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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠- ١١فيينا، 

 مشروع التقرير    
   

      إضافة    
 الفصل الثاين  

   
     راتاالتوصيات والقر  

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني  - جيم 
دورهتـا الثالثــة  ر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن     اللجنـة علمـاً مـع التقـدير بتقريــ     أحاطـت  -١

)، الـذي َتضـمَّن نتـائج مــداوالهتا بشـأن البنـود الـيت نظـرت فيهــا        A/AC.105/1067واخلمسـني ( 
  .٦٨/٧٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

ملا أبداه من اقتـدار يف  أوفه شروغل (أملانيا) -وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد كاي  -٢
  قيادة اللجنة الفرعية أثناء دورهتا الثالثة واخلمسني.

والربازيـل واجلمهوريـة    وإيطاليـا  و االحتـاد الروسـي وأملانيـا   ممثِّلـ وتكلَّم يف إطار هذا البند   - ٣
وكنــدا البوليفاريــة) - مجهوريــةزويال ( وفــنالتشــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا والصــني 

شـيلي نيابـةً    ممثِّلوتكلَّم أيضاً يف إطار هذا البند ك والنمسا والواليات املتحدة واليابان. واملكسي



 

2V.14-04034 

 

A/AC.105/L.291/Add.2

ي. كمــا تكلَّـم بشــأن هــذا البنــد أثنــاء التبــادل العــام   عـن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب 
  ريقية.عن جمموعة الدول األف املغرب نيابةً ممثِّلو دول أعضاء أخرى، وكذلك ممثِّللآلراء 

ــد إىل عرضــني إيضــاحيني، عنوانامهــا: "سياســة         -٤ ــذا البن ــة يف إطــار ه واســتمعت اللجن
، الصني الفضائية: التشريعات والتعاون الدويل"، و"البحوث املتعلقة بقانون الفضـاء يف الصـني"  

  لصني.ن لممثِّالقدَّمهما 
    

  لية غري احلكومية معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدو  - ١  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باملعلومـات عـن          -٥
أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية فيما يتعلق بقـانون الفضـاء   

  ).A/AC.105/1067من الوثيقة  ٤٥-٣٣(انظر الفقرات 
ونوَّهــت اللجنــة بأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات       -٦

الدولية غري احلكومية ومبسـامهة تلـك املنظمـات يف مسـاعيها الراميـة إىل تشـجيع تطـوير قـانون         
الفضاء، وأقرَّت توصية اللجنة الفرعية بأن ُتـدعى تلـك املنظمـات جمـدَّداً إىل تقـدمي تقـارير عـن        

  أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واخلمسني.
ــة،       -٧ ــة الفرعي ــه اللجن ــة أنَّ املراقــب عــن اليونيــدروا قــام، وفقــاً ملــا قرَّرت والحظــت اللجن

بإطالع اللجنة الفرعيـة علـى التطـورات األخـرية بشـأن بروتوكـول اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة          
مــن  ٤٣ملنقولــة املتعلــق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية (انظــر الفقــرة  علــى املعــدات ا

  ).A/AC.105/1067الوثيقة 
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٢  
اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة معاهـدات         مبناقشات أحاطت اللجنة علماً  -٨

ورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة    حسـبما  املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها،  األمم
  ).٦٧-٤٦، الفقرات A/AC.105/1067الفرعية (

اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة   وأقـــرَّت  -٩
يقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطب

ــا) (  ــاينس (بلجيكـ ــوا مـ ــة جـــان فرانسـ ــرة A/AC.105/1067برئاسـ ، واملرفـــق األول، ٤٨، الفقـ
  ).١٦و ١٥و ١٠و ٩و ٧ الفقرات
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والحظت اللجنة بارتياح أنَّ املنظمة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت قـد أعلنـت قبوهلـا         -١٠
  ل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.باحلقوق وااللتزامات اليت تقضي هبا اتفاقية تسجي

ــود   -١١ ــرب بعـــض الوفـ ــاده   وأعـ ــن رأي مفـ ــعـ ــع أنَّـ ــة أن ُتراجـ ــي للجنـ ــدات  ه ينبغـ معاهـ
املبـادئ   ُتحدِّثها وُتعدِّهلا من أجـل تـدعيم  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وأن  املتحدة األمم
ل اســتخدامه يف األغــراض الفضــاء اخلــارجي، وخصوصــاً املبــادئ الــيت تكفــ   ألنشــطة هــةاملوجِّ

للبشـرية، وُتـدعِّم مسـؤولية    عـل تكنولوجيـا الفضـاء متاحـة     جتالتعـاون الـدويل و   السلمية وُتوطِّد
  .الدول يف األنشطة الفضائية اليت تنفذها اهليئات احلكومية وغري احلكومية

 أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب  -١٢
ــ بنيانــاًاخلــارجي تشــكِّل  ــ اقانوني  ولتوطيــداألنشــطة الفضــائية  تزايــدالغــة لــدعم ذا أمهيــة ب اًمتين

التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. ورحَّبـت تلـك الوفـود         
ق الدول إىل املعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظر الـدول الـيت مل تصـدِّ    بانضمام مزيد من

  يف أن تصبح أطرافاً فيها. إليها بعُد على تلك املعاهدات أو مل تنضم
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ عمــل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغــي أن يتمحــور حــول    -١٣

ــذه املقاصــد التاليــة:          ــى يف تنفي ــودة وأن ُتبتغ ــدات الفضــاء اخلــارجي املوج ــة معاه ــز فعالي تعزي
يـــق قبـــول وامتثـــال مجيـــع الـــدول ملعاهـــدات الفضـــاء اخلـــارجي؛   الســـعي اجلـــاد إىل حتق الً،أوَّ

تـدعيم تنفيـذ معاهـدات الفضـاء اخلـارجي؛ وثالثـاً، تعزيـز بنـاء قـدرات الـدول يف جمـال             وثانياً،
  قانون الفضاء.

أنَّه ينبغي وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة بشـأن الفضـاء اخلـارجي         رأي مفادهعن  وأُعرب  -١٤
بالنظـام القـانوين الـدويل اخلـاص      االنتقـال اكل القائمـة، ممـا يتـيح    د حلـول للمشـ  هتدف إىل إجيـا 

  لفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّره.با
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ النهج اهلادف إىل وضع اتفاقية عاملية شـاملة بشـأن الفضـاء      -١٥

حاليـا   الفضاء املوجـودة  املبادئ الواردة يف صكوك قانون اخلارجي سيكون منافياً للغرض، ألنَّ
مـن الـدول املرتـادة للفضـاء وغـري املرتـادة للفضـاء علـى اسـتخدام           قد أرست إطاراً شجَّع كالًّ

  الفضاء اخلارجي واستكشافه.
سريع يف األنشـطة الفضـائية وظهـور    التزايد ال عن رأي مفاده أنَّبعض الوفود  وأعرب  -١٦

الفرعيـة   والتضـافر بـني اللجنـة   زيـادة التنسـيق   ن يستلزما جهات فاعلة جديدة يف ميدان الفضاء
وتشـجيع  فهم معاهدات األمم املتحـدة القائمـة    القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية لتعزيز

  الفضائية. األنشطةمسؤولية الدول يف تنفيذ  ولتوطيدقبوهلا وتطبيقها، 
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 A/AC.105/C.2/2014/CRP.18وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ ورقــة غرفــة االجتماعــات   -١٧
، اليت أُتيحت للجنة الفرعية القانونية يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني، تتضـمَّن معلومـات      Corr.1و

  غري دقيقة وتوصيفاً ال أساس له من الصحة للسياسة الفضائية لدولة عضو أخرى.
    

  ابت املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الث  - ٣  
بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق 

  االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور 
    االحتاد الدويل لالتصاالت

علـق  جـدول األعمـال املت  بنـد  اللجنـة الفرعيـة يف إطـار     مبناقشـات  أحاطت اللجنة علماً  -١٨
ــدار الثابــت بالنســبة         ــة امل باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيع
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد   

حسـبما  والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الـدويل لالتصـاالت،   
  ).٨٥-٦٨، الفقرات A/AC.105/1067ياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (ورد ب
اللجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء          وأقــرَّت  -١٩

اخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونســّريات فيليــو (الربازيــل)  
)A/AC.105/1067 ، ١٥لثاين، الفقرة ، واملرفق ا٧١الفقرة.(  

أنَّ عــدم وجــود تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  وأعــرب  -٢٠
ــانون اجلــو، وأنَّ مــن         ــانون الفضــاء أَم ق ــاق ق ــة بشــأن انطب ــة قانوني تعــيني حلــدوده حيــدث بلبل
ــني الفضــاء اجلــوي والفضــاء          ــدول واحلــدود ب ــة بســيادة ال الضــروري توضــيح املســائل املتعلق

  نشوء منازعات بني الدول. من احتمال احلدِّي بغية اخلارج
رأي مفـــاده أنَّ تقيـــيم دور القـــانون العـــريف واإلمكانـــات الـــيت تتيحهـــا  وأُعـــرب عـــن  -٢١

