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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
 واخلمسونالثانية الدورة 

        ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩-٨فيينا، 
      تقريرالمشروع     

 احلكومية معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  -رابعاً  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

 مـن جـدول   ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣الً بقرار اجلمعية العامة     عم  -١
كوميـة  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احل          "األعمال، املعنون   

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"فيما يتعلق بقانون الفضاء
ن منظمـة التعـاون الفـضائي       عـ راقبـون   م امل ، تكلّـ   من جدول األعمـال    ٥يف إطار البند    و  -٢

ــة   ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ووكال املركــز األورويب لقــانون الفــضاء واملعهــد  والفــضاء األوروبي
ــة والفــضاء   -املعهــد اآليــبريي يب لــسياسات الفــضاء وواألور  األمريكــي لقــانون املالحــة اجلوي

املنظمــة الدوليــة  وة القــانون الــدويلرابطــ واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ووالطــريان التجــاري
  .اجمللس االستشاري جليل الفضاءو) كينترسبوتنإ (لالتصاالت الفضائية

  : على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يليوُعرض  -٣
مؤسسة العامل اآلمن ورابطـة      املعلومات الواردة من  ن  رة من األمانة تتضمَّ   مذكّ  )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.2/103( بقانون الفضاءاملتعلقة  عن األنشطة القانون الدويل
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  رابطـة القـانون الـدويل      املعلومـات الـواردة مـن      تتضمن اتورقة غرفة اجتماع    )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.6( األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء عن

اء  املركز األورويب لقانون الفـض     ن املعلومات الواردة من    تتضمَّ اتورقة غرفة اجتماع    )ج(  
 A/AC.105/C.2/2013/CRP.19( األنــشطة املتعلقــة بقــانون الفــضاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء عــن 

  ؛)Add.1و
املنظمة الدوليـة لالتـصاالت      املعلومات الواردة من     نورقة غرفة اجتماعات تتضمَّ     )د(  
  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.21( األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء عن) نترسبوتنيكإ(الفضائية 

أنـــشطة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة   مـــع االرتيـــاح أنَّالفرعيـــة والحظـــت اللجنـــة   -٤
 مــا زالــت تــساهم إســهاما كــبريا يف دراســة الفــضاء بقــانون  املتعلقــةكوميــةواملنظمــات غــري احل

م الكـثري مـن املـؤمترات        تلك املنظمـات مـا برحـت تـنظِّ         قانون الفضاء وتوضيحه وتطويره، وأنَّ    
ب حلقــات دراســية تدريبيــة مــن أجــل املمارســني   املنــشورات والتقــارير وترتِّــت وتعــدُّوالنــدوا

  .ع من دائرة املعرفة بقانون الفضاء وتنهض هباوالطالب، والغرض منها مجيعا أن توسِّ
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون                 -٥

  . فهمهوتعزيزمه الفضاء الدويل وتدعي
ــدَّ   ورحَّ  -٦ ــيت قـ ــات الـ ــة باملعلومـ ــة الفرعيـ ــن  بـــت اللجنـ ــة  مها املراقـــب عـ ــة الدوليـ املنظمـ

بشأن أنشطة تلك املنظمة، مبا يف ذلك التعـاون الـدويل يف            ) نترسبوتنيكإ( لالتصاالت الفضائية 
  .شكل مشاريع ساتلية مشتركة

 اون الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ     منظمة التع  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ       -٧
   إىل ٢٦ وسياســات الفــضاء الــذي ســيعقد يف بــيجني مــن      قــانونستــضيف منتــدى  ســوف ت

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨
مها املراقــب عــن رابطــة القــانون الــدويل بــت اللجنــة الفرعيــة باملعلومــات الــيت قــدَّورحَّ  -٨

 منوذجي لتـشريعات الفـضاء الوطنيـة،        بشأن اعتماد مبادئ صوفيا التوجيهية بشأن إعداد قانون       
ــؤمتر الرابطــة اخلــامس     ــد اعتمــدها م ــسبعونوق والحظــت . ٢٠١٢أغــسطس / آب٣٠ يف وال

ــضا أنَّ  ــة أي ــة الفرعي ــة االجتماعــات     اللجن ــة غرف ــة قــد نــشرت يف ورق ــادئ صــوفيا التوجيهي  مب
A/AC.105/C.2/2013/CRP.6.  

