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 اخلارجي  جلنة استخدام الفضاء
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
     ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٤-١٣ فيينا،

    مشروع التقرير  
    مةمقدِّ  - أوالً 
   افتتاح الدورة  - ألف 

رجي يف األغـراض  قدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـا َع  -١
ــرة مــن      ــا، يف الفت   إىل  ١٣الســلمية، دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف مكتــب األمــم املتحــدة بفيين

   شروغل (أملانيا).يفأُو-، برئاسة كاي٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤
  قدت اللجنة الفرعية [...] جلسة.وَع  -٢
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
نيســـان/أبريل، جـــدول  ١٣املعقـــودة يف  ٨٩٧أقـــرَّت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلســـتها    -٣

  األعمال التايل:
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  تباُدل عام لآلراء.  -٣  
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معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         -٤  
  فيما يتعلق بقانون الفضاء.

  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها. حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة  -٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف        (ب)    

الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار 
  ساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.الثابت بالنسبة لألرض دون م

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٧  
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨  
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -٩  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
صـلة بتـدابري ختفيـف    اء بشأن اآلليات القانونيـة املت تباُدل عام للمعلومات واآلر  -١٠  

  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.
تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة         -١١  

  بالفضاء اخلارجي.
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي     اســتعرا  -١٢   ــة للتع ــات الدولي ض اآللي

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          -١٣  

بشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          
  واخلمسني.  اخلامسة

    
    راحلضو  - جيم  

ــة:         -٤ ــة األعضــاء يف اللجن ـــ[...] التالي ــدول ال ــو ال ــدورةَ ممثِّل ، االحتــاد الروســي حضــر ال
-إيـــران (مجهوريـــة ،أوكرانيـــا ،إندونيســـيا، أملانيـــا، إســـبانيا، أرمينيـــا ،األرجنـــتني، أذربيجـــان
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 ،بولنـدا ، بوركينـا فاسـو  ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، الربتغـال ، الربازيـل  ،باكسـتان  ،إيطاليا ،اإلسالمية)
، التشــيكية اجلمهوريــة، اجلزائــر، تركيــا، بــيالروس، بــريو، املتعــددة القوميــات)-بوليفيــا (دولــة

ــا  ــة كوري ــا ، مجهوري ــوب أفريقي ــ، جن ــراق، الصــني، شــيلي، سويســرا، ســلوفاكياا، روماني ، الع
، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ، كنـدا ، فييـت نـام  ، البوليفاريـة) -زـويال (مجهوريـة   فـن ، الفلـبني ، فرنسا
ــا ــانل، كيني ــا، لكســمربغ، بن ــرب، ماليزي ــا العظمــى   ، املكســيك، املغ اململكــة املتحــدة لربيطاني

  .اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،النمسا، يرلندا الشماليةآو
 إســـرائيلورت اللجنـــة الفرعيـــة أن تـــدعو املـــراقبني عـــن اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة   وقـــرَّ  - ٥
ناميبيــا، بنــاًء علــى و قطــرو مــانُعو الســلفادوروســري النكــا و بنمــاويــة املتحــدة اإلمــارات العربو

 طلبهم، حلضور الدورة وخماطبتـها، حسـب االقتضـاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات        
أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي ذلــك علــى أيِّ قــرار مــن جانــب اللجنــة بشــأن صــفة تلــك   

  الدول.
أن تدعو املراقب عـن االحتـاد األورويب، بنـاًء علـى طلبـه،      أيضاً رعية وقرَّرت اللجنة الف  -٦

حلضور الدورة وخماطبتها، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى       
  من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املنظمة.

  لدويل لالتصاالت.وحضر الدورة مراقب عن االحتاد ا  -٧
وحضر الدورةَ مراقبون عن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب           -٨

دائم لـدى اللجنـة: منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وكالـة الفضـاء األوروبيـة            
وتكنولوجيـا   (إيسا)، املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلـوم 

  الفضاء، املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية.
مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلـا صـفة مراقـب    أيضاً وحضر الدورةَ   -٩

ورويب لسياسـات الفضـاء، املعهـد    دائم لدى اللجنة: املركز األورويب لقانون الفضاء، املعهد األ
ة اجلوية والفضاء والطريان التجـاري، الرابطـة الدوليـة لتعزيـز     األمريكي لقانون املالح-يبريياإل

األمان يف الفضاء، املعهد الدويل لقانون الفضاء، رابطة القانون الدويل، مؤسسـة العـامل اآلمـن،    
  اجمللس االستشاري جليل الفضاء.