"الصــكوك شــبه القانونيــة" ميكــن أن ُيجسَّــد يف مســائل معيَّنــة، مثــل القــانون املنطبــق علــى           
   حدوده.التحليقات دون املدارية وتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني

أنَّه ينبغي للفريق العامل املعين بتعريف الفضـاء   عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب  - ٢٢
اخلارجي وتعيني حدوده أن جيري مراجعة لتعبري "األنشـطة الفضـائية" هتـدف إىل بنـاء توافـق      

خلـارجي  تاً عن َمهمة تعريف الفضـاء ا ، مع صرف النظر مؤقَّليايف اآلراء، وإنْ كان توافقاً أوَّ
ل أحـد املواضـيع   وتعيني حدوده، من أجل التركيز على تعريف األنشطة الفضائية، الـذي ميثِّـ  

  مها قانون الفضاء.اليت ينظِّ
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وهـو مـورد    -أنَّ املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض     عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب  -٢٣
سـتخداماً رشـيداً وينبغـي    جيـب أن ُيسـتخدم ا   -طبيعي حمدود معرَّض، بال ريب، خلطر التشبُّع 

أن يكون متاحاً جلميع الـدول بصـرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة. فمـن شـأن ذلـك أن           
يتيح للدول إمكانية االستفادة من املـدار بشـروط عادلـة، علـى أن تؤخـذ بعـني االعتبـار، علـى         

لبلـدان معيَّنـة،   وجه اخلصوص، احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكـذلك املوقـع اجلغـرايف    
  ومع مراعاة عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.

أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن         عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب  -٢٤
م أو الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيضـع للتملُّـك الـوطين بـدعوى السـيادة، أو بواسـطة االسـتخدا       

ــرُّ        ــتخدام أو تك ــيلة االس ــا وس ــا فيه ــيلة أخــرى، مب ــأيِّ وس ــتخدام، وأنَّ االحــتالل، أو ب ر االس
املبـــادئ املنظمـــة ألنشـــطة الـــدول يف ميـــدان استكشـــاف  اســـتغالله خيضـــع ألحكـــام معاهـــدة

ولدسـتور االحتـاد    مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى،  الفضاء اخلارجي، واستخدام
  تصاالت واتفاقيته ولوائحه الراديوية.الدويل لال

أنَّ علـــى الـــدول األعضـــاء أن تبحـــث عـــن طرائـــق بديلـــة   وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده  -٢٥
  .أكثر رشاداً وتوازناًالستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض تكون 

ــود  وأعــرب  -٢٦ ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة    عــن رأي مفــاده  بعــض الوف أنَّ اســتغالل ال
 ســاس "األولويــة باألســبقية" هــو أمــر غــري مقبــول، وأنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة، لــألرض علــى أ

، وفقـاً  املواقـع املداريـة   اسـتخدام  تكافؤاً يف إمكانيـة يكفل للدول  مثَّ، أن تضع نظاماً قانونيا من
  االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم متلُّكه.   ملبدأْي

    
  تكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه التشريعات الوطنية ذات الصلة باس  - ٤  

    يف األغراض السلمية
اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق   مبناقشـــاتأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً   -٢٧

بالتشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشـــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       
  ).٩٩-٨٦، الفقرات A/AC.105/1067ورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (حسبما السلمية، 

ــة العامــة قرارهــا     -٢٨ ــة باعتمــاد اجلمعي بشــأن التوصــيات املتعلقــة   ٦٨/٧٤ورحَّبــت اللجن
  بالتشريعات ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.

ظيميـة  جهود ترمـي إىل وضـع أطـر تن   ُتواصل بذل والحظت اللجنة بارتياح أنَّ الدول   -٢٩
  ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي. وفقاً ،بالفضاء خاصةوطنية 
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ت اللجنة علـى أنَّ التبـادل العـام للمعلومـات عـن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة         اتَّفقو  -٣٠
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يوفِّر للدول حملة عامـة شـاملة عـن    

بالفضــاء، ويســاعد الــدول علــى فهــم  اخلاصــةالراهنــة للقــوانني واللــوائح التنظيميــة الوطنيــة  احلالــة
  بالفضاء. اخلاصةصوغ األطر التنظيمية الوطنية  بشأناملتَّبعة على الصعيد الوطين  النهوجخمتلف 

    
    بناء القدرات يف جمال قانون القضاء  - ٥  

عيـة يف إطـار البنـد املتعلـق ببنـاء القـدرات       ناقشـات اللجنـة الفر  أحاطت اللجنـة علمـاً مب    -٣١
، A/AC.105/1067ورد بياهنـــا يف تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة ( حســـبما جمـــال قـــانون الفضـــاء،  يف

  ).١٢٠-١٠٠  الفقرات
اللجنـــة توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة بشـــأن هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال  وأقـــرَّت  -٣٢

)A/AC.105/1067 ،١٢٠و ١١٩و ١١٠ الفقرات.(  
والتـدريب والتثقيـف يف جمـال قـانون      علـى أنَّ ألنشـطة بنـاء القـدرات    اللجنـة   تفقاتَّو  -٣٣

يف اجلهود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل مواصـلة تطـوير األنشـطة         فائقةً الفضاء أمهيةً
  الفضائية وزيادة املعرفة باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه.  

