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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة السادسة واخلمسون
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

    
      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني  - جيم  
ا مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا           أحاطت اللجنة علمـ     -١

، الذي تضمن نتـائج مـداوالهتا بـشأن البنـود الـيت نظـرت               )A/AC.105/1045(الثانية واخلمسني   
  .٦٧/١١٣فيها اللجنة الفرعية وفقا لقرار اجلمعية العامة 

 لقيادتـه القـديرة خـالل    )نيجرييـا (ي  وأعربت اللجنة عن تقديرها لتاري تشارلز بريسيب       -٢
  .الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية

وأدىل بكلمات يف إطار هذا البنـد ممثلـو االحتـاد الروسـي، أملانيـا، إندونيـسيا، اجلزائـر،                     -٣
، كنـدا،   )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فرنـسا، فـن   الصني،  جنوب أفريقيا،    اجلمهورية التشيكية، 

وأدىل بكلمة أيـضا يف إطـار هـذا البنـد ممثـل شـيلي بالنيابـة                 . ، اليونان النمسا، الواليات املتحدة  
أدىل بكلمة يف إطار هـذا البنـد املراقـب عـن     كما . ي عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    

وخالل التبادل العـام لـآلراء أدلـت أيـضا     . ")اويونيدرال ("املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص   
  .كلمات تتعلق هبذا البنددول أعضاء أخرى ب
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احلالــة " اســتمعت اللجنــة إىل عــرض قدمــه ممثــل الــصني بعنــوان  ،ويف إطــار هــذا البنــد  -٤
  ".الراهنة للتعليم والبحوث يف جمال قانون الفضاء يف الصني

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ١  

اقشة اليت أجرهتـا اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة                 أحاطت اللجنة علما باملن     -٥
 علـى النحـو الـذي جـاء       معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا،            

  ).A/AC.105/1045 من الوثيقة ٥٠-٣٢الفقرات (يف تقرير اللجنة الفرعية 
وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة وأقـــرَّت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة    -٦

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد  
، والفقـرات  A/AC.105/1045 مـن الوثيقـة   ٣٤الفقـرة   ) (بلجيكـا (برئاسة جان فرانسوا مـاينس      

  ). بالوثيقة من املرفق األول١٥ و١٤ و١٠ و٩
أن مجعيــــة األطــــراف يف املنظمــــة األوروبيــــة لــــسواتل والحظــــت اللجنــــة بارتيــــاح   -٧

 أنَّ، إىل ٢٠١٣مـــايو / أيـــار١٦ و١٥ املعقـــود يف ٣٨االتــصاالت أشـــارت، يف اجتماعهـــا الـــ  
 أطـراف يف اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء                هـي  الدول األعضاء يف املنظمة   أغلبية  

يــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي ومعاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف م
ــذي         ــني التنفي ــت إىل األم ــسماوية األخــرى، وطلب ــر واألجــرام ال ــك القم ــا يف ذل اخلــارجي، مب
للمنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت أن يقدِّم، نيابة عن املنظمـة، ووفقـا للمـادة الـسابعة مـن                  

حلقـوق وااللتزامـات     علـى ا   موافقةاتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، إعالن         
  .املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

أنَّ مــن الــضروري مراجعــة معاهــدات األمــم  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب   -٨
املتحدة اخلمس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها بغيـة تفعيـل املبـادئ التوجيهيـة                  

اون الـدويل وجعـل تكنولوجيـا الفـضاء متاحـة           اليت حتكم األنشطة الفضائية للدول وتوثيـق التعـ        
ورأت تلك الوفود أنَّ عمليـة املراجعـة والتحـديث هـذه ينبغـي أالَّ تقـوِّض املبـادئ             . لكل الناس 

  .وتواِصل تطويَرهااألساسية اليت يقوم عليها النظام القانوين احلايل، بل أن تثريها 
م املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء أنَّ معاهــدات األمــعــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب   -٩

اخلارجي تـشكِّل هـيكالً قانونيـاً متينـاً بـالغ األمهيـة لـدعم التوسـع يف نطـاق األنـشطة الفـضائية                        
ورحَّبـت  . وتوثيق عـرى التعـاون الـدويل يف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                  



 

V.13-84263 3 
 

 A/AC.105/L.287/Add.1 

أملـها يف أن تنظـر الـدول        تلك الوفود بزيادة عدد الدول املنضمة إىل املعاهدات، وأعربت عـن            
  .اليت مل تصدِّق على تلك املعاهدات أو مل تنضّم إليها بعد يف أن تصبح أطرافاً فيها

أنَّ النظــام القــانوين الــذي حيكــم األنــشطة     عــن رأي مفــاده  بعــض الوفــود  وأعــرب   -١٠
يف املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن يكفل إسـهام حبـوث الفـضاء واألنـشطة الفـضائية                   

