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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

  واخلمسوناخلامسةالدورة 
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

  ، احلادية واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا     
 ٢٠١٢مارس / آذار٣٠ إىل ١٩املعقودة يف فيينا من 

  

  احملتويات
 الصفحة    

 ٣............................................................................................مةمقّد -أوالً

 ٣.......................................................................إقرار جدول األعمال-ألف

 ٤...................................................................................احلضور -باء

 ٦.....................................................................................الندوة-جيم

 ٦.........................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية -دال

 ٦...................................................................................تبادل عام لآلراء-ثانياً

 ٩...............................حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها-ثالثاً

 ١٣...........ظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املن -رابعاً

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، -خامساً
لمدار الثابت بالنسبة مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل ل

 ١٥..................................................لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ١٨...........استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها-سادساً
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 الصفحة    

صة باملوجودات دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلا-سابعاً
 ٢١.......................................الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 ٢٤.................................................................بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-ثامناً

 ٢٦........................تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي-تاسعاً

عات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف تبادل عام للمعلومات عن التشري-عاشراً
 ٢٩..................................................................................األغراض السلمية

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر -حادي عشر
 ٣٢............................................... واخلمسنيالثانيةفيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

يف  تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية  لكي إىل اللجنة بشأن بنود جديدةمقدَّمةحات اقترا -ألف
 ٣٢.................................................................. واخلمسنيالثانيةدورهتا 

 ٣٧.........................................................................املسائل التنظيمية  -باء 
 
    املرفقات

 ٤٠....تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها-األول

 ٤٣.................................تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده-الثاين

تقرير رئيسة الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي -الثالث
 ٤٧....................................................................واستخدامه يف األغراض السلمية
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    مقدِّمة -أوالً 
 القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض           دت اللجنة الفرعية  قََع  -١

 /آذار ٣٠ إىل ١٩فيينــا، مــن ب يف مكتــب األمــم املتحــدة احلاديــة واخلمــسنيالــسلمية، دورهتــا 
ــستها   . ٢٠١٢مــارس  ــة، يف جل ــة الفرعي ــودة يف ٨٣٩وانتخبــت اللجن ــارس، / آذار١٩ املعق م

 .٦٦/٧١ا ملدة سنتني، عمالً بقرار اجلمعية العامة رئيساً هل) نيجرييا(تاريه تشارلز بريسيبه 

  .جلسة ٢٠وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

    إقرار جدول األعمال - ألف 
مارس، جـدول األعمـال     /آذار١٩ املعقودة يف    ٨٣٩أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -٣

 :التايل

  .إقرار جدول األعمال -١ 
  .انتخاب الرئيس  -٢  
 .كلمة الرئيس -٣ 

 .تبادل عام لآلراء -٤ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٥ 

غري احلكومية فيما املنظمات أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و عن  معلومات   -٦  
  .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٧ 

 وده؛تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حد )أ(  

طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                 )ب(   
ــة ب   ــسبل والوســائل الكفيل ــق االيف ال ــادل  ســتخدام تحقي الرشــيد والع

لمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل    ل
 .لالتصاالت

وويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة الن -٨  
 . تنقيحهاوإمكانيةاخلارجي 
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ــتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق    -٩   دراســـة واسـ
باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠ 

ــادل عــام لل  -١١   ــة    تب بتــدابري ختفيــف احلطــام   املتــصلة معلومــات عــن اآلليــات الوطني
 .الفضائي

ــصلة باستكــشاف        -١٢   ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية               مقدَّمـة اقتراحات   -١٣  
 الثانيـة نود جديدة لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا                بشأن ب 

  .واخلمسني
    

    احلضور - باء 
بيجـان،  االحتاد الروسي، أذر : التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٥و الدول الـ  ممثِّلحضر الدورة     -٤

ــتني،  ــران    إاألرجن ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــة(ســبانيا، إكــوادور، أملاني ، )ســالميةاإل-مجهوري
دة املتعــّد-دولــة(بوليفيــا إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بولنــدا،       

بــريو، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة كوريــا، جنــوب    ، )القوميــات
ــسويد،    ــا، ســلوفاكيا، ال ــا، روماني ــسرا، أفريقي ــبني،  سوي ــسا، الفل ــراق، فرن ــصني، الع  شــيلي، ال

كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيـا، لبنـان،        ،  ، فييت نام  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال  
ماليزيا، مصر، املغرب، املكـسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا                 ليبيا،  

ــى و ــات       إالعظم ــدا، الوالي ــا، هولن ــد، هنغاري ــا، اهلن ــسا، نيجريي ــشمالية، النم ــدا ال املتحــدة يرلن
 .األمريكية، اليابان

ــستها     -٥ ــة، يف جل ــة الفرعي ــرَّرت اللجن ــدعو  / آذار١٩ املعقــودة يف ٨٣٩وق مــارس، أن ت
مـان  املراقبني عن إسرائيل واإلمارات العربية املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة والـسلفادور وعُ             

  قتــضاء، علــى ، حــسب اال خالهلــاوالــتكلموكوســتاريكا، بنــاًء علــى طلبــهم، حلــضور الــدورة  
 ينطوي ذلـك علـى أيِّ قـرار مـن           أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ          

 .جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول
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 بنـاءً ويف اجللسة ذاهتـا، قـرَّرت اللجنـة الفرعيـة أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،            -٦
االقتـضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس            ، حـسب     خالهلـا  والتكلمعلى طلبه، حلضور الدورة     

 . ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفةبطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ

 .وحضر الدورة مراقبان عن منظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت  -٧

 مراقـب  صـفة  هلـا  تاليـة الـيت   وحضر الدورة مراقبون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة ال             -٨
كـز االستـشعار عـن      ارابطة مر منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ،        :اللجنة لدى دائم

ــريب،   ــوطن العـ ــد يف الـ ــة  ُبعـ ــضاء األوروبيـ ــة الفـ ــسا(وكالـ ــسواتل  ، )اإليـ ــة لـ ــة األوروبيـ املنظمـ
كـز اإلقليمـي لالستـشعار      ، املر )إنترسـبوتنيك  (االتصاالت، املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية    

 على دعوة اللجنـة الفرعيـة، مراقـب عـن     أيضاً، بناًءوحضر الدورة  . عن ُبعد لدول مشال أفريقيا    
  . ومراقب عن حمكمة التحكيم الدائمة)اليونيدروا(املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

 مراقـب  صـفة  هلـا  مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت          وحضر الدورة أيضاً      -٩
رابطــة  املعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء، املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء، : اللجنــة لــدى دائــم

  .القانون الدويل، اجمللس االستشاري جليل الفضاء
مـارس، دعـوة املـراقبني    / آذار ١٩ املعقـودة يف     ٨٣٩وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -١٠

قـانون املالحـة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري، بنـاًء علـى                األمريكـي ل  -عن املعهـد اإليـبريي    
، حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبـات   خالهلاوالتكلم، حلضور الدورة   طلبه

  . ينطوي ذلك على أيِّ قرار من اللجنة بشأن الصفةأخرى من هذا القبيل وأالَّ
مة من األردن لبات املقدَّوُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن الط  - ١١

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.4 ( وأرمينيا(A/AC.105/C.2/2012/CRP.20) وكوستاريكا 
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.5 (لالنضمام إىل عضوية اللجنة.  

-املقـدََّمني مـن املعهـد اإليـبريي       عـن الطلـبني     رضت على اللجنة الفرعيـة معلومـات        وُع  -١٢
 (A/AC.105/C.2/2012/CRP.7)جلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري         األمريكي لقـانون املالحـة ا     

للحــصول  (A/AC.105/C.2/2012/CRP.6)واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية األرضــية 
 .على صفة مراقب لدى اللجنة

ــوثيق  -١٣ ــرد يف الــ ــ Corr.1و A/AC.105/C.2/2012/INF/44 تنيوتــ ــ مبةقائمــ ــدول مثِّلــ ي الــ
  .ملتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورةوهيئات األمم ا
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    الندوة - جيم 
مارس، عقد املعهد الـدويل لقـانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء                / آذار ١٩يف    -١٤

، "املــسائل املتعلقــة باملــسؤولية والتــسجيل : نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية "نــدوة حــول موضــوع 
زوان، من املعهد الدويل لقانون الفضاء، والـسيد سـريجيو مـاركيزيو،       -ماسونَترأَّستها السيدة تانيا    

واستمعت اللجنة الفرعية أثناء النـدوة إىل العـروض اإليـضاحية           . من املركز األورويب لقانون الفضاء    
ممارسـات الـدول    "دَّمه أرميل كرييست، و   ، ق " لنقل امللكية ونقل األنشطة    اجلوانب القانونية : "التالية
ــة األجــسام الفــضائية   وامل ، قدَّمــه ميلدريــد تروغيلــر؛  "نظمــات الدوليــة يف جمــال تــسجيل نقــل ملكي
تــسجيل "وكو آوكــي؛ وس، قدَّمــه ستــ"عمليــات نقــل ملكيــة الــسواتل ومــسؤولية الــدول املطلقــة"و

، قّدمــه مــارتن "صــلة ذلــك مبــسائل نقــل امللكيــة:  واتفاقيــة التــسجيلللمــصاحل الــضمانيةاليونيــدروا 
مــه فــرانس فــان در دونــك؛    ، قدَّ"يف الفــضاء؟‘ أَعــالم املالءمــة ‘صــوب اســتخدام  "؛ وســتانفورد

وأدىل مبالحظـات   . مـه أوالفـو بيتنكـور نيتـو       ، قدَّ "اخليارات التنظيمية ملعاجلـة مـسائل نقـل امللكيـة         "و
ــدوة       ــشاركان للن ــسان امل ــة والرئي ــة الفرعي ــيس اللجن ــن رئ ــة كــل م ــات   . ختامي ــت الورق ــد ُجعل وق

مة أثناء الندوة متاحة يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلـارجي،            ضاحية املقدَّ والعروض اإلي 
  .)www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2012/symposium.html(التابع لألمانة العامة 

  .والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها  -١٥
    

    ير اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد تقر  -دال  
ــر   / آذار٣٠ املعقــودة يف ٨٥٨يف اجللــسة   -١٦ ــة هــذا التقري ــة الفرعي مــارس، اعتمــدت اللجن

  .واختتمت أعمال دورهتا احلادية واخلمسني
    

    تبادل عام لآلراء  -ثانياً  
االحتاد الروسي : رعيةو الدول التالية األعضاء يف اللجنة الفممثِّل أثناء التبادل العام لآلراء تكلَّم  -١٧

وإيطاليـا والربازيـل    ) اإلسـالمية -مجهوريـة (واألرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأملانيا وإندونيسيا وإيـران        
وبلجيكا وبولندا واجلزائر واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورومانيـا والـصني             

 وكينيــا وليبيــا واملغــرب واململكــة العربيــة  وكنــدا وكوبــا) البوليفاريــة-مجهوريــة(وفرنــسا وفنـــزويال 
 كينيـا، نيابـة عـن       ممثِّـل  تكلَّـم كمـا   . السعودية والنمـسا ونيجرييـا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان            

 تكلَّـم و.  إكوادور، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي        ممثِّلجمموعة الدول األفريقية، و   
كمـا ألقـى املراقـب عـن املعهــد     . التعـاون الفـضائي آلســيا واحملـيط اهلـادئ    أيـضاً املراقـب عـن منظمـة     

  .األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري كلمة عامة-اإليبريي
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مارس، ألقى الرئيس كلمة أبرز فيها مـا قامـت      / آذار ١٩، املعقودة يف    ٨٣٩ويف اجللسة     -١٨
اخلمسني املاضية من دور حموري يف صوغ النظام القانوين         به اللجنة الفرعية على مدى السنوات       

الدويل الذي حيكم أنشطة الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه ويف مواصـلة               
تطوير ذلك النظام، حسبما اعُترف به يف اإلعالن اخلاص بالذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف            

خدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، الـذي          الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة است     
  .٦٦/٧١اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 

ويف اجللسة ذاهتا، ألقت مديرة مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت فيهـا                   -١٩
دور املكتب يف أداء مسؤوليات األمني العـام مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء                   

 مبا يف ذلك حفظ سجل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي، وكـذلك دور املكتـب               اخلارجي،
  .وعمله فيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

رئيـساً جديـداً للفتـرة      ) نيجرييـا ( اللجنة الفرعية بانتخاب تاريه تشارلز بريـسيبه         رحَّبتو  -٢٠
ــرئيس املغــادر  ٢٠١٣-٢٠١٢ ــران  (، أمحــد طالــب زادة  ، وأعربــت عــن تقــديرها لل ــة إي مجهوري

  .ملا قّدمه أثناء فترة واليته من مسامهة يف تعزيز عمل اللجنة الفرعية) اإلسالمية
 باعتبـار جنـوب أفريقيـا      ،جنـوب أفريقيـا   ممثل   ألقاه اللجنة الفرعية بالبيان الذي      رحَّبتو  -٢١
اجملموعـة   تـه القرار الـذي اختذ   بـ ة   فيه اللجنة الفرعيـ    بلغتأُالذي  و األفريقية،   الدول جمموعة   ةرئيس

رئيساً للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي      ) اجلزائر (أوصديقبتوافق اآلراء تأييدا لترشيح عز الدين       
  .٢٠١٥-٢٠١٤يف األغراض السلمية للفترة 

) مـن الواليـات املتحـدة     (كريـستول   . وكرَّمت اللجنة الفرعية ذكرى السيدين كـارل ك         -٢٢
ما أثناء حياهتما املهنية مسامهات ذات شأن يف علـم قـانون            ، اللذين قدَّ  )يامن هنغار (وغيوال غال   

  .الفضاء ويف تطوير قانون الفضاء الدويل تدرجيياً
والحظت اللجنة الفرعية اتِّساع نطاق االلتزام مبواصلة تطوير التعاون الدويل واإلقليمـي              -٢٣

الــسلمية، وبتنفيــذ األنــشطة يف يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض 
والحظت اللجنة الفرعية   .  الدويل املتعلق بالفضاء اخلارجي    للنظام القانوين الفضاء اخلارجي وفقاً    

  .أيضاً تزايد عدد الشراكات اإلقليمية والدولية اليت أُقيمت لذلك الغرض
ستكـشافه   تأكيـد التـزام حكومـاهتم باسـتخدام الفـضاء اخلـارجي وا             الوفـود وعاود بعض     -٢٤

املساواة وعدم التمييز يف تيسري سـبل الوصـول إىل          : ألغراض سلمية، وشدَّدوا على املبادئ التالية     
الفضاء اخلارجي، وتكافؤ الشروط املفروضة على مجيع الدول، بصرف النظر عن درجة تطورها  

 ؛داًالعلمي والـتقين واالقتـصادي، وكـذلك اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي اسـتخداماً منـصفاً ورشـي                  
وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلــارجي، مبـا فيـه القمـر واألجــرام الـسماوية األخـرى بـدعوى الــسيادة أو          
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 وعدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله            ؛االستخدام أو االحتالل أو أيِّ وسيلة أخرى      
العامة  والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الفضائية حسبما أقرته اجلمعية           ؛إالَّ ألغراض سلمية  

  .واحملافل الدولية األخرى
 عن رأي مفاده أنَّ تساُرع وترية األنشطة املـضطلع هبـا يف الفـضاء               الوفودوأعرب بعض     -٢٥

اخلارجي وازدياد مشاركة الدول واملنظمات الدولية والقطاع غري احلكومي يتطلبـان مـن اللجنـة     
دعيم النظـام القـانوين اخلـاص بالفـضاء     الفرعية القانونية َتفكُّراً متواصـالً لكـي يتـسىن املـضي يف تـ           

اخلــارجي، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل مراجعــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء   
  .اخلارجي وتنقيحها

 عن رأي مفاده أنه توجد يف النظـام القـانوين الـذي حيكـم الفـضاء                 الوفودوأعرب بعض     -٢٦
أسـلحة إىل الفـضاء اخلـارجي، وهـذا يتطلـب إبـرام             اخلارجي حالياً ثغـرة تتعلـق بإمكانيـة إدخـال           

معاهدات جديدة هتدف إىل إزالة هذا القصور كما يتطلب تدعيم النظام القانوين احلـايل تـدعيماً    
  .شامالً وتراكمياً، مبا يكفل األمان واألمن والشفافية يف تنفيذ األنشطة الفضائية

واصلة تطوير قانون الفـضاء الـدويل،        باملبادرات اليت تساعد على م     الوفودورّحب بعض     -٢٧
من أجل احلفاظ على استدامة الفضاء وأمانه واستقراره وأمنه على املدى الطويل، بإرساء مبادئ  
توجيهيــة الســتخدام الفــضاء اســتخداماً مــسؤوالً، وال ســيما إعــداد مدونــة قواعــد ســلوك دوليــة  

  .ألنشطة الفضاء اخلارجي
ه أنَّ هنــاك حاجــة إىل عالقــة أحكــم تنظيمــاً بــني   عــن رأي مفــادالوفــودوأعــرب بعــض   -٢٨

اللجنة الفرعية والفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع                     
للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، وأفرقـة خربائهـا، وخـصوصاً فريـق اخلـرباء املعـين بـالنظم الرقابيـة                    

، مـن أجـل بنـاء عالقـات تـضافرية      )فريق اخلرباء دال (ان الفضاءوإرشاد األطراف الفاعلة يف ميد  
  .ملنفعة اللجنة كلها

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تتعـاون تعاونـاً أوثـق مـع اللجنـة الفرعيـة                      -٢٩
العلمية والتقنية من أجل معاجلة اجلوانـب القانونيـة للتطـورات العلميـة والتكنولوجيـة املتقدمـة يف            