تبادل اآلراء بشأن اجلهـود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل زيـادة      للجنة أنَّ والحظت ال  - ٣٤
املعرفة بقانون الفضاء، وبشأن أنشطة مثل سلسلة حلقات عمل األمـم املتحـدة حـول قـانون     

يف بنـاء القـدرات يف    حيويـا املنـهاج التعليمـي اخلـاص بقـانون الفضـاء، دوراً      وإعـداد   الفضاء
  جمال قانون الفضاء.

ــة أنَّ   - ٣٥ ــا     والحظــت اللجن ــوم وتكنولوجي ــة بشــأن تســخري عل ــادات األفريقي مــؤمتر القي
كــانون األول/ديســمرب  ٥إىل  ٣الفضــاء ألغــراض التنميــة املســتدامة قــد ُعقــد يف أكــرا مــن    

، واشتمل على جلسة حـول قـانون الفضـاء ركَّـزت علـى بنـاء القـدرات، واجلوانـب         ٢٠١٣
مـات الـدول مبقتضـى املعاهـدات الدوليـة املتعلقـة بالفضـاء        القانونية للحطـام الفضـائي، والتزا  

اخلــارجي، والتشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف  
  األغراض السلمية من منظور أفريقي.

، شــؤون الفضــاء اخلــارجي يعكــف حاليــا مكتــب التقــدير أنَّ  بعــنيوالحظــت اللجنــة   -٣٦
ني وإدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا        بالتعاون مع حكومـة الصـ  

الـيت  قـانون الفضـاء،    التاسـعة حـول  لقـة عمـل األمـم املتحـدة     ، على التحضـري حل ئواحمليط اهلاد
  ,٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١إىل  ١٧من عقد يف بيجني سُت
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ميثِّـل   ، الـذي قـانون الفضـاء  ب اخلـاص املنـهاج التعليمـي    إجنـاز والحظت اللجنة بارتياح   -٣٧
  ات املهنية أن يستخدموها بسهولة.ميكن للمعلِّمني من شتَّى اخللفي ديناميةً تعليميةً أداةً
ورحَّبت اللجنة أيضاً مبجموعة املواد القرائية عرب اإلنترنت، اليت ميكن االطـالع عليهـا     -٣٨

مـا ظهـرت مـواد    حتديثها كلَّيف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، واليت سيجرى 
  جديدة أو إضافية.

عـن معهـد قـانون اجلـو      والحظت اللجنة بعني التقدير العرض الذي قدَّمتـه كنـدا نيابـةً     -٣٩
املنـهاج التعليمـي يف املراكـز    فيل، لإلسهام يف اسـتحداث وتـدريس   والفضاء، التابع جلامعة ماك

ة إىل األمـم املتحـدة، دون حتميـل مكتـب     اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـب   
  شؤون الفضاء اخلارجي أي تكاليف.

    
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٦  

    وإمكانية تنقيحها
ــاً     -٤٠ ــة علم ــق باســتعراض      مبناقشــاتأحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي اللجن

لصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا،       املبادئ ذات ا
  ).١٣٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/1067ورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (حسبما 

، سـواها أنَّ مـن واجـب الـدول وحـدها دون     عـن رأي مفـاده   بعض الوفـود   وأعرب  - ٤١
ــا االجتمـــاعي أ   ــتقين،  بصـــرف النظـــر عـــن مســـتوى تطوُّرهـ و االقتصـــادي أو العلمـــي أو الـ

تشــارك يف األنشــطة التنظيميــة املرتبطــة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء          أن
أنَّ احلكومــات  البشــرية قاطبــة. ورأت تلــك الوفــود أيضــاً  اخلــارجي، وأنَّ هــذه املســألة هتــمُّ 

حلكوميـة مـن أنشـطة وطنيـة     تتحمَّل مسؤولية دولية عمَّا تقوم به املنظمات احلكوميـة وغـري ا  
تنطوي على استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه األنشـطة جيـب     

  هبا. ةًأن تكون نافعةً للبشرية، ال ضارَّ
إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات      إىل مراجعـة بعض الوفود اللجنة الفرعيـة القانونيـة    ودعا  - ٤٢

