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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 الدورة الرابعة واخلمسون
      ٢٠١١يونيه / حزيران١٠- ١فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين  
    والقراراتالتوصيات     

    سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية - ألف 
، واصلت اللجنة نظرها، على سـبيل       ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامة     من   ٣٤وفقا للفقرة     -١

 .األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــو االحتــاد الروســي     -٢ ــسيا وألقــى ممثّل ــا وإندوني ــل وإيطالي ــنوالربازي ــة(زويال  وف -مجهوري
وتكلّــم بـشأن هــذا   .ليونـان كلمــات يف إطـار البنـد   الواليـات املتحــدة واليابـان وا  و) البوليفاريـة 

البنــد أيــضاً أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ممثلــو دول أعــضاء أخــرى وممثــل كولومبيــا نيابــة عــن     
ي، وممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية نيابـة عـن جمموعـة                 جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب      

 .اد األورويب والصني وممثل هنغاريا نيابة عن االحت٧٧الـ

، قّدمـه ممثـل   "٢٠١١مؤشـر أمـن الفـضاء    " بعنـوان    إيـضاحي  واستمعت اللجنـة إىل عـرض       -٣
 .كندا
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هلا دورا أساسيا ينبغي أن تـضطلع بـه يف ضـمان احلفـاظ علـى       أنَّ  اللجنة على  واتفقت  -٤
الفــضاء اخلــارجي لألغــراض الــسلمية، وذلــك مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال يف اجملــاالت 

 .ة والتقنية والقانونيةالعلمي

واألقـاليمي والـدور    اإلقليمـي  التعاون تعزيز سبل اللجنة على أن تواصل حبث واتفقت  -٥
 العـاملي  القمـة  مـؤمتر  عـن  الـصادرة  التوصـيات  تنفيـذ  يف الفـضاء  تكنولوجيـا  تؤديـه  أن ميكـن  الـذي 

 )١(.املسألة هذه يف نظرها أثناء املستدامة، وذلك للتنمية

التعــاون والتنــسيق علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي يف  أنَّ نــة علــىوشــّددت اللج  -٦
جمــال األنــشطة الفــضائية ضــروريان لتعزيــز اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،  

 )٢(.ومساعدة الدول يف تطوير قدراهتا الفضائية، واإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

مـؤمتر القـارة األمريكيـة الـسادس املعـين بالفـضاء، الـذي               أنَّ   احبارتيـ  اللجنة   الحظتو  -٧
 .٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٩ إىل   ١٥استضافته حكومة املكسيك، قد ُعقد يف الفترة من         

واخُتتم املؤمتر باعتماد إعالن باتشوكا الـذي دعـا إىل مجلـة أمـور منـها إنـشاء فريـق استـشاري                     
ــن     ــألف م ــضاء يت ــشؤون الف ــضاء و  تقــين معــين ب ــي وكــاالت الف ــة  / ممثل أو الوكــاالت احلكومي

األعمـال   املـشورة يف سـياق     سدي يُـ  وينبغـي أن  املسؤولة عن شـؤون الفـضاء يف بلـدان القـارة،            
والحظت اللجنة مـع     .اليت تضطلع هبا مؤمترات القارة األمريكية املعنية بالفضاء وأماناهتا املؤقتة         

تقوم هبا حكومة إكوادور بصفتها أمانة مؤقتـة للمـؤمتر          التقدير األعمال التحضريية للمؤمتر اليت      
 .وفريق اخلرباء الدويل

 املــؤمتر الرابــع  ستستــضيفحكومــة كينيــا   أنَّ أيــضا مــع التقــدير والحظــت اللجنــة    -٨
املــستدامة عــن  للقيــادات األفريقيــة بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة

 يف  سيعقد يف مومباسـا يف كينيـا      ، الذي   "فضاء يف أفريقيا  تكوين رؤية مشتركة عن ال    "موضوع  
ونّوهـت اللجنـة يف هـذا الـصدد بالتعـاون بــني      . ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٨ إىل ٢٦الفتـرة مـن   

 . اخلارجي وحكومة كينيا يف األنشطة املزمع تنظيمها يف سياق املؤمتر الفضاء مكتب شؤون

رة الــسابعة عــشرة للملتقــى اإلقليمــي  الــدو أنَّ والحظــت اللجنــة كــذلك مــع االرتيــاح    -٩
 تشرين  ٢٦ إىل   ٢٣اليا من    يف ملبورن بأستر   ُعقدتلوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ قد        