ــن        -١٠ ــة مـ ــات املقدمـ ــن الطلبـ ــات عـ ــة معلومـ ــة الفرعيـ ــى اللجنـ ــت علـ ــرائيل  وُعرضـ   إسـ
  لالنضــمام إىل عضــوية العربيــة املتحــدة وســري النكــا والســلفادور وُعمــان وقطــر   واإلمــارات 

ــتخدام ــة اســ ــلمية (  جلنــ ــاء اخلــــارجي يف األغــــراض الســ ، A/AC.105/C.2/2015/CRP.4الفضــ
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A/AC.105/C.2/2015/CRP.22 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.7 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.3 ،
A/AC.105/C.2/2015/CRP.5 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.6.(على التوايل ،  

ــائر           -١١ ــم املتحــدة وس ــات األم ــدول وهيئ ــي ال ــاء ممثل ــة بأمس ــة [...] قائم ــرد يف الوثيق وت
  املنظمات الدولية الذين حضروا الدورة.

  
   الندوة  - دال  

املركــز األورويب لقــانون  ونيســان/أبريل، عقــد املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء       ١٣يف   -١٢
السـيدة تانيـا   وع "إدارة حركة املرور يف الفضاء"، برئاسـة مشـتركة بـني    ندوة حول موضالفضاء 
ــدويل لقــانون الفضــاء    -  ماســون ســريجيو مــاركيزيو مــن املركــز األورويب   وزوان مــن املعهــد ال

ــة بعــد ذلــك إىل       ــة الفرعي ــدوة بكلمــة ترحيــب، واســتمعت اللجن لقــانون الفضــاء. وافُتتحــت الن
الدوليــة ت حركــة املــرور يف الفضــاء الــيت أجرهتــا األكادمييــة دراســا"العــروض اإليضــاحية التاليــة: 

"، الـذي أعدتـه كـورين يورغنسـون، وقدمـه      ٢٠١٦إىل عـام   ٢٠٠٦ للمالحة الفضائية مـن عـام  
الـذي  ألكسندر سوسيك؛ "احلقوق وااللتزامات يف املشاعات الدولية: حالـة الفضـاء اخلـارجي"،    

قدمتــه إيزابيــل الــذي ركــة املــرور يف الفضــاء"، األمــان الفضــائي وإدارة ح"قدمــه ســتيفان هــوب؛ 
إيفــون هنــري؛ "إدارة  قدمــهالــذي روجنيــي؛ "إدارة التــرددات وإدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"، 

منتــدى الفضــاء " ؛قدمــه غويــو وانــغالــذي حركــة املــرور يف الفضــاء وإدارة األنشــطة الفضــائية"، 
ــدويل و     ــدين ال ــة الطــريان امل ــني منظم ــم املتحــدة لشــؤون الفضــاء    اجلــوي املشــترك ب مكتــب األم

متــه قدالــذي اخلــارجي: جهــد مشــترك بــني وكــالتني يف جمــال إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"،   
قدمتـه  الـذي  خريطة الطريق إىل النجـوم: تقريـر مـؤمتر"،    "سيمونيتا دي بيبو ونيكالس هيدمان؛ و

ات ختاميـة. وميكـن االطِّـالع    وأدىل رئيسـا النـدوة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة مبالحظـ      دايان هوارد. 
الفضـاء اخلـارجي،    على العروض اإليضاحية املقدَّمة أثناء الندوة يف املوقع الشبكي ملكتب شـؤون 

 ).www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/2015/symposium.htmlالتابع لألمانة العامة (

  الفرعية بعني التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها. والحظت اللجنة  -١٣
  