ضاء اخلــارجي، بغيــة صــوغ قواعــد دوليــة ملزمــة تتنــاول مــسائل بالغــة األمهيــة، مثــل احلطــام   الفــ
  .الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 عـن رأي مفـاده أنَّ املـضي يف تطـوير النظـام القـانوين الـدويل ويف                   الوفـود وأعرب بعض     -٣٠
حنو يتيح جلميع الدول، سـواء أكانـت دوالً متقدمـة يف    هيكلة عمل اللجنة الفرعية القانونية على      

ــدم         ــى ق ــضائية عل ــشطة الف ــع باألن ــدة، أن تنتف ــضائية ولي ــدرات ف ــضاء أم دوالً ذات ق ــاد الف ارتي
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االقتـصادي والتنميـة املـستدامة، خـصوصاً        -املساواة، من شأنه أن يسهم يف االزدهار االجتماعي       
  .يف البلدان النامية

 أنَّ للجنة وجلنتها الفرعية القانونية سـجالً متميـزاً يف النـهوض مبيـدان              وأُبدي رأي مفاده    -٣١
 استكــشاف الفــضاء اخلــارجي   يعــوققــانون الفــضاء ويف تطــوير قــانون الفــضاء علــى حنــو ال       

واستخدامه، بل يشجعهما، وأنَّ هذا النجاح ُيعزى إىل قدرة اللجنـة الفرعيـة علـى التركيـز علـى                 
  .هة حنو النتائجة تلك املشاكل من خالل عملية توافقية موّجاملشاكل العملية وعلى معاجل

وأُبدي رأي مفـاده أنَّ خطـر نـشوب سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي يـستلزم إجـراء                        -٣٢
  .حوار بّناء بني اللجنة، وخصوصاً جلنتها الفرعية القانونية، ومؤمتر نـزع السالح

نيـا وفرنـسا بعـرض شـريط فيـديو مبناسـبة جنـاح              لَـْي أملا  ونوَّهت اللجنـة الفرعيـة بقيـام ممثِّ         -٣٣
 ٢٣، يف   )اإليـسا  (، التابعـة لوكالـة الفـضاء األوروبيـة        (ATV-3)إطالق مركبة النقل املؤمتتة الثالثة      

  .، من كورو، غيانا الفرنسية٢٠١٢مارس /آذار
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثاً 
مـن جـدول     ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٣٤

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

جنـوب  يا والربازيل و  أملانيا وإندونيس و  ممثِّل من جدول األعمال     ٥ يف إطار البند     تكلَّمو  -٣٥
 تكلَّـم و. والواليات املتحـدة  واململكة العربية السعودية    ) البوليفارية-مجهورية(زويال  ـأفريقيا وفن 

نيابـة  إكـوادور    ممثِّـل و دول أعـضاء أخـرى و      ممثِّلـ بشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء         
 .الدول األفريقيةنيابة عن جمموعة كينيا  ممثِّلي، و عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

 فريقهـا   عقَد مارس،/آذار ١٩املعقودة يف    ٨٣٩يف جلستها   ،   الفرعية وعاودت اللجنةُ   -٣٦
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا،       العامــل املعــين حبال

املعقـودة يف    ٨٥٦عيـة يف جلـستها      وأقّرت اللجنة الفر   ).بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس     
  .ذا التقريرهلالفريق العامل، الوارد يف املرفق األول رئيس ، تقرير مارس/آذار ٢٩
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٣٧

اجلمعيـة  قرارات  ومعاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي          )أ(  
  ؛(ST/SPACE/51)لصلة العامة والوثائق األخرى ذات ا
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ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املـضطلع      )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.3 (٢٠١٢يناير / كانون الثاين١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 

إضافة إىل املذكرة املقّدمة مـن األمانـة بـشأن األنـشطة الـيت جيـري االضـطالع              )ج(  
الدوليـة   أو يعتزم االضطالع هبا فوق سطح القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، والقواعـد                  هبا
 مـن الـدول األطـراف يف االتفـاق املـنظم            املتلقاةالوطنية اليت حتكم تلك األنشطة، واملعلومات       و

ألنــشطة الــدول علــى القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى بــشأن منــافع التقيُّــد بــذلك االتفــاق  
(A/AC.105/C.2/L.271/Add.2)؛  

جمموعة أسئلة مقّدمة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم                     )د(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.10)املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

  مــة مــن رئــيس الفريــق العامــل     الــردود الــواردة علــى جمموعــة األســئلة املقدَّ      )هـ(  
 معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا  املعــــين حبالــــة 

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.11.(  
 الــسجل -يل مــسائل التــسج"واســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيــضاحي عنوانــه   -٣٨

  . فرنساممثِّل، قّدمه )"٢٠١٢-١٩٦٥(الوطين الفرنسي 
ألمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء          حالـة معاهـدات ا     أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -٣٩

 : كانت كما يلي٢٠١٢يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــدان استكــشاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظِّم ــدة املب معاه
   دولـــة طـــرف ١٠١: الفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية األخـــرى 

  دولة إضافية موقّعة؛٢٦و

حــني الفــضائيني ورّد االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالّ  )ب( 
 دولة إضـافية موقّعـة؛ وقـد أعلنـت          ٢٤ دولة طرفا و   ٩١ :األجسام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي    

 ان حكوميتان دوليتان قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق؛تمنظم

  : ية الدوليـــة عـــن األضـــرار الـــيت حتـــدثها األجـــسام الفـــضائية اتفاقيـــة املـــسؤول )ج( 
منظمـات حكوميـة دوليـة قبوهلـا        ثـالث    دولة إضافية موقّعة؛ وقد أعلنـت        ٢٣ دولة طرفا و   ٨٨

 للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
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 دول  ٤ دولـة طرفـا و     ٥٥: اتفاقية تسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي           )د( 
؛ وقـــد أعلنـــت منظمتـــان حكوميتـــان دوليتـــان قبوهلمـــا للحقـــوق وااللتزامـــات فية موقّعـــةإضـــا

 املنصوص عليها يف االتفاقية؛

:  ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى         ماالتفاق املنظِّ   )هـ( 
  . دول إضافية موقّعة٤ دولة طرفا و١٣
طرفاً يف معاهـدة الفـضاء اخلـارجي واتفـاق           اللجنة الفرعية بأنَّ قطر أصبحت       رحَّبتو  -٤٠

 جنـوب أفريقيـا أصـبحت طرفـاً يف اتفاقيـة املـسؤولية              ، وبأنَّ ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣اإلنقاذ يف   
، ٢٠١٢ينــاير / كـانون الثــاين ٢٧ ويف اتفاقيــة التــسجيل يف ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثــاين ١٩يف 
  .٢٠١٢اير فرب/ شباط٢٩ تركيا أصبحت طرفاً يف اتفاق القمر يف وبأنَّ
 اللجنة الفرعية بالتقارير املقّدمة من الدول األعضاء بشأن ما أحرزته مـن تقـّدم               رحَّبتو  -٤١

قـوانني  صـوغ  يف االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، ويف         
 .الفضائيوطنية بشأن الفضاء، ويف إبرام اتفاقات ثنائية ومتعّددة األطراف بشأن التعاون 

أنَّ اململكة العربية السعودية قد اتَّخذت إجراءات كي تصبح         ب اللجنة الفرعية أيضاً     رحَّبتو  -٤٢
طرفاً يف مجيع معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، بتوقيعها على اتفاق اإلنقاذ              

وف تـودع صـكوك تـصديقها     ، وبأهنـا سـ    ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٣واتفاقية التسجيل واتفاق القمر يف      
  . الوديعني املعنيني بتلك املعاهداتلدى
ل بنيانـاً قانونيـاً   متثّـ   معاهدات األمم املتحدة بشأن الفـضاء اخلـارجي     ورأى بعض الوفود أنَّ     -٤٣

متيناً، له أمهيـة بالغـة يف دعـم توّسـع األنـشطة الفـضائية ويف تـدعيم التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام                     
ــضاء اخلــارجي يف  ــسلمية الف ــتو.  األغــراض ال ــدول إىل    رحَّب ــن ال ــد م ــضمام مزي ــود بان  تلــك الوف

  .أن تنظر يف فعل ذلكعلى  اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف تلك املعاهدات ت الدولَاملعاهدات، وحثّ

قت علــى  عــن رأي مفــاده أن تنظــر الــدول الــيت ســبق أن صــدَّ  الوفــودوأعــرب بعــض   -٤٤
ذات الـصلة   الفضاء اخلارجي يف مدى كفاية قوانينها الوطنيـة         معاهدات األمم املتحدة املتعلقة ب    

  .لتنفيذ تلك املعاهدات
وأُبدي رأي مفاده أنَّ هناك حاجة إىل استبانة التحديات يف تنفيذ أحكـام املعاهـدات،                 -٤٥

وأنَّ مـن شــأن تبـادل املمارســات الفـضلى وتقــدمي املــساعدة التقنيـة أن يزيــدا مـن حتــسُّن تنفيــذ      
 .ن جانب الدول األطرافاملعاهدات م
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 األحكام القانونية اليت تـضطلع هبـا اللجنـة الفرعيـة          صوغ   عملية   مفاده أنَّ وأُبدي رأي     -٤٦
ــدعم  ــز  مــن أجــل املُــضي يف  ينبغــي أن ُت ــة   تعزي ــضمام إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلق االن
 ملزمة هو حـل     اعتماد صكوك غري  أنَّ   الذي أبدى ذلك الرأي      الوفدوذكر  . بالفضاء اخلارجي 

كـم األنـشطة يف   حي الـذي  القـانوين  النظـام واقعي من شأنه أن يشّجع الدول على االنـضمام إىل         
 .لذلك النظامالفضاء اخلارجي وعلى االمتثال 

 هبـدف إجيـاد     ،اتفاقية عاملية شاملة بشأن الفضاء اخلارجي      يدعو إىل وضع  وأُبدي رأي     -٤٧
معاهـدات  الـيت جتـّسدها     كامل للمبادئ األساسية    الرام  حت، مع اال  حلول للمسائل القائمة حالياً   

  .الفضاء اخلارجي بشأن القائمةاألمم املتحدة 
اســـتخدام الفـــضاء مـــن جانـــب الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة   أنَّ رأي مفـــادهوأُبـــدي   -٤٨

وكيانات القطاع اخلاص قد ازدهر يف ظل اإلطار القانوين املتمثل يف معاهـدات األمـم املتحـدة                 
ونتيجة لذلك، تسهم التكنولوجيا واخلدمات الفـضائية إسـهاماً غـري            .قة بالفضاء اخلارجي  املتعل

  .حمدود يف النمو االقتصادي ويف حتسني نوعية احلياة يف خمتلف أحناء العامل
وأُبدي رأي مفاده أنَّ جناح اللجنة الفرعية يف املضي قدماً مبيدان قانون الفـضاء ُيعـزى                  -٤٩

ركيــز علــى املــشاكل العمليــة وإىل ســعيها إىل معاجلــة أيِّ مــشاكل مــن هــذا إىل قــدرهتا علــى الت
 الـذي   الوفـد كمـا رأى    . القبيل من خالل عملية قائمة على توافق اآلراء وموجهـة حنـو النتـائج             

أبدى ذلك الرأي أنه ينبغي للجنة الفرعيـة أن تـسعى أثنـاء مـداوالهتا إىل مواصـلة ذلـك التقليـد               
  .يز على املسائل النظرية، بدالً من املسائل العمليةوإىل تفادي إغراء الترك

ه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـشارك بنـشاط يف              عن رأي مفـاده أنَّـ      الوفودوأعرب بعض     -٥٠
استحداث مبادئ توجيهية جديدة لضمان مأمونيـة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي وأمنـها وقابليتـها                 

  .رجي أو تقليله إىل أدىن حد ممكنللتنبؤ، هبدف احلد من التدخل الضار يف الفضاء اخلا
 رأيـاً مفـاده أنَّ معاهـدة الفـضاء اخلـارجي ال َتْحظُـر نـشر أسـلحة                   الوفودوأبدى بعض     -٥١

ه ال بــد مــن اعتمــاد تــدابري وافيــة وفعالــة ملنــع   الفــضاء اخلــارجي حظــراً كافيــاً، وأنَّــ تقليديــة يف 
  .احتمال حدوث أيِّ سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي

ي رأي مفــاده أنَّ نقــل تــسجيل اجلــسم الفــضائي أثنــاء عملــه يف املــدار مــن دولــة وأُبــد  -٥٢
مطِلقة إىل دولة غـري مطِلقـة لـيس مـسموحاً بـه ال يف معاهـدة الفـضاء اخلـارجي وال يف اتفاقيـة                    
التسجيل، وأنَّ املسؤولية عن اجلسم الفضائي تقع على عاتق الدولـة املطِلقـة وال ميكـن التنـصل               

 الذي أبـدى ذلـك الـرأي أنَّ الدولـة املطِلقـة الـيت يتـوىل ُمـشغِّلها أمـر أيِّ          الوفدكما رأى   . منها
  .جسم فضائي إمنا تأخذ على عاتقها مسؤولية إضافية قائمة بذاهتا



 

V.12-52387 13 
 

  A/AC.105/1003

ول حيـ كـم الفـضاء اخلـارجي ال        حي الـذي  القـانوين الـدويل      النظاموأُبدي رأي مفاده أنَّ       -٥٣
  .ملطِلقة ودولة املشّغل احلايلدون اختاذ ترتيبات داخلية بني الدولة ا

ه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تواصــل مناقــشة اتفــاق القمــر بكــل   وأُبــدي رأي مفــاده أنَّــ  -٥٤
  .جوانبه، من أجل تعزيز وضوح أحكامه وإمكانية فهمها

ــامي فهــم أحكــام اتفــاق القمــر، وخــصوصاً مفهــوم       -٥٥ ــة أنَّ تن ــة الفرعي والحظــت اللجن
، يـثري لـدى بعـض الـدول عمليـة تفكـري ومناقـشة بـشأن إمكانيـة أن                   "التراث املشترك للبـشرية   "

  .تصبح أطرافاً يف اتفاق القمر
  

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

 مـن جـدول     ٦البنـد   ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف         ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٥٦
أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة          عن  معلومات   "األعمال، املعنون 

 .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"فيما يتعلق بقانون الفضاء

   وكالــة الفــضاء األوروبيــة املراقــب عــن تكلَّــم ، مــن جــدول األعمــال٦ويف إطــار البنــد   -٥٧
املنظمـة األوروبيـة لـسواتل      عـن   واملراقبـون    )ورويب لقانون الفـضاء    أنشطة اإليسا واملركز األ    عن(

املنظمـة الدوليـة     و املعهد الدويل لقانون الفضاء ورابطـة القـانون الـدويل          و )يوتلسات(االتصاالت  
 . وحمكمة التحكيم الدائمة)إنترسبوتنيك(لالتصاالت الفضائية 

  :ما يلي هذا البند، وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل النظر يف  -٥٨
مذكرة من األمانة حتتوي على معلومات عن أنـشطة متعلقـة بقـانون الفـضاء،               )أ(  

  ؛(A/AC.105/C.2/100)وردت من رابطة القانون الدويل وإنترسبوتنيك 
ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى معلومــات عــن أنــشطة متعلقــة بقــانون      )ب(  

  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.16)ن الفضاء الفضاء، وردت من املركز األورويب لقانو
ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى معلومــات عــن أنــشطة متعلقــة بقــانون      )ج(  

  .(A/AC.105/C.2/2012/CRP.18)الفضاء، وردت من املعهد الدويل لقانون الفضاء 
ــشبكي للمركــز         -٥٩ ــع ال ــضاحي تقــين عــن املوق ــة إىل عــرض إي ــة الفرعي واســتمعت اللجن

  .انون الفضاء، قّدمه املراقب عن اإليسااألورويب لق
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أنـشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات          أنَّ  بارتيـاح    والحظت اللجنة الفرعية    -٦٠
 ذلــك القــانوندراســة غــري احلكوميــة يف جمــال قــانون الفــضاء قــد واصــلت إســهامها الكــبري يف  

ت ونـدوات عديـدة، ويف      تلـك املنظمـات اسـتمرت يف تنظـيم مـؤمترا           وأنَّ   ،وتوضحيه وتطويره 
ــصاصيني املمارســني         ــة لالخت ــية تدريبي ــات دراس ــيم حلق ــارير، ويف تنظ ــشورات وتق ــداد من إع

 .هذه األنشطة كلها تستهدف توسيع املعرفة بقانون الفضاء واالرتقاء هبا وأنَّ والطلبة،

تطـوير  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة دوراً هامـاً يف                  -٦١
  .قانون الفضاء الدويل وتدعيمه وتعزيز فهمه

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما قّدمه املراقب عن رابطة القانون الدويل من معلومـات            -٦٢
عن أنشطة تلك املنظمة فيمـا يتعلـق بعمـل الفريـق االستـشاري التـابع للمحكمـة الدائمـة للتحكـيم                      

ويف هـذا الـصدد،     . ة القطـاع اخلـاص يف الفـضاء اخلـارجي         واملعين بتسوية املنازعات املتـصلة بأنـشط      
ُعرضت على اللجنة الفرعية ورقة غرفة اجتماعات عن القواعـد االختياريـة للتحكـيم يف املنازعـات          
الناشئة عن أنشطة الفضاء اخلارجي، اليت اعتمدها اجمللـس اإلداري للمحكمـة الدائمـة للتحكـيم يف                 

 اللجنـــة الفرعيـــة مبـــا قّدمـــه رحَّبـــتو. (A/AC.105/C.2/2012/CRP.17)ديـــسمرب / كـــانون األول٦
ة عن ذلك الصك القانوين املعتَمد، ودعت احملكمة        املراقب عن احملكمة الدائمة من معلومات إضافي      