دور تكنولوجيا الفضاء والـصناعات الفـضائية   "وكان موضوع الدورة هو  . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
───────────────── 

 ٤‐ أغسطس/ آب٢٦جنوب أفريقيا، جوهانسربغ، ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )1(  
  ).، والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

  .، املرفقA/56/326الوثيقة  )2(  
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ومـة اليابـان يف تنظـيم الـدورة      وحكةسـنغافور وسوف تشترك حكومة    ". يف التصدي لتغّير املناخ   
 . ٢٠١١ديسمرب / يف كانون األولةسنغافورالثامنة عشرة للملتقى وستستضيفها 

ائي آلســيا منظّمــة التعــاون الفــض االجتمــاع الرابــع جمللــس أنَّ والحظــت اللجنــة أيــضا  -١٠
أنَّ و ،٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ و٢٦يــومي  يف باتايــا بتايلنــد قــدواحملــيط اهلــادئ قــد عُ 

  .تركيا أصبحت أحدثَ دولة عضو يف منظّمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ

ــة      -١١ ــادئ التالي ــى املب ــود عل ــز يف إتاحــة ســبل    : وشــّدد بعــض الوف ــدم التميي ــساواة وع امل
الوصـول إىل الفـضاء اخلـارجي وبـشروط متكافئـة جلميـع الـدول، بـصرف النظـر عـن مـستوى            

واالقتصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر واألجـرام                 رها العلمي والتقين    تطوُّ
 وسـيلة أخـرى؛   السماوية األخرى، بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو وضع اليد أو بأيِّ    

وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي، وعـدم اسـتغالله إال ألغـراض حتـسني ظـروف العـيش وتعزيـز                 
قليمــي علــى تعزيــز األنــشطة الفــضائية علــى النحــو  الــسلم علــى كوكــب األرض؛ والتعــاون اإل

 .الذي أقّرته اجلمعية العامة و غريها من احملافل الدولية

من الضروري ضمان تعزيز األمـن يف الفـضاء    أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٢
 . وتنفيذهااخلارجي من خالل وضع تدابري الشفافية والثقة

 التعـاون الـدويل يف أنـشطة الفـضاء مـن أجـل       توثيـق ينبغي وذهب بعض الوفود إىل أنه    -١٣
 وحتسني األنشطة احلالية واملـستقبلية      ةتعزيز مجيع جوانب استخدام الفضاء يف األغراض السلمي       

 املـستدامة علـى الـصعيد       الرخاء االقتصادي واالجتماعي والتنمية   يف هذا اجملال بغية اإلسهام يف       
 .نامية البلدان اللصاحلالعاملي، وخصوصا 

، ثنائيــة ومتعــددة ملموســةإقامــة عالقــات  أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -١٤
األطـــراف، بـــني األطـــراف املعنيـــة علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي واألقـــاليمي، أمـــر بـــالغ األمهيـــة 
الستحداث تطبيقات من أجل استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، وصـيانة تلـك               

 .التطبيقات

 وعـي الـدول مبـا تنطـوي عليـه أنـشطة       تنـامي  اسـتمرار  يف ضوءارتأى بعض الوفود أنه  و  -١٥
الفضاء من إمكانات وما هلا من أمهية وتأثري، فينبغي تعزيز وتدعيم مجيـع احملافـل الـيت ُتعـاجل فيهـا                   

 . األنشطة على قدم املساواةتلك مجيع الدول يف مشاركةاملسائل املتصلة بالفضاء لضمان 

اخلـارجي إىل  الفـضاء  ب عـن رأي مفـاده أنـه إذا أريـد ضـمان وصـول منـافع أنـشطة                 عروأُ  -١٦
 التنميـة الـشاملة   أن حتظىمجيع الدول وتعظيم نتائج ابتكارات وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء فينبغي          
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 تتعلق ببيئة الفـضاء وإتاحـة     فيمااستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،     جمال  يف  باألولوية  للجميع  
 .ول إىل الفضاء اخلارجي جلميع الدول على قدم املساواة ومراعاة مصلحة اإلنسانيةسبل الوص

استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض   أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -١٧
بـني الـدول املرتـادة للفـضاء والـدول غـري       يـثري التنـافر    بطـابع تنافـسي   انال يتسمأمران  السلمية  

  .ينبغي أن يكون مسعى تعاونيا يعود بالنفع على اجملتمع الدويل قاطبةً ، بلاملرتادة للفضاء