   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  - هاء  
يف اجللســة [...]، املعقــودة يف [...] نيســان/أبريل، اعتمــدت اللجنــة الفرعيــة هــذا          -١٤

  ابعة واخلمسني.التقرير واختتمت أعمال دورهتا الر
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معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   - ثالثاً  
   احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  غري
مـن جـدول    ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥ عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة     -١٥

واملنظمـات غـري احلكوميـة    األعمال، املعنون "معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

مـن جـدول األعمـال.     ٤وقدم ممثال شيلي والواليـات املتحـدة كلمـتني يف إطـار البنـد        -١٦
املراقبــون عــن منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واملركــز أيضــاً وأدىل بكلمــات 
األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضـاء والطـريان   -يبرييلفضاء، واملعهد اإلااألورويب لقانون 

ــة       ــة الدوليـ ــدويل، واملنظمـ ــانون الـ ــة القـ ــاء، ورابطـ ــانون الفضـ ــدويل لقـ ــد الـ ــاري، واملعهـ التجـ
  لالتصاالت الفضائية.

  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي من أجل النظر يف هذا البند:  -١٧
تتضمن معلومات عن أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة     األمانة مذكرة من   (أ)  

ــانون        ــانون الفضــاء وردت مــن املركــز األورويب لق ــق بق ــا يتعل ــة فيم واملنظمــات غــري احلكومي
الفضاء واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيـدروا)، ورابطـة القـانون الـدويل واملنظمـة      

  )؛A/AC.105/C.2/106ة (الدولية لالتصاالت الفضائي
لقـانون  املعهـد الـدويل   ورقة غرفة اجتماعات تتضـمن املعلومـات الـواردة مـن       (ب)  
  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.19عن األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء (الفضاء 

ــل         -١٨ ــوان "اجمللــس االستشــاري جلي ــة إىل عــرض إيضــاحي بعن ــة الفرعي واســتمعت اللجن
ريق مشروع قانون الفضـاء والسياسـات الفضـائية"، قدمـه املراقـب عـن       الفضاء: التركيز على ف

  اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات         -١٩

 غري احلكومية املتعلقة بقانون الفضـاء مـا زالـت تسـهم إسـهاماً كـبرياً يف دراسـة قـانون الفضـاء         
ــداد      ــدوات وإعـ ــؤمترات والنـ ــيم املـ ــلت تنظـ ــات واصـ ــويره، وأنَّ تلـــك املنظمـ ــيحه وتطـ وتوضـ
املنشورات والتقارير، وتنظيم حلقـات دراسـية تدريبيـة لصـاحل املمارسـني والطـالب، والغـرض        

  منها مجيعا أن ُتوسِّع نطاق املعرفة بقانون الفضاء وتنهض به.
حلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون    والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات ا  -٢٠

  الفضاء الدويل وتدعيمه وتعزيز فهمه.
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اللجنــة الفرعيــة باملعلومــات الــيت قــدمها املراقــب عــن املعهــد الــدويل لقــانون    رحَّبــتو  -٢١
ــر    ــاء (انظــــــ ــانون الفضــــــ ــلة بقــــــ ــد املتصــــــ ــطة املعهــــــ ــاء عــــــــن أنشــــــ ــة الفضــــــ  الوثيقــــــ

A/AC.105/C.2/2015/CRP.19ولة األخرية من مسـابقة مانفريـد الكـس    )، مبا يف ذلك نتائج اجل
للمحاكمة الصورية الثالثة والعشرين يف جمال قانون الفضاء، الـيت جـرت يف تورنتـو، كنـدا، يف     

؛ ونتــائج نــدوة إيلــني م. غــالووي الســنوية التاســعة بشــأن       ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر   ٣
ــيت عُ    ــاء، الـ ــانون الفضـ ــة يف قـ ــايا احلامسـ ــنطن العاصـــ القضـ ــدت يف واشـ ــانون  ١٠مة، يف قـ كـ

؛ ومعلومات عن امللتقى الدراسي الثامن واخلمسـني املقبـل بشـأن قـانون     ٢٠١٤األول/ديسمرب 
تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦إىل  ١٢الفضــاء اخلــارجي، املقــرر عقــده يف القــدس يف الفتــرة مــن   