  .الدائمة إىل تزويدها مبعلومات عن القواعد االختيارية يف دوراهتا املقبلة
ى نتــائج املــؤمتر العــاملي لالتــصاالت  وأطلــع املراقــب عــن يوتلــسات اللجنــة الفرعيــة علــ    -٦٣

دية العريضة من أجل التنمية الرقميـة، الـيت          وعلى عمل جلنة النطاقات التردّ     ٢٠١٢الراديوية لعام   
، هبـدف   ٢٠١٠ واملـدير العـام لليونـسكو يف عـام           لالحتاد الدويل لالتـصاالت   أنشأها األمني العام    

أللفيــة يف ذلــك امليــدان، وعلــى أنَّ االجتمــاع التعجيــل بتحقيــق أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ل
، قـد اتفـق علـى تقـدمي     ٢٠١١السابع والثالثني جلمعيـة األطـراف يف يوتلـسات، املعقـود يف عـام           

لفزيـة ُتبـث    املتكرر على عدة قنوات إذاعيـة وت      املقصود  تقارير منتظمة إىل األطراف عن التداخل       
 التـداخل علـى حنـو كـبري منـذ تقـدمي التقريـر        بواسطة سواتل يوتلـسات، مؤكِّـداً علـى تزايـد هـذا           

  .املاضي ذي الصلة
 من املهم مواصلة تبادل املعلومات عن التطـّورات األخـرية           واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ      -٦٤

،  الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة    يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكوميـة        
 إىل  تقارير عن أنـشطتها املتعلقـة بقـانون الفـضاء         تقدمي  جمّدداً إىل   نظمات  وعلى أن ُتدعى تلك امل    

  .اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني
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املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   -خامساً  
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل 

 الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت والوسائل
   بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٦٥
بطبيعـة املـدار    املـسائل املتـصلة بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده و              "األعمال، املعنـون    

الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   

  .كبند منتظم يف جدول األعمال" لالتصاالت
و االحتـــاد الروســـي وإكـــوادور ممثِّلـــعمـــال  مـــن جـــدول األ٧ يف إطـــار البنـــد تكلَّـــمو  -٦٦

ـــزويال  ــسيا وفنـ ــة(وإندونيـ ــة-مجهوريـ ــسعودية   ) البوليفاريـ ــة الـ ــة العربيـ ــا واململكـ ــدا وليبيـ وكنـ
و دول أعـضاء    ممثِّلـ  بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء                تكلَّـم كما  . والواليات املتحدة 

 كينيـا نيابـة     ممثِّـل ا الالتينيـة والكاريبــي، و      إكوادور نيابة عن جمموعة دول أمريكـ       ممثِّل و ،أخرى
  .عن جمموعة الدول األفريقية

مارس، َعقَد فريقهـا    / آذار ١٩ املعقودة يف    ٨٣٩وعاودت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -٦٧
ــو        ــسريات فيل ــه مون العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزي

لــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، ووفقــاً لالتفــاق ا). الربازيــل(
والــذي أقرتــه اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني، ُعقــد الفريــق العامــل لكــي ينظــر حــصرا يف   

  .املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
ــد الفريــق العامــل أربــع جلــسات      -٦٨  ٨٥٦يف جلــستها وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة،   . وَعقَ

  .مارس، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير/ آذار٢٩املعقودة يف 
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -٦٩

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل  "مــذكّرة مــن األمانــة، عنواهنــا    )أ(  
  ؛)Add.11 وA/AC.105/865" (وتعيني حدودهبتعريف الفضاء اخلارجي 

أســئلة عــن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني   "مــذكّرة مــن األمانــة، عنواهنــا    )ب(  
  .(A/AC.105/889/Add.10)الردود الواردة من الدول األعضاء : حدوده
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 عــن رأي مفــاده أنَّ التقــدُّم العلمــي والتكنولــوجي واالســتغالل الوفــودوأعــرب بعــض   -٧٠
للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة املــستجدة وتزايــد    التجــاري 

استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـاً يـستلزم أن تنظـر اللجنـة الفرعيـة يف مـسألة تعريـف الفـضاء                 
  .اخلارجي وتعيني حدوده

 عــن رأي مفــاده أنَّ عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو  الوفــودوأعــرب بعــض   -٧١
ــانون اجلــو، وأنَّ مــن       تعــيني حلــد  ــانون الفــضاء أَم ق ــاق ق ــشأن انطب ــة ب ــة قانوني وده حيــدث بلبل

ــضاء         ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ال
  .نشوء نـزاعات بني الدولاحتماالت اخلارجي بغية احلد من 

 حــدوده أمهيــة فيمــا يتعلــق  أنَّ لتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــينيورأى بعــض الوفــود  -٧٢
وقــد أصــبحت تلــك . مبــسؤوليات الــدول والكيانــات األخــرى املنخرطــة يف األنــشطة الفــضائية

  .املسألة شائكة جداً بالنظر إىل ما تشهده األنشطة الفضائية من تكثُّف وتنوُّع
نظـور لـن     أنَّ عمليات الطريان املدين احلالية واملرتقبة يف املستقبل امل         ورأى بعض الوفود    -٧٣

 كيلـــومتراً، حيـــث حيتمـــل وجـــود خطـــر االصـــطدام  ١٣٠-١٠٠يتجـــاوز نطـــاق ارتفاعاهتـــا 
 الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أن ُيرَسـم احلـد بـني الفـضاء                  الوفـد واقتـرح   . مبركبات فضائية عديدة  

  .اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلك النطاق
 حـدوده تتطلـب مزيـداً    وأُبدي رأي مفاده أنَّ مسألة تعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني         -٧٤

من التحليل املتأين، وأنه ينبغي أوالً أن ُتحدَّد بوضـوح مزايـا تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني                
  .حدوده، لضمان أال تؤدي أفعال من هذا القبيل إىل إعاقة التقدم التقين يف جمال الفضاء

  يل، الـذي  ورأى بعض الوفـود أنـه ينبغـي للـدول أن تواصـل العمـل ضـمن اإلطـار احلـا                  -٧٥
ال يــثري أي صــعوبات عمليــة، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكِّــدة وأســاس علمــي لوضــع تعريــف  

  .للفضاء اخلارجي أو لتعيني حدوده
ــز االهتمــام علــى وظيفــة اجلــسم وغرضــه،       -٧٦   وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ مــن األفــضل تركي

ومـىت تكـون    ال على مكانه، مـن أجـل تقريـر مـا إذا كانـت أنـشطته ستخـضع لقـانون الفـضاء                       
 الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أنـه عنـدما يكـون التمييـز            الوفـد كما رأى   .  خاضعة له  تلك األنشطة 

بـسبب فـرادة وظيفـة اجلـسم وكيفيـة      على درجة أدىن من الـيقني     بني الطائرة واملركبة الفضائية     
تشغيله، ميكـن للجنـة الفرعيـة أن تتنـاول مـسألة وضـع آليـات تنظيميـة قـد تكـون أو ال تكـون                    

 القانونيني اللذين حيكمان الفضاء اجلـوي       النظامنيرية لضمان االنتقال اآلمن والسليم بني       ضرو
  .والفضاء اخلارجي
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وأُبدي رأي مفاده أنَّ املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده ميكـن                 -٧٧
ــدول يف جمــ        أن ُتحــلَّ ــشطة ال ــة حتكــم أن ــة شــاملة عاملي ــال وضــع اتفاقي ال  ضــمن ســياق احتم

  .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
 بــشأن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني   تقــدُّموأُبــدي رأي مفــاده أنــه ميكــن حتقيــق     -٧٨

  .)اإليكاو(منظمة الطريان املدين الدويل حدوده بإقامة تعاون بني اللجنة و
ي وتعـيني   وأُبدي رأي مفاده أنَّ تباين آراء الدول بشأن مسألة تعريف الفضاء اخلـارج              -٧٩

حدوده ُيعسِّر صـوغ موقـف يكـون مرضـياً للجميـع، ومـن مث فمـن الـضروري االحتفـاظ هبـذا                     
البند وحتليله هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء، لكي تكون لدى الـدول يف املـستقبل صـكوك                 
قانونية توفر يقيناً فيما يتعلق بالسيادة يف الفضاء اجلوي، مع ضمان حرية الوصـول إىل الفـضاء             

  .اخلارجي استناداً إىل تلك الصكوك
ورأى بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنسبة لـألرض، الـذي هـو مـورد طبيعـي حمـدود                     -٨٠

ومن الواضح أنه معّرض خلطر التشبُّع، جيب أن ُيـستخدم اسـتخداماً رشـيداً وأن يكـون متاحـاً                  
أنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة        فهذا مـن شـ    . جلميع الدول بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية       

الوصول إىل املـدار بـشروط منـصفة، تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، احتياجـات                     
االحتـاد  البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان معينة، ومع مراعاة إجـراءات              

  . وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلةالدويل لالتصاالت
ــسبة لــألرض مــورداً حمــدوداً      ور  -٨١ ــه نظــراً لكــون املــدار الثابــت بالن أى بعــض الوفــود أن

 اســتخدامه، مــع إعطــاء األولويــة لألنــشطة ذات املنظــور ترشــيدمعرضــاً خلطــر التــشبُّع، فينبغــي 
، )A/56/326مرفــق الوثيقــة (الطويــل األمــد، ممــا يفــضي إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

ــع   وعلــى أن يؤخــذ يف ا  ــدانحلــسبان شــرط املــساواة بــني مجي ــدراهتا   البل  بــصرف النظــر عــن ق
  .الفضائية احلالية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن                       -٨٢
الفضاء اخلارجي، أي أنه ال خيضع للتملُّك الوطين بـدعوى الـسيادة أو بواسـطة االسـتخدام أو                  

لة أخرى، مبا فيها وسيلة االستخدام أو تكـرر االسـتخدام، وأنَّ اسـتغالله              االحتالل أو أي وسي   
  .خيضع ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت

وأُبدي رأي مفاده أنَّ اخلصائص الفريدة اليت يتسم هبـا املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض                    -٨٣
  .ستخدامه وتعريفهغ اشتراط وجود نظام قانوين خاص التسّو
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ورأى بعـض الوفـود أنَّ اسـتغالل الـدول للمـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض علـى أسـاس             -٨٤
هــو أمــر غــري مقبــول، وأنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة مــن مث أن تــضع نظامــاً  " األولويــة باألســبقية"

ــلم        ــدأي ِس ــاً ملب ــادل، وفق ــى أســاس ع ــة عل ــع املداري ــدول إىل املواق ــل وصــول ال ــاً يكف ية قانوني
  .استخدام الفضاء اخلارجي وعدم جواز متلُّكه

االحتـاد  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تتعـاون مـع                   -٨٥
يف مجيع اجلوانب املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك فيمـا يتعلـق              الدويل لالتصاالت   

 بعــض الــدول واملنظمــات جانــبرض مــن بتجّنــب إســاءة اســتخدام املــدار الثابــت بالنــسبة لــأل
  . تطبيق املعاهدات الدوليةوتنسيقالدولية، 

 يوىل اهتمام خاص لتيسري إمكانية انتفاع مجيع الدول، علـى قـدم             أنوأُبدي رأي مفاده      -٨٦
املساواة، مبوارد األطياف املدارية يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، مـع إدراك مـا ينطـوي عليـه                    

ات فيمـا يتعلـق بـربامج اجتماعيـة تفيـد معظـم اجملتمعـات احملليـة املغبونـة َخـَدمياً،                   ذلك من إمكانـ   
وجعــل املــشاريع التعليميــة والطبيــة أمــراً ممكنــاً، وضــمان إمكانيــة احلــصول علــى تكنولوجيــا          
املعلومات واالتصاالت، وحتسني الصالت مبصادر املعلومات الضرورية من أجـل تـدعيم التنظـيم              

  .ك تعزيز املعارف وتبادهلا دون وجود مصاحل جتارية تعمل كوسطاءاالجتماعي، وكذل
ورأى بعض الوفود أنَّ ضمان استدامة املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يـستلزم مواصـلة             -٨٧

االحتفاظ هبذه املسالة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية وزيادة التوسُّع فيها بإنشاء أفرقة عاملـة               
  .ة مناسبة، حسب االقتضاءوأفرقة مناظرة حكومية دولي

    
  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية   -سادساً  

      يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها
 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١ بقـرار اجلمعيـة العامـة        عمالً  -٨٨

ام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء          استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخد     "األعمال، املعنون   
  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــمو  -٨٩ ــد  تكلَّ ــار البن ــال   ٨ يف إط ــن جــدول األعم ــ م ــن ممثِّل ــصني وف ــة(زويال  و ال -مجهوري
  بـشأن هـذا البنـد أيـضا أثنـاء          تكلَّمو. واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة    ) البوليفارية

 إكـوادور نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا            ممثِّـل  و ،و دول أعضاء أخرى   ممثِّلالتبادل العام لآلراء    
  . كينيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقيةممثِّل و،ي الالتينية والكاريب
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ــة، يف         -٩٠ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــاد اللجن ــاح أنَّ اعتم ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
، إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر القــدرة  ٢٠٠٩ يف عــام األربعــنيدورهتــا الــسادسة و

 األمـان أثنـاء دورهتـا الثانيـة     إطـار وإقـرار اللجنـة    ) A/AC.105/934(النووية يف الفضاء اخلارجي     
، قد مثَّال خطوة هامة فيما خيص التطوير التـدرجيي لقـانون الفـضاء              ٢٠٠٩عام  يف  واخلمسني،  

ة للتعاون الـدويل يف ضـمان مأمونيـة اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة                الدويل وأَعطيا دفعة قوي   
  .يف الفضاء اخلارجي

عمل اليت نظَّمها الفريق العامـل املعـين        الوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح عقد حلقات         -٩١
ــة    مــصادرباســتخدام  ــة العلمي ــة الفرعي ــاء دوريت اللجن ــة يف الفــضاء اخلــارجي أثن  القــدرة النووي

 الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني، وفقا خلطة العمـل املتعـددة الـسنوات ولألهـداف        والتقنية
، A/AC.105/958(اليت اعتمدهتا اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني                  

  ).٨ و٧املرفق الثاين، الفقرتان 
 بــصرف النظــر عــن ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،   -٩٢

مــستوى تطّورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تقــوم بنــشاط يتعلــق         
بالتنظيم الرقايب الستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه املـسألة هتـم                 

 تقـوم بـه      أنَّ احلكومـات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمـا           اورأت تلك الوفود أيض   . البشرية قاطبة 
املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر قـدرة                     

. نووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة ينبغـي أن تكـون مفيـدة للبـشرية، ال ضـارة هبـا          
ويف هذا الصدد، دعت تلك الوفود اللجنة الفرعية القانونية إىل إجـراء مراجعـة إلطـار األمـان،               

 نشاط ُيضطلع به يف الفـضاء اخلـارجي خاضـعا           وإىل ترويج معايري ملزمة ضمانا ألن يكون أيُّ       
  .ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلم

 عن رأي مفاده أن يكون هناك مزيد مـن التنـسيق والتفاعـل بـني             الوفودوأعرب بعض     -٩٣
 أجـل التـرويج لوضـع معـايري دوليـة      اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من   

  .ُملزِمة توفِّر إطارا قانونيا الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
مفــاده أن ُيحــافَظ علــى تواصــل وثيــق بــني اللجنــتني   رأي  عــنالوفــودوأعــرب بعــض   -٩٤

بــادئ ذات الفــرعيتني والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف تقــّصي إمكانيــة وضــرورة تعــديل امل  
  ).٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

ــاول مــسألةمفــاده أن  رأي  عــنالوفــودوأعــرب بعــض   -٩٥  اســتخدام مــصادر القــدرة  ُتتن
مبزيـد مـن البحـث      النووية يف الفضاء اخلارجي، وخـصوصا يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض،                
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 باألجـسام   اتاصطدامة اجلوانب القانونية للمشكلة املتمثلة يف احتمال حدوث         من أجل معاجل  
الفضائية املزودة بقدرة نوويـة يف املـدار، واحلـوادث والطـوارئ الـيت ميكـن أن تنـشأ عـن عـودة                   
تلــك األجــسام َعَرضــاً إىل الغــالف اجلــوي لــألرض، وكــذلك تــأثري تلــك العــودة علــى ســطح   

  .هم وعلى املنظومة اإليكولوجيةاألرض وعلى حياة البشر وصحت
من أجل حظر اسـتخدام     ه ينبغي تنقيح املبادئ     مفاده أنَّ  رأي    عن الوفودوأعرب بعض     -٩٦

  .مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضية ضمانا لسالمة البيئة واجلنس البشري
  .ار األمانحتديث املبادئ استنادا إىل إطه سيكون من املفيد وأُبدي رأي مفاده أنَّ  -٩٧
وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ املبــادئ وإطــار األمــان يــوفِّران للــدول إرشــادات تقنيــة بــشأن     -٩٨

، وأَرَسـيا أساسـا إلنـشاء نظـام      يف الفـضاء اخلـارجي    االستخدام املأمون ملـصادر القـدرة النوويـة         
هـم لـضمان   قانوين تدرجييا، وأنَّ ترويج هـاتني الـوثيقتني وتوسـيع نطـاق التقيُّـد هبمـا هـو أمـر م           

  .مأمونية استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للدول املرتادة للفـضاء الـيت لـديها جتربـة مفيـدة يف جمـال                      -٩٩