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـّورات                        -٩
ظمات غـري   األخرية يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكومية الدولية واملن           
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داً إىل تقدمي تقارير عن أنـشطتها املتعلقـة بقـانون    احلكومية، وعلى أن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّ 
  .ة واخلمسنيلثالفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثا

    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -سادساً  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول   ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣بقرار اجلمعية العامة    عمالً    -١٠

التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه              "األعمال، املعنون   
  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"يف األغراض السلمية

حتــاد الروسـي وإســبانيا وأملانيــا  االلــو  مــن جــدول األعمـال ممثِّ ٧م يف إطــار البنـد  وتكلّـ   -١١
وجنوب أفريقيا وفرنسا واملكـسيك والنمـسا        وإندونيسيا وأوكرانيا وإيطاليا والربازيل وبلجيكا    

لـو دول أخـرى بـشأن هـذا     م ممثِّوتكلّـ . األمريكية واليابـان  ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة
  .البند خالل التبادل العام لآلراء

  :نة الفرعية ما يليوُعرض على اللج  -١٢
ــمورقــة عمــل قدَّ  )أ(   ــة ذات  ب الفريــق العامــل املعــين ةها رئيــست التــشريعات الوطني

نــص مــنقَّح "معنونــة  الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية 
ــشروع ال ــضاء اخلــارجي       مل ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــشأن الت توصــيات ب

  ؛)A/AC.105/C.2/L.289" (ألغراض السلميةواستخدامه يف ا
 بيانيـــاً لألطـــر التنظيميـــة الوطنيـــة صاً ملّخـــورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تتـــضمَّن  )ب(  

  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.7 (لألنشطة الفضائية
 يف يف األغــراض الــسلمية جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجيووفقــا ملــا اتفــق عليــه رأي   -١٣

، نظــرت اللجنــة )٢٥٢، الفقــرة A/67/20انظــر  (٢٠١٢ يف عــام دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني،
التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة ح جملموعـــة التوصـــيات املتعلقـــة بالفرعيـــة يف املـــشروع املـــنقَّ

ــسلمية     ــراض الــ ــتخدامه يف األغــ ــارجي واســ ــضاء اخلــ ــشاف الفــ ــة  باستكــ ــوارد يف الوثيقــ  الــ
A/AC.105/C.2/L.289 .       لـة  جمموعـة التوصـيات بـصيغته املعدَّ      ووافقت اللجنة الفرعية على نـص

وأوصــت بتقدميــه يف صــورة مــشروع قــرار مــستقل لكــي تنظــر فيــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا   
  ).انظر املرفق الثالث أدناه(الثامنة والستني 
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متــه مــن نــصح وإرشــاد ملــا قدَّ) النمــسا(وأثنــت اللجنــة الفرعيــة علــى إيرمغــارد مــاربو    -١٤
ــسامهاهت   ــل وم ــق العام ــذَّللفري ــن جــدول      ا الف ــد م ــذا البن ــة يف إطــار ه ــة الفرعي ة يف عمــل اللجن

  . األعمال
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لألمانة على مـا سـامهت بـه مـن جهـود يف جنـاح                      -١٥

  .الفريق العامل
 الــدول مــا زالــت تــضطلع جبهــود ترمــي إىل وضــع أطــر  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  -١٦

  . بالفضاء وفقا ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وطنية ذات صلة ةتنظيمي
اللجنة الفرعية على أنَّ التبـادل العـام للمعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة                واتفق رأي     -١٧

ر للـدول حملـة     ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية يـوفِّ              
للقـوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، ويـساعد              عامة شاملة عن احلالة الراهنـة       

وطنيـة  ال يـة تنظيمالطـر   األبعـة علـى الـصعيد الـوطين يف صـوغ            الدول على فهم خمتلف النـهج املتَّ      
  .الفضاءاملتعلقة ب

عـن األعمـال املـضطلع هبـا يف         تقرير الفريق العامل     والحظت اللجنة يف هذا الصدد أنَّ       -١٨
ينــهض بــدور مفيــد يف مــساعدة  ) A/AC.105/C.2/101 (ملــه املتعــّددة الــسنوات إطــار خطــة ع
  . تطوير التشريعات الوطنية املتعلقة بالفضاءالدول على

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة                  -١٩
 األطـر  بشأن الفـضاء حيـث إنَّ  هت يف هذا الصدد بأمهية وضع الدول لتشريعات    ونوَّ. بالفضاء

  .التنظيمية الوطنية تلعب دورا هاما يف تنظيم وتشجيع هذه األنشطة التعاونية
ل األنـشطة التجاريـة    مـن املهـم مراعـاة ارتفـاع معـدَّ      أنَّداًدت اللجنة الفرعيـة جمـدَّ     وأكَّ  -٢٠