العتمـاد معـايري ملزمـة تكفـل خضـوع      اخلارجي، وإىل التـرويج   لقدرة النووية يف الفضاءمصادر ا
  احلفاظ على احلياة وصون السلم. أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفضاء اخلارجي ملبدأْي

التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة الفرعيـة      عـزَّز  أن ُي عن رأي مفـاده  بعض الوفود وأعرب  -٤٣
جــل تعميــق فهــم الصــكوك القانونيــة املتعلقــة  العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أ 
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ووضـع صـكوك    ،وتنفيذها َتقَبُّلهاباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وزيادة 
  هبذا الشأن.قانونية جديدة 

    
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام   - ٧  

    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق بالتبــادل العــام  مبناقشــاتأحاطــت اللجنــة علمــاً   -٤٤

ليات القانونية املتصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع أخـذ        للمعلومات واآلراء بشأن اآل
ورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة     حسـبما  عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف احلسـبان،   

  ).١٥٦-١٣٣، الفقرات A/AC.105/1067القانونية (
، A/AC.105/1067يرهـا ( وأقرَّت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة بصـيغتها الـواردة يف تقر     -٤٥

  ).١٥٦-١٥٤الفقرات 
احلطـام الفضـائي، والحظـت بارتيـاح أنَّ      مقـدار وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تزايـد    -٤٦

، املبادَئ التوجيهية للتخفيف مـن احلطـام الفضـائي،    ٦٢/٢١٧إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها 
يف  رئيسـيةً  ل خطـوةً ميثِّـ  )١(ض السـلمية، اليت اعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـرا 

تزويـد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفضـاء بإرشـادات حـول كيفيـة ختفيـف مشـكلة احلطـام             سبيل 
  .الفضائي؛ وشجَّعت اللجنةُ الدولَ األعضاء على النظر يف تنفيذ املبادئ التوجيهية طواعيةً

املبــادئ  إلنفــاذ تطبيــقري والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول قــد اختــذت تــداب   -٤٧
ا بشــأن احلطــام الفضــائي مــن خــالل تضــمني تشــريعاهتا   التوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــ 

  .هبذا الشأن الوطنية أحكاماً
 ريوكان معروضاً على اللجنة ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على خالصة وافيـة للمعـاي    -٤٨

يـف احلطـام الفضـائي، قدَّمتـها أملانيـا واجلمهوريـة       اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية لتخف
  ).A/AC.105/2014/CRP.13التشيكية وكندا (

ــا واجلمهوريــة التشــيكية وكنــدا إلعــدادها تلــك       -٤٩ وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألملاني
اخلالصــة الوافيــة، وطلبــت إىل األمانــة أن حتــتفظ باخلالصــة يف صــفحة خمصَّصــة هلــا يف املوقــع    

  تب شؤون الفضاء اخلارجي.الشبكي ملك

───────────────── 

 ، املرفق.)A/62/20( ٢٠امللحق رقم الثانية والستون، لجمعية العامة، الدورة الوثائق الرمسية ل  )١(  
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ت اللجنة على أن ُتدعى الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدوليـة  اتَّفقو  -٥٠
تشـريعات أو معـايري    اليت تتمتع بصـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي معلومـات عـن أيِّ        

الشـأن، باسـتخدام   ُتعتمد بشأن ختفيف احلطـام الفضـائي أو حتـديث املعلومـات املوجـودة هبـذا       
ت اللجنة أيضاً علـى أن ُتـدعى مجيـع الـدول األخـرى      اتَّفقالنموذج املخصص لذلك الغرض. و

األعضاء يف األمم املتحدة إىل اإلسهام يف تلك اخلالصة الوافية، مع تشـجيع الـدول الـيت لـديها     
كـون اخلالصـة   لوائح تنظيمية أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها. وينبغـي أن ت 

  ,٢٠١٥للجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، عام  الوافية متاحةً
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن الضـروري تـدعيم التفاعـل بـني اللجنـة             -٥١
الفرعية القانونيـة بغيـة جعـل التطـوير التـدرجيي لقـانون الفضـاء         لفرعية العلمية والتقنية واللجنةا
نتــائج عمــل األفرقــة  وأنَّتزامنــاً مــع خطــوات التقــدُّم الكــربى يف علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، م

ة العاملة التابعة للجنة الفرعية، وال سيما املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادر      
يمـا  علـى اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إلجـراء حتليـل قـانوين ف        عن اللجنة، ينبغـي أنْ تعـرض رمسيـا   

  خيص امتثاهلا للمبادئ املتعلقة بالفضاء اخلارجي.
ُتنشــئ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة آليــات قانونيــة  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنْ  - ٥٢

  ملعاجلة مسألة احلطام الفضائي وعواقب االصطدام باحلطام الفضائي أو عودته إىل الغالف اجلوي.
أنَّ املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٣

الصادرة عن اللجنة ينبغي أن َتحظى مبكانة قانونيـة أعلـى، ممـا قـد يسـاعد علـى تـدعيم اإلطـار         
  التنظيمي على الصعيد العاملي.

املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن       وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٥٤
ا آليـات ُمهمـة للتعـاون الـدويل يف سـبيل التعامـل مـع الفـرص والتحـدِّيات          اللجنة قد أثبتت أهنـ 

  الكربى يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
ملراقبة احلطـام   احترازيةً تعتمد الدول املرتادة للفضاء تدابَري وأُعرب عن رأي مفاده أنْ  -٥٥

ى إجـراء تقيـيم مناسـب التوقيـت     م معلومات موثوقة لكي يتسـنَّ الفضائي ومنع َتَولُّده، وأن ُتقدِّ
  للمخاطر الناشئة عن عودة احلطام الفضائي إىل الغالف اجلوي.

لقــة بإزالــة تنظــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف املســائل املتع ي مفــاده أنْأوأُعــرب عــن ر  -٥٦
  ختفيفه. ومواصلة تطوير املعايري الرامية على احلطام الفضائي فعليا
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  تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً   - ٨  
    املعنية بالفضاء اخلارجي

تبــادل العــام الأحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق ب     - ٥٧
اء اخلـارجي، حسـبما   للمعلومات بشأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بالفضـ        

  ).١٩٧- ١٩٢و ١٧٤- ١٥٧، الفقرات A/AC.105/1067ورد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (
، A/AC.105/1067وأقرَّت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة بصـيغتها الـواردة يف تقريرهـا (      -٥٨

  ).١٩٧-١٦٩الفقرات 
ــدابري ل        -٥٩ ــد اختــذت ت ــدول ق ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــذ اإلرشــادات  والحظــت اللجن تنفي

، مـن خـالل تضـمني تشـريعاهتا الوطنيـة أحكامـاً       ادئ واملعايري املعترف هبـا دوليـا  التوجيهية واملب
  هبذا الشأن، وبذلك أصبحت املعايري الدولية غري املُلزمة جزءاً من صميم تشريعاهتا الوطنية.

ودة غـري امللزمـة   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ صكوك األمـم املتحـدة املوجـ     -٦٠
ــاً واملتعلقــة باألنشــطة الفضــائية قــد أدَّت دوراً ُمهمــا يف تكميــل ودعــم معاهــدات األمــم      قانون

ي دوراً ذا شــأن كــأداة فعَّالـة ملعاجلــة املســائل  املتحـدة املعلقــة بالفضـاء اخلــارجي وال تــزال تـؤدِّ   
  آمن ومستدام.املستجدة وُتوفِّر أساساً لضمان استخدام الفضاء اخلارجي على حنو 

عرب عن رأي مفـاده أنَّ مـا وضـعته اللجنـة مـن مبـادئ وإرشـادات توجيهيـة تقنيـة          وأُ  -٦١
ــة       ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اللجن ــادئ التوجيهي ــاً، مثــل املب غــري ملزمــة قانون

ُبعــد مــن الفضــاء اخلــارجي، قــد أثبتــت كوهنــا آليــات   مــنواملبــادئ املتعلقــة باستشــعار األرض 
ة للتعاون الـدويل يف سـبيل التعامـل مـع الفـرص والتحـدِّيات الكـربى يف جمـال استكشـاف          مهمَّ

  الفضاء واستخدامه يف األغراض السلمية.
الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ املناقشـة يف إطـار هـذا البنـد ينبغـي أن ُتركِّـز           أحـد وأعرب   -٦٢

ه قانونيــة" بشــأن الفضــاء،  علــى تبــادل الــدول معلوماهتــا وجتارهبــا املتعلقــة بوضــع قواعــد "شــب   
تتفــادى إحــداث تــأثري ســليب يف عــزم البلــدان علــى إبــرام وتنفيــذ قواعــد مــن هــذا القبيــل.   وأن

ورأى ذلك الوفـد أيضـاً أنَّ صـوغ وتنفيـذ صـكوك غـري ملزمـة قانونـاً بشـأن الفضـاء اخلـارجي            
بشـأن   املوجودة حاليـا ادئها وإعالناهتا ينبغي أن جيريا باالستناد إىل معاهدات األمم املتحدة ومب

