بعض الوفود أن معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي متثـل                   -٣٢
 علـى التعـاون الـدويل     ويف تـدعيم    ضائية  األنـشطة الفـ   توّسـع   يف دعم   ، له أمهية بالغة     اً متين اًقانوني

ورّحبــت تلــك الوفــود بانــضمام مزيــد مــن . اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
ــك           ــى تل ــصّدق عل ــيت مل ت ــدول ال ــر ال ــها يف أن تنظ ــن أمل ــت ع ــدات، وأعرب ــدول إىل املعاه ال

  .املعاهدات أو مل تنضم إليها بعُد يف أن تصبح أطرافا فيها
 أنــه ينبغــي دعــم عمليــة وضــع األحكــام القانونيــة الــيت تــضطلع هبــا ي مفــادهوأبــدي رأ  -٣٣

اللجنــة الفرعيــة مــن أجــل املُــضي يف تــشجيع االنــضمام إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة     
 أن اعتمـاد صـكوك قانونيـة لّينـة غـري       الـذي أبـدى ذلـك الـرأي     الوفد وذكر. بالفضاء اخلارجي 

 يـشّجع الـدول علـى االنـضمام إىل القواعـد القانونيـة الـيت          ملزمة هـو حـل واقعـي مـن شـأنه أن           
  .حتكم األنشطة يف الفضاء اخلارجي وعلى االمتثال لتلك القواعد

                                                         
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )4(  
 .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد املرجع نفسه )5(  
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 الذي أدته معاهدات األمم املتحـدة       فود أنه على الرغم من أمهية الدور      ورأى بعض الو    -٣٤
ملعاجلـة املـسائل القانونيـة      املتعلقة بالفضاء اخلارجي حىت اآلن، فإن تلك الصكوك مل تعد كافية            

. الناشئة عن التطّور التكنولـوجي وتوسُّـع األنـشطة الفـضائية وتزايـد مـشاركة القطـاع اخلـاص                  
 أن من املهم حتديد كيفية تدعيم النظم القانونية الدوليـة والوطنيـة مـن                أيضا رأت تلك الوفود  و

  .أجل معاجلة تلك املسائل معاجلة فّعالة
ن رأي مفـــاده أن اســـتخدام الفـــضاء مـــن جانـــب الـــدول  وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــ  -٣٥

واملنظمــات الدوليــة وكيانــات القطــاع اخلــاص قــد ازدهــر يف ظــل اإلطــار القــانوين املتمثــل يف    
ونتيجــة لــذلك، تــسهم التكنولوجيــا    . معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي     

ي ويف حتسني نوعية احليـاة يف خمتلـف   واخلدمات الفضائية إسهاماً غري حمدود يف النمو االقتصاد  
  .أحناء العامل

وأبدي رأي مفاده أن معاهدة الفـضاء اخلـارجي ال َتحظُـر نـشر األسـلحة التقليديـة يف             -٣٦
فّعالة للحيلولة دون إمكانيـة     والفضاء اخلارجي حظراً كافياً، وأنه ال بد من اعتماد تدابري وافية            

  .ينشوء أي سباق تسلُّح يف الفضاء اخلارج
ــضاء          -٣٧ ــشأن الف ــة شــاملة ب ــة عاملي ــاده أن أي اتفاقي ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

اخلــارجي ينبغــي أن تــصاغ علــى حنــو متــوازن، هبــدف إجيــاد حلــول للمــسائل القائمــة حاليــاً،     
وإضفاء صفة قانونية ملزمة على مبادئ األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، واسـتكمال                 

  .م املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيأحكام معاهدات األم
 مــع أوثــق تعاونــاً تتعــاونأن القانونيــة  بعــض الوفــود أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة   ورأى  -٣٨

ــة          ــّورات العلمي ــة للتط ــب القانوني ــن أجــل معاجلــة اجلوان ــة م ــة والقانوني ــة العلمي ــة الفرعي اللجن
  .والتكنولوجية

 صــوغ قواعــد ملزمــة بــشأن  علــىرعيتــان وأبــدي رأي مفــاده أن تتعــاون اللجنتــان الف   -٣٩
 .احلطام الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