ــشطة القطــاع اخلــاص  ــد وضــع األطــر التنظيميــ   وأن ــةة يف الفــضاء اخلــارجي عن ــة  الوطني  املتعلق
  .سيما فيما يتعلق مبسؤوليات الدول جتاه أنشطتها الفضائية الوطنية بالفضاء، وال

ــه ســيكون مــن      -٢١ ــة علــى أن ــة الفرعي ــتظم  املهــمواتفقــت اللجن ــادل من  مواصــلة إجــراء تب
ويف هـذا الـصدد،     . للمعلومات عن التطّورات يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفـضاء          

 األعضاء على مواصلة تزويد األمانة بنصوص قوانينها ولوائحهـا           الفرعية الدولَ  للجنةُعت ا شجَّ
ص البيـاين   التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاء وكذلك توفري حتديثات ومدخالت من أجل امللخّـ           

  .لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية
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مة مـن   سوف تواصل، على أساس املعلومات املقدَّ      األمانة   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -٢٢
أعاله، حتديث صفحتها الشبكية اليت حتتوي علـى        [...] الدول األعضاء املشار إليها يف الفقرة       

ص البيــاين  التحــديثات املقبلــة للملخَّــقاعــدة البيانــات اخلاصــة بتــشريعات الفــضاء الوطنيــة وأنَّ 
ــا يف الــصفحة ا   ــة إلكتروني ويف هــذا الــصدد، طلبــت  . لــشبكية املــذكورةســوف تنــشرها األمان

، ٢٠١٤م إليهــا، يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، يف عـــام     اللجنــة الفرعيــة إىل األمانــة أن تقــدِّ    
يــشمل صــيغة ثا لألطــر التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة باألنــشطة الفــضائية، مبــا   صا بيانيــا حمــدَّملخَّــ

  .يةلها يف تلك الصفحة الشبكإلكترونية له لكي حتمِّ
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -تاسعاً  
 مـن جـدول     ١٠، نظرت اللجنة الفرعية يف البند       ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٢٣

بنــد منفـــرد  /مــسألة منفـــردة ، ك"بنـــاء القــدرات يف جمـــال قــانون الفـــضاء  "األعمــال، املعنــون   
  .للمناقشة

األرجنـتني وأملانيـا وإندونيــسيا   لــو م ممثِّتكلّـ  مـن جــدول األعمـال،   ١٠ويف إطـار البنـد     -٢٤
العربية السعودية والنمسا والواليـات املتحـدة    وباكستان والربازيل والصني واملكسيك واململكة

ل شـيلي، نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة          م أيضا كل من ممثِّـ     وتكلّ. األمريكية واليابان 
م بـشأن ذلـك البنـد       وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، تكلّـ         . غلكـسمرب ي، واملراقـب عـن        بوالكاري
  . لو دول أعضاء أخرىأيضا ممثِّ

  :وُعرض على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢٥
تقرير عن حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واألرجنـتني بـشأن قـانون            )أ(  

، الـيت ُعقـدت   "جتماعيـة إسهام قانون الفضاء يف التنمية االقتصادية واال"الفضاء حول موضوع    
  ؛)A/AC.105/1037 (٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ إىل ٥ يف الفترة من بوينس آيرسيف 

 وقائع حلقـة العمـل   -إسهام قانون الفضاء يف التنمية االقتصادية واالجتماعية       )ب(  
  ؛)ST/SPACE/58(املشتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني بشأن قانون الفضاء 

والربتغـال  مـة مـن أسـتراليا       غرفة اجتماعات حتتـوي علـى معلومـات مقدَّ        ورقة    )ج(  
 واملبادرات الرامية إىل بناء القـدرات يف جمـال           اإلجراءات عنوكازاخستان وكولومبيا والنمسا    

  ؛)CRP.20 وCRP.11 إىل A/AC.105/C.2/2013/CRP.9 (قانون الفضاء
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 ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على دليل لفرص التعليم يف جمال قانون الفـضاء              )د(  
)A/AC.105/C.2/2013/CRP.15.(  

بنـاء  جوانـب التقـدم احلديثـة يف        " بعنوان    إيضاحي واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض      -٢٦
ــان     ــضاء يف الياب ــانون الف ــدرات يف جمــال ق ــضاء    -الق ــة الستكــشاف الف ــة الياباني ــة الوكال  حال

  .قّدمه ممثِّل اليابان، "اجلوي
واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون     -٢٧