ألغـراض الـسلمية    يف ا عرب عن رأي مفاده أنه ميكن احلفاظ على الفضاء اخلـارجي            وأُ  -١٨
من خالل التعاون يف جمال علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، واألنـشطة االستكـشافية، وكـذلك مـن                  

  .خالل وجود اإلنسان يف الفضاء

الفـضاء اخلـارجي    أنـشطة   احلفاظ علـى الفوائـد املتأتيـة مـن           أنَّ   عرب عن رأي مفاده   وأُ  -١٩
ــضاء          ــشطة الف ــذي حيكــم أن ــائم ال ــدويل الق ــانوين ال ــد باإلطــار الق ــدول أن تتقي ــن ال ــضي م يقت

  .تنفذ املبادئ التوجيهية اليت وضعت لتحسني السلوك يف الفضاء اخلارجيأن اخلارجي و

 الفـضاء اخلـارجي غـري كـاف         بـشأن النظام القانوين القائم     أنَّ   إىلوذهب بعض الوفود      -٢٠
مــن و أنَّ ملنــع وضــع األســلحة يف الفــضاء اخلــارجي ومعاجلــة املــسائل املتــصلة بالبيئــة الفــضائية   

يف األمهية مبكان زيادة تطوير القانون الدويل للفضاء مـن أجـل احلفـاظ علـى الفـضاء اخلـارجي              
 .ألغراض السلميةا

قواعد قانون الفضاء القائمة يكتنفها بعـض الغمـوض فيمـا            أنَّ    عن رأي مفاده   عربوأُ  -٢١
 من املادة الرابعـة مـن معاهـدة املبـادئ        األوىليتعلق بعدم عسكرة الفضاء اخلارجي، مثل الفقرة        

املنظّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر                    
 )٣(.األخرىواألجرام السماوية 

مـــن الـــضروري لـــضمان اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف  أنَّ وارتـــأى بعـــض الوفـــود  -٢٢
 .األغراض السلمية ومنع عسكرته وضَع صك قانوين دويل ملزم خاص

الـضروري أن تقـوم اللجنـة بتعزيـز تعاوهنـا وتنـسيقها             مـن    أنَّ   وذهب بعض الوفـود إىل      -٢٣
ظومـة األمـم املتحـدة، وذلـك مـن أجـل احلفـاظ علـى          مع األجهزة واآلليات األخـرى التابعـة ملن       

 .الطابع السلمي لألنشطة الفضائية ومنع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  



 

V.11-83493 5 
 

A/AC.105/L.281/Add.1 

من شأن االنتهاء من مشروع االتفاقيـة بـشأن منـع وضـع أسـلحة يف الفـضاء               أنَّ   ورئي  -٢٤
فـضاء اخلـارجي،   األجـسام املوجـودة يف ال   اخلارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد

 إىل مـؤمتر نـزع الـسالح، أن حيـول دون            ٢٠٠٨الذي قّدمته الـصني واالحتـاد الروسـي يف عـام            
  .سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي

اللجنـة إمنـا أنـشئت لتعزيـز التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام            أنَّ   عرب عن رأي مفاده   وأُ  -٢٥
أن تعــاجل مــسائل نـــزع الــسالح يف مــن األنــسب و أنَّ الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية

  .حمافل أخرى كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح

 اجلاريـة الـيت يـضطلع هبـا االحتـاد األورويب يف إطـار مدونـة                  األعمـالَ  والحظت اللجنـةُ    -٢٦
قـد حظيـت    حـة ملـشروع الـنص       الـصيغة املنقَّ  و أنَّ   قواعد سلوك يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي      

مـشروع مدونـة قواعـد       أنَّ   والحظـت . ٢٠١٠سـبتمرب   /بتأييد جملس االحتاد األورويب يف أيلول     
إزاء مــسألة   هنــج شــاملشتمل علــىيــ تــدابري تتعلــق بالــشفافية وتعزيــز الثقــة و  يتــضمَّنالــسلوك

إتاحـة حريـة الوصـول إىل       : السالمة واألمن يف جمال الفضاء اخلارجي يـسترشد باملبـادئ التاليـة           
يف املـدار  تها الفضاء للجميع لألغراض الـسلمية واحلفـاظ علـى أمـن األجـسام الفـضائية وسـالم        

 أنَّ والحظـت اللجنـة أيـضاً    .وإيالء االعتبار الواجب ملـصاحل الـدول املـشروعة يف جمـال الـدفاع     
شاورات جارية مع دول أخرى بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن نص يقبله أكـرب عـدد              امل