  .حتسني نوعية حياة البشر ورفاههم ويف حتقيق الرخاء لألجيال احلالية واملقبلة
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي وضع اتفاقيـة عامليـة شـاملة بـشأن الفـضاء اخلـارجي                     -١١

ــدويل للفــضاء        ــيح االرتقــاء بالنظــام القــانوين ال هبــدف إجيــاد حلــول للمــشاكل القائمــة، ممــا يت
  .حلة التالية من تطوُّرهاخلارجي إىل املر

أنَّ التزايد السريع يف األنـشطة الفـضائية وظهـور          عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -١٢
ــد     ــستلزمان مزي ــران ي ــدان الفــضاء أم ــدة يف مي ــة جدي ــآزر بــني   اًجهــات فاعل ــسيق والت  مــن التن

ا وتطبيقهـا،   اللجنتني الفرعيتني لتعميق فهـم معاهـدات األمـم املتحـدة القائمـة والتـرويج لقبوهلـ                
  .وتعزيز مسؤولية الدول عن أنشطتها الفضائية

وأُعـرب عـن رأي مفــاده أنَّ االتفـاق املـنظم ألنــشطة الـدول علـى ســطح القمـر واألجــرام          -١٣
ــارجي   ") اتفـــاق القمـــر("الـــسماوية األخـــرى  يـــنص بوضـــوح علـــى أنَّ استكـــشاف الفـــضاء اخلـ

ي املساواة والتعاون، يـصب يف مـصلحة مجيـع          واستخدامه يف األغراض السلمية، استنادا إىل مفهوم      
  . الدول، وأنَّ املناقشات بشأن اتفاق القمر ينبغي أالَّ ُتجرى من منظور املصاحل التجارية

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ القانون الدويل النـاظم لتنفيـذ األنـشطة الفـضائية ينبغـي أالَّ                    -١٤
وال ســّيما البلــدان الناميــة الراغبــة يف تنميــة يقيِّــد حــصول الــدول علــى التكنولوجيــا الفــضائية،  

  .قدراهتا على االضطالع بأنشطة فضائية خاصة هبا بطريقة مستدامة
    

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

ــة الف      -١٥ ــا اللجن ــيت أجرهت ــشة ال ــاً باملناق ــة علم ــق   أحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن رعي
ــة فيمــا يتعلــق       ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي باملعلومــات عــن أنــشطة املنظمــات احلكومي

 مـن الوثيقـة   ٥٩-٥١الفقرات ( يف تقرير اللجنة الفرعية  على النحو الذي جاء   بقانون الفضاء،   
A/AC.105/1054.(  

ات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات       والحظت اللجنة الدور اهلام الذي تنهض بـه املنظمـ           -١٦
غري احلكومية ومسامهتها يف العمل على النهوض بتطوير قانون الفضاء، وأقّرت توصـية اللجنـة               
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الفرعية بأن ُتدعى تلك املنظمات جمّدداً إىل تقدمي تقارير عن أنـشطتها املتعلقـة بقـانون الفـضاء                  
  .إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمسني

الحظت اللجنة مع التقدير أنَّ منظمة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ سـوف                  و  -١٧
 ٢٨ إىل ٢٦تستــــضيف منتــــدى قــــانون وسياســــات الفــــضاء الــــذي ســــيعقد يف بــــيجني مــــن 

  .٢٠١٣يونيه /حزيران
 مبادئ صوفيا التوجيهية بشأن إعـداد قـانون منـوذجي لتـشريعات             أنَّ اللجنة   والحظت  -١٨

 اعتمدها املؤمتر اخلامس والـسبعون لرابطـة القـانون الـدويل، الـذي عقـد يف               قدالفضاء الوطنية،   
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣٠
    

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده و  -٣  
د واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشي

     دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت،والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض
أحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية يف إطار بند جدول األعمـال                 -١٩

بشأن املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده وطبيعـة املـدار الثابـت بالنـسبة              
تخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد              لألرض واس 

علـى  والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل لالتـصاالت،                 
  ).A/AC.105/1045 من الوثيقة ٨٠-٦٠الفقرات (  يف تقرير اللجنة الفرعية النحو الذي جاء

وصيات اللجنة الفرعية وفريقها العامـل املعـين باملـسائل املتعلقـة بتعريـف              وأقّرت اللجنة ت    -٢٠
) الربازيـل (و  يالفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، الذي عاود االنعقاد برئاسة جوزيه مونسّريات فيل          