يـة  األكادمييـة الدول  ه؛ ومعلومات عن مؤمتر تغّيـر املنـاخ وإدارة الكـوارث، الـذي عقدتـ     ٢٠١٥
إىل  ٢٦للمالحة الفضائية واملعهد الدويل لقانون الفضـاء يف تريفانـدروم، اهلنـد، يف الفتـرة مـن      

  .٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٨
ا املراقـب عـن املركـز األورويب لقـانون     قـدمه اللجنة الفرعيـة باملعلومـات الـيت     رحَّبتو  -٢٢

)، مبـا يف  A/AC.105/C.2/106 الوثيقـة  الفضاء عن أنشطة املركـز املتصـلة بقـانون الفضـاء (انظـر     
الـذي عقـده املركـز يف بـاريس      ٢٠١٤ذلك معلومات عن منتدى املمارسني املتخصصني لعام 

آذار/مارس؛ وعن اجلولة األوروبية من مسابقة مانفريد الكـس للمحاكمـات الصـورية     ١٤يف 
أيار/مـايو   ١٧إىل  ١٤قـدت يف وارسـو، بولنـدا، يف الفتـرة مـن      يف جمال قانون الفضـاء، الـيت عُ  

ونتائج الدورة الصيفية الثالثة والعشرين الـيت عقـدها املركـز األورويب لقـانون الفضـاء       ؛٢٠١٤
ــاء    ــانون الفضـ ــأن قـ ــات بشـ ــن    والسياسـ ــرة مـ ــرا، يف الفتـ ــف، سويسـ ــائية يف جنيـ   إىل  ١الفضـ

  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢
الفضـائي  ا املراقـب عـن منظمـة التعـاون     قـدمه اللجنة الفرعية باملعلومات اليت  رحَّبتو  -٢٣

آلسيا واحمليط اهلادئ عن أنشـطة هـذه املنظمـة يف جمـال قـانون الفضـاء، مبـا يف ذلـك معلومـات          
عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط      

تشـــرين  ٢١إىل  ١٧قـــدت يف بـــيجني يف الفتـــرة مـــن اهلـــادئ بشـــأن قـــانون الفضـــاء، الـــيت ُع
ــاين ــيت        ٢٠١٤/نوفمرب الث ــانون وسياســات الفضــاء، ال ــدى ق ــة ملنت ــة املقبل ــدورة الثالث ــن ال ، وع

  .٢٠١٥ يف بيجني يف أيلول/سبتمربستعقدها منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ 
  املراقــب عـن رابطــة القــانون الــدويل مــن معلومــات   قدمــهاللجنــة الفرعيــة مبــا  رحَّبـت و  -٢٤

)، مبـا يف ذلـك   A/AC.105/C.2/106 الوثيقـة  ملتصـلة بقـانون الفضـاء (انظـر    عن أنشـطة الرابطـة ا  
متـه  معلومات عن الدورة السادسة والسبعني ملؤمتر الرابطة الذي تعقـده كـل سـنتني والـذي نظَّ    
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 ١١إىل  ٧باالشتراك مع اجلمعية األمريكية للقانون الدويل يف واشنطن العاصمة يف الفتـرة مـن   
  .٢٠١٤أبريل  نيسان/
األمريكـي  -اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن املعهد اإليـبريي  ترحَّبو  -٢٥

لقــانون املالحــة اجلويــة والفضــاء والطــريان التجــاري عــن أنشــطة هــذا املعهــد املتصــلة بقــانون    
قــد يف تشــرين  لــذي ُعالفضــاء، مبــا يف ذلــك اجتماعــه األخــري املخّصــص لقــانون الفضــاء، ا       

  .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
ــتو  -٢٦ ــيت    رحَّبـ ــات الـ ــة باملعلومـ ــة الفرعيـ ــدمهاللجنـ ــة   قـ ــة الدوليـ ــن املنظمـ ا املراقـــب عـ

لالتصــاالت الفضــائية (إنترســبوتنيك) عــن أنشــطة هــذه املنظمــة يف جمــال قــانون الفضــاء (انظــر 
A/AC.105/C.2/106       مبا يف ذلك معلومات عن أنشـطة التـدريب والـدعم املهـين الـيت توفرهـا ،(