ــة أن تتــيح    ــديها مــن  اســتخدام مــصادر القــدرة النووي ــة املتعلقــة  مــا ل ــة الفني املعلومــات والدراي
  .أمان األجسام الفضائية اليت َتستعِمل مصادر قدرة نوويةة لضمان ذبالتدابري املتخ

ــزم إطــالق أيِّ أجــسام فــضائية حتمــل     رأي وأُبــدي   -١٠٠ ــه ينبغــي للــدول الــيت تعت مفــاده أن
مصادر قدرة نووية أن تبلـغ الـدول األعـضاء األخـرى خبططهـا يف غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة                     

  .تمللكي يتسىن هلا اختاذ تدابري للحد من أيِّ خطر حم
قـد يكـون    اخلـارجي   مفاده أنَّ استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء         رأي  وأُبدي    -١٠١

ضروريا يف بعض األحيان، ولكن ينبغـي تـوّخي احلـذر يف اسـتعماهلا، عنـدما ال تتـوافر مـصادر         
 ويفــضل أن يكــون ذلــك علــى مــسافات كــبرية مــن األرض، ضــمانا لــسالمة    ،أخــرى للطاقــة

  .ألرض واملعدات اليت تدور حوهلااجلنس البشري وا
سـتخدام  ال التحـسني األمثـل   مفاده أن ُتجرى حبوث بشأن سبل ووسـائل         رأي  وأُبدي    -١٠٢

  .الطاقة النووية يف أنشطة الفضاء اخلارجي أو االستعاضة عنها مبصادر أخرى
 مفــاده أنــه نظــرا ألن التنفيــذ التــام إلطــار األمــان مهــم لــضمان مأمونيــة   رأي وأُبــدي   -١٠٣

استخدام مصادر القدرة النووية يف األنشطة الفضائية، ينبغـي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي            
  .أن ُيعدَّ تقريرا عن مدى تنفيذ إطار األمان
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واتفقت اللجنة الفرعية على أنه من املهم مواصلة دراسة هذه املسألة وأنه ينبغي إبقـاء                 -١٠٤
  .هذا البند يف جدول أعماهلا

    
واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق دراسة   -سابعاً  

 امللحق باتفاقية الضمانات ،باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية
    الدولية على املعدات املنقولة

 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١ بقـرار اجلمعيـة العامـة        عمالً  -١٠٥
ــصلة مبــشروع الربوتوكــول املتعلــق   دراســة واســتعرا"األعمــال، املعنــون  ض التطــورات ذات ال

ــى املعــدات        ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ــسائل اخلاصــة ب بامل
  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"املنقولة
و إســـبانيا وأملانيـــا وإندونيـــسيا والربازيـــل واجلزائـــر     ممثِّلـــ ٩ يف إطـــار البنـــد  تكلَّـــمو  -١٠٦
وكنـدا  ) البوليفاريـة -مجهورية(زويال  هورية التشيكية وجنوب أفريقيا والصني وفرنسا وفن  واجلم

 يف إطـار هـذا    تكلَّـم و. واململكة العربية السعودية والنمسا وهولندا والواليات املتحـدة واليابـان         
  . واليونيدروااالحتاد الدويل لالتصاالتالبند أيضا املراقبان عن 

، اسـتمعت اللجنـة الفرعيـة إىل كلمـة          مـارس / آذار ٢٠عقـودة يف    ، امل ٨٤١ة  ويف اجللس   -١٠٧
  :ألقاها املراقب عن اليونيدروا، وأبلغ فيها اللجنة الفرعية، ضمن مجلة أمور، مبا يلي

أنَّ املــؤمتر الدبلوماســي العتمــاد مــشروع الربوتوكــول املتعلــق باملــسائل الــيت      )أ(  
انات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة، والـذي           ختص املوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الـضم      

ــرلني مـــن    ــد يف بـ ــباط٢٧ُعقـ ــر إىل / شـ ــد مـــشروع   ٢٠١٢مـــارس / آذار٩فربايـ ــد اعتمـ ، قـ
ــضائية     ــيت ختــص املوجــودات الف ــسائل ال ــق بامل ــضمان ،الربوتوكــول املتعل ــة ال  ات امللحــق باتفاقي

  ؛مارس/ آذار٩باب التوقيع عليه يف الدولية على املعدات املنقولة، وفََتح 
ــى         )ب(   ــد وقَّعــت عل ــسعودية ق ــة ال ــابوي واململكــة العربي ــا فاســو وزمب أنَّ بوركين

الربوتوكـول، وأنَّ املــؤمتر قــد اتفــق علــى أن يكـون عــدد التــصديقات أو االنــضمامات الالزمــة   
 كما رأى املـؤمتر أنـه ينبغـي فـرض شـرط إضـايف لبـدء نفـاذ                   .لكي يبدأ نفاذ الربوتوكول عشرة    

 أنه جيب على الـسلطة املـشرفة علـى الـسجل الـدويل للموجـودات الفـضائية                  هووالربوتوكول،  
أن تودع لـدى الوديـع شـهادة تؤكِّـد أنَّ الـسجل الـدويل للموجـودات الفـضائية جـاهز للعمـل            

  بصورة كاملة؛
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 دولــة ومنظمــة تكامــل اقتــصادي  ٢٥أنَّ املــؤمتر اعتمــد مخــسة قــرارات، وأنَّ    )ج(  
 البيـــان اخلتـــامي للمـــؤمتر الدبلوماســـي العتمـــاد مـــشروع  إقليميـــة واحـــدة قـــد وقَّعـــت علـــى 

الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحـق باتفاقيـة الـضمانات الدوليـة              
  على املعدات املنقولة؛

أنَّ املؤمتر، نظرا لعـدم التـيقّن بـشأن اهليئـة الـيت سـتتوىل مهـام الـسلطة املـشرِفة                       )د(  
يل للموجودات الفضائية، رأى أنَّ من الـضروري أن ُتنـشأ، ريثمـا يبـدأ نفـاذ                 على السجل الدو  

الربوتوكول، جلنة حتضريية تعمل بصالحيات كاملة كسلطة مشرِفة مؤقتة على إنـشاء الـسجل              
الـدويل املقبــل، وأنَّ املـؤمتر قــرَّر أيـضا أن تعمــل اللجنــة التحـضريية بتوجيــه مـن اجلمعيــة العامــة      

  لليونيدروا؛
  .أنه تقرَّر إعداد تعليق رمسي على الربوتوكول  )ه(  
ــة  وأعربــت   -١٠٨ ــة الفرعي ــق بإعــداد الربوتوكــول    اللجن ــه املتعل ــدروا ألنَّ عمل عــن هتانيهــا لليوني

وأثنـت اللجنـة الفرعيـة    . والتفاوض عليه واعتماده والذي امتدَّ سـنوات متعـددة قـد تكلّـل بالنجـاح         
  .هيلها اعتماد الربوتوكولعلى حكومة أملانيا لتنظيمها املؤمتر وتس

 يف املؤمتر أعرب عن   االحتاد الدويل لالتصاالت  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ املراقب عن         -١٠٩
 بأن تنظـر تلـك املنظمـة يف أن تـصبح هـي الـسلطة املـشرِفة، وأنَّ هـذا          لالحتاداهتمام األمني العام    

 يف  -ضـني   لـس ومـؤمتر املنـدوبني املفوّ       ومهـا اجمل   - احلـاكمتني    االحتاداالهتمام مرهون بنظر هيئيت     
كما الحظت اللجنة الفرعيـة أنَّ  . هذا األمر، كما أنه ال ميس بالقرار الذي ستتخذانه هبذا الشأن   

ضـني القـادم     وأنَّ مـؤمتر املنـدوبني املفوّ      ٢٠١٢يوليه  / سيعقد اجتماعه املقبِل يف متوز     االحتادجملس  
  .٢٠١٤سُيعقد يف عام 

فــود أنَّ الربوتوكــول املتعلــق باملــسائل الــيت ختــص املوجــودات الفــضائية  ورأى بعــض الو  -١١٠
يف دويل  بصفته أوَّل معاهدة بشأن قانون الفضاء ُتعَتمد يف ما يزيد على ثالثة عقود وأوَّل اتفـاق                 

ميــدان األنــشطة الفــضائية التجاريــة يــستند إىل القــانون الــدويل اخلــاص، مهــم الكتمــال التنظــيم   
لألنـشطة الفـضائية، ومـن شـأنه أن يرسـي نظامـا قانونيـا دوليـا اختياريـا ميكـن أن                      الرقايب الدويل   

يسّهل متويل السواتل بضمان املوجودات وأن يعّزز أنـشطة القطـاع اخلـاص التجاريـة يف الفـضاء                   
اللجنـة   ويف ذلك الصدد، اعترفت الوفود اليت عّبرت عن ذلك الرأي بضرورة مواصلة    .اخلارجي
  .التطّورات احلاصلة على الربوتوكول واستعراضهاالنظر يف الفرعية 
، مل  اعتمـاد الربوتوكـول بتوافـق اآلراء      وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه منـذ                -١١١

واقترحـت تلـك الوفـود     . كبنـد مـستقل يف جـدول األعمـال         ٩البنـد   حلفاظ على   ا اًعد ضروري ي
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تبـادل  ن أجـل احلفـاظ علـى        ، مـ  ٦ أو   ٥بـاألخص مـع البنـد       ، و  مـع بنـد آخـر      البندإدماج ذلك   
علــى مطلعــة ، وإلبقائهــا للجنــة الفرعيــة القانونيــةالثانيــة واخلمــسني الــدورة وجهــات النظــر يف 
  .النصذلك حالة التصديق على 

ورأى بعــض الوفــود أنَّ االتفاقيــة والربوتوكــول قــد أنــشآ نظامــا للتــسجيل واألولويــة     -١١٢
لتنبـؤ لتمويـل املوجـودات الفـضائية علـى صـعيد            يشكِّل إطارا قانونيا موحدا وواضـحا وقـابال ل        

عرب وطـين، ويكفـل االعتـراف العـاملي بالـضمانات الدوليـة القائمـة علـى املوجـودات الفـضائية                    
ويف هذا الصدد، رأت تلك الوفود أيضا أنَّ الربوتوكول سـوف يعـّزز           . ومحاية تلك الضمانات  

 الفــضائية، كمــا ســيبّدد حتفظــات  الــشفافية فيمــا يتعلــق بالــضمانات املوجــودة يف املوجــودات  
  .الدائنني بشأن أوجه التضارب بني القوانني الوطنية والقوانني املتعلقة بتمويل الديون

 مفاده أنَّ جهات مشاركة هامة داخل قطاع التجارة الفـضائية،         وأبدى أحد الوفود رأياً     -١١٣
املتبــع يف الربوتوكــول ال حيقــق عــون، تــرى أنَّ النــهج منــها أعــضاء رابطــة الــصناعة الــساتلية املتنّو

ويف هذا الصدد، رأى ذلك الوفد أيضا أنه يلزم إجراء مزيد مـن             . منافع لقطاع التمويل الفضائي   
قـه  الدراسة والتمحيص آلثـار الربوتوكـول االقتـصادية، وأنـه علـى الـرغم مـن النجـاح الـذي حقّ                    

 فيمـا خيـص املوجـودات       حـا حتقيـق جنـاح     بروتوكول من هذا القبيل خاص بالطائرات فليس مرجّ       
  . هذا الربوتوكول بدعم كاف داخل أوساط الصناعةالفضائية إذا مل حيظَ

ــدي   -١١٤ ــات الــدول       رأي وأُب ــوق وواجب ــه أن ميــس حبق ــراد ب ــول ال ي ــاده أنَّ الربوتوك مف
االحتـاد الـدويل    األطراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي ويف صـكوك                  

  .لالتصاالت
مفاده أنَّ من املهم تشجيع مجيع الدول املتعاقدة يف الربوتوكول وكـذلك            رأي  وأُبدي    -١١٥

مؤســسات التمويــل الدوليــة والوطنيــة واخلاصــة علــى مــساعدة البلــدان الناميــة الــيت هــي دول     
 أو ختفيـضات معقولـة علـى أيِّ أسـعار خاصـة مبخـاطر               حـسوما أطراف يف الربوتوكول مبنحها     

  .سوم مشاهبة تتقاضاها تلك املؤسسات التمويليةالتعرُّض أو أيِّ ر
 البنــد املعنــون أن يبقــىعلــى واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى مواصــلة دراســة املــسألة و    -١١٦

ــسائل اخلاصــة     دراســة واســتعراض التطــوّ  " ــق بامل ــشروع الربوتوكــول املتعل ــصلة مب رات ذات ال
كبنـد   مـدرجاً " لى املعـدات املنقولـة    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية ع      

  . دورهتا الثانية واخلمسنيجدول أعمال ملناقشته يف منفرد
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    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -ثامناً  
 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٦/٧١ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -١١٧

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع" الفضاءبناء القدرات يف جمال قانون"األعمال، املعنون 
و إسـبانيا وأملانيـا والربازيـل وجنـوب     ممثِّل من جدول األعمال ١٠ يف إطار البند   تكلَّمو  -١١٨

 بـشأن هـذا البنـد       تكلَّـم و.  واليابـان  أفريقيا والصني وليبيا والنمسا ونيجرييا والواليـات املتحـدة        
 كينيــا نيابــة عــن جمموعــة الــدول  ممثِّــل و،اء أخــرىو دول أعــضممثِّلــأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء 

  .ي  إكوادور نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبممثِّلاألفريقية، و
  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -١١٩

ورقة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى معلومـات مقدمـة مـن أسـتراليا واجلزائـر                     )أ(  
ــان عــن ال  ــانون الفــضاء    والنمــسا والياب ــاء القــدرات يف جمــال ق ــة إىل بن ــادرات الرامي ــدابري واملب ت

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.12(؛  
ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على دليل لفرص التعليم يف جمال قانون الفـضاء               )ب(  

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.13.(  
ل قـانون الفـضاء يف      بناء القـدرات يف جمـا     "واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض بعنوان         -١٢٠

  . اليابانممثِّل، قّدمه "الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حالة -اليابان 
واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ لبناء القدرات والتدريب والتعليم يف جمال قانون الفضاء             -١٢١

الراميــة إىل يل واملبذولــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدو أمهيــة فائقــة يف اجلهــود 
مواصلة تطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وإىل زيادة املعرفة باألطر القانونية اليت             

  .وُشدِّد على أنَّ للجنة الفرعية دورا هاما يف هذا الشأن. تنفَّذ ضمنها األنشطة الفضائية
ية وإقليمية ودولية لبنـاء     والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ هناك عدة جهود وطن           -١٢٢

وتـشمل  . القدرات يف ميدان قانون الفضاء تضطلع هبا حاليا كيانات حكوميـة وغـري حكوميـة               
تلــك اجلهــود تــشجيع اجلامعــات علــى عــرض وحــدات دراســية بــشأن قــانون الفــضاء؛ وتقــدمي 

 واملـساعدة   زماالت تعليمية يف جمال قانون الفضاء ملرحليت الدراسة اجلامعية والدراسات الُعليا؛          
على تطوير التشريعات الفضائية واألطر الـسياساتية الوطنيـة؛ وتنظـيم حلقـات عمـل وحلقـات                 
دراسية وأنشطة متخصصة أخرى لتعزيز فهم قانون الفضاء؛ وتقدمي دعم مايل وتقين للبحـوث              
القانونية؛ وإعـداد دراسـات وورقـات ومنـشورات خمصـصة لقـانون الفـضاء؛ ودعـم مـسابقات             

لـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء؛ ودعـم مـشاركة االختـصاصيني الفنـيني الـشباب يف                احملاكمة ا 
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االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقانون الفضاء؛ وتوفري فرص تدريبية وغري تدريبيـة             
  .لبناء اخلربة؛ ودعم الكيانات املكرَّسة إلجراء دراسات وحبوث تتعلق بقانون الفضاء

الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطلبـة           والحظت اللجنة     -١٢٣
الشباب من حضور مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء، الـيت                  

كما الحظـت اللجنـة الفرعيـة    . تنظَّم كل سنة أثناء اجتماعات املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية     
 للمـرة األوىل،    ٢٠١١هلـذه املـسابقة قـد ُنظِّمـت يف عـام            األفريقيـة   ليميـة   بارتياح أنَّ اجلولة اإلق   

  .وأنَّ جامعات من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجرييا قد شاركت فيها
ــة بارتيــاح أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي قــد أدرج يف       -١٢٤ ــة الفرعي والحظــت اللجن

: دة ومبادئها املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي       معاهدات األمم املتح  " عنوانه    جديداً موقعه الشبكي باباً  
  .)www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/treatyprep/index.html" (األعمال التحضريية

والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يــساعد يف    -١٢٥
ؤمتر وسائل منها توفري الدعم ملـ اجلهود اإلقليمية الرامية إىل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء، ب    

القيادات األفريقيـة الرابـع بـشأن تـسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة،                  
تكـوين رؤيـة    "، حـول موضـوع      ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ إىل   ٢٦الذي ُعقد يف مومباسا، من      

، وُعقــدت أثنــاءه جلــسة خمصــصة لقــانون الفــضاء، نظمتــها  "مــشتركة بــشأن الفــضاء يف أفريقيــا 
  .ا باالشتراك مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجيحكومة كيني

ورأى بعض الوفود أنَّ من املهم تعميم املعـارف املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي عـرب قنـوات                     -١٢٦
ثنائيــة، وكــذلك مــن خــالل تعــاون متعــدد األطــراف، كمــا أنَّ مــن املهــم إعطــاء مكتــب شــؤون 

امية إىل تطوير التشريعات الوطنيـة      الفضاء اخلارجي دورا أكرب يف مساعدة الدول يف جهودها الر         
  .املتعلقة باألنشطة الفضائية