  ). بالوثيقة من املرفق الثاين٨، والفقرة A/AC.105/1045 من الوثيقة ٦٣ و٦٢الفقرتان (
أنــه كــان لزامــاً علــى اللجنــة الفرعيــة تكثيــف  عــن رأي مفــاده د بعــض الوفــووأعــرب   -٢١

 مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده، وذلـك يف ضـوء التقـدُّم العلمـي                 بشأنأعماهلا  
والتكنولــوجي واالســتغالل التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل    

  .ارجي عموماً استخدام الفضاء اخلالقانونية الناشئة وتزايد
ر تكنولوجيا الفـضاء وأنـشطة      ي وضع ترتيبات إقليمية وتطو    نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -٢٢

ترتيبــات الــسيادة  تقــدمي تعريــف واضــح مــن أجــل تــوفري أســاس تقــوم عليــه   انالفــضاء يقتــضي
رى م يف منتـديات أخـ  دُّ توافر حد أدىن من توافق اآلراء ميكنه تسهيل إحراز تق     نَّاإلقليمية، بل إ  

  .متعددة األطراف ذات صلة
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أنَّ عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب   -٢٣
ــانون اجلــو، وأنَّ مــن         ــانون الفــضاء أَم ق ــاق ق ــشأن انطب ــة ب ــة قانوني تعــيني حلــدوده حيــدث بلبل

ــضا        ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ء ال
  . بني الدولمنازعاتاخلارجي بغية احلدِّ من احتماالت نشوء 

أنَّ لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده أمهيـة      عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٢٤
وقـد أصـبحت    . فيما يتعلق مبسؤوليات الدول والكيانات األخرى املنخرطة يف األنشطة الفضائية         

  .إىل ما تشهده األنشطة الفضائية من تكثُّف وتنوُّعتلك املسألة ذات أمهية خاصة بالنظر 
أنَّ املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، الــذي هــو عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب   -٢٥

مــورد طبيعــي حمــدود ومــن الواضــح أنــه معــرَّض خلطــر التــشبُّع، جيــب أن ُيــستخدم اســتخداماً   
فهـذا  . عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة       رشيداً وينبغي أن يكون متاحاً جلميـع الـدول بـصرف النظـر              

ؤخـذ بعــني  تإىل املـدار بــشروط منـصفة، علــى أن   مـن شــأنه أن يتـيح للــدول إمكانيـة الوصــول    
االعتبار، على وجه اخلصوص، احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكـذلك املوقـع اجلغـرايف              

اعد األمـم املتحـدة وقراراهتـا       لبلدان معيَّنة، ومع مراعاة عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقو        
  .ذات الصلة

أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن               عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٢٦
الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيـضع للتملُّـك الـوطين بـدعوى الـسيادة، أو بواسـطة االسـتخدام أو                    

ــتخدام أ       ــيلة االس ــا وس ــا فيه ــيلة أخــرى، مب ــأيِّ وس ــتخدام، وأنَّ  االحــتالل، أو ب ــّرر االس و تك
يف ميـــدان استكـــشاف  ألنـــشطة الـــدول ة املنظمـــمعاهـــدة املبـــادئاســـتغالله خيـــضع ألحكـــام 

ــا يف ذلــك    ــسماوية األخــرى ومعاهــدات    واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مب  القمــر واألجــرام ال
  .االحتاد الدويل لالتصاالت

عـــن طرائـــق بديلـــة وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّ علـــى الـــدول األعـــضاء أن تبحـــث   -٢٧
  . الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض تكون أكثر عقالنيةً وتوازناً

ــود  وأعــرب   -٢٨ ــسبة   عــن رأي مفــاده  بعــض الوف ــدول للمــدار الثابــت بالن أنَّ اســتغالل ال
هو أمر غـري مقبـول، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، مـن            " باألسبقيةاألولوية  "لألرض على أساس    

ماً قانونيـاً يكفـل وصـول الـدول إىل املواقـع املداريـة علـى أسـاس عـادل، وفقـاً                      مثَّ، أن تضع نظا   
  . ملبدأي االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم جواز متلُّكه

أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسبة لـألرض        عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٢٩
 الفرعية ومواصلة تقـصِّيها بإنـشاء مـا يلـزم           يستلزم إبقاء هذه املسألة على جدول أعمال اللجنة       
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 حكومية دولية، حسب االقتضاء، ذات خربة تقنية وقانونية مـن           ظرةمن أفرقة عاملة وأفرقة ُمنا    
  .أجل تعزيز املساواة يف فرص الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض

    
  امه التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخد  -٤  

    يف األغراض السلمية
 أجرهتا اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف إطـار هـذا البنـد              باملناقشة اليت  اًأحاطت اللجنة علم    -٣٠