  هبـدف  الفضاء أمهية فائقة يف اجلهود املبذولة على كل من الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل                
ــا الفــضاء    ــوم وتكنولوجي ــة لعل ــة، ســيما يف ال ، والمواصــلة تطــوير اجلوانــب العملي ــدان النامي  بل

وُشــدِّد علــى أنَّ .  زيــادة املعرفــة بــاألطر القانونيــة الــيت تنفَّــذ ضــمنها األنــشطة الفــضائيةوهبــدف
  .للجنة الفرعية دورا هاما يف هذا الشأن

قليميـة  اإلوطنيـة و  الهـود   اجل داً مـن  والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير أنَّ هنـاك عـد               -٢٨
 قــانون الفــضاء تــضطلع هبــا حاليــا كيانــات حكوميــة وغــري  دوليــة لبنــاء القــدرات يف ميــدانالو

 دراسـية بـشأن قـانون        عـرض وحـدات    وتشمل تلك اجلهود تشجيع اجلامعـات علـى        .حكومية
الفضاء؛ وتقدمي زماالت تعليمية يف جمال قانون الفضاء ملـرحليت الدراسـة اجلامعيـة والدراسـات                

؛ وتنظـيم   ياساتية الوطنيـة يف جمـال الفـضاء       األطـر التـشريعية والـس     الُعليا؛ واملساعدة على تطـوير      
صة أخرى لتعزيـز فهـم قـانون الفـضاء؛ وتقـدمي            حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة متخصِّ     

ُمكرَّســة  ومنــشورات  حبثيــةدعــم مــايل وتقــين للبحــوث القانونيــة؛ وإعــداد دراســات وورقــات 
ــانون الفــضاء؛ ودعــم مــسابقات  ل ــانون الفــضاء يف   ق ــق ق ــى تطبي ــدريب عل ؛ ودعــم احملــاكم الت

ــشباب  مــشاركة  ــيني ال ــانون الفــضاء؛    املهن ــصلة بق ــة ذات ال ــة والدولي يف االجتماعــات اإلقليمي
 إلجـراء   صة املخصَّـ  ؛ ودعـم الكيانـات    ات العمليـة  وتوفري فرص تدريبية وغري تدريبية لبنـاء اخلـرب        

  . بقانون الفضاءاملتعلقةبحوث الدراسات وال
 الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطلبـة         والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض      -٢٩

،  للتـدريب علـى تطبيـق قـانون الفـضاء يف احملـاكم      الشباب من حضور مسابقة مانفريـد الكـس   
 والحظت اللجنـة الفرعيـة   .اليت تنظَّم كل سنة أثناء اجتماعات املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية   

سـبتمرب  /يف أيلول  سوف تعقد يف بيجني      ٢٠١٣بقة لعام    النهائيات العاملية هلذه املسا    كذلك أنَّ 
ملعهـد الـدويل لقـانون      مها ا اليت سينظِّ قانون الفضاء   ل واخلمسني    السادسة خالل احللقة الدراسية  

   .الفضاء
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ــدير أنَّ     -٣٠ ــع التق ــة م ــة الفرعي ــادئ    والحظــت اللجن ــدات ومب ــال التحــضريية ملعاه  األعم
رجي، املتاحـة علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء               املتحدة املتعلقة بالفـضاء اخلـا      األمم

عني الـوطنيني باملثـل وتـساهم       ما للمعلومات للدوائر األكادميية واملشرِّ    ل مصدرا قيِّ  اخلارجي، متثِّ 
  .يف بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

ات لتـشريعات الوطنيــة ذ  املتعلــق با بنـد جــدول األعمـال  والحظـت اللجنـة الفرعيــة أنَّ    -٣١
وبنـد جـدول األعمـال     الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية          

استعراض اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                املتعلق ب 
 ينطويــان علــى إمكانــات عظيمــة لتعزيــز مــسامهة اللجنــة الفرعيــة يف بنــاء يف األغــراض الــسلمية

 املناقشات وعمليات تبادل املعلومـات تفيـد الـدول فائـدة عمليـة يف تنظـيم                  إنَّ القدرات، حيث 
  .أنشطتها املتعلقة بالفضاء

 دورة يف    تنظـيم  والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يعتـزم                 -٣٢
ــة       ــادات األفريقي ــؤمتر القي ــامش م ــى ه ــضاء عل ــانون الف ــوم    اخلــامسجمــال ق ــسخري عل ــشأن ت  ب

  .٢٠١٣ غانا يف عام املستدامة، الذي سُيعقد يف وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية
 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد قـام،             والحظت اللجنة الفرعية مع االرتيـاح، أنَّ        -٣٣