  منظمة "إنترسبوتنيك" لشركائها، وعن التعاون الدويل يف شكل مشاريع ساتلية مشتركة.
لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمسني، املعقـودة   ووفقاً  -٢٧

ــد  ٤٥، الفقــرة A/AC.105/1067(انظــر الوثيقــة  ٢٠١٤يف عــام  ــدويل لتوحي ــاح املعهــد ال )، أت
القانون اخلاص (اليونيدروا) للجنة الفرعية معلومات عن التطورات األخـرية بشـأن بروتوكـول    
اتفاقية الضمانات الدولية على املعدَّات املنقولة املتعلـق باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية      

ــة   .)A/AC.105/C.2/106 الوثيقــة (انظــر ــة الفرعي ــة التحضــريية أيضــاً والحظــت اللجن أنَّ اللجن
املعنية بإنشاء السجل الدويل للموجودات الفضائية، اليت تقـوم بـدور السـلطة اإلشـرافية املؤقتـة      
ــة     علـــى الســـجل الـــدويل املقبـــل، قـــد عقـــدت بنجـــاح ثـــالث دورات. وقـــد وضـــعت اللجنـ

، الصـيغة النهائيـة لـنص الالئحـة     ٢٠١٤/سبتمرب التحضريية، يف دورهتا الثالثة املعقودة يف أيلول
  التنظيمية للسجل فيما عدا املسألة املتعلقة بتحديد املعايري اخلاصة بأجزاء املركبات الفضائية.

ــتو  -٢٨ ــات          اتفق ــا معلوم ــدم إليه ــدروا لكــي يق ــل اليوني ــوة ممثِّ ــى دع ــة عل ــة الفرعي اللجن
اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة علـى املعـدَّات      مستجدة عن التطورات اإلضافية املتعلقة بربوتوكول 
  املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية.

اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـوُّرات            اتفقتو  -٢٩
األخــرية يف جمــال قــانون الفضــاء بينــها وبــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري           

كومية، وعلى أن ُتدعى تلـك املنظمـات جمـدَّداً إىل أن تقـدم إىل اللجنـة الفرعيـة، يف دورهتـا        احل
  اخلامسة واخلمسني، تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء.
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   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - رابعا  
مـن جـدول    ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٣٠

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

 مجهوريــة كوريــاواجلزائــر و الربازيــلو أملانيــاو إســبانياواالحتــاد الروســي وألقــى ممثلــو   -٣١
مـن جـدول األعمـال.     ٥كلمـات يف إطـار البنـد    اليابـان،  والواليـات املتحـدة   و هولنداو كنداو

باسم جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـارييب. كمـا تكلَّـم ممثلـو      أيضاً وألقى ممثل شيلي كلمة 
  دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

بعنوان "تسجيل األجسـام الفضـائية مـن    واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي   -٣٢
ــة      ــة الفضــاء األوروبيــة: السياســات واملمارســات احلاليــة"، قدمــه املراقــب عــن وكال قبــل وكال

  الفضاء األوروبية.
نيســـان/أبريل، فريقهـــا  ١٣، املعقـــودة يف ٨٩٧ودعــت اللجنـــة الفرعيـــة يف جلســـتها    -٣٣

تعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا إىل     العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس امل      
فرانسـوا ميـانس (بلجيكـا). وأثنـت اللجنـة الفرعيـة علـى الـرئيس         -االنعقاد جمددا برئاسة جـان 

املنتهية واليته للفريق العامل علـى تفانيـه يف رئاسـة الفريـق العامـل وعلـى جهـوده الدؤوبـة مـن          
  أجل املضي قدما مبناقشات الفريق العامل.