املتعلق بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض            
ــة  علــى النحــو الــذي جــاء يف الــسلمية،  ــة الفرعي  مــن الوثيقــة ٩٣-٨١ الفقــرات( تقريــر اللجن

A/AC.105/1045.(  
ت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بأن ُتقَدَّم جمموعة التوصيات املتعلقة بالتـشريعات            رَّوأق  -٣١

ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الـواردة يف املرفـق              
ر فيــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثالــث لتقريــر اللجنــة الفرعيــة، كمــشروع قــرار منفــصل لتنظــ

  .الثامنة والستني
والحظت اللجنة مع االرتياح أنَّ الدول ما زالت تضطلع جبهود ترمـي إىل وضـع أطـر       -٣٢

  .تنظيمية وطنية ذات صلة بالفضاء وفقا ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي
ومـات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة           واتفقت اللجنة على أنَّ التبـادل العـام للمعل          -٣٣

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يوفِّر للدول حملةً عامةً شـاملةً عـن          
احلالة الراهنـة للقـوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، ويـساعد الـدول علـى فهـم                  

  .زاء صوغ األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاءخمتلف النهوج املتَّبعة على الصعيد الوطين إ
    

نووية يف الفضاء اخلارجي استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة ال  - ٥  
     تنقيحهاوإمكان

ــق          -٣٤ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــا اللجن ــيت أجرهت ــشة ال ــاً باملناق ــة علم أحاطــت اللجن
 باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي وإمكانيـة           باستعراض املبادئ ذات الصلة   

 مــن الوثيقــة ١٠٦-٩٤الفقــرات ( يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة علــى النحــو الــذي جــاءتنقيحهــا، 
A/AC.105/1045.(  

ــ  -٣٥ ــد    رَّوأق ــشأن هــذا البن ــة ب ــة الفرعي ــة توصــية اللجن  مــن الوثيقــة  ١٠٦الفقــرة (ت اللجن
A/AC.105/1045.(  
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أنَّ من واجب الـدول وحـدها دون غريهـا، بـصرف            عن رأي مفاده    بعض الوفود    وأعرب  -٣٦
النظر عن مستوى تطوُّرها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن تـشارك يف األنـشطة               
التنظيميــة املرتبطــة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه املــسألة هتــّم   

ورأت تلــك الوفــود أيــضا أنَّ احلكومــات تتحمَّــل مــسؤولية دوليــة عمَّــا تقــوم بــه    . بــةالبــشرية قاط
املنظمات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على استخدام مصادر القـدرة النوويـة               

  .ايف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون نافعةً للبشرية، ال ضارَّةً هب
 الوفود على ضرورة إيالء مزيد مـن االهتمـام للمـسائل القانونيـة املرتبطـة                وشدَّد بعض   -٣٧

باستخدام املنصات الساتلية اجملّهزة مبصادر قدرة نووية يف املدارات األرضية، يف ضوء مـا يبلـغ                
  .تطام تعرض البشرية ألخطار جسيمةعنه من حاالت أعطال وار

 تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة           أنَّـه ينبغـي   عـن رأي مفـاده      بعض الوفود   وأعرب    -٣٨
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الــصكوك القانونيــة   
ــذها       ــا وتنفي ــرويج لقبوهل ــة يف الفــضاء اخلــارجي والت ــدرة النووي ــة باســتخدام مــصادر الق املتعلق

  .لنووية يف الفضاء اخلارجيووضع صكوك قانونية جديدة تتعلق باستخدام مصادر القدرة ا
ــود  وأعــرب   -٣٩ ــاده  بعــض الوف ــة   ضــرورة عــن رأي مف ــة القانوني ــة الفرعي أن جتــري اللجن

 اخلـارجي هبـدف وضـع       استعراضا للمبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء        
  .معايري ملزمة

ة القانونيــة  أن جتــري اللجنــة الفرعيــ  ضــرورةعــن رأي مفــاده  بعــض الوفــود  وأعــرب   -٤٠
وأن تعمـل   استعراضاً إلطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                   

 الترويج ملعايري ملزمة تكفل خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفضاء اخلارجي ملبـدأي احلفـاظ علـى                  على
  .احلياة وصون السلم

الدوليـة والوطنيـة بغيـة التقليـل        وأُعرب عن رأي مفاده ضرورة بذل مزيد مـن اجلهـود              -٤١
زة مبــصادر قــدرة نوويــة يف الفــضاء  ّهــاألدىن مــن خمــاطر اســتخدام منــصات ســاتلية جم  إىل احلــد

اخلارجي، ال سيما يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واملـدارات األرضـية املنخفـضة، ومعاجلـة                    
  .حلوادث وحاالت الطوارئاملشاكل القانونية املتعلقة بارتطام تلك األجسام، وغري ذلك من ا
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رات ذات الصلة بالربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات دراسة واستعراض التطوُّ  -٦  
    الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة

 اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق بدراسـة      أجرهتا اليت   ةأحاطت اللجنة علماً باملناقش     -٤٢
ــاملوجودات        ــة بـ ــسائل اخلاصـ ــق باملـ ــالربوتوكول املتعلـ ــصلة بـ ــّورات ذات الـ ــتعراض التطـ واسـ

 يف  علـى النحـو الـذي جـاء       الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعـدات املنقولـة،           
  ).A/AC.105/1045  من الوثيقة١١٤-١٠٧الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

  .ونوَّهت اللجنة مبا يبذله اليونيدروا من جهود للتبكري ببدء نفاذ الربوتوكول  -٤٣
، وقَّعت عليـه    ٢٠١٢مارس  / آذار ٩والحظت اللجنة أنه منذ اعتماد الربوتوكول، يف          -٤٤

تطلَّـب  كلٌّ من أملانيا وبوركينا فاسـو وزمبـابوي واململكـة العربيـة الـسعودية، وأنَّ بـدء نفـاذه ي                   
، كما يتطلَّـب إصـدار شـهادة مـن الـسلطة          حاالت تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام        عشر

  .املشرِفة تؤكِّد فيها أنَّ السجل الدويل للموجودات الفضائية جاهز للعمل بكامل طاقته
أنه ريثما يبدأ نفاذ الربوتوكول، تأسـست جلنـة حتـضريية معنيـة            اللجنة أيضاً   الحظت  و  -٤٥

ــشاء  ــدويل بإن ــسجل ال ــسلطة      ال ــة بوصــفها ال ــصالحيات كامل ــضائية تعمــل ب  للموجــودات الف
 تعمـل بتوجيـه مـن اجلمعيـة        وأنَّ تلـك اللجنـة التحـضريية      املشرِفة املؤقتة للسجل الدويل املقبـل،       

 عقـدت دورهتـا األوىل  لجنة التحضريية ال نَّويف هذا الصدد الحظت اللجنة أ  . العامة لليونيدروا 
، وأهنـا أنـشأت فـريقني عـاملني ُعهـد      ٢٠١٣مايو / أيار٧ و٦وا يف روما يومي  يف مقر اليونيدر  

 خــرآلاإىل أحــدمها بــصوغ الئحــة تنظيميــة لــسجل املوجــودات الفــضائية الــدويل املقبــل، وإىل   
  . أجل اختيار أمني للسجل املذكوربصوغ طلب تقدمي اقتراحات من

تــصاالت كــانوا قــد أبلغــوا اللجنــة   ممثلــي االحتــاد الــدويل لالنَّكمــا الحظــت اللجنــة أ  -٤٦
ملـؤمتر الدبلوماسـي بـشأن اعتمـاد      ا، على سبيل متابعـة       واصل  األمني العام لالحتاد   نَّحضريية أ الت

مشروع الربوتوكول الذي ُعقد يف برلني، إبداء اهتمامه بإمكانيـة قبـول االحتـاد لـدور الـسلطة                   
مبـشاركة ممثلـي االحتـاد يف عمـل         اد، وأنـه أذن     ئية هليئات إدارة االحت   املشرِفة، رهناً باملوافقة النها   

يف وافقـت أيـضاً،      اللجنـة التحـضريية      نَّويف هـذا الـصدد الحظـت اللجنـة أ         . اللجنة التحـضريية  
، علــى جــدول زمــين صــارم لألعمــال الــيت ُيــضطلع هبــا   ٢٠١٣مــايو /دورهتــا املنعقــدة يف أيــار 

نظيمية للـسجل يف موعـد أقـصاه أوائـل     مستقبالً وذلك بغية مناقشة نسخة هنائية من الالئحة الت  
 االحتاد الـدويل لالتـصاالت ومـؤمتر املفّوضـني          ناسب انعقاد جملس  يأي يف توقيت    ،  ٢٠١٤عام  

  .٢٠١٤التابع له يف عام 
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    اء القدرات يف جمال قانون القضاءبن  - ٧  
تعلـق ببنـاء     اللجنة الفرعية يف إطار البنـد امل       أجرهتاأحاطت اللجنة علماً باملناقشات اليت        -٤٧

الفقـرات  ( يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة    علـى النحـو الـذي جـاء    القدرات يف جمـال قـانون الفـضاء،      
  ).A/AC.105/1045 من الوثيقة ١٣٣-١١٥
الفقرتـان  (وأقرَّت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البند من جدول األعمال              -٤٨

  ).A/AC.105/1045 من الوثيقة ١٣٣ و١٣١
فقت اللجنـة علـى أنَّ للبحـوث والتـدريب والتثقيـف يف جمـال قـانون الفـضاء أمهيـة                  واتَّ  -٤٩