ــالفقرة عمــالً ــة العلميــة والتقنيــة عــن أعمــال دورهتــا اخلمــسني     ٤٥ ب  مــن تقريــر اللجنــة الفرعي
)A/AC.105/1038(              بتوجيه الدعوة إىل الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف ،

ح خرباء للمشاركة يف بعثة تقيـيم لقـدرة جامعـة بيهـانغ يف بـيجني                األغراض السلمية لكي ترشِّ   
على استضافة مركز إقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف إطار برنـامج األمـم املتحـدة                

  . الفضائيةللتطبيقات
والحظـت اللجنـة الفرعيــة مـع التقـدير عقــد حلقـة عمـل األمــم املتحـدة الثامنـة بــشأن           -٣٤

، يف "إســهام قــانون الفــضاء يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة "قــانون الفــضاء، حتــت عنــوان 
، وقـد استـضافتها احلكومـة      ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨ إىل   ٥بوينس آيرس يف الفترة مـن       

نتينية وتشارك يف تنظيمها مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة                 األرج
  .لألنشطة الفضائية، بدعم من وكالة الفضاء األوروبية

دور جلنــة اســتخدام الفــضاء   حلقــة العمــل قــد ناقــشت  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ   -٣٥
ز التعـاون الـدويل يف جمـال األنـشطة          اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيهـا الفـرعيتني يف تعزيـ          

وأحاطت علما يف ذلك الشأن مبسامهة جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                الفضائية  
السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي عقـد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف            
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جمموعــة ، ومشــل ذلــك تقــدمي )A/AC.105/993 (٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠الفتــرة مــن 
ــة       ــة املكاني ــز اســتخدام البيانــات اجلغرافي ــة بتعزي مــن التوصــيات بــشأن الــسبل والوســائل الكفيل

ىن حتتيــة وطنيــة للبيانــات  بــة مــن الفــضاء يف دعــم سياســات التنميــة املــستدامة، وإنــشاء املــستمدَّ
  .املكانية
ر التـشريعات الوطنيـة     تطـوّ  حلقـة العمـل استعرضـت        كما الحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ        -٣٦

الفريق العامـل املعـين بالتـشريعات       هت بقيمة تقرير     يف املنطقة، ونوَّ    بلداً ١٣املتعلقة بالفضاء يف    
ــضاء اخلــارجي    ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــسلمية   الوطني ــراض ال ــن  واســتخدامه يف األغ ع

  ).A/AC.105/C.2/101 (دة السنواتاألعمال املضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعّد
ــضاء          -٣٧ ــب شــؤون الف ــا مكت ــيت نظَّمه ــل ال ــات العم ــة أنَّ حلق ــة الفرعي والحظــت اللجن

 يف بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون     مـاً  قيِّ اخلارجي بالتعاون مع البلدان املـضيفة أسـهمت إسـهاماً         
  .الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـام بتحـديث                     -٣٨
، مــضيفا إليــه )A/AC.105/C.2/2012/CRP.15(دليــل الفــرص التعليميــة يف جمــال قــانون الفــضاء  

معلومــات عــن الزمــاالت واملــنح الدراســية املتاحــة؛ واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنــه ينبغــي     
 األعـضاء    الفرعيـة الـدولَ     دعـت اللجنـةُ    ،ويف هـذا الـصدد     . الـدليل  للمكتب أن يواصل حتديث   

  .إىل تشجيع املسامهات على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال
ــة أيــضا بارتيــاح أنَّ    -٣٩ ــة الفرعي  املنــهاج التعليمــي بــشأن قــانون الفــضاء   والحظــت اللجن

ل أداة تعليميـة حيويـة ميكـن أن          وأنه سـوف ميثِّـ     ٢٠١٣سوف يوضع يف صيغته النهائية يف عام        
ن جمموعـةً   بت بفكـرة أنـه سيتـضمَّ      ورحَّ. بسهولة املعلمون من شىت اخللفيات املهنية     يستخدمها  

نترنـت يف املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء             الع اليت سـوف تتـاح علـى اإل        من مواد االطِّ  
  .اخلارجي وسوف ُتحدَّث كلما ظهرت مواد جديدة أو إضافية

صــت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء يف جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف         أوو  -٤٠
ة لثــ، يف دورهتــا الثاي اللجنــة املــذكورة بإبالغهــا  لــدواملــراقبني الــدائمني  األغــراض الــسلمية  