وأُبـدي رأي مفـاده أنَّ مـن الـضروري تقـدمي دعــم كـاف، بتـوفري خـربات فنيـة ومــوارد            -١٢٧
  .مادية ومالية، لتمكني املؤسسات من تنفيذ دورات بشأن قانون الفضاء تنفيذا فّعاال

ات الدولية علـى إقامـة تعـاون مـع الـدول مـن أجـل                وأُبدي رأي مفاده أن ُتشجَّع املنظم       -١٢٨
املضي يف صوغ وترويج بـرامج تعليميـة يف جمـال قـانون الفـضاء، مـن أجـل زيـادة اهتمـام الطلبـة            
وتعزيز مهاراهتم ومعارفهم يف جمال قانون الفضاء وتنفيذه، وخصوصا فيما يتعلق بآليـات تـسوية               

  .املنازعات
ناء القدرات ينبغي أن تشمل جمموعة خيارات، منها تـوفري          ورأى بعض الوفود أنَّ أنشطة ب       -١٢٩

  .دورات بواسطة االتصال احلاسويب املباشر بتكاليف معقولة، من أجل الوصول إىل مجهور أوسع
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ة مـن  وأُبدي رأي مفاده أنَّ من املهم بنـاء قـدرات يف جمـال بيانـات احلّيـز األرضـي املـستمدّ                      -١٣٠
  .الفضاء
عية مع التقدير أنَّ مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، بالتعـاون مـع        والحظت اللجنة الفر    -١٣١

حكومة األرجنتني واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، قـد بـدأ التحـضري حللقـة عمـل                 
/  تـشرين الثـاين  ٩ إىل  ٥األمم املتحدة الثامنة حول قانون الفضاء، اليت ستعقد يف األرجنـتني مـن              

  .٢٠١٢نوفمرب 
 منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ        ظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ       والح  -١٣٢

 عمــل حـول قــانون الفــضاء يف  حلقــة) الـصني (سـوف تستــضيف بالتعــاون مـع جامعــة بايهــانغ   
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩بيجينغ يف الفترة من 

 مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي       أنَّ حلقات العمل اليت نظَّمها     الفرعيةوالحظت اللجنة     -١٣٣
بالتعــاون مــع البلــدان املــضيفة أســهمت إســهاما قّيمــا يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفــضاء،  

  .وكذلك يف التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
تحديث دليـل  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قام ب         -١٣٤

، مـضيفا إليـه معلومـات    )A/AC.105/C.2/2012/CRP.13(الفرص التعليمية يف جمال قانون الفـضاء   
عن الزماالت واملنح الدراسية املتاحة؛ واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للمكتب أن يواصل 

ملـسامهات  ويف هـذا الـصدد دعـت اللجنـة الفرعيـة الـدول األعـضاء إىل تـشجيع ا                  . حتديث الدليل 
  .على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال

 بأن تقوم الدول األعضاء يف اللجنـة واملراقبـون الـدائمون لـديها              وأوصت اللجنة الفرعية    -١٣٥
بــإبالغ اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، مبــا اختذتــه أو تعتــزم اختــاذه علــى الــصعيد  

  .يل من إجراءات لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاءالوطين أو اإلقليمي أو الدو
    

  تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف   -تاسعاً  
      احلطام الفضائي

 من جدول ١١، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٦٦/٧١عمالً بقرار اجلمعية العامة   - ١٣٦
 عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام تبادل عام للمعلومات"األعمال، املعنون 

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"الفضائي
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زويال  و أملانيـــا وبلجيكـــا وفـــنممثِّلـــ مـــن جـــدول األعمـــال ١١ يف إطـــار البنـــد تكلَّـــمو  -١٣٧
ام  بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـ         تكلَّمكما  .  واليابان وليبيا والنمسا ) البوليفارية-مجهورية(

ي،    إكوادور نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب              ممثِّل و ،و دول أخرى  ممثِّللآلراء  
  . الدول األفريقية كينيا نيابة عن جمموعةممثِّلو

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية  -١٣٨
  يا؛ أملانممثِّل، قدَّمه "احلالة الراهنة: احلطام الفضائي"  )أ(  
، "حملــة عامــة عــن األنــشطة املتعلقــة باحلطــام الفــضائي املــضطلع هبــا يف فرنــسا"  )ب(  

   فرنسا؛ممثِّلقدَّمه 
  . اململكة املتحدةممثِّل، قدَّمه "تأمالت حول تدابري ختفيف احلطام الفضائي"  )ج(  
ــة العامــة، يف قرارهــا      -١٣٩ ــة بارتيــاح أنَّ إقــرار اجلمعي ــة الفرعي ، ٦٢/٢١٧والحظــت اللجن

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفـضائي الـيت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                   
األغراض السلمية هو خطوة هامة يف سبيل تزويـد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات                    

  .حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي
 مـن  ١١ للمعلومات يف إطـار البنـد   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ من شأن التبادل العام     -١٤٠

جــدول األعمــال أن يــساعد الــدول علــى فهــم خمتلــف النــهوج الــيت اتبعتــها الــدول يف ختفيــف   
  .احلطام الفضائي ومنع ازدياده، مبا فيها وضع أطر تنظيم رقايب وطنية هلذا الغرض

ــف ا        -١٤١ ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي حلطــام والحظــت اللجن
أو /الفــضائي تتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و   

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت           
ــة باحلطــام الفــضائي   ــادك(واملعني ، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري لتخفيــف احلطــام    )الي

والحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ بعـض الـدول            . ضائي خاصة هبا، تستند إىل تلك املبادئ      الف
تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن اليـادك، واملدونـة األوروبيـة               

: الــنظم الفــضائية  (٢٤١١٣لقواعــد الــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي، واملعيــار       
، )اإليـسو (، الصادرة عن املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي      )احلطام الفضائي متطلبات ختفيف   

  .كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب اليت أرستها لألنشطة الفضائية الوطنية
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تدابري إلنفـاذ تطبيـق املبـادئ                 -١٤٢

ــايري املعتــرف هبــا دو   ــة واملع ــة    التوجيهي ــشريعاهتا الوطني ــشأن احلطــام الفــضائي، بتــضمني ت ــاً ب لي
  .أحكاماً هبذا الشأن
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والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت حتكـم ختفيـف              -١٤٣
احلطام الفضائي، بتسمية سلطات ُمشرِفة حكومية، وبإشراك املؤسسات األكادميية والـصناعة،           

  .ة وتعليمات ومعايري وأطر جديدةوبوضع قواعد تشريعي
 احلطـام الفـضائي، ونوَّهـت إىل أنَّ         مقداروأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد          -١٤٤

  .مستقبل األنشطة الفضائية يتوقَّف إىل حد بعيد على ختفيف احلطام الفضائي
نبغــي أن ورأى بعـض الوفــود أنَّ مــسائل ختفيــف احلطــام الفـضائي واحلــد مــن نــشوئه ي    -١٤٥

  .تعاجل على وجه السرعة وأن تدرج ضمن أولويات عمل اللجنة الفرعية
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تعمِّق عملها املتعلق باحلطام الفـضائي،                -١٤٦

وأن تويل مزيداً من االهتمـام ملـشكلة اصـطدام احلطـام الفـضائي باألجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا                      
ة الـيت حتمـل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وكـذلك لـسائر املـسائل ذات                    األجسام الفـضائي  

  .الصلة باحلطام الفضائي
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مسائل احلطام الفضائي علـى حنـو ال ميـس بتنميـة                    -١٤٧

  .القدرات الفضائية للبلدان النامية
لـــيالً قانونيـــاً للمبـــادئ ورأى بعـــض الوفـــود أنـــه ينبغـــي للجنـــة الفرعيـــة أن جتـــري حت   -١٤٨

  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي تطوير املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت                  -١٤٩

  .وضعتها اللجنة لتتحوَّل إىل صك جديد ذي قوة قانونية أكرب
 للجوانــب القانونيــة للمبــادئ التوجيهيــة ورأى بعــض الوفــود أنــه يلــزم إجــراء مراجعــة  -١٥٠

لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة، بغية حتويل تلك املبـادئ التوجيهيـة إىل جمموعـة                
  .مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة

وأُبدي رأي مفاده أنَّ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، اليت وضعتها اللجنة،              -١٥١
صلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن ُيولَيـا أمهيـة                واملبادئ ذات ال  

،  بـصيغته الـواردة يف اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار                 "األضرار"كافية يف تعريف مفهوم     
  .اليت حتدثها األجسام الفضائية، نظراً للمسؤولية الناشئة عن أي ضرر حيدثه احلطام الفضائي

 تنقيح للمبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي    بدي رأي مفاده أنه ينبغي أليِّ   وأُ  -١٥٢
لـربامج  إضـافية ل   مـن تكـاليف      يـستتبعه اليت وضـعتها اللجنـة أن يأخـذ يف احلـسبان مـا ميكـن أن                 

  .البلدان النامية تنفذهاالفضائية اليت 
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يـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة     ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقن         -١٥٣
  .وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائيعلى أن تتعاونا 

د أنــه ميكــن للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تــستفيد مــن عمــل اللجنــة  وورأى بعــض الوفــ  -١٥٤
بعيـد  الفرعية العلمية والتقنية وفريقها العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ال        

  .وأفرقة اخلرباء التابعة لذلك الفريق العامل
 اجلوانـب    أنَّ اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة ناقـشت           يف حـني  وأُبدي رأي مفـاده أنـه         -١٥٥

ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تــدرس اجلوانــب القانونيــة ملــسألة ، التقنيــة للحطــام الفــضائي
  .احلطام الفضائي دراسة وافية

 املعــين باســتدامة العامــلفريــق لدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي لفريــق اخلــرباء دال التــابع لوأُبــ  -١٥٦
خـالل  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد أن ينظر يف إمكانيـة االجتمـاع بـصفة غـري رمسيـة                    

  . للجنة الفرعيةواخلمسنيالدورة الثانية 
عـضاء أن تبلـغ اللجنـة الفرعيـة          عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول األ       الوفودوأعرب بعض     -١٥٧

  .بالتدابري اليت اختذهتا للحد من تولُّد احلطام الفضائي وأن تعمم املعلومات املتعلقة بتلك التدابري
ــةُ   -١٥٨ ــت اللجن ــةُوحثَّ ــدولَ الفرعي ــة      ال ــادئ التوجيهي ــذ املب ــى مواصــلة تنفي  واملنظمــات عل

ة جتــارب الــدول الــيت أنــشأت  لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة، وعلــى دراســ  
  .بالفعل آليات وطنية حتكم ختفيف احلطام الفضائي

    
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف   -عاشراً  

    الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول     ١٢، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٥٩

ــون   ــصلة باستكــشاف     "األعمــال، املعن ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــادل عــام للمعلومــات عــن الت تب
، وفقاً خلطة العمـل املتعـددة الـسنوات للفتـرة          "الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية     

ها مث عدَّلتـ  ) ٢١٩، الفقـرة    A/62/20(، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا اخلمـسني          ٢٠١٢-٢٠٠٨
  ).٢١٥، الفقرة A/66/20(يف دورهتا الرابعة واخلمسني 

ــمو  -١٦٠ ــد  تكلَّـ ــار البنـ ــال  ١٢ يف إطـ ــدول األعمـ ــن جـ ــ مـ ــصني  ممثِّلـ ــا والـ ــا وإيطاليـ و أملانيـ
 بشأن هذا البند أثنـاء التبـادل العـام          تكلَّمو. وكازاخستان والنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة    

  . كينيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقيةلممثِّو دول أعضاء أخرى، وممثِّللآلراء 
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مارس، عاودت اللجنـة الفرعيـة َعقْـد الفريـق          / آذار ١٩، املعقودة يف    ٨٣٩ويف اجللسة     -١٦١
العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف 

  .قَد الفريق العامل تسع جلساتوَع). النمسا(األغراض السلمية، برئاسة إيرمغارد ماربو 
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٦٢

مـشروع مـنقّح جملموعـة      "ورقة عمل مقّدمة من رئيسة الفريق العامل، عنواهنا           )أ(  
استنتاجات الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي            

  ؛)A/AC.105/C.2/L.286" (لميةواستخدامه يف األغراض الس
ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى مــشروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين            )ب(  

بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية             
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9(؛  

الوطنيـــة  التنظيميـــة لألطـــر بيانيـــاًتتـــضمَّن ملخـــصاً ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات   )ج(  
  ).Add.1 وA/AC.105/C.2/2012/CRP.8(لألنشطة الفضائية 

تــــذييل تقريــــر الفريــــق العامــــل املعــــين بالتــــشريعات الوطنيــــة ذات الــــصلة     )د(  
) املرفـــــق الثالـــــث(باستكـــــشاف الفـــــضاء اخلـــــارجي واســـــتخدامه يف األغـــــراض الـــــسلمية 

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.22.(  
ــَر / آذار٣٠ املعقـــودة يف ٨٥٧، يف جلـــستها فرعيـــةُوأقـــّرت اللجنـــةُ ال  -١٦٣ مـــارس، التقريـ

اخلتامي للفريق العامل عـن األعمـال الـيت اضـطلع هبـا يف إطـار خطـة العمـل املتعـددة الـسنوات                        
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9/Rev.2 (بصيغته املعدَّلة.)١(  

انظـر املرفـق    (العامـل   الفريـق   رئيـسة   ويف اجللسة نفـسها، أقـّرت اللجنـة الفرعيـة تقريـر               -١٦٤
  ).الثالث هلذا التقرير

يف تـذييل تقريـر الفريـق العامـل، الـوارد يف      اللجنـة  أن تنظـر    بـ  اللجنـة الفرعيـة      وأوصت  -١٦٥
أن تبـت يف الـشكل الـذي سـيقّدم بـه هـذا              واملرفق الثالـث، أثنـاء دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني،            

  .ملالنص إىل اجلمعية العامة، حسبما أوصى به الفريق العا
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ الــدول تواصــل بــذل جهــود هتــدف إىل اســتحداث أطــر   -١٦٦
والحظـت  . أو إىل حتـسني أطرهـا القائمـة يف هـذا اجملـال             ، وطنية جديدة بشأن الفـضاء     يةتنظيم

                                                                    
  .A/AC.105/C.2/101سوف يصدر يف الوثيقة   )1(  
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أنَّ الــدول، لــدى صــوغ تلــك الــصكوك الوطنيــة املتعلقــة بالفــضاء، تــويل أيــضاً اللجنــة الفرعيــة 
  .زاماهتا فيما خيص معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجياهتماماً اللت

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ التبـادل العـام للمعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات                       -١٦٧
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يوفّر للدول حملة عامـة شـاملة               

 الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، ويـساعد الـدول علـى فهـم               يـة وائح التنظيم الللقوانني و عن احلالة الراهنة ل   
  .خمتلف النهوج املتبعة على الصعيد الوطين يف صوغ أطر تنظيم رقايب وطنية بشأن الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد أنَّ مناقشات الفريق العامل ضمن إطار خطـة                -١٦٨
 الوطنيــة يــة التنظيماألطــرت قــد مكّنــت الــدول األعــضاء مــن فهــم      عملــها املتعــددة الــسنوا  

 من جدول األعمال قـد أعطـى بالفعـل          ١٢املوجودة، وأنَّ العمل املضطلع به ضمن إطار البند         
لفريـق العامـل مـصدراً للمعلومـات بـشأن تطـوير            اخلتـامي ل  تقريـر   النتائج ملموسة، إذ سيـصبح      

  .القوانني الوطنية املتعلقة بالفضاء
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقـديرها العميـق للـسيدة إيرمغـارد مـاربو، رئيـسة الفريـق                    -١٦٩

واتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ التقريـر           . العامل، ملا أبدته من تفـان وِحَرفيـة يف قيـادة الفريـق            
سيكون مـصدراً هامـاً للمعلومـات لـدى الـدول الـيت تـصوغ أطـر تنظـيم رقـايب وطنيـة                     اخلتامي  
  .فضاءبشأن ال
ــى    -١٧٠ ــة عل ــة الفرعي ــد مواصــلة    واتفقــت اللجن ــه ســيكون مــن املفي ــتظم   أن ــادل من إجــراء تب

 البيـاين  امللخص الوطنية املتعلقة بالفضاء، وأنَّ      ية التنظيم األطرللمعلومات عن التطّورات يف جمال      
  .نة الفرعيةتاح للجنية املتعلقة بالفضاء ينبغي أن ُيحدَّث باستمرار وأن ُي الوطية التنظيملألطر
والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي قــد واصــل   -١٧١

دة األطـراف  حتديث قاعدة البيانات املتعلقة بالتشريعات الفضائية الوطنية واالتفاقات الثنائيـة واملتعـدّ    
ويف ). www.unoosa.org (املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية         

 الــصدد، شــّجعت اللجنــة الفرعيــة الــدول علــى مواصــلة تزويــد املكتــب بنــصوص القــوانني    اهــذ
 واالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف والوثائق السياساتية وغريها من الوثـائق           التنظيميةوائح  اللو

  .ية، إلدراجها يف قاعدة بياناتهالقانونية املتعلقة باألنشطة الفضائ
، جنبـاً إىل جنـب   ج التقرير اخلتامي للفريق العامـل اتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيدرَ  و  -١٧٢
  .يف قاعدة البيانات ، الوطنية املتعلقة بالفضاءية التنظيملألطر امللخص البياينمع 
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  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض -حادي عشر
   لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية السلمية بشأن بنود جديدة

     واخلمسنيالثانيةيف دورهتا 
 مـن   ١٣بنـد   ال، نظرت اللجنة الفرعية القانونيـة يف        ٦٦/٧١ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -١٧٣

اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض               "، املعنون   جدول األعمال 
 الثانيـــةكــي تنظــر فيهــا اللجنـــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا       الــسلمية بــشأن بنــود جديـــدة ل   