للجنــة الفرعيــة، يف جلســتها [...]، املعقــودة يف [...] نيســان/أبريل، تقريــر   وأقــرَّت ا  -٣٤
  ذا التقرير.هبرئيس الفريق العامل، الذي يرد يف املرفق األول 

  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٣٥
ــة باألنشــطة          (أ)   ــة املتعلق ــات الدولي ــة االتفاق ــات بشــأن حال ــة اجتماع ــة غرف ورق
ــط ــىت   املضـــ ــارجي، حـــ ــاء اخلـــ ــا يف الفضـــ ــاير   ١لع هبـــ ــانون الثاين/ينـــ ــة  ٢٠١٥كـــ (الوثيقـــ

A/AC.105/C.2/2015/CRP.8؛(  
مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمن الــرّدين علــى جمموعــة األســئلة املقدَّمــة مــن رئــيس     )(ب  

الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا،       
  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.21(وكندا ) A/AC.105/C.2/2015/CRP.11الواردين من أملانيا (

عرض عام قدمـه رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة            (ج)  
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها للردود الـيت وردت مـن الـدول األعضـاء واملـراقبني      
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ـــ  ــة    الـــدائمني لـــدى اللجن ــر اللجنـ ــرد يف تقريـ ــا والـــيت تـ ــئلة الـــيت طرحهـ ــة األسـ   ة علـــى جمموعـ
ــة عـــن ــة   الفرعيـ ــة واخلمســـني، الوثيقـ ــا الثالثـ ــذييل A/AC.105/1067دورهتـ ، املرفـــق األول، التـ

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.12.(  
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء          -٣٦

  كانت كما يلي: ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١حىت  اخلارجي
ــدان استكشــاف واســتخدام         (أ)   ــدول يف مي ــة ألنشــطة ال ــادئ املنظم ــدة املب معاه

الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجـرام السـماوية األخـرى: بلـغ عـدد الـدول األطـراف        
  دولة؛ ٢٥دول وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليها  ١٠٣فيها 

 حــني الفضــائيني وردِّحــني الفضــائيني وإعــادة املالَّاالتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالَّ  (ب)  
دولـةً، وعـدد الـدول     ٩٤األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي: بلغ عدد الـدول األطـراف فيـه    

ــه   ــةً؛ وكانــت هنــاك   ٢٤اإلضــافية املوقِّعــة علي ــا  أيضــاً دول ــان أعلنت ــان دوليت ــان حكوميت منظمت
  ؛وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاققبوهلما للحقوق 

اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية (اتفاقيـة        (ج)  
دولــةً، وعــدد الــدول اإلضــافية املوقِّعــة عليهــا  ٩٢املســؤولية) بلــغ عــدد الــدول األطــراف فيهــا 

لنــت قبوهلــا للحقــوق   ثــالث منظمــات حكوميــة دوليــة أع   أيضــاً دولــةً؛ وكانــت هنــاك    ٢١
  ؛وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

اتفاقيـــة تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي: بلـــغ عـــدد الـــدول      (د)  
أيضــاً دول؛ وكانــت هنــاك  ٤دولــةً، وعــدد الــدول اإلضــافية املوقِّعــة عليهــا   ٦٢األطــراف فيهــا 

  ؛اللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيةثالث منظمات حكومية دولية أعلنت قبوهلا للحقوق وا
االتفاق املنظِّم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجـرام السـماوية األخـرى      (ه) 

دولـةً، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة عليـه        ١٦(اتفاق القمر): بلغ عدد الدول األطـراف فيـه   
  دول.  ٤

ألربعني إلبرام اتفاقيـة التسـجيل،   وأشارت اللجنة الفرعية إىل حلول الذكرى السنوية ا -٣٧
املتعلقـة  وهي من أهم الصكوك يف تطبيق وتنفيذ االلتزامات مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة     

ــيت اعتمــدت يف     ب ــة التســجيل، ال ــاين/نوفمرب   ١٢الفضــاء اخلــارجي. وتشــكّل اتفاقي تشــرين الث
ت حيـز النفـاذ يف   ودخلـ  ١٩٧٥كـانون الثاين/ينـاير    ١٤، وفتح باب التوقيع عليهـا يف  ١٩٧٤

  ، أساس تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.١٩٧٦أيلول/سبتمرب  ١٥
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ثة عـن  ا معلومات حمدَّاألمانة ما زالت تقدم سنوي بارتياح أنَّالفرعية والحظت اللجنة   -٣٨
حالــة االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة باألنشــطة املضــطلع هبــا يف الفضــاء اخلــارجي؛ وقــد أتــيح           