واخلمسني، مبا اختذته أو تعتزم اختاذه على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل مـن إجـراءات                 
  .ال قانون الفضاءلبناء القدرات يف جم
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      املرفق الثالث
 توصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلةجمموعة من ال    

  ،  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةباستكشاف
  ة لعرضها يف صورة مشروع قرار مستقل لكي تنظر فيه عدَُّم

      دورهتا الثامنة والستني اجلمعية العامة يف
  لعامة،إنَّ اجلمعية ا  

 علــى أمهيــة تــوافر الوســائل املناســبة لــضمان اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   دؤكِّــإذ ت  
األغراض السلمية وعلـى ضـرورة تنفيـذ االلتزامـات مبوجـب القـانون الـدويل وااللتزامـات الـيت                    

  ) أ(، اخلارجياملتحدة املتعلقة بالفضاء يف معاهدات األمم حتديداًترد 
شأن  بـــ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرَّخ ٥٩/١١٥ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املؤرَّخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   "قةطِلالدولة املُ "تطبيق مفهوم   
تعزيـز ممارسـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل            بـشأن   توصـيات   ن  الذي يتضمَّ 

  ،األجسام الفضائية
ت بــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة    بالعمــل الــذي اضــطلع وإذ حتــيط علمــاً  

بالتــشريعات اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وبتقريــر فريقهــا العامــل املعــين 
ــسلمية       ــراض ال ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــن الوطني  ع

  ) ب(ت،دة السنوااألعمال املُضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعدَّ

                                                                    
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر   ) أ(  

الع لالطّ( )٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
؛ واتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني ))٢١-د (٢٢٢٢القرار مرفق النص العريب، انظر  على

، ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، ( األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الفضائيني ورّد
األمم املتحدة، (؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية )٩٥٧٤  الرقم
؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي )١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد ة املعاهداتجمموع

م ألنشطة الدول ؛ واالتفاق املنظِّ)١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة،   األمم(
، ١٣٦٣لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (سطح القمر واألجرام السماوية األخرى  على
 ).٢٣٠٠٢  الرقم

 .A/AC.105/C.2/101  ) ب( 
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ل ميثِّـ  مـا ه التوصـيات   أنه ال يوجد يف استنتاجات الفريـق العامـل أو يف هـذ   وإذ تالحظ   
  ،ملعاهدات األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجيية أو تعديال مقترحا تفسريا ذا حجِّ

 يف األنـشطة الفـضائية،     الكيانات غري احلكومية   بالنظر لتزايد مشاركة     ،هأنوإذ تالحظ     
اإلذن باألنــشطة بــ فيمــا يتعلــق خــصوصا إجــراءات مناســبة علــى الــصعيد الــوطين، ويلــزم اختــاذ

  واإلشراف عليها،الفضائية غري احلكومية 
 علـى اســتدامة اسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، بطرائــق    احلفــاظ بـضرورة  علمــاًوإذ حتـيط    

ــضائي، وضــمان       ــن احلطــام الف ــف م ــى اخلــصوص التخفي ــها عل ــضائية  ســالمةمن ــشطة الف  األن
  ،البيئةبيلحق ُيحتَمل أن الضرر الذي  من  ممكنإىل أدىن حدٍّقليل التو

الفـضاء اخلـارجي    اخلاصـة ب   معاهدات األمـم املتحـدة        الواردة يف  األحكاَموإذ تستذكر     
املــضطلع هبــا يف الفــضاء األنــشطة عــن  ممكــن عمليــا، تقــدمي املعلومــات، إىل أقــصى حــدٍّبــشأن 
   األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي،جيلتسوذلك بسبل من بينها خباصة ، اخلارجي
 فيمـا يتـصل بـاإلذن باألنـشطة الفـضائية           ؤوالقابليـة للتنبُّـ   ق  تِّـسا  اال  ضـرورةَ  الحظوإذ ت   

ــايب واحلاجــة إىل وجــود نظــام  اإلشــراف عليهــا،  و ــات غــري  عملــي لتنظــيم مــشاركة  رق الكيان
تنظيميــة علــى   أطــروضــع لوافزاحلكوميــة يف األنــشطة الفــضائية وذلــك لتــوفري املزيــد مــن احلــ   

ائية  األنـشطة الفـض     بعض الدول تـدرج يف ذلـك اإلطـار أيـضاً           الحظ أنَّ وإذ ت املستوى الوطين،   
  ،الوطنية ذات الطابع احلكومي