ويف إطار هذا البند، نظرت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً        . بند منتظم يف جدول أعماهلا    ك،  "واخلمسني
  . أعماهلايف املسائل املتعلقة بتنظيم

نيـا وإيـران   و االحتـاد الروسـي واألرجنـتني وإسـبانيا وأملا    ممثِّلـ  يف إطـار هـذا البنـد        تكلَّمو  -١٧٤
وإيطاليــا والربازيــل وبلجيكــا واجلزائــر واجلمهوريــة التــشيكية وجنــوب ) اإلســالمية-مجهوريــة(

وكنـدا واملكـسيك واململكـة      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    أفريقيا وشيلي والصني وفرنـسا وفـن      
 يف  تكلَّـم ما  ك. العربية السعودية واململكة املتحدة والنمسا وهولندا والواليات املتحدة واليابان        

االحتــاد الروســي واألرجنــتني وإكــوادور  :  بــريو نيابــة عــن الــدول التاليــة ممثِّــل  هــذا البنــدإطــار
وباكستان والربازيل وبريو واجلزائر وجنـوب أفريقيـا        ) اإلسالمية-مجهورية(وإندونيسيا وإيران   

سيك واململكـة  وكوبـا وكينيـا واملكـ    ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    وشيلي والصني والعراق وفن   
و دول ممثِّلـ  التبـادل العـام لـآلراء       أثنـاء   أيضا بشأن هـذا البنـد      تكلَّمو. ريياالعربية السعودية ونيج  

 كينيـا   ممثِّـل  و ،ي  والكاريب إكوادور نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية         ممثِّل و ،أعضاء أخرى 
  .نيابة عن جمموعة الدول األفريقية

    
مة إىل اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية مقدَّاقتراحات   - ألف  

     واخلمسنيالثانيةالقانونية يف دورهتا 
اسـتعراض اآلليـات الدوليـة       "، عنواهنـا  ُعرضت على اللجنة الفرعية ورقة غرفـة اجتماعـات          -١٧٥

ــاون يف  ــال للتعـــ ــسلمية    جمـــ ــراض الـــ ــتخدامه يف األغـــ ــارجي واســـ ــضاء اخلـــ ــشاف الفـــ  "استكـــ
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.21/Rev.1.(  

ــة إىل      -١٧٦ ــة الفرعي ــاه اللجن ــرئيس انتب ــةملقترحــات اواســترعى ال ــود  املقدَّم ــشأن إدراج بن  ب
ــواردة يف     ــصيغتها الـ ــا، بـ ــدول أعماهلـ ــدة يف جـ ــسني    الجديـ ــا اخلمـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــر عـ تقريـ

)A/AC.105/990 ١٧٣، الفقرة.(  
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التـــشريعات الوطنيـــة املتـــصلة "املعنـــون واتفقـــت اللجنـــة الفرعيـــة علـــى إدراج البنـــد    -١٧٧
ــراض الــسلمية      ــتخدامه يف األغ ــضاء اخلــارجي واس ــتظم جديــد يف   " باستكــشاف الف ــد من كبن

  .جدول أعماهلا
واتفقت اللجنة الفرعية على اإلبقاء على كل ما هو مدرج حاليـا يف جـدول األعمـال                  -١٧٨

ني، مع تعديل عنـوان البنـد املتـصل         بنود منفردة للمناقشة يف دورهتا الثانية واخلمس      /من مواضيع 
املـسائل الـيت ختـص املوجـودات الفـضائية وعنـوان البنـد املتـصل               اليونيدروا املتعلـق ب   بربوتوكول  

  .بتدابري ختفيف احلطام الفضائي
  جمـال  اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف      اسـتعراض   "واتفقت اللجنة الفرعية علـى أن تـدرج           -١٧٩

 الذي اقترحته إكوادور وبـريو      ،"دامه يف األغراض السلمية   استكشاف الفضاء اخلارجي واستخ   
 كبنـد يف إطـار خطـة العمـل          ،والصني واململكـة العربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة واليابـان            

  :اخلمسية التالية
وسـوف  . املوجـودة الـدويل   التعـاون الفـضائي     آليات   جمموعة   حولتبادل املعلومات     ٢٠١٣

املــراقبني الــدائمني دعــوة لتقــدمي معلومــات قبــل انعقــاد ه إىل الــدول األعــضاء وجَّــتو
دورة اللجنة الفرعية القانونية ولتقدمي عروض إيضاحية خاصة عن جمموعـة اآلليـات            

  .التعاون الفضائيالثنائية واملتعددة األطراف اليت يستخدموهنا يف 
تقريـر يـصنف    وتكليف األمانة بإعـداد     . وإنشاء فريق عامل  . مواصلة تبادل املعلومات    ٢٠١٤

ــا     ــدويل، مب ــاون ال ــات التع ــة آلي ــاجمموع ــراف   فيه ــددة األط ــة واملتع ــات الثنائي  ، االتفاق
،  وسـائر آليـات التعـاون    ، واملبادئ التوجيهيـة التقنيـة     ، واملبادئ،  غري امللزمة  والترتيبات

ع زَّو يـ ، علـى أن إىل حبـوث إضـافية    وء   املقدمة من الدول األعضا    يستند إىل املعلومات  
  . األعضاء قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية القانونيةعلى الدول

التعاون الفضائي الدويل املوجـودة، مـع   آليات عن تبادل معلومات إضافية أو تكميلية       ٢٠١٥
 املقدمـة   املعلومـات  بفحـص    لواضطالع الفريـق العامـ    . احلسبان تقرير األمانة يف     أخذ

  دول واملنظمــات الدوليــة  الــالــيت تــستخدمهامــن أجــل فهــم جمموعــة آليــات التعــاون  
ــة األحــوال  ــدول   وماهي ــة مــن  الــيت تفــضل فيهــا ال .  اآلليــات علــى غريهــا أنواعــا معين

 االتفاقـات  عمومـا وتكليف األمانة بإعداد تقريـر حيـدد املـسائل القانونيـة الـيت تتناوهلـا               
 املقدمة من الـدول     املعلوماتإىل  يستند   ،الدويلالفضائي  القائمة ذات الصلة بالتعاون     

وينبغي توزيع هذا التقريـر     . حبوث إضافية والتشاور مع الدول األعضاء     وإىل  ألعضاء  ا
  .على الدول األعضاء قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية
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 الـردود الـواردة مـن الـدول         دراسـة يستعرض الفريق العامـل تقريـر األمانـة ويواصـل             ٢٠١٦
  .يبدأ يف صياغة تقريرهاألعضاء و

  .هاستنتاجات متضمنال تقريره املقدم إىل اللجنة الفرعية، ينجز الفريق العام  ٢٠١٧
  

 ٢٠١٤واتفقت اللجنة الفرعية على إنشاء فريـق عامـل لكـي ينظـر يف هـذا البنـد يف الـسنوات                      
  .٢٠١٧إىل 
واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن تقتــرح علــى اللجنــة إدراج البنــود التاليــة يف جــدول    -١٨٠

  : واخلمسنيالثانية أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا
  

  املنتظمةالبنود   
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .كلمة الرئيس  -٢  
  .تبادل عام لآلراء  -٣  
  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٤  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٥  

  .نون الفضاءفيما يتعلق بقا
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف                    )ب(    

الــسبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  
  .د الدويل لالتصاالتالثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتا

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

    
  فردة للمناقشةنالبنود امل/املواضيع  
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -٨  

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
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ض التطـورات ذات الـصلة بـالربوتوكول املتعلـق باملـسائل الـيت        دراسة واستعرا   -٩  
 امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات           ،ختص املوجودات الفضائية  

  .املنقولة
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -١٠  
 املتـصلة بتـدابري ختفيـف      القانونيـة  اآلليات   بشأنتبادل عام للمعلومات واآلراء       -١١  

  . يف احلسبان اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةمع أخذ عملام الفضائي، احلط
  

  نظر فيها ضمن إطار خطط العملالبنود اليت ُي  
ــة للتعــاون     -١٢   ــات الدولي  استكــشاف الفــضاء اخلــارجي  يف جمــالاســتعراض اآللي

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
  .) من هذا التقرير١٧٩ حسبما يرد يف الفقرة ٢٠١٣ر لعام العمل املقّر(    

  
  البنود اجلديدة  
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بـشأن               -١٣  

  .بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني
ة واخلمسني، عقد الفريـق     اتفقت اللجنة الفرعية أيضا على أن تعاود، يف دورهتا الثاني         و  -١٨١

ــا         ــضاء اخلــارجي وتطبيقه ــة بالف ــم املتحــدة اخلمــس املتعلق ــة معاهــدات األم ــل املعــين حبال العام
  .ريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهوالفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتع

 مـدى  دورهتـا الثانيـة واخلمـسني يف   أثنـاء   واتفقت اللجنة الفرعية كذلك على أن تنظـر           -١٨٢
احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة  

  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة
دعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب         ُيواتفقت اللجنة الفرعية على أن        -١٨٣

  .ندوة تعقد أثناء دورهتا الثانية واخلمسنيلقانون الفضاء جمددا إىل تنظيم 
متـها اجلمهوريـة التـشيكية إىل اللجنـة         واستذكرت اللجنة الفرعية ورقـة العمـل الـيت قدّ           -١٨٤

رعيـــة يف ، مقترحـــةً فيهـــا أن تـــدرج اللجنـــة الف)A/AC.105/C.2/L.283(يف دورهتـــا اخلمـــسني 
نونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف        استعراض اجلوانب القا  "، عنوانه   جدول أعماهلا بندا جديدا   

 جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، بغيــة  الــيت وضــعتهااحلطــام الفــضائي 
  ".حتويل هذه املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة
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ــود بعــض وأعــرب  -١٨٥ ــاده الوف ــشيكية أتــت يف ال  نَّ أ عــن رأي مف ــة الت ــادرة اجلمهوري وقــت  مب
مهية اليت توليها مجيع الدول ملسألة احلطام الفضائي وعدم وجود ما يلزم من آليات نظراً لأل ،املناسب

  . لالقتراحتأييدها يف هذا الصدد عن الوفود أعربت تلككما . قانونية ملزمة ملعاجلة هذه املسألة
حتويــل املبــادئ مــن الــسابق ألوانــه الــشروع يف  أنَّ  عــن رأي مفــادهالوفــودوأعــرب بعــض   -١٨٦

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بدأت لتّوها نَّ  أل،التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة   
  .النظر يف موضوع احلطام الفضائي يف سياق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

اودة النظـر يف االقتـراح     أنه سيكون من املفيد معـ       عن رأي مفاده   الوفودوأعرب بعض     -١٨٧
بعد ظهور نتائج أعمال الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد                

  .التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية
 القانونيــة أن ُتراجِــع علــى اللجنــة الفرعيــة   عــن رأي مفــاده أنَّالوفــودوأعــرب بعــض   -١٨٨

 مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي فـضال عـن املبـادئ                  املبادئ ذات الصلة باستخدام   
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض      

  .السلمية بغية حتويلها إىل معايري ملزمة قانونا
يف جـدول  عودية بـإدراج بنـد   واستذكرت اللجنـة الفرعيـة اقتـراح اململكـة العربيـة الـس          -١٨٩
نـشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األرض       لرقـايب  التنظـيم  ال بـشأن   اللجنة الفرعية  أعمال

  .شبكة العامليةالعرب 
ــضورأ  -١٩٠ ــود أنَّال ى بعـ ــرب    وفـ ــيما عـ ــضائية، وال سـ ــصور الفـ ــسؤول للـ ــشر الالمـ  يف النـ

ىل الوضـوح   اإلنترنت، مساسا خطريا خبصوصية املواطنني وخطرا كبريا علـى الـسالمة بـالنظر إ             
  .الشديد لتلك الصور

ذلـك  رد  يـ ، علـى أن     تعمُّقـه  نطـاق البنـد املقتـرح ومـدى          وأُبدي رأي مفاده أن يوضَّح      -١٩١
ــة الفرعيــة يف جــدوى إدراج بنــد يف جــدول    التوضــيح  يف وثيقــة مكتوبــة، قبــل أن تنظــر اللجن

ض عـرب   أعماهلا بـشأن فـرض تنظـيم رقـايب علـى نـشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األر                       
  . العامليةشبكةال

َمْي االقتــراحني التــاليني بــإدراج بنــدين جديــدين يف  مقــدِّنَّجنــة الفرعيــة أوالحظــت الل  -١٩٢
  :جدول أعماهلا يعتزمان االحتفاظ باقتراحيهما لعلّهما يناقَشان يف دوراهتا الالحقة

 ة مـن سـواتل رصـد األرض عـرب شـبكة           نـشر الـصور املـستمدّ     لرقـايب   التنظيم  ال  )أ(  
  ؛)م من اململكة العربية السعوديةاقتراح مقدَّ(اإلنترنت العاملية 
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اســتعراض اجلوانــب القانونيــة للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي    )ب(  
الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، بغيـة حتويـل هـذه املبـادئ                   

تعتمـدها  تضمها اللجنة الفرعية القانونيـة و     الفضائي  بشأن احلطام   التوجيهية إىل جمموعة مبادئ     
  ).م من اجلمهورية التشيكيةاقتراح مقدَّ(اجلمعية العامة 

 ما مل ُيحتفظ به على تلك القائمة من اقتراحـات بـإدراج             نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -١٩٣
  .بنود جديدة ميكن أن يدَرج الحقا يف القائمة، حسب االقتضاء

لجنة الفرعية أنه تقّرر مبدئيا عقد دورهتـا الثانيـة واخلمـسني يف الفتـرة مـن                 والحظت ال   -١٩٤
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ٨
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
  :ما يليالفرعية كان معروضاً على اللجنة   -١٩٥

  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.14) "املسائل التنظيمية"ورقة غرفة اجتماعات، عنواهنا   )أ(  
 بة علـى البـثّ  دراسة اآلثار املالية وغري املالية املترتّ  "ورقة غرفة اجتماعات، عنواهنا       )ب(  

  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.15) "الشبكي لوقائع دورات اللجنة الفرعية
. د بعض الوفود علـى ضـرورة ترشـيد وحتـسني كفـاءة عمـل اللجنـة الفرعيـة القانونيـة                    وأكَّ  -١٩٦
مبواصــلة اخلـصوص علـى ضـرورة قيــام اللجنـة الفرعيـة القانونيـة       دت تلـك الوفـود علـى وجــه    وشـدَّ 

، نظـر ال  اقترحـت تلـك الوفـود      ، الـصدد  ذلـك يف  و. أساليب العمل وختصيص مواردهـا    عملها بشأن   
،  يف دورة اللجنـة    على سبيل التجربة، يف إمكانية إعادة ختصيص اجتماعات اللجنة الفرعية القانونية          

وخـصوصاً بـالنظر إىل العمـل الـذي سيـضطلع بـه يف              ،  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ يلعامعلى أساس مؤقت،    
السنوات القادمـة الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع                        

ومــن مث، ميكــن نقــل وقــت   .للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، والــذي ستــشارك فيــه اللجنــة أيــضاً   
 إىل اللجنة على أساس أنَّ ذلك الوقت سُيعاد نقلـه إىل اللجنـة              اجللسات من اللجنة الفرعية القانونية    

  .عند االقتضاءالفرعية 
 دورات اللجنـة الفرعيـة      إعـادة ختـصيص    عن رأي مفاده أنَّ من شأن        الوفودوأعرب بعض     -١٩٧

ــشطة الفــضائية وضــمان التطــوير        ــانون يف األن ــى مواصــلة ضــمان ســيادة الق ــدرهتا عل أن يقــوِّض ق
 مــشترك كميــدانن الفــضاء واحلفــاظ علــى االســتخدام الــسلمي للفــضاء اخلــارجي  التــدرجيي لقــانو

ى كـل سـنة اقتراحـات إلدراج         أيضاً أنَّ اللجنة الفرعية ال تزال تتلقّ       تلك الوفود  توالحظ .للبشرية
  .بنود جديدة يف جدول أعماهلا، وأنَّ عملها ذو طابع دوري
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 عن رأي مفاده أنَّ طـرح عـدد      الوفودرب بعض   وفيما يتعلق باجلدولة الزمنية لألعمال، أع       -١٩٨
بعــة يف هيئــات مــن بنــود جــدول األعمــال للمناقــشة يف آن واحــد لــيس ناجعــاً وال هــو ممارســة متّ   

  . أن ُتوقف هذه املمارسةت تلك الوفودرأو. أخرى
 توجـه عملـي وال ُيتوقَّـع هلـا          توأُبدي رأي مفاده أنَّ بنود جدول األعمال الـيت ليـست ذا             -١٩٩

تفضي إىل اختاذ اللجنة الفرعية قرارات معينـة ينبغـي أن ُتـستوَعب ضـمن إطـار غريهـا مـن بنـود                    أن  
  .جدول األعمال ذات الصلة

 عن رأي مفاده أنَّ تقارير اللجنة الفرعية ينبغي أن تكون ذات توجُّـه      الوفودوأعرب بعض     -٢٠٠
، كمـا   اقتـداًء باهليئـات األخـرى     عملي أوضح ومركَّزة على القرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة الفرعيـة،              

ي إىل حتقيــق وفــورات كــبرية يف األمــر الــذي يــؤّد، A/AC.105/C.2/2012/CRP.14ذُكــر يف الوثيقــة 
خلدمات املـؤمترات،    املنقوص االستخدام   إزاء اعن قلقه تلك الوفود    توأعرب. ميزانية األمم املتحدة  

ــتفادة   ــتّم االسـ ــة   إذ مل يـ ــة الفرعيـ ــاح للجنـ ــن الوقـــت املتـ ــا   مـ ــن دورهتـ ــبوع األول مـ ــالل األسـ   خـ
  .بشكل كامل