واتُّفـق علـى    . سـنة إضـافية   صية بتمديد والية الفريق العامـل       وأقّرت اللجنة الفرعية التو     -٤٠
 متديـد   ، مـدى احلاجـة إىل     ٢٠١٢عـام   ،  اخلمسنياحلادية و لجنة الفرعية، يف دورهتا      ال تدرسأن  

 .والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك املدة

مـال يف   ويرد النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة هذا البند من جـدول األع               -٤١
 ).[…].Tإىل  […].COPUOS/Legal/T(حماضر حرفية غري منقّحة 
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  اتاملنظمنشطة املنظمات احلكومية الدولية وأاملتعلقة بعلومات امل  -رابعا  
   غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء

علومـات  امل"عنوانـه   ، نظرت اللجنة الفرعية يف بنـد        ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامة    عمالً ب   -٤٢
ــة فيمــا يتعلــق بقــانون     املتعلقــة ب ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي أنــشطة املنظمــات احلكومي
  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"الفضاء
ورابطــة القــانون الــدويل   ) اإليــسا(املراقبــون عــن وكالــة الفــضاء األوروبيــة     م وتكلّــ  -٤٣

م بـشأن هـذا البنـد أيـضا املراقبـون عـن االحتـاد        لّـ وأثناء التبادل العام لـآلراء، تك   . وإنترسبوتنيك
  .واملعهد الدويل لقانون الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن) اإلياف(الدويل للمالحة الفضائية 

ة الفرعية بارتياح أن املنظمات احلكومية الدوليـة تـؤدي دورا هامـا يف              والحظت اللجن   -٤٤
تدعيم القـانون الـدويل وتطـويره، مـن خـالل تطبيقهـا قواعـد ذلـك القـانون يف مجيـع أنـشطتها                        

 .وبتروجيها له بني الدول األعضاء فيها

ألمانـة  مـذكّرة مـن ا  ،  يف هذا البنـد النظروكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل        -٤٥
املركـز  جلنـة أحبـاث الفـضاء و   تتضّمن معلومات عن األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء وردت من       

 واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ورابطــة القــانون الــدويل  واليونيــدروااألورويب لقــانون الفــضاء
 ؛)Add.1 وA/AC.105/C.2/L.281( لسواتل االتصاالت ية واملنظمة الدولوإنترسبوتنيك

ــة واملنظمــات غــري        -٤٦ ــة الدولي ــشطة املنظمــات احلكومي ــة أن أن ــة الفرعي والحظــت اللجن
 وأن . يف تطــوير ذلــك القــانونواصــلت إســهامها الكــبرياحلكوميــة يف جمــال قــانون الفــضاء قــد 

تلك املنظمات استمرت يف تنظيم مؤمترات ونـدوات عديـدة، ويف إعـداد منـشورات وتقـارير،                 
بية لالختصاصيني املمارسني والطلبة، وأن هذه األنـشطة كلـها          ويف تنظيم حلقات دراسية تدري    

  .تستهدف توسيع املعرفة بقانون الفضاء واالرتقاء هبا
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا ملنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ   -٤٧

ــانون الفــضاء      ــدويل لق ــانون الفــضاء واملعهــد ال ــسا واملركــز األورويب لق ــانونورابطــة واإلي  الق
  . يف حلقات عمل األمم املتحدة املتعلقة بقانون الفضاءاملستمرالدويل إلسهامها 

ــة الفرعيــة ر   -٤٨ ــة الفرعيــة   ودعــت اللجن يف دورهتــا ابطــة القــانون الــدويل إىل إبــالغ اللجن
احلادية واخلمسني عن أنشطة تلك املنظمة فيما يتعلق بعمل الفريـق االستـشاري املعـين بتـسوية                 

  .ملنازعات يف جمال قانون الفضاء، التابع حملكمة التحكيم الدائمةا
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واتفقت اللجنة الفرعيـة علـى أنـه مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـّورات                        -٤٩
األخرية يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري              

  .ميةاحلكو
ة الفرعيـة علـى أن تـدعى املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري                  واتفقت اللجنـ    -٥٠

احلكومية جمـّدداً إىل أن تقـّدم إليهـا يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني تقـارير عـن أنـشطتها املتعلقـة                
  .بقانون الفضاء

ويرد النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                    -٥١
 .)[…].Tإىل  […].COPUOS/Legal/T(فية غري منقّحة  حرنصوصيف 
 