ــة االجتماعــات   ث احلــايل التحــدي ــة غرف ــة يف ورق ــة الفرعي . A/AC.105/C.2/2015/CRP.8للجن
 اءعَـ َدُوبِوطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن تـدرج يف التحـديثات املقبلـة معلومـات االتصـال      

  تلك االتفاقات.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء  -٣٩

متيناً ال غىن عنه لدعم التوسُّـع املتزايـد يف حجـم األنشـطة الفضـائية       اي متثِّل ُبنياناً قانونياخلارج
تلـك   رحَّبـت وتوثيق التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. و     

يف  الوفود بانضمام مزيـد مـن الـدول إىل املعاهـدات وحثَّـت الـدولَ الـيت مل تصـبح بعـُد أطرافـاً          
  تلك املعاهدات على أن تنظر يف ذلك.

وأَعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري مراجعــة معاهــدات األمــم     -٤٠
املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها بغيـة تفعيـل املبـادئ اإلرشـادية         

 تبـادل تكنولوجيـا الفضـاء    اليت حتكم األنشطة الفضائية للدول وتوثيـق التعـاون الـدويل وتيسـري    
ــة      ــة املراجعـ ــود أنَّ عمليـ ــاً. ورأت تلـــك الوفـ ــدة النـــاس مجيعـ ــائية لفائـ ــة الفضـ واخلـــربات الفنيـ
والتحديث هذه ينبغي أالَّ تقوِّض املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها النظام القانوين احلايل، بـل  

  .ينبغي أن ُتثريها وتزيدها تطويراً
مـن الضـروري ضـمان انضـمام مجيـع الـدول        ن رأي مفاده أنَّوأعرب بعض الوفود ع -٤١

إىل معاهـــدات األمـــم املتحـــدة اخلمـــس املتعلقـــة بالفضـــاء اخلـــارجي، وضـــمان تنفيـــذها هلـــذه  
نـت الـدول   نشـطة الفضـاء اخلـارجي والـيت مكَّ    املنظِّم ألاملعاهدات اليت تشكِّل األساس القانوين 

مـن هـذه األنشـطة. وذهبـت تلـك الوفـود إىل أنـه يف         وشعوهبا من التمتع بالفوائد اجلّمة املتأتيـة 
احلاالت اليت تكتنف فيها أوجه عدم اليقني القانوين تلك املعاهدات، فيمكن للجهـات الفاعلـة   

  .اليت تضطلع بأنشطة يف الفضاء اخلارجي أن تستعني بالصكوك غري امللزمة قانوناً
مــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة وأَعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األ  -٤٢

بالفضــاء اخلــارجي هــي أســاس ُيرتكَــز عليــه لتنظــيم مشــاركة احلكومــات واملنظمــات غــري           
احلكومية ومسؤولياهتا يف هذا الشأن، وأهنـا ُتعـزِّز سـالمة األنشـطة الفضـائية وأمنـها. وأعربـت        

ع هبـا يف الفضـاء   تلك الوفود عن رأي مفـاده أنَّ النظـام القـانوين الـذي حيكـم األنشـطة املضـطل       
اخلــارجي ينبغــي أن يكفــل إســهام حبــوث الفضــاء واألنشــطة الفضــائية يف حتســني نوعيــة حيــاة   

  البشر ورفاههم ويف حتقيق الرخاء لألجيال احلالية واملقبلة.
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مــن الضــروري التوصــل إىل اتفــاق بشــأن   وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ  -٤٣
ق بالفضـاء اخلـارجي وذلـك مـن أجـل التصـدي للتحـديات        حتديث النظام القانوين القائم املتعلـ 

املرتبطة بسرعة تطـور األنشـطة الفضـائية، الـيت مل يكـن مـن املمكـن التنبـؤ هبـا وقـَت التفـاوض            
  بشأن معاهدات األمم املتحدة اخلمس.