ــودوأعــرب بعــض    -٢٠١ ــة     الوف ــة االجتماعــات املعنون ــة غرف ــاده أنَّ مــضمون ورق    عــن رأي مف
، اليت استعرضت ما تتبعه كيانات أخرى مشاهبة يف منظومـة األمـم املتحـدة               "املسائل التنظيمية "

ــة ا     ــات احلكومي ــارير اهليئ ــشأن هياكــل تق ــستخَدم  مــن ممارســات فــضلى ب ــة، ينبغــي أن ُي لدولي
  .كأساس للمناقشات حول تنظيم عمل كل من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

 عــن رأي مفــاده أنَّ البنــود املندرجــة يف جــدول أعمــال اللجنــة الوفــودوأعــرب بعــض   -٢٠٢
 الفرعية القانونية ينبغي أن ُتبسَّط وُترشَّد من أجل حتسني فعالية املناقـشات ومتكـني الوفـود مـن                 
املشاركة يف عمل اللجنة الفرعية على حنو ناجع التكلفة، وأنه ينبغي تعزيز كفاءة ذلـك العمـل                 

  .وتدعيم االنضباط العملي
 عن رأي مفاده أنَّ طرائـق عمـل اللجنـة الفرعيـة ال ينبغـي أن ُتطـرح                   الوفودوأعرب بعض     -٢٠٣

قتراحـات معيَّنـة تتعلـق بطرائـق        جانباً قبل أن تنظر اللجنـة الفرعيـة فيهـا وتتوصـل إىل اتفـاق بـشأن ا                 
أخرى، وقبل أن تتمكَّن من تزويد األمانة بإرشادات واضحة حول الكيفيـة الـيت  ينبغـي هبـا تنظـيم                     

  .عمل اللجنة الفرعية واإلبالغ عنه
 أي تغـيريات هتــدف إىل حتــسني أســاليب عمــل  نَّوأعـرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أ   -٢٠٤

، يف  دت تلـك الوفـود    وشـدَّ .  عليهـا  هـا فيهـا واتفاق  اللجنـة   إىل نظـر     سوف حتتـاج     اللجنتني الفرعيتني 
دورات زائـدة مـن الوقـت املخـصص خـالل           الكميـة   ال يفينبغي النظر   على أنه   إطار هذه التغيريات،    

  .التقنية على حساب البنود املوضوعيةاإليضاحية لعروض لاللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
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  أنَّ االقتراحات املتعلقـة بتنظـيم عمـل اللجنـة الفرعيـة       مفاده وأعرب بعض الوفود عن رأي      -٢٠٥
، مبا يف ذلك إعادة هيكلة تقريرهـا، ينبغـي أن ُتقـدَّم خطيـاً مـن أجـل تيـسري النظـر يف تلـك                    القانونية
  .املسائل
وطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن ُتسرِّع ُخطـى نظـر اللجنـة الفرعيـة يف بنـد جـدول                      -٢٠٦

علق باالقتراحات املقدمة إىل اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة           أعماهلا املت 
  .يف دورهتا القادمة، لكي يتاح وقت كاف إلجراء مناقشات فنية بشأن املسائل التنظيمية

واتفقت اللجنة الفرعية على مواصـلة تطبيـق أسـلوب املرونـة القـصوى يف اجلدولـة الزمنيـة                     -٢٠٧
  .ألعمال، وخصوصاً البنود اليت ُتعقد يف إطارها أفرقة عاملةلبنود جدول ا

 عـرب الـشبكة العامليـة، ألنَّ هـذه          وأُبدي رأي مفاده أنَّ وقائع دورات اللجنة ميكن أن تبـثّ            -٢٠٨
  . الشبكي لوقائع االجتماعاتاملمارسة ناجعة التكلفة وتتوافق مع تزايد االهتمام بالبثّ

ي مفـاده أنـه، علـى ضـوء املعلومـات الـواردة يف ورقـة غرفـة                عـن رأ   الوفـود وأعرب بعض     -٢٠٩
االجتماعات املتعلقـة باآلثـار املاليـة وغـري املاليـة املترتبـة علـى البـث الـشبكي لوقـائع دورات اللجنـة                    

،  امليزانيـة وال مـن الناحيـة العمليـة    الناحيـة القانونيـة وال مـن ناحيـة      الفرعية، ليس من اجملدي، ال من       
  .شبكي لوقائع دورات اللجنة الفرعية يف الوقت احلاضراستحداث البث ال

وأبــدت اللجنــة الفرعيــة تقــديرها للعــرض اإليــضاحي الــذي قدَّمتــه دائــرة إدارة املــؤمترات      -٢١٠
ودائرة إدارة املوارد املاليـة بـشأن املوقـع الـشبكي اجلديـد للتـسجيالت الرقميـة، الـذي سُينـشأ وفقـاً                  

عية يف دورهتا اخلمسني واللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عـام  للقرار الذي اختذته اللجنة الفر   
، ابتداء مـن    (A/AC.105/C.2/L.282)، بالتوقُّف عن استخدام النصوص احلرفية غري املنقَّحة         ٢٠١١

  .٢٠١٢دورتيهما اللتني تعقدان يف عام 
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    املرفق األول
مم املتحدة اخلمس تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األ    

    املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                   -١

، عقـد اجتمـاع لفريقهـا العامـل         ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٩ املعقودة يف    ٨٣٩السلمية، يف جلستها    
-املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا برئاسـة جـان           املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس       

  ).بلجيكا(فرانسوا مايانس 
. ٢٠١٢مـارس  /آذار ٢٩ إىل ٢٦جلـسات، يف الفتـرة مـن      مخـس   د الفريـق العامـل      قَوَع  -٢

مارس، استذكر الرئيس والية الفريق     /آذار ٢٦ويف اجللسة االفتتاحية للفريق العامل، املعقودة يف        
 مـن املرفـق األول   ٧، والفقـرة   A/AC.105/942مـن املرفـق األول للوثيقـة         ٦ و ٤الفقرتان  (العامل  
  ).A/AC.105/990للوثيقة 

ــت يف دورهتــا اخلمــسني         -٣ ــتذكر الــرئيس أنَّ اللجنــة الفرعيــة اتَّفق املعقــود يف عــام  واس
  على أن تستعرض يف دورهتـا احلاليـة مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل إىل                       ٢٠١١
  ).A/AC.105/990 من الوثيقة ٤٢الفقرة (الدورة احلالية للجنة الفرعية ما بعد 

  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٤
معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وقـرارات اجلمعيـة               )أ(  

  ؛)ST/SPACE/51(العامة والوثائق األخرى ذات الصلة 
 اجتماعات عن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة يف الفـضاء           ورقة غرفة   )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.3 (٢٠١٢يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 
رة مــن األمانــة بــشأن األنــشطة الــيت جيــري االضــطالع هبــا أو ُيعتــزم    إضــافة ملــذكّ  )ج(  

، والقواعد الدولية والوطنيـة الـيت حتكـم        االضطالع هبا فوق سطح القمر واألجرام السماوية األخرى       
تلك األنشطة، واملعلومات املتلقّاة من الدول األطراف يف االتفاق املنظّم ألنشطة الـدول علـى القمـر                 

  ؛)A/AC.105/C.2/L.271/Add.2(واألجرام السماوية األخرى بشأن منافع التقّيد بذلك االتفاق 
 العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم جمموعــة أســئلة مقدَّمــة مــن رئــيس الفريــق  )د(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.10(املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 



 

V.12-52387 41 
 

  A/AC.105/1003

اة من أملانيا وبلجيكا وهولندا على جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئـيس       الردود املتلقّ   )ه(  
علقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املت

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.11.(  
، A/AC.105/C.2/2012/CRP.10ورحَّــب الفريــق العامــل باالســتبيان الــوارد يف الوثيقــة        -٥

ه يبقى أساسا جيدا للمناقشات اليت جتـري ضـمن إطـار واليـة الفريـق العامـل بـشأن                 وأشار إىل أن  
ه  بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا، ألنـ        م املتحدة اخلمس املتعلقـة    املسائل املتعلقة حبالة معاهدات األم    

يركِّز على املسائل األساسية اليت تتسم بطابع عملي هام، ومـن شـأنه أن يـساعد يف تنظـيم عمـل          
  .الفريق العامل وترشيده

والحــظ الفريــق العامــل، أثنــاء مناقــشة جمموعــة األســئلة الــواردة يف االســتبيان والــردود     -٦
هنا، أنَّ مـن شـأن احلـصول علـى مزيـد مـن املـسامهات الكتابيـة مـن الـدول األعـضاء                  بـشأ  الواردة

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنـة              
  .أن يثري مناقشاته املستمرة ليتسىن له إعداد جمموعة من اآلراء للنظر فيها مستقبال

املعـــين  التقريـــر النـــهائي للفريـــق العامـــل أن يؤخـــذ ميكـــن هلعامـــل أنـــوالحـــظ الفريـــق ا  -٧
ــصلة  با ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ ــراض  ستكـــشاف بالتـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــضاء اخلـ الفـ

األجسام الفضائية نقل ملكية مسألة يف وخصوصاً  يف االعتبار عند النظر يف االستبيان،        )أ(السلمية
  .نقل األنشطةنطاقاً املتعلقة باملسألة األوسع  ذلك ، مبا يفيف املدارهبا التحكّم أو 
 من االستبيان يفسحان اجملال ملناقـشة إمكانيـة         ٣و ٢والحظ الفريق العامل أنَّ السؤالني        -٨

 من املادة اخلامسة من اتفاقية املـسؤولية الدوليـة         ٢تطبيق االتفاقات املناسبة املرتآة مبوجب الفقرة       
 مــن املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة تــسجيل ٢جــسام الفــضائية، والفقــرة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األ

  .األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
 والعمل الـذي أُجنـز حتـت بنـود أخـرى مـن بنـود                ميكن لعمله  هوالحظ الفريق العامل أنَّ     -٩

  .يفيد كل منهما اآلخرأن اللجنة الفرعية  جدول أعمال
دعـوة الـدول األعـضاء يف اللجنـة جمـدَّدا إىل تقـدمي تعليقـات                واتَّفق الفريـق العامـل علـى          -١٠

واتَّفـق الفريـق العامـل أيـضا علـى          . وردود على األسئلة الواردة يف االستبيان الذي أعـدَّه الـرئيس          
دعوة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لـديها مركـز مراقـب دائـم لـدى                   

وسُيتاح االستبيان جمدَّدا على موقع مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي             . اللجنة إىل تقدمي تعليقات   
واتَّفـق الفريـق العامـل      . اة يف ورقـة غرفـة اجتماعـات       التابع لألمانة العامـة، وسـُتتاح الـردود املتلقّـ         

                                                                    
 .A/AC.105/C.2/101 الوثيقة سوف يصدر يف )أ(  
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أيضا على أنَّ األسئلة الواردة يف االستبيان ليست حـصرية وأنَّهـا ينبغـي أال تقيِّـد املناقـشات الـيت                     
  .٢٠١٣ يف عام لفريق العامل خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعيةسيجريها ا

 دورهتـا الثانيـة   أثنـاء  لـه  اجتمـاع  عقـدَ   العامل بأن تعاود اللجنة الفرعيـة     وأوصى الفريقُ   -١١
  .، وأن تستعرض عندئذ مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورةواخلمسني
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    الثايناملرفق 
    وتعيني حدودهالفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي رئيس  تقرير    

ــسة   -١ ــودة يف ٨٣٩يف اجللـ ــارس / آذار١٩، املعقـ ــة  ٢٠١٢مـ ــة الفرعيـ ــاودت اللجنـ ، عـ
القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، عقـد فريقهـا العامـل                  

  ).الربازيل(و دوده، برئاسة جوزيه مونسّريات فيلاملعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني ح
، ٦٦/٧١ولفت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق، عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                  -٢

  .قد ُعقد لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
  :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٣

ــة عنواهنــا     )أ(   ــة فيمــا يتــصل   "مــذكّرة مــن األمان ــشريعات واملمارســات الوطني الت
  ؛ )Add.11 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــذكّ  )ب(   ــا  م ــة عنواهن ــيني    "رة مــن األمان ــضاء اخلــارجي وتع أســئلة عــن تعريــف الف
  ).A/AC.105/889/Add.10" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ التقــّدم العلمــي والتكنولــوجي واالســتغالل   -٤
التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة املــستجدة وتزايــد    
استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـا يـستلزم تعريـف الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي وتعـيني                    

  . حدودمها
عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للــدول أن تواصــل العمــل يف ظــل   بعــض الوفــود عــرب أو  -٥

اإلطار احلايل، الذي َعِمل بصورة حسنة حىت اآلن، وأنَّ أيَّ حماولـة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي        
أو تعيني حدوده يف الوقـت احلاضـر سـتكون عمليـة نظريـة وأكادمييـة ميكـن أن ُتعقِّـد األنـشطة                 

  . تتحسب للتطورات التكنولوجية املقبلةاحلالية وقد ال تستطيع أن 
ــق العامــل   -٦ ــق    ٤ و٣الفقــرتني  أنَّ والحــظ الفري ــة مــن الربوتوكــول املتعل ــادة الثاني  مــن امل

ــة علــى املعــدات        ــضمانات الدولي ــة ال ــيت ختــص املوجــودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ــسائل ال بامل
ــى   ــصان عل ــة، تن ــى األجــ  "الربوتوكــول  أنَّ املنقول ــق عل ــف    ال ينطب ــدرج ضــمن تعري ــيت تن سام ال

الوارد يف الربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختـص معـدات الطـائرات، امللحـق              ‘ معدات الطائرات ‘
 إال عنــدما تكــون تلــك املعــدات مــصممة يف ‘باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى املعــدات املنقولــة 

ــذا الربوتوكــ       ــق ه ــذ ينطب ــضاء، فعندئ ــستخدم يف الف ــام األول لكــي ت ــدما   املق ــا حــىت عن   ول عليه
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ال ينطبق على معدات الطائرات جملـرد أهنـا         " الربوتوكول   ، وأنَّ "ال تكون تلك املعدات يف الفضاء     
  ".مصممة لتكون يف الفضاء لفترة مؤقتة

 مـن الـرئيس ببـدء النظـر يف املـسائل املتـصلة              مقـدَّم وأحاط الفريق العامل علما باقتراح        -٧
ــالتعريف القــانوين للتحليقــات   ــة، علــى أال ميــس هــذا بتعريــف الفــضاء اخلــارجي    ب دون املداري

  .وتعيني حدوده
تعريف التحليقات دون املدارية ال يندرج ضـمن واليـة الفريـق         أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٨

  .العامل
ورأى بعض الوفود أنَّ النظر يف املـسائل القانونيـة املتعلقـة بالتحليقـات دون املداريـة قـد                     -٩

  .امل يف عمله بشأن املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهيساعد الفريق الع
  :واتفق الفريق العامل، بناء على ما أجراه من مناقشات، على ما يلي  -١٠

مواصلة دعوة الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                )أ(  
من املرفـق الثـاين مـن الوثيقـة         ) أ (١٣فقرة  يف ال هو موّضح   ، حسبما   السلمية إىل تقدمي معلومات   

A/AC.105/990؛  
ــه األســئلة إىل امواصــلة   )ب(   ــقلــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة،  توجي  عــن طري
  ؛A/AC.105/990من املرفق الثاين من الوثيقة ) ب (١٣الفقرة حسبما هو موّضح يف األمانة، 
ــضاء يف األ    )ج(   ــدول األع ــوة ال ــراقب  دع ــم املتحــدة وامل ــدائمني م ــدى ني ال ــةل  اللجن

  : على األسئلة التاليةملتقدمي ردوده
أو نقـل البـشر صـلة       /هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و           ‘١‘  

  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات    ‘٢‘  
بشر أن يعود على الدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا                 أو نقل ال  /العلمية و 

  خيص أنشطة الفضاء؟

ر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات  كيــف ســيؤثّ  ‘٣‘  
  أو نقل البشر على التطور التدرجيي لقانون الفضاء؟/العلمية و

 التعريـف القـانوين   ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق               ‘٤‘  
  .أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و
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  :وطلب الفريق العامل إىل األمانة  -١١
أن تنـــشئ صـــفحة شـــبكية داخـــل املوقـــع الـــشبكي ملكتـــب شـــؤون الفـــضاء    )أ(  

ي  ألعمـال الفريـق العامـل بـشأن املـسائل املتـصلة بتعريـف الفـضاء اخلـارج                  ُتخـصَّص اخلارجي،  
  :وتعيني حدوده، وأن ُتحّمل على تلك الصفحة الوثائق التالية

اسـتبيان بـشأن بعـض املـسائل القانونيـة املمكنـة            "مذكّرة مـن األمانـة، عنواهنـا          ‘١‘  
" الــردود الــواردة مــن بعــض الــدول األعــضاء: فيمــا يتعلــق باألجــسام الفــضائية اجلويــة

)A/AC.105/635و ،Add.1 إىل Add.17(؛  
حتليــل شــامل للــردود علــى االســتبيان بــشأن بعــض "مــن األمانــة، عنواهنــا رة مــذكّ  ‘٢‘  

  ؛)A/AC.105/C.2/L.204" (املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية
خالصـة تارخييـة للنظـر يف مـسألة تعريـف الفـضاء             " تقرير من األمانة، عنوانـه        ‘٣‘  

  ؛)Corr.1 وA/AC.105/769" (اخلارجي وتعيني حدوده
خالصــة حتليليــة للــردود علــى االســتبيان بــشأن "رة مــن األمانــة، عنواهنــا كّمــذ  ‘٤‘  

