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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 الدورة الثالثة واخلمسون
       ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨- ٩فيينا، 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا التاسعة واألربعني،     
     ٢٠١٠أبريل /نيسان ١مارس إىل /آذار ٢٢املعقودة يف فيينا من 

 احملتويات
 الصفحة   

 ٣...........................................................................................  مقدمة-أوال
  ٣...................................................................... إقرار جدول األعمال -ألف 
  ٤.................................................................................. احلضور  - باء 
  ٥...................................................................................  الندوة -جيم 
  ٦....................................................... اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية -دال 
 ٦................................................................................. تبادل عام لآلراء -ثانيا
 ٨..............................  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا
 ١١..........أنشطة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاءعلقة باملتعلومات امل -رابعا
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض  -خامسا

عادل للمدار واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد وال
 ١٣...................................الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ١٧........  استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها - سادسا



 

2 V.10-52819 
 

A/AC.105/942

 الصفحة   
اصة باملوجودات دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخل -سابعا

 ١٩.....................................  الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
 ٢٢................................................................ بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء - ثامنا
 ٢٦...................... تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي -تاسعا
ات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف تبادل عام للمعلومات عن التشريع -عاشرا

 ٢٩................................................................................. األغراض السلمية
تنظر فيها لكي  اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة - حادي عشر

 ٣١......................................................... اللجنة الفرعية القانونية يف دورا اخلمسني
   اتاملرفق

  ٣٥...  الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاتقرير رئيس  -األول
 ٣٧..............................  تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده - الثاين
فضاء اخلارجي تقرير رئيسة الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف ال - الثالث

 ٤٠................................................................... واستخدامه يف األغراض السلمية
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   مقدمة  -أوال  
عقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض     -١

   مـارس إىل /آذار ٢٢السلمية، دورـا التاسـعة واألربعـني يف مكتـب األمـم املتحـدة بفيينـا، مـن         
يف  رئيســاً) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(خــب أمحــد طالــب زاده وانت .٢٠١٠أبريــل /نيســان ١

 .مارس لفترة والية مدا سنتان/آذار ٢٢املعقودة يف  ٨٠٣اجللسة 

وتــرد اآلراء الــيت أُبــديت يف تلــك   .جلســة ١٧وعقــدت اللجنــة الفرعيــة مــا جمموعــه     -٢
 .)COPUOS/Legal/T.803-819(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
   إقرار جدول األعمال  -ألف  

مـــارس، /آذار ٢٢، املعقـــودة يف ٨٠٣أقـــرت اللجنـــةُ الفرعيـــة القانونيـــة يف جلســـتها    -٣
 :جدولَ األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١  

 .انتخاب الرئيس  -٢  

 .كلمة الرئيس  -٣  

 .تبادل عام لآلراء  -٤  

 .اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   -٥  

املعلومات املتعلقة بأنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة فيمـا          -٦  
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي  -٧  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف      )ب(    
لسبل والوسائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار       ا

 .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

اســـتعراض املبـــادئ املتصـــلة باســـتخدام مصـــادر القـــدرة النوويـــة يف الفضـــاء    -٨  
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
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الربوتوكول املتعلـق باملسـائل اخلاصـة     دراسة واستعراض التطورات املتصلة مبشروع  - ٩  
ات املنقولةباملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعد. 

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -١٠  

 .تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ١١  

ــام للمعل   -١٢   ــادل ع ــة ذات الصــلة باستكشــاف     تب ــن التشــريعات الوطني ــات ع وم
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

اقتراحــات إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن    -١٣  
 .بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا اخلمسني

    
   احلضور  - باء  

االحتــاد الروســي،  : لــدورة ممثّلــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة الفرعيــة      حضــر ا  -٤
-مجهوريــة(وغــواي، أوكرانيــا، إيــران  األرجنــتني، إســبانيا، إكــوادور، أملانيــا، إندونيســيا، أور 

، ، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا    ، إيطاليا، باكسـتان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا    )اإلسالمية
 ، بـريو، تايلنـد، تركيـا، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،       )املتعددة القوميـات – دولة(بوليفيا 

اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا، السـويد، سويسـرا،   
ـــزويال  الصــني، فر ، فييــت نــام، كازاخســتان، كنــدا،  )البوليفاريــة-مجهوريــة(نســا، الفلــبني، فن
مبيا، كينيا، لبنان، مصـر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة        كوبا، كولو

يرلنــدا الشـــمالية، النمســا، نيجرييــا، اهلنــد، هنغاريــا، هولنـــدا،      إاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و   
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

اللجنــةَ الفرعيــة بتلقّــي مــارس، أبلــغ الــرئيس /آذار ٢٢، املعقــودة يف ٨٠٣ويف اجللســة   -٥
طلبات من أذربيجـان وإسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة وتـونس واجلمهوريـة الدومينيكيـة         

وعمـال باملمارسـة املتبعـة يف املاضـي دعيـت تلـك        .وكوستاريكا حلضور الدورة بصـفة مراقـب  
االقتضـاء،   الدول إىل إرسـال وفـود حلضـور الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة وخماطبتـها، حسـب         

دون املساس بطلبات الحقة من هذا القبيل؛ ومل ينطو ذلك اإلجراء علـى أي قـرار مـن اللجنـة     
 .الفرعية بشأن صفة تلك الوفود وإمنا كان جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفود

وأحاطت اللجنة الفرعية علما بطلب احلصول على العضوية يف جلنة استخدام الفضـاء    -٦
وألقــت  .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.6(متــه تــونس األغــراض الســلمية، الــذي قد اخلــارجي يف

 .بعض الوفود كلمات أعربت فيها عن تأييدها لترشيح تونس
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وحضــر الــدورة مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت تتمتــع بصــفة       -٧
هلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة    منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط ا   : مراقب دائم لدى اللجنة

لسواتل االتصـاالت، واملنظمـة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة، ووكالـة الفضـاء          
ــة، واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون       ــة لالتصــاالت الســاتلية املتنقل ــة، واملنظمــة الدولي األوروبي

لالستشـعار عـن بعـد لـدول     اخلاص، واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضـائية، واملركـز اإلقليمـي    
عة بصفة مراقـب  وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية املتمت .مشال أفريقيا

املعهد األورويب لسياسات الفضاء، ورابطة القانون الـدويل، واملعهـد الـدويل    : دائم لدى اللجنة
 .الفضاء لقانون الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، والس االستشاري جليل

قائمـة مبمثلـي الـدول األعضـاء وهيئـات       A/AC.105/C.2/2010/INF/42وترد يف الوثيقة   -٨
 .األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
   الندوة  - جيم  

مارس، عقد املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضـاء  /آذار ٢٢يف   -٩
ــة يف جمــال الفضــاء "نــدوة حــول موضــوع   ــة لنمــو  : التشــريعات الوطني اســتحداث أدوات قانوني

زوان من املعهد الدويل وسريجيو ماركيزيو من املركز -، ترأستها تانيا ماسون"األنشطة الفضائية
ــة خــالل النــدوة       .األورويب ــتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل العــروض التالي احلاجــة إىل إدراج : "واس

، قدمـه  " القانون الوطين يف ضوء األنشطة الفضـائية احلاليـة واملتوقعـة   معاهدة الفضاء اخلارجي يف
، قدمـه هنـري   "تشـريعات الفضـاء كمحفِّـز لألنشـطة والسياسـات الفضـائية      "آرميل كرييست؛ و

العناصر األساسية الالزم حتديدها يف التشريعات : املواءمة بني التفاصيل واملمارسة"هريتسفيلد؛ و
  االعتبــارات املتعلقــة بالتــأمني مــن املســـؤولية يف     "قدمــه ســتيفن فريالنــد؛ و   " الفضــائية الوطنيــة  
ــة   "، قدمــه فيليــب مــونبري؛ و "األنشــطة الفضــائية  ــار االقتصــادية للتشــريعات الفضــائية الوطني اآلث