 .من الدولممكن 

ــة أنَّ  -٢٧ ــة العامــة قــد طلبــت إىل األمــني العــام، يف الفقــرة    والحظــت اللجن  مــن ٢ اجلمعي
، أن ينشئ، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل، فريقـا مـن اخلـرباء احلكـوميني     ٦٥/٦٨قرارها  

عـام  ليجري دراسة بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفـضاء اخلـارجي، تبـدأ يف                  
ــسياق،   .٢٠١٢ ــذا ال ــود  عــرب أويف ه ــاده بعــض الوف ــين    أنَّ عــن رأي مف ــل املع ــق العام الفري

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، ينبغـي               
 ق مع فريق اخلرباء احلكوميني ما يقـوم بـه مـن أنـشطة ذات صـلة بواليـة الفريـق العامـل                      أن ينسّ 

 .  بالتدابري الطوعية اهلادفة إىل ضمان سالمة األنشطة الفضائية واستدامتهاتعلقةامل

 يف البنـد املتعلـق بـسبل ووسـائل          األولويـة وأوصت اللجنة بأن يستمر النظر على سبيل          -٢٨
، يف مــسنياحلفـاظ علـى الفـضاء اخلــارجي يف األغـراض الـسلمية، خــالل دورهتـا اخلامـسة واخل       

  .٢٠١٢عام 
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    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا اخلمسني  - دال  
أحاطت اللجنة علمـا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا                   -٢٩

ــود الــيت     )A/AC.105/990(اخلمــسني  ــشأن البن ــائج املــداوالت الــيت أجرهتــا ب ، الــذي تــضمَّن نت
 .٦٥/٩٧ اجلمعية العامة نظرت فيها اللجنة الفرعية وفقاً لقرار

  علــى ) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألمحــد طالــب زاده    -٣٠
 .أبداه من قيادة مقتدرة خالل الدورة اخلمسني للجنة الفرعية ما

ــا ووأدىل بكلمــات يف إطــار البنــد ممثلــو    -٣١ ــا أملاني ــة التــشيكية وبلجيكــا إيطالي واجلمهوري
 .وكندا والنمسا والواليات املتحـدة واليابـان  ) البوليفارية-مجهورية(زويال  فنووفرنسا والصني 

 الالتينيــة أمريكــا دول  البنــد ممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــةا بــشأن هــذكمــا ألقــى كلمــةً

 . والصني٧٧نيابة عن جمموعة الـ) البوليفارية-مجهورية(زويال  فن، وممثل ي والكاريب
    

    م املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األم - ١ 
ــة يف إطــار بنــد جــدول       -٣٢ ــة الفرعي ــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن

أعماهلــا اخلــاص حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، 
  ).٤٣-٢٩، الفقرات A/AC.105/990(حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة  ترَّقـــوأ  -٣٣
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  

ول،  واملرفـق األ ٤٢ و٣١الفقرتـان   ،A/AC.105/990) (بلجيكـا (برئاسة جان فرانـسوا مـاينس      
 ).١٤ و١٠ و٧الفقرات 

ــت   -٣٤ ــة  وُعرضـ ــى اللجنـ ــات  علـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ  )A/AC.105/C.1/2011/CRP.12( ورقـ
 كـانون   ١الة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي حـىت              حلتتضّمن تصويبا   

 .)ST/SPACE/11/Rev.2/Add.4لوثيقة ا (٢٠١١يناير /الثاين

 تـشكّل الفضاء اخلارجي   بمعاهدات األمم املتحدة املتعلقة     أنَّ   وكان رأي بعض الوفود     -٣٥
هيكالً قانونياً متيناً بالغ األمهية يف تعزيز اتساع نطاق األنشطة الفـضائية وتقويـة عـرى التعـاون          

ــسلمية    ــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــادة   . ال ــود بزي ورحَّبــت تلــك الوف
ق علـى   ت، وأعربت عـن أملـها يف أن تنظـر الـدول الـيت مل تـصدّ                حاالت االنضمام إىل املعاهدا   

  .تلك املعاهدات أو مل تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً فيها
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هلا حتـدثها وتعـدِّ  أن اللجنة ينبغـي أن تراجـع املعاهـدات اخلمـس و       أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٣٦
يما املبادئ اليت تضمن استخدامه     هة ألنشطة الفضاء اخلارجي، وال س     بغرض توطيد املبادئ املوجِّ   

يف األغراض الـسلمية وتوثيـق التعـاون الـدويل وإتاحـة االنتفـاع مـن تكنولوجيـا الفـضاء للبـشرية                      
 .وتعزيز نظم املسؤولية اليت ختضع هلا اجلهات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمال الفضاء