 شـىت جوانـب األنـشطة الفـضائية        معاجلـة  يف   ا الـدولُ  بعهـ تتَّج الـيت    هنُّ بتباين ال  مسلِّوإذ ت   
الحـظ  وإذ تو توليفـة مـن الـصكوك القانونيـة الوطنيـة،      دة أ باستخدام قوانني موحَّـ    الوطنية، أيْ 

  أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وفقــاً الحتياجاهتــا اخلاصــة واعتباراهتــا العمليــة وأنَّ كيَّفــت الــدول أنَّ
ذة وعلـى  علـى نطـاق األنـشطة الفـضائية املنفَّـ      بدرجـة عاليـة     ف  بات القانونية الوطنية تتوقَّـ    املتطلّ

  ، فيها احلكوميةالكيانات غريمستوى مشاركة 
سنُّ عنـدما تَـ  املـذكورة أدنـاه    بـأن تنظـر الـدول، حـسب االقتـضاء، يف العناصـر             توصي  

مــع مراعــاة االحتياجــات  ، ، وفقــا لقوانينــها الوطنيــة ألنــشطة الفــضائية الوطنيــة تنظيميــة لأُطــراً 
  :بات احملدَّدة اخلاصة هباواملتطلَّ

الوطنية،  تستهدفها األطر التنظيميةة اليت  جيوز أن يشمل نطاق األنشطة الفضائي       -١  
 أو إطـالق قـع  ا األجسام يف الفضاء اخلارجي وعودهتـا منـه، وتـشغيل مو          حسب االقتضاء، إطالقَ  

 وميكـن أن تـشمل      ؛م فيهـا يف املـدارات     والـتحكُّ وتشغيل هـذه األجـسام       األجسام الفضائية    إعادة
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م وتكنولوجيـا  وضائية، وتطبيـق علـ   فيها تصميم وصنع املركبات الفـ    املزمع النظر املسائل األخرى   
  ؛الفضاء، وأنشطة االستكشاف والبحث

على الدول، مراعاةً اللتزاماهتا باعتبارهـا دول إطـالق وباعتبارهـا مـسؤولة عـن                -٢  
األنشطة الوطنية اليت تتم يف الفضاء اخلارجي مبقتضى معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء                  

ذة انطالقـا   يتها القضائية الوطنية على األنـشطة الفـضائية املنفَّـ         اخلارجي، أن حترص على بسط وال     
أو ســيطرهتا؛ وعليهــا باملثــل أن تــصدر أذونــا بــشأن /مــن األراضــي اخلاضــعة لواليتــها القــضائية و

أو شخصيات اعتبارية تابعـة هلـا   /بواسطة مواطنيها و ذ يف مواقع أخرىنفَّاليت تُ  الفضائيةاألنشطة  
أو سـيطرهتا وأن    /ي الـيت ختـضع لواليتـها القـضائية و         راضو يوجد مقّرها يف األ    ُمنشأة أو ُمسجَّلة أ   

روط مزدوجــة وأن شــتلــك الدولــة عــن فــرض  حتــرص علــى اإلشــراف عليهــا، شــريطة أن متتنــع  
 أخــرى متــارس واليتــها القــضائية علــى تلــك  إذا كانــت دولــةٌ،  فــرض أعبــاء ال لــزوم هلــانَّــبتتج

  ؛األنشطة
ة مــن أجــل القيــام  وطنيــة خمتــصَّة مــن ســلطإذنل علــى  احلــصواشــتراطينبغــي   -٣  

ــضائية  ــشطة ف ــي و ؛بأن ــسلطة أو      ينبغ ــك ال ــايب تل ــي الرق ــار التنظيم أن ُتحــدَّد بوضــوح يف اإلط
؛ ذون وتعديلــها وتعليقهــا وإلغائهــااألاخلاصــة مبــنح اإلجــراءات الــسلطات وكــذلك الــشروط و
و منح األذون بـشأن أنـواع خمتلفـة         أ/وتراخيص  الإلصدار  حمدَّدة  وجيوز للدول تطبيق إجراءات     

  من األنشطة الفضائية؛
لـدول،  لسقة مـع االلتزامـات الدوليـة     األذون أن تكـون متَّـ     منحينبغي لشروط     -٤  

الفـضاء اخلـارجي وسـائر الـصكوك ذات         املتعلقـة ب  مبوجب معاهدات األمم املتحـدة      وخصوصاً  
 للــدول ومــصاحل سياســاهتا  األمــن الــوطينتعبِّــر تلــك الــشروط عــن مــصاحل  الــصلة، وجيــوز أن 