اللــوائح "، قدمتــه مــاتكزالني سانشــيز أرانزامينــدي؛ و"وإرســاء شــروط عادلــة لألنشــطة التجاريــة
 .، قدمتـه هايكـه فيالنـد   "ضمان األمان والتشـغيل املتبـادل يف املـدار   : ائية املصاحبةالتنظيمية الفض

وأدىل رئــيس اللجنــة الفرعيــة ورئــيس الفريــق العامــل املعــين بالتشــريعات ذات الصــلة باســتخدام   
وقــد أُتيحــت الورقــات والعــروض  .الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مبالحظــات ختاميــة 

مــة خــالل النــدوة علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع  اإليضــاحية املقد
 .)www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2010/symposium.html(لألمانة العامة 

 .والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن الندوة أسهمت إسهاما قيما يف عملها  -١٠
    



 

6 V.10-52819 
 

A/AC.105/942

   يةاعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانون  - دال  
أبريل، اعتمدت اللجنـة الفرعيـة هـذا التقريـر     /نيسان ١، املعقودة يف ٨١٩ويف اجللسة   -١١

 .واختتمت أعمال دورا التاسعة واألربعني
    

    تبادل عام لآلراء  -ثانيا  
االحتـاد  : لجنة الفرعيةوتكلّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضاء يف ال  -١٢

، إيطاليـــا، )اإلســـالمية-مجهوريــة (وادور، أملانيــا، إندونيســـيا، أوكرانيــا، إيـــران   إكـــالروســي،  
الربازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهوريـة  

، )البوليفاريـة -مجهوريـة (التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الصـني، فرنسـا، فنــزويال    
نيابــة عـن الــدول األعضــاء يف اللجنـة الفرعيــة الـيت هــي أعضــاء يف    (ا، كوبــا، كوسـتاريكا  كنـد 

ـــيب   ــة والكاريـ ــا الالتينيـ ــة دول أمريكـ ــة   )جمموعـ ــة العربيـ ــرب، اململكـ ــر، املغـ ــا، مصـ ، كولومبيـ
وتكلـم أيضـا    .السعودية، اململكة املتحدة، النمسـا، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان      

كمــا ألقــى كلمــةً ممثــل كــل مــن املنظمــة األوروبيــة لســواتل االتصــاالت   .ن تــونساملراقــب عــ
 .واملعهد الدويل لقانون الفضاء واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية

 رئيسـاً ) مجهورية إيران اإلسـالمية (ورحبت اللجنة الفرعية بانتخاب أمحد طالب زاده   -١٣
 .٢٠١١-٢٠١٠جديداً هلا للفترة 

اجلمهوريـة  (اللجنة الفرعية عن تقديرها للرئيس املنتهية واليته، فالدميري كوبال  وأعربت  -١٤
، ملا أبداه من روح قيادية يف تسيري أعمال اللجنة الفرعية وملا بذله من جهود حثيثة يف )التشيكية

 .تعزيز دراسة النظام القانوين الدويل الساري على األنشطة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ــودة يف ٨٠٣اجللســة  ويف  -١٥ ــا    /آذار ٢٢، املعق ــرئيس بكلمــة وصــف فيه ــارس، أدىل ال م
وتـرد كلمــة   .بإجيـاز األعمـال الــيت ستضـطلع ـا اللجنــة الفرعيـة يف دورـا التاســعة واألربعـني       

  .)COPUOS/Legal/T.803(الرئيس يف حمضر حريف غري منقّح 

اييت وعـن تضـامنها معهمـا يف    هـ وشـيلي  وأعربت اللجنة الفرعية عن تعازيها حلكوميت   -١٦
أعقاب الكارثتني الطبيعيتني اللتني أصابتا البلدين يف اآلونة األخرية وأسفرتا عن إزهـاق أرواح  