ــة إىل مواصــلة تطــوير األنــشطة الفــضائية       ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي فائقــة يف اجلهــود الوطني
  . وزيادة املعرفة باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه

آلراء بــشأن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل زيــادة  والحظــت اللجنــة أنَّ تبــادل ا  -٥٠
ــةبواملــساعي املاملعرفــة بقــانون الفــضاء،    مثــل عقــد حلقــات العمــل الــسنوية حــول قــانون   ذول

ء الفضاء، ووضع مناهج دراسـية بـشأن قـانون الفـضاء، كلـها أمـور تـؤّدي دورا حموريـا يف بنـا                      
  .القدرات يف جمال قانون الفضاء

ــانون        والحظــت ال  -٥١ ــشأن ق ــة ب ــم املتحــدة الثامن ــة عمــل األم ــدير أنَّ حلق ــع التق ــة م لجن
، قـد   "إسهام قانون الفضاء يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة       "الفضاء، حول املوضوع املعنون     
، واستــضافتها احلكومــة ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ إىل ٥ُعقــدت يف بــوينس آيــرس مــن 

 مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة             األرجنتينية، واشترك يف تنظيمها   
  .وكالة الفضاء األوروبيةلألنشطة الفضائية، بدعم من 

ــزم تنظــيم دورة يف جمــال       -٥٢ ــة أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يعت والحظــت اللجن
ا قانون الفضاء على هامش مؤمتر القيادات األفريقيـة اخلـامس بـشأن تـسخري علـوم وتكنولوجيـ                 

  .٢٠١٣الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، الذي سُيعقد يف غانا عام 
والحظــت اللجنــة أيــضا بارتيــاح أنَّ املنــهاج التعليمــي املتعلــق بقــانون الفــضاء ســوف     -٥٣

، وأنه سوف ميثِّل أداةً تعليميةً ديناميـةً ميكـن للمعلِّمـني          ٢٠١٣يوضع يف صيغته النهائية يف عام       
 جمموعـةَ ن املنـهاج    مُّبتـض اللجنـة   بـت   ورحَّ. هنية أن يـستخدموها بـسهولة     املمن شتَّى اخللفيات    

ــة  ــواد قرائي ــضاء        م ــب شــؤون الف ــشبكي ملكت ــع ال ــا يف املوق ــور عليه ــت ميكــن العث  عــرب اإلنترن
  . حتديثه كلَّما ظهرت مواد جديدة أو إضافيةمع احلرص علىاخلارجي، 
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قانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات ال  - ٨  
    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

 اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتبـادل         باملناقشة اليت أجرهتا  أحاطت اللجنة علماً      -٥٤
فيـف احلطـام الفـضائي، مـع        العام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتـصلة بتـدابري خت          

 يف تقريـر اللجنـة      على النحو الـذي جـاء     أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان،         
  ).A/AC.105/1045 من الوثيقة ١٦٠-١٣٤الفقرات (الفرعية القانونية 

وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام الفـضائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ               -٥٥
، املبادَئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي            ٦٢/٢١٧ر اجلمعية العامة، يف قرارها      إقرا

الــيت اعتمــدهتا جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية ميثّــل خطــوة رئيــسية يف  
 يفية ختفيف مـشكلة احلطـام الفـضائي؛       تزويد مجيع الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات حول ك        

  .  األعضاء على النظر يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املذكورة طواعيةجنةُ الدولَاللوشجَّعت 
ــادئ        -٥٦ ــذ املب ــدابري تلــزم بتنفي ــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول قــد اختــذت ت والحظــت اللجن

 ذات إدراج أحكــامالتوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــا بــشأن احلطــام الفــضائي مــن خــالل 
  .يةصلة يف تشريعاهتا الوطن

أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونيـة أن تـضع آليـات           عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٥٧
قانونية للتعامل مع مسألة احلطـام الفـضائي وعواقـب االصـطدام باحلطـام الفـضائي أو عودتـه إىل              

  . الغالف اجلوي
تعــاجل أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب   -٥٨

  . التداعيات والشواغل القانونية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي
أّنـه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة              عـن رأي مفـاده      بعـض الوفـود     وأعرب    -٥٩

الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل تعميق فهم الصكوك القانونيـة املتعلقـة                
  . والترويج لقبوهلا وتنفيذها ووضع صكوك قانونية جديدة يف هذا اجملالباحلطام الفضائي

ملبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام     اأنه ينبغي إعطـاء  عن رأي مفاده   بعض الوفود   وأعرب    -٦٠
  .  مما قد يساعد على تعزيز اإلطار التنظيمي على الصعيد العاملي مركزاً قانونياً أعلىالفضائي