 األنـشطة الفـضائية     تنفيـذ ق مـن    األذون أن تـساعد علـى التحقُّـ       مـنح   ينبغي لشروط   ؛ و اخلارجية
البيئـة أو    وأض هلـا األشـخاص      املخـاطر الـيت يتعـرَّ     وعلى التقليل إىل أدىن حدٍّ من       بأسلوب آمن   
طة الفـضائية األخـرى مبـا       ي إىل التشويش على األنـش      تلك األنشطة ال تؤدِّ    من أنَّ و املمتلكات،

اخلربة العمليـــة واخلـــربة الفنيـــة  بـــ أيـــضاً وميكـــن أن تـــرتبط تلـــك الـــشروط؛ر عليهـــا ســـلباًيـــؤثِّ
علـى  أن تشمل معايري األمـان واملعـايري التقنيـة املتطابقـة            ، و إلذنطالب ا لدى   لتقنيةاالت  املؤّهو

صادرة عـن جلنـة اسـتخدام    مع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـ           وجه اخلصوص   
  ) ج(؛الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

                                                                    
 .، املرفق)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   ) ج(  
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ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة تضمن اإلشراف على األنشطة الفـضائية املـأذون           -٥  
املــوقعي أو  بتطبيــق نظــام للتفتــيش علــى حنــو متواصــل، وذلــك علــى ســبيل املثــالهبــا ورصــدها 

، مثـل تعليـق     ن تـدابري إداريـة    إلنفاذ أن تتضمَّ   وميكن آلليات ا   ؛اإلبالغ بشأن   ط أعمّ ارتشافرض  
  ؛حسب االقتضاءأو فرض جزاءات، /اإلذن أو إلغاؤه و

قة يف الفضاء اخلارجي لدى سلطة      ينبغي االحتفاظ بسجل وطين لألجسام املطلَ       -٦  
نيـة   املع  أو مالكي األجسام الفضائية اليت ُتعتَبر الدولةُ       طلب من مشغِّلي   وينبغي أن يُ   ؛ةوطنية خمتصَّ 

ذة يف الفــضاء اخلــارجي أو الدولــة املــسؤولة عــن األنــشطة الوطنيــة املنفَّــ  هــي الدولــة املطِلقــة هلــا  
تقدمي املعلومات إىل تلك السلطة بغيـة  مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي       

 الـصلة إىل   مـن تقـدمي املعلومـات ذات   دت يف سـجلها تلـك األجـسام      الـيت قُيِّـ     الدولـة   تلـك  متكني
، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة تـسجيل      الـسارية األمني العام لألمم املتحدة طبقا ألحكام الصكوك الدوليـة   

 ١٧٢١قـرار اجلمعيـة العامـة       وبـالنظر بعـني االعتبـار إىل         ) د(،األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
 كـانون  ١٧خ  املـؤرَّ ٦٢/١٠١، وقرارها  ١٩٦١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرَّخ   باء) ١٦-د(

 تغـــيري يف معلومـــات عـــن أيِّ تقـــدمي؛ وجيـــوز للدولـــة أيـــضاً أن تطلـــب  ٢٠٠٧ديـــسمرب /األول
  ؛فت عن العمل األجسام اليت توقَّوخصوصاًاخلصائص الرئيسية لألجسام الفضائية، 

مــشغِّلي األجــسام بل انتــصاف مــن ُســاللجــوء إىل ميكــن للــدول أن تنظــر يف    -٧  
ــدمالفــضائية أو مالكيهــا  ــيهما تقــع عن ــ  عل عــن حــدوث أضــرار مبقتــضى معاهــدات   سؤولية امل

عـن  تعـويض   الطالبـات    وبغيـة ضـمان تغطيـة مناسـبة مل         املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي؛     األمم
  ؛ للتأمني وإجراءات للتعويض، حسب االقتضاءاشتراطات أن تضع ر، ميكن للدولاضراأل

ــشطة ا      -٨   ــى األن ــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل عل ــضائية ينبغ ــات لف ــري للكيان غ
 ؛احلكومية يف حـال نقـل ملكيـة أجـسام فـضائية موجـودة يف املـدارات أو نقـل الـسيطرة عليهـا              

 نقـل امللكيـة أو      اشتراطات بشأن مـنح األذون فيمـا خيـصُّ        الوطنية على   اللوائح  وجيوز النص يف    
ائية املوجـودة   لألجـسام الفـض    الوضـع التـشغيلي      على التزامات بشأن تقدمي املعلومات عن تغيري      

  .يف املدار
  

                                                                    
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣ اجمللد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  ) د(  