 وإن كانـت هلـا أمهيـة      ،اخلمـس معاهـدات األمـم املتحـدة        أنَّ   وذهب بعـض الوفـود إىل       -٣٧
ــة   ،أساســية لتطــوير أنــشطة الفــضاء لألغــراض الــسلمية   ــة ملعاجلــة املــسائل القانوني  مل تعــد كافي

الناشئة عن التطور التكنولوجي وتوسـع أنـشطة الفـضاء وزيـادة مـشاركة القطـاع اخلـاص، ّممـا                   
 .يستدعي مزيدا من النقاش داخل اللجنة الفرعية

النقــاش حــول مــسائل مثــل نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية يف   أنَّورأى بعــض الوفــود  -٣٨
 .ة تلك املسائلالفضاء اخلارجي أمر مهم وينبغي أن يواصل الفريق العامل دراس

مــن املمكــن إجــراء مفاوضــات حــول صــك قــانوين شــامل    أنَّ وذهــب بعــض الوفــود إىل  -٣٩
 .قائم اخلاص باألنشطة الفضائيةلقانون الفضاء وإبرام ذلك الصك دون مساس باإلطار القانوين ال

التفاوض حول اتفاقية شاملة جديدة بشأن الفضاء اخلـارجي   أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده     -٤٠
ــه قــد يقــوّ   ض النظــام القــانون الــدويل القــائم الــذي حيكــم أنــشطة الفــضاء    لــن يكــون جمــديا وأن

  .معاهدة الفضاء اخلارجياخلارجي، وال سيما املبادئ الواردة يف املادتني األوىل والثانية من 
    

كومية فيما يتعلق معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل  - ٢  
    بقانون الفضاء

ــة يف إطــار       -٤١ ــة الفرعي ــشة الــيت دارت يف اللجن ــة علمــاً باملناق ــد اخلــاص  الأحاطــت اللجن بن
ت غـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقـانون      باملعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظما   

 ).٥٣-٤٤، الفقرات A/AC.105/990(الفضاء، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

ونّوهت اللجنة بالدور اهلام الـذي تنـهض بـه املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات                    -٤٢
 .غري احلكومية ومسامهتها يف املساعي الرامية إىل تطوير قانون الفضاء

ونّوهــت اللجنــة بالــدور الــذي تنــهض بــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف تــوفري منــابر   -٤٣
املنظمـات إىل النظـر يف      تلـك   لتعزيز اإلطـار القـانوين املنطبـق علـى األنـشطة الفـضائية، ودعـت                

  .معاهدات الفضاء اخلارجياالنضمام إىل اختاذ خطوات لتشجيع أعضائها على 
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 الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة املسائل املتصلة بتعريف  -٣  
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام 

   س بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مسا
ــة ع  -٤٤ ــة يف إطــار بنــد جــدول    أحاطــت اللجن ــة الفرعي لمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن

األعمــال املتعلــق باملــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار      
الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       

الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل               االستخدام الرشيد والعادل للمدار     
 ).٧٣-٥٤، الفقرات A/AC.105/990(لالتصاالت، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء         قــّرتوأ  -٤٥
) الربازيـل ( مونـسّريات فيلـهو      اخلارجي وتعـيني حـدوده، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة خوسـيه              

)A/AC.105/990 ١٣، واملرفق الثاين، الفقرة ٥٧، الفقرة.( 

عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو  أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٤٦
  .تعيني حلدوده يسبب عدم اليقني القانوين بشأن انطباق قانون الفضاء وقانون اجلو

ينبغـي، عنــدما تنظــر يف  القانونيــة اللجنـة الفرعيــة   أنَّ  مــؤداهوأبـدى بعــض الوفـود رأيــاً    -٤٧
املسائل املتصلة بتعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أن تراعـي التطـورات التكنولوجيـة                  

 . املوضوعذلكاللجنة الفرعية العلمية والتقنية ينبغي أن تنظر أيضاً يف و أنَّ األخرية واملقبلة،

ال وهـو مـورد طبيعـي حمـدود         -املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض           أنَّ ورأى بعض الوفود    -٤٨
 رشـيداً، وينبغـي أن يكـون متاحـاً          اًجيب أن يـستخدم اسـتخدام      -عأنه عرضة خلطر التشبّ   خيفى  