 اعتماد الدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة لوثيقـة جتمـع             نَّفاده أ  رأي م  وأُعرب عن   -٦١
املمارسات والتشريعات الوطنية املتعلقة باملبادئ التوجيهية والـصكوك املعنيـة بتخفيـف احلطـام              

  .  تدابري وممارسات وطنية جديدةاستحداثالفضائي من شأنه أن ُيشجع 
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  ل استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جما  - ٩  
    يف األغراض السلمية

يف إطــار البنــد املتعلــق القانونيــة  اللجنــة الفرعيــة املناقــشة الــيت أجرهتــاالحظــت اللجنــة   -٦٢
ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي

 ٢٠١٣ اللجنــة الفرعيــة أجــرت يف عــام نَّية، وأية وفقــاً خلطــة عملــها اخلمــساألغــراض الــسلم
علـى النحـو    جمموعة آليـات التعـاون الـدويل القائمـة يف جمـال الفـضاء،            بشأنتبادالً للمعلومات   

  .)A/AC.105/1045 من الوثيقة ١٧٤-١٦١الفقرات ( يف تقرير اللجنة الفرعية الذي جاء
 مـن الوثيقــة  ١٧٤ و١٦٣ الفقـرتني  وأقـرَّت اللجنـة مقــررات اللجنـة الفرعيـة املبّينــة يف      -٦٣

A/AC.105/1045.  
 انتخــاب اللجنــة الفرعيــة سيتــسوكو أوكــي مــن اليابــان مــع التقــديروالحظــت اللجنــة   -٦٤

رئيسةً للفريق العامـل املعـين باسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء                     
  .٢٠١٤ عام اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي سينعقد يف

 البنـد اجلديـد مـن       يف إطـار هـذا     عمليـة تبـادل املعلومـات        نَّ أ بارتيـاح والحظت اللجنة     -٦٥
جــدول األعمــال بــشأن جمموعــة واســعة مــن آليــات التعــاون الدوليــة الــيت تــستخدمها الــدول     

 للدول األعـضاء أثنـاء      هي عملية هامة جداً    املبادئ واإلجراءات املشتركة     استبانةاألعضاء بغية   
ي نظرها يف اآلليات ذات الصلة لتيـسري التعـاون مـستقبالً يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارج                   

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
والحظت اللجنة أنَّ من شأن استعراض آليات التعاون املتعلقة باألنـشطة الفـضائية أن                -٦٦

ارجي واسـتخدامه يف    يسهم يف مواصلة تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـ               
، وهـي آخـر سـنة       ٢٠١٧ويف هـذا الـصدد الحظـت اللجنـة أيـضاً أنَّ سـنة               . األغراض السلمية 

ُينظــر أثناءهــا يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه، ستــصادف    
  .الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي

    
    ت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقَّ  - ١٠  

ــيت      -٦٧ ــشة ال ــا باملناق ــة علم ــاأحاطــت اللجن ــق    أجرهت ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي  اللجن
علـى النحـو    مبشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية،           

  ).A/AC.105/1045 الوثيقة من ١٩٤-١٧٧فقرات ال( يف تقرير اللجنة الفرعية الذي جاء
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 صـكوك األمـم     بـشأن تبـادل عـام للمعلومـات        " بنـد عنوانـه    واتفقت اللجنـة علـى إدراج       -٦٨
 فرنـسا وكنـدا   وتبنَّاه كلٌّ مـن  اليابان اقترحته،  "الفضاء اخلارجي ب املعنيةاملتحدة غري امللزمة قانوناً     

 A/AC.105/2013/CRP.6/Rev.3 يف ورقـة االجتمـاع       ووردوالنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة،     
  .أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف إطار جدول  ُينظر فيهباعتباره بنداً

 اهلدف من هذا البند من جدول األعمال هـو تيـسري تبـادل اآلراء              نَّوالحظت اللجنة أ    -٦٩
ارجي، مثــل اإلعالنــات بــشأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة بالفــضاء اخلــ   

، وتبـادل املعلومـات    املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي     واملبادئ والقرارات واملبادئ التوجيهية واألطـر     
وبـشأن  بشأن التدابري احملددة اليت تتخذها الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلـق هبـذه الـصكوك     

غــراض الــسلمية،  يف األ استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامهيف الــصكوك مــسامهة تلــك
 التوّصــل إىل فهــم مــشترك بــشأن الــسبل الكفيلــةبغــرض ، عنــد اللــزوم، إجــراء دراســة شــاملةو
تكـشاف الفـضاء    لتـصدي للتحـديات املعاصـرة املتعلقـة باس        ا مـن أجـل   ذه الـصكوك    هل الترويجب