 (/A/AC.105/C.2"املــسائل القانونيــة املمكنــة فيمــا يتعلــق باألجــسام الفــضائية اجلويــة  

L.249و Corr.1و Add.1و (Add.2 ؛  
يان بــشأن خالصــة حتليليــة للــردود علــى االســتب"رة مــن األمانــة، عنواهنــا مــذكّ  ‘٥‘  

مـا تفـّضلـه الـــدول      : املسائل القانونية املمكنـة فيمـا يتعلــق باألجـسام الفـضائية اجلويـة             
  ؛)A/AC.105/849" (األعضـاء

مقترحات الـدول األعـضاء املتعلقـة مبعـايري حتليـل           "مذكّرة من األمانة، عنواهنا       ‘٦‘  
  ؛)A/AC.105/C.2/L.267" (الردود على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل "رة مــن األمانــة، عنواهنــا  مــذكّ  ‘٧‘  
  ؛)Add.11 إىل Add.1 وA/AC.105/865 ("بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني     ب األسـئلة املتعلقـة  "رة من األمانـة، عنواهنـا     مذكّ  ‘٨‘  
  ؛ )Add.10 إىل Add.1 وA/AC.105/889 ("ة من الدول األعضاءالردود الوارد: حدوده

 األمانـة   املسامهات املقدمة بشأن مجيع الوثائق الواردة أعاله واليت استنـسختها           ‘٩‘  
  ؛يف ورقات غرفة اجتماعات

أن تعد ورقـة غرفـة اجتماعـات، ُتحـدَّث يف املـستقبل بـصورة مـستمرة ويلخَّـص                   )ب(  
 إىل Add.1 وA/AC.105/865، وAdd.17 إىل Add.1، وA/AC.105/635فيهـــا مـــا يـــرد يف الوثــــائق    
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Add.11و A/AC.105/889و Add.1 إىل Add.10     ويف اإلضــــافات املقبلــــة لتلــــك الوثــــائق، مــــن ،
معلومات عن ممارسات الدول وتشريعاهتا املتعلقة بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، لكـي       

  .٢٠١٣لجنة الفرعية الثانية واخلمسني، يف عام ينظر فيها الفريق العامل أثناء دورة ال
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    الثالثاملرفق 
املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة تقرير رئيسة الفريق العامل     

  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  
 الفـــضاء اخلـــارجي يف اســـتخدام اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، التابعـــة للجنـــة  عـــاودت  -١
ــسلمية،  األ ــراض ال ــستها غ ــودة يف  ٨٣٩يف جل ــارس / آذار١٩املعق ــاع  ٢٠١٢م ــد اجتم ، عق

ــالفريق ــارجي      هـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــصلة باستكـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ ــين بالتـ ــل املعـ  العامـ
  ).النمسا(إرمغارد ماربو ، برئاسة واستخدامه يف األغراض السلمية

ويف اجللـسة   . ٢٠١٢مـارس   /آذار ٣٠إىل   ٢١جلسات من   تسع  وعقد الفريق العامل      -٢
 الــيت ٢٠١٢-٢٠٠٨االفتتاحيــة، اســتذكرت الرئيــسة خطــة العمــل املتعــددة الــسنوات للفتــرة   

ــا اخلمــسني     ــة يف دورهت ــدهتا اللجن ــرة A/62/20(اعتم ــة   ) ٢١٩، الفق ــا الرابع ــها يف دورهت وعدَّلت
  ).٢١٥، الفقرة A/66/20(واخلمسني 

  :ق العاملوكانت الوثائق التالية معروضة على الفري  -٣
ح جملموعـة   مـشروع مـنقَّ   "ورقة عمل مقدَّمة مـن رئيـسة الفريـق العامـل بعنـوان                )أ(   

استنتاجات الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي            
  ؛)A/AC.105/C.2/L.286" (واستخدامه يف األغراض السلمية

ــضمّ     )ب(    ــات تتـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــشرورقـ ــر ن مـ ــين   وع تقريـ ــل املعـ ــق العامـ الفريـ
بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       

 ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9 (السلمية

ألطـــر التنظيميـــة الوطنيـــة ن ملخـــصا بيانيـــا ل تتـــضّمورقـــة غرفـــة اجتماعـــات  )ج(  
  ؛)Add.1 وA/AC.105/C.2/2012/CRP.8 (لألنشطة الفضائية

املعــــين بالتــــشريعات الوطنيــــة ذات الــــصلة  تــــذييل تقريــــر الفريــــق العامــــل    )د(   
) املرفـــــق الثالـــــث (باستكـــــشاف الفـــــضاء اخلـــــارجي واســـــتخدامه يف األغـــــراض الـــــسلمية

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.22.(  
الـسادسة  وأجرى الفريق العامل استعراضا مفصَّال ملـشروع التقريـر، واعتمـد يف جلـسته           -٤

الوثيقــة (دة الــسنوات لنــهائي عــن األعمــال الــيت اضــطلع هبــا مبوجــب خطــة عملــه املتعــدّ تقريــره ا
A/AC.105/C.2/2012/CRP.9/Rev.2(شفوياً ، بصيغتها املعدَّلة.)أ(  

                                                                    
 .A/AC.105/C.2/101 الوثيقة سوف يصدر يف )أ(  
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واستعرض الفريق العامل امللخَّـص البيـاين لألطـر التنظيميـة الوطنيـة لألنـشطة الفـضائية                   -٥
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.8 و Add.1(  ،أنَّـه اسـُتخدم بالفعـل كمـصدر هـام           حظ بارتياح وال 

وُرئـي أنَّـه يلـزم مواصـلة        . للمعلومات املتعلقة بكيفية تنظيم الدول ألنـشطتها الفـضائية الوطنيـة          
وهلـذه الغايـة،   . لكفالـة حتليـل األطـر التـشريعية الوطنيـة حتلـيال سـليما        حتديث املعلومـات املعنيـة    

رمسيـا إىل االسـتمرار   ملتحدة ايف األمم  الدول األعضاء دعوأن ت  األمانةإىل    العاملُ  الفريقُ طلب
  .امللخَّص البياين مبعلومات لتحديث هايف تزويد

 إىل االســتنتاجات الــواردة يف التقريــر النــهائي للفريــق العامــل، املــشار إليــه يف واســتناداً  -٦
 ذييل هـذا التقريـر     الـوارد يف تـ     ه ينبغي أن ُيعرض النص     أعاله، أوصى الفريق العامل أن     ٤الفقرة  

شروع قــرار ملــأســاس كعلــى اللجنــة للنظــر فيــه واملوافقــة عليــه يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني  
شروع القـرار املتعلـق بالتعـاون الـدويل         كمرفـق ملـ    أو أن ُيدرج     ،تعتمده اجلمعية العامة  لمنفصل  

  .٢٠١٢ة يف عام يتعتمده اجلمعل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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      التذييل    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي توصيات بشأن     

    واستخدامه يف األغراض السلمية
  إنَّ اجلمعية العامة،  
 علــى أمهيــة تــوافر الوســائل املناســبة لــضمان اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   دؤكِّــإذ ت  

وجـب القـانون الـدويل وااللتزامـات الـيت      األغراض السلمية وعلـى ضـرورة تنفيـذ االلتزامـات مب          
  )١(،ترد بصفة خاصة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

شأن  بـــ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٠املـــؤرَّخ  ٥٩/١١٥ قرارهـــا وإذ تــستذكر   
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧املؤرَّخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   "قةطِلالدولة املُ "تطبيق مفهوم   

تعزيـز ممارسـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل        بـشأن  توصـيات   ضّمن  الذي يت 
  ،األجسام الفضائية

ــاً    ــيط علمـ ــين   وإذ حتـ ــل املعـ ــق العامـ ــر الفريـ ــصلة    بتقريـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ بالتـ
 عـن األعمـال املُـضطلع هبـا يف          باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية        

  )٢( املتعّددة السنوات،إطار خطة عمله
 بـالنظر لتزايـد مـشاركة القطـاع اخلـاص يف األنـشطة الفـضائية، يلـزم                  ،أنَّـه وإذ تالحظ     

اإلذن باألنـشطة الفـضائية     بـ  فيمـا يتعلـق   اختاذ إجراءات مناسبة على الصعيد الـوطين، وال سـيما           
  ،غري احلكومية ومراقبتها

تخدام الفـضاء اخلـارجي، بطرائـق        بـضرورة احملافظـة علـى اسـتدامة اسـ          علمـاً وإذ حتيط     
منها على اخلصوص التخفيف من احلطام الفضائي، وضـمان أمـن األنـشطة الفـضائية وتقلـيص                 

  ،البيئة إىل أدىن حّد ممكنبالضرر الذي قد يلحق 
                                                                    

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر   )1(  
الع على لالطّ( )٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 

؛ واتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني )، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢لنص العريب، انظر القرار ا
، الرقم ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، ( األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الفضائيني ورّد

جمموعة األمم املتحدة، (ولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية ؛ واتفاقية املسؤولية الد)٩٥٧٤
األمم (؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي )١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد املعاهدات
ر ؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القم)١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، 

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 

  )2(  A/AC.105/C.2/101. 
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ــه وإذ تــستذكر    مــن  معاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي   مــا تــنص علي
 حــد ممكــن عمليــا، بــشأن طبيعــة األنــشطة الفــضائية،   التزامــات بتقــدمي املعلومــات، إىل أقــصى 

  ،وتنفيذها، ومواقعها، ونتائجها، وخباصة عن طريق التسجيل
ساق والـــشفافية فيمـــا يتـــصل بـــاإلذن باألنـــشطة الفـــضائية  ضـــرورة االّتـــالحـــظوإذ ت  

ومراقبتها واحلاجة إىل وجود نظام عملي لتنظيم مشاركة القطاع اخلاص يف األنشطة الفـضائية              
 بعـض الـدول تـدرج    الحظ أنَّتحوافز أخرى لسّن أطر تنظيمية على املستوى الوطين، و    وفري  لت

  ،يف ذلك اإلطار أيضا األنشطة الفضائية الوطنية ذات الطابع احلكومي أو العمومي
 بتباين النهوج اليت تتخذها الدول يف تناول شىت جوانـب األنـشطة الفـضائية               مسلِّوإذ ت   

 الحـظ أنَّ تدة أو توليفـة مـن الـصكوك القانونيـة الوطنيـة، و         قوانني موحَّ الوطنية، أي باستخدام    
ــة وأنَّ     ــة وفقــاً الحتياجاهتــا اخلاصــة واعتباراهتــا العملي ــة الوطني  الــدول اعتمــدت أطرهــا القانوني

ذة وعلـى   بعيـد علـى نطـاق األنـشطة الفـضائية املنفَّـ       ف إىل حـدٍّ   املتطلبات القانونية الوطنية تتوقّـ    
  ، القطاع اخلاص فيهامستوى مشاركة

سـّنها لألطـر التنظيميـة اخلاصـة     عند املذكورة أدناه  بأن تنظر الدول يف العناصر      توصي  
مـع مراعـاة االحتياجـات      حسب االقتضاء،   و ، وفقا لقوانينها الوطنية   باألنشطة الفضائية الوطنية  

  :اخلاصة للدولة املعنية
ــست      -١   ــيت ت ــضائية ال ــشطة الف ــشمل نطــاق األن ــة  جيــوز أن ي هدفها األطــر التنظيمي

الوطنيــة، حــسب االقتــضاء، إطــالق األجــسام يف الفــضاء اخلــارجي وعودهتــا منــه،         
م فيهـــا يف  وتـــشغيل األجـــسام الفـــضائية والـــتحكّإعـــادة أو إطـــالققـــع اوتـــشغيل مو

 وميكن أن تشمل املسائل األخرى اليت سُينظر فيها تصميم وصـنع املركبـات         ؛املدارات
  ؛وتكنولوجيا الفضاء، وأنشطة االستكشاف والبحثالفضائية، وتطبيق علم 

بوصـفها دولـة   للدولة عند سّن األطر التنظيمية الوطنية أن تراعـي دورهـا          ينبغي    - ٢  
اإلطالق ودولة مسؤولة مبوجب معاهدات األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء اخلـارجي وأن                

ذة انطالقاً مـن األراضـي     ّدد نطاق الوالية القضائية الوطنية على األنشطة الفضائية املنفّ        حت
ذ يف مواقـع أخـرى، والـيت يـشارك فيهـا مواطنوهـا،              الوطنية واألنشطة الفضائية الـيت تنفَّـ      

 طبيعيني أو اعتباريني، شريطة أن متتنع تلك الدولة عـن فـرض شـروط    ابصفتهم أشخاص 
ب فرض أعباء ال لزوم هلا على مشغِّلي األجسام الفـضائية إذا كانـت              مزدوجة وأن تتجنّ  

  ؛ولة أخرى متارس واليتها القضائية على تلك األنشطةد
 مــن الــسلطات الوطنيــة املختــصة مــن أجــل إذنينبغــي اإللــزام باحلــصول علــى   -٣  

 عــن ينبغــي حتديــد الــسلطات واإلجــراءات بوضــوح، فــضالً و ؛القيــام بأنــشطة فــضائية
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شــروط مــنح األذون وتعديلــها وتعليقهــا وإلغائهــا، وذلــك مــن أجــل ضــمان موثوقيــة   
وجيوز للـدول تطبيـق إجـراءات منفـصلة         ؛  ؤ به اإلطار التنظيمي املوضوع وإمكانية التنبّ    

ــذين ينفّــ   ــراخيص للمــشغِّلني ال ــذ مــشاريع   إلصــدار ت ــشطة فــضائية وأذون لتنفي ذون أن
  ؛دةوبرامج حمّد

سقة مـع االلتزامـات الدوليـة الـيت         ينبغي لـشروط إصـدار األذون أن تكـون متّـ            -٤  
 سـيما مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء اخلـارجي           د هبا الدول، ال   تتعّه

وسائر الصكوك ذات الصلة، وجيوز أن يراَعى يف ذلك األمن الـوطين للـدول ومـصاحل                
ينبغـي لـشروط إصـدار األذون أن تـساعد علـى        ؛ و سياساهتا اخلارجيـة املراعـاة الواجبـة      

ض هلـا   ملخاطر اليت يتعـرّ    األنشطة الفضائية بأسلوب آمن مع تقليص ا       تنفيذالتحقق من   
ــة إىل أدىن حــّد ممكــن، والتأكّــ    وأاألشــخاص  ــة أو امللكي ــن أنَّ البيئ ــك د كــذلك م  تل

 ؛ر عليهـا سـلبا  األنشطة ال تؤدي إىل التشويش على األنشطة الفضائية األخرى مبـا يـؤثّ          
ــة لطالــب ا     ــاملؤهالت التكنولوجي ــضا ب ــشروط أي ــرتبط تلــك ال أن ، وإلذنوميكــن أن ت

 األمان واملعايري التقنيـة املتطابقـة مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام                 تشمل معايري 
الفضائي، وبصفة خاصة مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الـصادرة عـن             

  )٣(؛جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ائية املـأذون  ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة تضمن اإلشراف على األنشطة الفـض         -٥  

املوقعي أو فرض شـرط      بتطبيق نظام للتفتيش      وذلك مثال  ،مستمرهبا ورصدها بشكل    
ــاإلبالغ  ــضمّ  ؛أعــم ب ــاذ أن تت ــات اإلنف ــا،    وميكــن آللي ــا جزائي ــة أو نظام ــدابري إداري ن ت
  ؛حسب االقتضاء

ينبغــي االحتفــاظ بــسجل وطــين لألجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي لــدى    -٦  
طلـب مـن املـشغِّلني تقـدمي املعلومـات إىل تلـك            وينبغـي أن يُ    ؛ املختـصة  السلطة الوطنيـة  

الــسلطة بغيــة متكــني الدولــة مــن تقــدمي املعلومــات ذات الــصلة إىل األمــني العــام لألمــم 
، مبا يف ذلك اتفاقيـة تـسجيل األجـسام           السارية املتحدة طبقا ألحكام الصكوك الدولية    

ــة يف الفــضاء اخلــارجي  ــرار اجل)٤(املطلق ــة   وق ــة العام ــاء) ١٦-د (١٧٢١معي ــؤرَّخ  ب   امل
ــانون األول٢٠ ــسمرب / كـــ ــا ١٩٦١ديـــ ــؤرَّخ  ٦٢/١٠١، وقرارهـــ ــانون ١٧املـــ  كـــ

ميكن أن ُيطلب أيضا مـن مـشغِّلي األجـسام الفـضائية تقـدمي              ؛ و ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

                                                                    
 .، املرفق)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )3(  

 .١٥٠٢٠الرقم ، ١٠٢٣ اجمللد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )4(  
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 تغــيري يف اخلــصائص الرئيــسية لألجــسام الفــضائية، وبــصفة خاصــة   معلومــات عــن أيِّ
  ؛فت عن العملتوقّاألجسام اليت 

ــى         -٧   ــع عل ــدما تق ــشغِّلني عن ــصاف مــن امل ــدول أن تنظــر يف ســبل االنت ميكــن لل
طالبـات تعـويض الـضرر، ميكـن        وبغية ضمان تغطيـة مناسـبة مل       ؛عاتقهم مسؤولية دولية  

  ؛ أن تضع شروطا للتأمني وإجراءات للتعويض، حسب االقتضاءللدول
شطة الفــضائية غــري احلكوميــة يف ينبغــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل علــى األنــ  -٨  

 ؛حالــة نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية املوجــودة يف املــدارات أو نقــل الــسيطرة عليهــا 
 أو واجبــات اإلبــالغ األذونوجيــوز الــنص يف األنظمــة الوطنيــة علــى شــروط إصــدار   

  .بتغّير الوضع التشغيلي لألجسام الفضائية
  
  