الفضــاء اخلــارجي، وأن يأخــذا بعــني االعتبــار الكامــل احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها،    
يتجــاوزا قــدرة البلــدان احلاليــة علــى اســتحداث تكنولوجيــات فضــائية أو مســتوى إدارهتــا  وأالَّ

  ذها.بات يصعب تنفيلألنشطة الفضائية، وأالَّ يستهدفا استحداث معايري أو متطلّ
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علـى أداء دور   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ الصكوك غري امللزمـة قانونـاً سـتكون قـادرةً      -٦٣
ــك         ــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي، وأنَّ تل ــة دولي ــار إىل صــكوك قانوني ــم، إذ ســتعوض االفتق مه
الصكوك غري امللزمة قانوناً ينبغـي أن ُتعتمـد علـى أسـاس توافـق اآلراء بـني الـدول األعضـاء يف         

  ري على البلدان املرتادة للفضاء وغري املرتادة للفضاء.ْسلكي َت اللجنة
    

  استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٩  
    يف األغراض السلمية

أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق    -٦٤
ــا  ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     باســتعراض اآللي ــة للتع ت الدولي

اخلمسـية، حسـبما ورد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        عملـها األغراض السـلمية، وفقـاً خلطـة    
)A/AC.105/1067 ١٨٧-١٧٥، الفقرات.(  

راض وأقـرَّت اللجنـة قـرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتع            -٦٥
اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         
السلمية، الذي أنشأته اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني برئاسـة سيتسـوكو أَوكـي (اليابـان)         

)A/AC.105/1067 ١٠و ٩، الفقرتان الثالث ، واملرفق١٧٧، الفقرة.(  
ــة أنَّ مــن شــأن    -٦٦ ــات التعــاون   والحظــت اللجن ة أن األنشــطة الفضــائي يف اســتعراض آلي

الدول علـى فهـم خمتلـف هنـوج التعـاون يف األنشـطة الفضـائية، وأن يسـهم يف         ُيواصل مساعدة 
التعـاون الـدويل يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض          زيادة تـدعيم 

، وهي آخـر سـنة ُينظـر أثناءهـا يف     ٢٠١٧اللجنة يف هذا الصدد أنَّ سنة  واستذكرتالسلمية. 
هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه، ستصــادف الــذكرى الســنوية 

  .اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي
، والـيت تشـمل   اآلليـات املسـتخدمة يف التعـاون الفضـائي    ع تنـوُّ باتساع وونوَّهت اللجنة   -٦٧

ف ملزمة قانونـاً؛ وترتيبـات ومبـادئ وإرشـادات تقنيـة غـري ملزمـة        اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة األطرا
ــنظم الفضــائية لتنســيق تطــوير       ــاً؛ وآليــات تنســيق متعــدِّدة األطــراف يســتخدمها مشــغِّلو ال قانون
تطبيقات تلك الـنظم مبـا يعـود بـالنفع علـى البيئـة والتنميـة وأمـن البشـرية ورفاههـا؛ وطائفـة مـن             

  .احملافل الدولية واإلقليمية
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ تبادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد اجلديـد مـن جـدول          -٦٨

األعمال بشأن جمموعة واسعة من آليات التعاون الدولية اليت تستخدمها الـدول األعضـاء بغيـة    



 

12V.14-04034 

 

A/AC.105/L.291/Add.2

  الــدول األعضــاء أثنــاء نظرهــا  كــربى لــدى يكتســي أمهيــةًمشــتركة اســتبانة مبــادئ وإجــراءات 
يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       املسـتقبلي لتيسري التعـاون   بةمناسآليات يف 

  يف األغراض السلمية.
مـن   ١٠والحظت اللجنة أنَّ جمموعة األسئلة اليت أعدَّها الفريـق العامـل (انظـر الفقـرة       -٦٩

افــه لــتمكني الفريــق العامــل مــن حتقيــق أهد ل أداةً) متثِّــA/AC.105/1067املرفــق الثالــث للوثيقــة 
ــة      املنصــوص عليهــا يف خطــة عملــه املتعــددة الســنوات، وأنَّــه جيــدر بالــدول األعضــاء يف اللجن
واملراقبني الدائمني لديها أن يرجعوا إىل جمموعة األسئلة تلـك، حسـب االقتضـاء وعلـى أسـاس      

  طوعي، لالسترشاد هبا بشأن مسامهاهتم يف عمل الفريق العامل.
    