  .اخلارجي واستخدامه
التركيـز  ل جـدول األعمـا   مـن   بنـد   هـذا ال  أنه ليس املقـصوُد مـن       والحظت اللجنة أيضا      -٧٠

ة  والتقنيـ  العلميـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة أو اللجنـة الفرعيـة            ما دامت   ،  بعينهاعلى أية صكوك    
  .ملسائل املتعلقة هبذه الصكوك التناوت

والحظت اللجنة كذلك أنَّ الدول األعضاء سُتشجَّع أوال علـى تقـدمي آرائهـا وتبـادل                   -٧١
،  سـتقوم   اللجنـة الفرعيـة القانونيـة      وأنَّعمـال،   خرباهتا بشأن أهـداف هـذا البنـد مـن جـدول األ            

بعد االنتهاء من تبادل اآلراء، بالنظر فيما إذا كـان يلـزم إنـشاء فريـق عامـل ملواصـلة العمـل يف                       
  .هذا اجملال

والحظــت اللجنــة أنَّ العــضوية يف الفريــق العامــل، يف حــال إنــشائه، ســتكون مفتوحــة   -٧٢
 يـستفيد مـن التقـدم       ه ينبغي للفريق أن   مني لدى اللجنة، وأنَّ   أمام الدول األعضاء واملراقبني الدائ    

احملرز يف إطار بنود أخرى ذات صلة من جدول األعمال ويف إطـار عمـل أفرقـة عاملـة أخـرى                     
تابعة للجنتني الفرعيتني، بغية تبادل اآلراء واملعلومـات حـسب االقتـضاء، وتفـادي االزدواجيـة                

  .يف العمل
 اللجنــة ومــداوالت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الثانيــة واســتناداً إىل مــداوالت  -٧٣

واخلمسني، اتفقت اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثالثة واخلمـسني، يف البنـود         
  :املواضيعية التالية
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  تظمةبنود من  
  .انتخاب الرئيس  -١  
  .عام لآلراءتبادل   -٢  
حلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          معلومات عن أنشطة املنظمـات ا       -٣  

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٤  
  : املسائل املتصلة مبا يلي  -٥  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
ه، مبـا يف ذلـك النظـر يف         طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدام          )ب(    

الــسبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  
  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف            -٦  
  .األغراض السلمية

  .  قانون الفضاءبناء القدرات يف جمال  -٧  
    

  بنود منفردة للمناقشة/مواضيع  
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -٨  

  . تنقيحهايةاخلارجي وإمكان
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف               -٩  

  .ية العلمية والتقنية يف احلسبانفرعاحلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة ال
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة             -١٠  

  .بالفضاء اخلارجي
    

   ُينظر فيه ضمن إطار خطط العملبند  
  
ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       -١١    ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

  .السلميةواستخدامه يف األغراض 
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 حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل املتعدِّدة الـسنوات،          ٢٠١٤العمل املقرَّر لعام    (    
الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـال دورهتـا احلاديـة واخلمـسني               

  ))A/AC.105/1003 من الوثيقة ١٧٩الفقرة (
    

  بنود جديدة  
  

فضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بـشأن        اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام ال       -١٢  
  .بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني

ــة          -٧٤ ــة الثالث ــة القانوني ــة الفرعي ــاء دورة اللجن ــد، أثن ــن جدي ــد م ــى أن ينعق ــة عل واتفقــت اللجن
ة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي         واخلمسني، الفريق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـد             

 وأن ينعقد ؛وتطبيقها، والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
ــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي      الفريــق العامــل املعــين باســتعراض اآلليــات الدولي

  . يف تلك الدورة عملهم منهحبيث يبدأ كلٌّواستخدامه يف األغراض السلمية، 
واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض اللجنة الفرعيـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،                  -٧٥

مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس     
  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

قت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون               واتف  -٧٦
  .الفضاء إىل تنظيم ندوة عن قانون الفضاء أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية

ميكـن أن يـساعد علـى     رأي مفاده أنَّ تنقيح جدول أعمال اللجنة الفرعية    وأُعرب عن   -٧٧
علـى  يماً وفعالية، وميكن أن يـشمل ختفـيض عـدد بنـود جـدول األعمـال                عملها أكثر تنظ   جعل

وميكـن تقـسيم دورات اللجنـة    .  مضمون مجيع البنـود القائمـة يف جـدول أعماهلـا       حنو يستوعب 
 خمتــارة جتريهــا أفرقــة اخلــرباء ملواضــيع ُيخــصص أســبوع ملناقــشات حبيــث ، جــزأينالفرعيــة إىل 

   .الثاين لتبادل اآلراء بني ممثلي احلكوماتخالل الدورة السابقة، وُيخصص األسبوع 