ومــن شــأن ذلــك أن يتــيح للــدول  .جلميــع الــدول، بــصرف النظــر عــن قــدراهتا التقنيــة الراهنــة 
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجـات البلـدان الناميـة          إمكانية االستفادة من املدار بشروط عادلة،       

ــدويل         ــات االحتــاد ال ــاة عملي ــع مراع ــة، وم ــدان معّين ــرايف لبل ــع اجلغ ومــصاحلها وكــذلك للموق
 .لالتصاالت ومعايري األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

اســتخدام الــدول للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض علــى     أنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده   -٤٩
 أن تـضع اللجنـة نظامـا قانونيـا          ّمغري مقبول وأنه ينبغـي مـن ثَـ        " األولوية باألسبقية " مبدأ   أساس

يضمن إتاحة سبل وصول الدول على أساس عادل إىل املواقع املداريـة، وفقـا ملبـادئ اسـتخدام                
  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم متلّكه
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ادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مص  - ٤  
    وإمكانية تنقيحها

ــة يف إطــار بنــد جــدول       -٥٠ ــة الفرعي ــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن أحاطــت اللجن
ــضاء          ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــتخدام م ــصلة باس ــادئ املت ــتعراض املب ــق باس ــال املتعل األعم

ــة تنقيحهــا، حــسبما وردت يف  )٤(اخلــارجي ــة  وإمكاني ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/990( تقري
  ).٨٩-٧٤الفقرات 

 ).٨٨، الفقرة A/AC.105/990(وأقّرت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   -٥١

 ةالتواصـل الوثيقـ  عالقـات  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على           -٥٢
الفرعيــة القانونيــة وســائر هيئــات منظومــة األمــم بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة 

املتحدة ذات الـصلة، هبـدف العمـل علـى وضـع معـايري دوليـة ملزمـة تتنـاول اسـتخدام مـصادر                        
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وىل مزيد مـن االهتمـام السـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف               ورأى بعض الوفود أن يُ      -٥٣
يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واملـدارات األرضـية املنخفـضة،               الفضاء اخلارجي، خـصوصا     

بالقـدرة  زوَّدة  من أجل معاجلة اجلوانب القانونية ملشكلة احتمال اصطدام األجسام الفـضائية املـ            
النووية أثناء وجودها يف املدار واحلوادث أو حـاالت الطـوارئ الـيت قـد تنـشأ عـن عـودة تلـك                       

جلوي لـألرض، وكـذلك تـأثري تلـك العـودة علـى سـطح األرض،        األجسام َعَرضا إىل الغالف ا    
لتلـك   وذهبت تلك الوفود إىل أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمـام           .وعلى حياة الناس وصحتهم   

املسائل من خالل استراتيجيات كافية وخطط طويلة األمد ولوائح تنظيمية، مبـا يف ذلـك إطـار        
 .ية يف الفضاء اخلارجيقدرة النوواألمان اخلاص بتطبيقات مصادر ال

من واجب الدول وحدها دون غريها، بصرف       أنَّ   وأعرب بعُض الوفود عن رأي مفاده       -٥٤
النظــر عــن مــستوى تطورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن ُتعــىن بــالتنظيم  

 املــسألة هتــم الرقــايب املقتــرن باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه  
وكان رأي تلك الوفود أيضا أنَّ احلكومات تتحّمل مسؤولية دولية عّما تقـوم بـه         . البشرية قاطبةً 

املؤسسات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام مصادر قدرة نووية             
ويف هـذا   . هبـا يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكـون مفيـدة للبـشرية، ال ضـاّرة       

الــصدد، دعــت تلــك الوفــود اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل إجــراء مراجعــة إلطــار األمــان اخلــاص  

───────────────── 
  .٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة  )4(  



 

10 V.11-83493 
 

A/AC.105/L.281/Add.1

 خـضوع بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي وإىل تـرويج معـايري ملزمـة تكفـل                   
 . نشاط ُينفذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السالمأيِّ

أعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة                      و  -٥٥
 وكالفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل التشجيع علـى زيـادة فهـم الـصك                

 إزاءد مـسؤولية الـدول       ووضـع صـكوك قانونيـة جديـدة حتـدّ          ا وتنفيـذه  ا وقبوهلـ  ة احلالي ةالقانوني
  .ر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصاد

    
دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة   - ٥  

    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
 إطــار البنــد اخلــاص أحاطــت اللجنــة علمــاً باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف   -٥٦

ــسائل اخلاصــة        ــق بامل ــشروع الربوتوكــول املتعل ــصلة مب بدراســة واســتعراض التطــورات ذات ال
ــة، حــسبما        ــّدات املنقول ــى املع ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ب