    ت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقَّ  - ١٠  
اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق مبشـروع جـدول        مبناقشات أحاطت اللجنة علماً  -٧٠

ورد بياهنـا يف تقريـر   حسبما واخلمسني للجنة الفرعية القانونية،  الرابعةاألعمال املؤقَّت للدورة 
  ).٢٠٢-١٩١الفقرات  ،A/AC.105/1067اللجنة الفرعية (

ت اتَّفقـ واخلمسـني،   الثالثـة واستناداً إىل مـداوالت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا        -٧١
  واخلمسني، يف البنود التالية: الرابعةدورهتا  أثناءاللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، 

  البنود املنتظمة  
  تبادل عام لآلراء.  -١  
مـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة       معلومات عن أنشطة املنظ  -٢  

  فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٣  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٤  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
  خدامه، مبــا يف ذلــك النظــر طبيعــة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســت  (ب)    

يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار 
  الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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  التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه     -٥  
  يف األغراض السلمية.

   جمال قانون الفضاء.بناء القدرات يف  -٦  
  

  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة  
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -٧  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتصـلة بتـدابري ختفيـف       -٨  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان. احلطام الفضائي، مع أخذ عمل
ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة       تباد  -٩  

  .بالفضاء اخلارجي
  

  عملاليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط  البنود  
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٠   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

    ه يف األغراض السلمية.واستخدام
حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل املتعدِّدة السـنوات،   ٢٠١٥العمل املقرَّر لعام (

الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـال دورهتـا احلاديـة واخلمسـني     
)A/AC.105/1003 ١٧٩، الفقرة.((  

  
  البنود اجلديدة  
ام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  اقتراحــات مقدَّمــة إىل جلنــة اســتخد   -١١  

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة     
  واخلمسني.

، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني،    اللجنة الفرعية القانونيـة  تعاود ت اللجنة على أنْاتَّفقو  -٧٢
لفضــاء اخلــارجي َعقْــَد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة با 

، الفريق العامل املعـين باملسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده        ووتطبيقها، 
وكذلك الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء      

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
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دورهتـا الرابعـة واخلمسـني،     اود اللجنـة الفرعيـة، أثنـاء   تعـ على أن  أيضاًت اللجنة اتَّفقو  -٧٣
مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة   النظــر يف 

  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة.
مــن أملانيــا لتجديــد هيكــل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ االقتــراح املقــدَّم   -٧٤

جـــدول أعمـــال اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة وتنظـــيم أعماهلـــا، بصـــيغته الـــواردة يف الوثيقـــة         
A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2        هو ُجهد َبنَّـاء ومالئـم التوقيـت لتبسـيط هيكـل جـدول أعمـال ،

  ني كفاءة االستفادة من دوراهتا.ساللجنة الفرعية وحت
أي مفـاده أنَّ مـن الضـروري إجـراء مزيـد مـن املشـاورات        وأعرب بعض الوفود عن ر  -٧٥

  بشأن ذلك االقتراح لكي يتسىن للجنة الفرعية القانونية أن تتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأنه.
ودعا بعض الوفود إىل تبسيط وحتسني عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. وأعربت تلـك    -٧٦

ــة الفر   ــاده أنَّ عمــل اللجن ــود عــن رأي مف ــة    الوف ــة ينبغــي أن ُيعــزَّز بإعطــاء األولوي ــة القانوني عي
  للمسائل املوضوعية اليت تستهدف تدعيم اإلطار القانوين الدويل.

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ عمــل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغــي أن يتمحــور حــول    -٧٧
يـز تنفيـذ تلـك    السعي اجلاد إىل حتقيق انضمام مجيع الدول إىل معاهدات الفضاء اخلارجي وتعز

املعاهدات وتدعيم بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء، وأنَّ قرارات اللجنة الفرعيـة ينبغـي أن   
  ُتتخذ بتوافق اآلراء.

حتسني إنتاجية اللجنة الفرعية القانونية يتطلَّب إعادة النظـر   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٧٨
ب حتديـد أهـداف   دول األعمال، كما يتطلَّـ يف كيفية تنظيم العمل يف إطار كل بند من بنود ج

  واضحة وأُطر زمنية لتحقيقها.
ــة        - ٧٩ ــه ينبغــي النظــر يف أن جيــري اعتمــاد الصــكوك بأغلبي ــاده أنَّ وأُعــرب عــن رأي مف

مشـروطة، بـدالً مــن توافـق اآلراء، مـن أجــل املُضـي يف صـوغ معــايري ملزمـة قانونـاً يف جمــال         
  قانون الفضاء.

  ده أنَّ دورات اللجنة الفرعية القانونية ينبغي أن تظل دون تغيري.وأُعرب عن رأي مفا  -٨٠
ت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون    اتَّفقو  -٨١

  الفضاء إىل تنظيم ندوة حول قانون الفضاء أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية.
 