اجملموعـة الواسـعة مـن اآلليـات واملبـادرات غـري امللزمـة الـيت          وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ -٤٤
ا من أجل استكمال معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي،        جيري وضعه

مثــل مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة وجهــود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة     
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واللجنة الفرعية العلمية والتقنية، مل تسـفر عـن فوائـد عمليـة يف     

  دات الفضـــاء اخلـــارجي يف وضـــع معاهـــأيضـــاً ســـُب، بـــل ميكـــن أن تـــؤثر الوقـــت الـــراهن فح
  يف املستقبل.

أوجــه القصــور والثغــرات املوجــودة يف معاهــدات األمــم    عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ ُوأ - ٤٥
ــة بالفضــاء اخلــارجي، وخصوصــاً    ــة املتعلق ــة التســجيل،    املتحــدة احلالي ــة املســؤولية واتفاقي اتفاقي

  معـــدل االنضـــمام إىل معاهـــدات األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة  كانـــت مـــن بـــني أســـباب اخنفـــاض  
  بالفضاء اخلارجي.

املبــادئ العامـــة الـــواردة يف معاهــدة الفضـــاء اخلـــارجي    عــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّ وأُ -٤٦
ُجلَّ الدول اليت تضطلع بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي     إىل أنَّ ا، نظراًا دوليعرفي أصبحت قانوناً

ألحكامها؛ وعـالوة علـى ذلـك، لـيس هنـاك دليـل علـى         تعمل وفقاًقد صدقت على املعاهدة و
  اّتباع الدول اليت مل تنضم إىل املعاهدة ملمارسات خمالفة هلا.

وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تنظـر يف األعمـال الـيت تقـوم هبـا           -٤٧
ة االسـتغالل املضـطلع   السلطة الدولية لقاع البحار من أجل وضع مشروع إطـار لتنظـيم أنشـط   

هبا يف منطقة قاع البحار العميقة الدولية، وإعداد الشروط املالية هلذا االسـتغالل بغيـة النظـر يف    
الصالت احملتملة بني النظام التجاري املتعلق بقـاع البحـار العميقـة واملسـائل الناشـئة عـن املـادة        

  احلادية عشرة من اتفاق القمر.
ه يف حني تتحمَّل الدول املسؤولية عن أنشـطتها  أي مفاده أنعرب أحد الوفود عن روأ -٤٨

الوطنية يف الفضاء اخلارجي مبوجب املادة السادسـة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، فـإنَّ ذلـك        
ــة          ال ــدة أو مبوجــب اتفاقي ــك املعاه ــن تل ــادة الســابعة م ــة مســؤولة، مبوجــب امل ــين أنَّ الدول يع

سـم فضـائي متلكـه أو تشـغله منشـأة مسـجَّلة يف تلـك        املسؤولية، عـن األضـرار الـيت ُيلحقهـا ج    
الدولة، عندما تكون تلك املنشأة قد طلبت أن ُيطلََق اجلسُم من مكان يقع يف دولـة غـري دولـة    
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تسـجيل املنشــأة. واعتــرب ذلــك الوفــُد أنَّ املســؤولية يف تلـك احلــاالت ميكــن توزيعهــا علــى حنــو   
  لتسجيل والدولة اليت أطلقت اجلسم الفضائي.مناسب من خالل اتفاق ثنائي يربم بني دولة ا

مـن العناصـر    هـو  تسـجيل األجسـام الفضـائية    وأعرب أحد الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ   -٤٩
مبادئ التسجيل الـواردة يف   الرئيسية يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأنَّ

. واعتـرب ذلـك   سـليماً  قـت تطبيقـاً  بِّمعاهدة الفضاء اخلارجي ويف اتفاقية التسـجيل كافيـة، إذا طُ  
املــادتني السادســة والســابعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي تقضــيان بــأن تظــل   أنَّأيضــاً الوفــد 

ــة املطلقــة مســؤولة عــن مجيــع األجســام الفضــائية الــيت أطلقتــها. ونتيجــة لــذلك، وجتنُّ     ــاًالدول  ب
 الدول املطلقة.بني  ، ال ميكن نقل التسجيل إالَّ"أعالم اجملاملة"الستعمال 

 