  ).١٠٣-٩٠، الفقرات A/AC.105/990(وردت يف تقرير اللجنة الفرعية 

) اليونيـدروا ( اخلـاص  القـانون  لتوحيـد  الـدويل  إدارة املعهـد  جملـس  أنَّ نـة والحظـت اللج   -٥٧
 يف رومــا قــد أذن بإحالــة ٢٠١١مــايو / أيــار١١ إىل ٩الــذي عقــد دورتــه التاســعة عــشرة مــن 

، وهـو مـؤمتر مـن املزمـع عقـده           املشروع األويل للربوتوكول إىل مؤمتر دبلوماسي لكـي يعتمـده         
  .٢٠١٢يف الربع األول من عام 

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٦  

أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء                  -٥٨
، A/AC.105/990(القدرات يف جمـال قـانون الفـضاء، حـسبما وردت يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة                 

  ).١٢٠-١٠٤الفقرات 

نـــة الفرعيـــة بـــشأن هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال ت اللجنـــة توصـــيات اللجرَّوأقـــ  -٥٩
)A/AC.105/990١١٩ و١١٧ تان، الفقر.( 

للبحــوث والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون الفــضاء أمهيــة   أنَّ  اللجنــة علــىواتَّفقــت  -٦٠
ــشطة الفــضائية       ــة إىل مواصــلة تطــوير األن ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي فائقــة يف اجلهــود الوطني

 .ذ األنشطة الفضائية ضمَنهفة باإلطار القانوين الذي تنفَّوزيادة املعر
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تبــادل اآلراء بــشأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل توســيع    أنَّ والحظــت اللجنــة  -٦١
نطاق إدراك قانون الفضاء، وجهودا مثل عقد حلقات عمل سنوية حول قـانون الفـضاء ووضـع                 

 .را حموريا يف بناء القدرات يف هذا اجملالمناهج دراسية بشأن قانون الفضاء، تؤدي دو

ــانون     أنَّ وذهــب بعــض الوفــود إىل   -٦٢ ــاء القــدرات يف جمــال ق ــز بن ــاك حاجــة إىل تعزي هن
ويف هــذا الــصدد،  .الفـضاء، وخــصوصا يف البلــدان الناميــة، وذلــك مــن خــالل التعــاون الــدويل 

ضاء اخلـارجي والـدول   هناك حاجة إىل زيادة الدعم الذي يقدمه مكتـب شـؤون الفـ      أنَّ   لوحظ
األعضاء لتعزيز التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وكذلك التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                 

  .من أجل تيسري تبادل املعارف يف جمال قانون الفضاء بني الدول

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إقامة روابط أكادميية وثيقة بني املؤسـسات                 -٦٣
ة يف البلـدان الناميـة، وبـرامج املـنح الدراسـية الطويلـة األجـل واجلامعـات ومراكـز البحـث                      األكادميي

 .التابعة لألمم املتحدة وغريها من املؤسسات الوطنية والدولية املعنية بقانون الفضاء
    

    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ٧  
للجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد اخلــاص  أحاطــت ا  -٦٤

باآلليــات الوطنيــة املتــصلة بتــدابري ختفيــف احلطــام الفــضائي، حــسبما وردت يف تقريــر اللجنــة    
 ).١٤٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/990(الفرعية 

 ).١٤٠، الفقرة A/AC.105/990(وأقّرت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بشأن هذا البند   -٦٥

وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام الفـضائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ                  -٦٦
، للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفـضائي الـيت          ٦٢/٢١٧إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها      

 تزويـد  وضعتها جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية ميثّـل خطـوة أساسـية يف                  
  .مجيع الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات بشأن كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي

مــسألة ختفيــف احلطــام الفــضائي ينبغــي أن  أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٦٧
تظل حتظى باألولوية، بغية املضي يف زيادة البحوث املتعلقة بتكنولوجيا رصد احلطـام الفـضائي      

والتكنولوجيات الرامية إىل محاية النظم الفضائية من احلطام الفـضائي          ة ذلك احلطام    ة بيئ ومنذج
 .وإىل احلد بدرجة كبرية من تكوين املزيد من احلطام الفضائي

ورأى بعض الوفود أنه ال ينبغي أن تؤدي جهود ختفيف احلطام الفضائي إىل وضـع معـايري      -٦٨
 .ا قد يعيق تعزيز بناء القدرات يف البلدان الناميةّممأو حدود مفرطة الصرامة لألنشطة الفضائية 
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إجــراء حبــوث تقنيــة هبــدف حتــسني    -٦٩
 تـها  مواكبضـمان اسـتمرار  املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة و          

ّد منــه، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة قــدرات كــشف احلطــام الفــضائي واحلــلللتكنولوجيــات اجلديــدة و
 .٦٢/٢١٧العامة 

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنـة الفرعيـة أن ُتـدرج يف جـدول أعماهلـا بنـدا بـشأن                       -٧٠
مراجعة اجلوانب القانونية للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة،                

 . تعرض على اجلمعية العامة العتمادهابغية حتويل تلك املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ

وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تستكشف إمكانية وضـع                -٧١
قواعد جديدة، تشمل قوانني مرنة، من أجل التغلّب على التحـديات املتـصلة بتخفيـف احلطـام                 

  .الفضائي الناشئة عن تكثيف وتنويع األنشطة الفضائية حاليا
    

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   - ٨  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

أحاطــت اللجنــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املعنــون     -٧٢
ــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء     اخلــارجي تبــادل عــام للمعلومــات عــن التــشريعات الوطني

ــة     ــة الفرعي ــر اللجن ، A/AC.105/990(واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، كمــا وردت يف تقري
 ).١٥٣-١٤٣الفقرات 

وأقــرَّت اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة    -٧٣
ــذي      ــسلمية، ال ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال عــاود ذات ال

، واملرفــق الثالــث، ١٤٥، الفقــرة A/AC.105/990) (النمــسا(االنعقــاد برئاســة إرمغــارد مــاربو  
 ).١٢-٧الفقرات 

اكتــساب مــن لــدول ا نــتمكّمناقــشات الفريــق العامــل  أنَّ والحظــت اللجنــة بارتيــاح  -٧٤
ــاد       ــة، وتب ــادل اخلــربات حــول املمارســات الوطني ــة القائمــة وتب ــة الوطني ل فهــم لألطــر التنظيمي

املعلومــات عــن األطــر القانونيــة الوطنيــة لفائــدة الــدول الــيت هــي بــصدد ســن تــشريعات تتعلــق  
  .بأنشطة الفضاء الوطنية
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     مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ٩  
ــة يف إطــار ب     -٧٥ ــة الفرعي ــة علمــا باملناقــشة الــيت دارت يف اللجن نــد جــدول أحاطــت اللجن

األعمــال املتعلــق مبــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة 
  ).١٧٥-١٥٤، الفقرات A/AC.105/990(القانونية، حسبما ترد يف تقرير اللجنة الفرعية 

 اللجنـة علـى   اتفقـت  على مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني،       وبناًء  -٧٦
  :يف دورهتا احلادية واخلمسني يف البنود املوضوعية التاليةالقانونية نظر اللجنة الفرعية أن ت

  
    البنود املنتظمة  

 .تبادل عام لآلراء -١ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٢ 

غري احلكومية فيما معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات       -٣ 
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٤ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبيعة املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف           )ب(  
الــسبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  

  . لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالثابت بالنسبة
    

    البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء  -٥ 

 .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق    -٦  ــة واسـ دراسـ
اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  باملــسائل 

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٧ 

 تبادل عـام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام                    -٨ 
 .الفضائي
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    البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط العمل  
ــصلة باستكــشاف       ت -٩  ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع ب

 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــة       :٢٠١٢   ــدَّم إىل اللجن ــر يق ــة لتقري ــصيغة النهائي ــق عامــل بوضــع ال ــام فري قي
 .الفرعية القانونية

    بنود جديدة  
رجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن        اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـا        -١٠ 

 .بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية واخلمسني

احلادية واخلمـسني،   أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية      واتفقت اللجنة على أن تعاود،        -٧٧
علقــة بالفــضاء اخلــارجي  الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعقــَد

 الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده،         بتعريـف وتطبيقها، والفريق العامل املعـين باملـسائل املتـصلة          
ــارجي       ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــصلة باستكـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ ــين بالتـ ــل املعـ ــق العامـ والفريـ

 .واستخدامه يف األغراض السلمية
رعيــة إىل أن تــستعرض، أثنــاء دورهتــا واتفقــت اللجنــة أيــضا علــى أن تــدعو اللجنــة الف  -٧٨

احلادية واخلمسني، مدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم                      
 .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

ملركـز األورويب   واتفقت اللجنة كذلك على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء وا             -٧٩
  .لقانون الفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية

  