 .كثري من الناس وإحداث أضرار بالغة

مارس، ألقـت مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء      /آذار ٢٢، املعقودة يف ٨٠٣ويف اجللسة   -١٧
ــا دور امل   ــداد     اخلــارجي كلمــة استعرضــت فيه ــانون الفضــاء وإع ــق بق ــه فيمــا يتعل كتــب وعمل
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استمارة تسجيل منوذجية لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم         
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.7(املتحدة 

واستمعت اللجنـة الفرعيـة إىل عرضـني إيضـاحيني قـدمهما املراقـب عـن تـونس بشـأن            -١٨
التشـريعات  "و" العمـل والرؤيـة  : الربنـامج الفضـائي التونسـي   : "عمـال هذا البنـد مـن جـدول األ   
 ."التونسية املتعلقة بالفضاء

وأعــرب بعــض الوفــود عــن ضــرورة حتســني التنســيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة      - ١٩
مسـائل   والتقنية واللجنة الفرعية القانونية بغية التشجيع على وضع معايري دولية ملزمة من أجل معاجلـة 
 .بالغة األمهية من قبيل احلطام الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن شـأن املقتـرح الـذي قدمـه رئـيس جلنـة              -٢٠
حنـو  "استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية خالل دورا الثانيـة واخلمسـني، بعنـوان    

أن ييسر حتسني التنسـيق بـني الـدول األعضـاء،     " ياسات لألمم املتحدة يف جمال الفضاءوضع س
وميكِّن منظومة األمم املتحدة من االستعداد على حنو أفضل للتصدي للتحـديات الـيت يطرحهـا    
التعاون يف جمال الفضاء يف السنوات املقبلة، ويفيد يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة جلميـع البلـدان،    

 .د مكانة جلنة الفضاء اخلارجي ضمن األمم املتحدةويوطِّ

وأُعرب عن رأي مفاده أن زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف األنشـطة الفضـائية، الـيت      -٢١
كانت قبل نصف قرن اـال احلصـري للحكومـات، تسـتلزم مـن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة أن         

يم النظام القـانوين اخلـاص بالفضـاء    تستمر يف التفكري يف سبل التمكني من مواصلة صقل وتدع
اخلارجي وتوفري منصة عريضة ومتينـة للتعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف        

 .األغراض السلمية

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن املشــاكل والتحــديات الناشــئة عــن ســباق      -٢٢
بأنشـطة ذات طـابع جتـاري وخـاص يف     التسلح يف الفضاء اخلـارجي والنــزعة احلاليـة إىل القيـام     

   وجود تدابري تنظيمية ومعـايري مؤسسـية دوليـة فع الـة  الفضاء اخلارجي قد أبانت جبالٍء عن عدم
 .يف هذا اال

ورأى بعض الوفود أن من الضروري أن تدرس اللجنة الفرعية مشروع مدونـة قواعـد     -٢٣
ضـاء اخلـارجي دراسـة وافيـة وأنـه ينبغـي       ه االحتاد األورويب بشـأن أنشـطة الف  السلوك الذي أعد

 .أال تتخذ هذه املدونة بديال للمعايري القائمة يف إطار القانون الدويل للفضاء
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٢٤-     ــة قــد أد ــة الفرعي ــدا يف حتســني اإلطــار  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجن ت دورا فري
كــبريا يف معاجلــة القــانوين للتعــاون الــدويل يف األنشــطة الفضــائية، وأن عملــها أســهم إســهاما    

 .املسائل القانونية الناشئة عن تطور البيئة الفضائية

وأعربت بعض الوفود عن ضرورة ترشيد عمـل اللجنـة الفرعيـة بغيـة زيـادة كفاءتـه وفعاليتـه          - ٢٥
 .من حيث التكلفة، وذلك من خالل النظر يف تدابري منها إمكانية تقصري فترة انعقاد دوراا

ده أن للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأُعــرب عــن رأي مفــا  -٢٦
وجلنتها الفرعية القانونية سجال حافال يف دفع عجلة التقدم يف جمـال قـانون الفضـاء ويف تطـوير     
قانون الفضاء على حنو يشجع استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ال إعاقتـهما، وأن هـذا   

علـى التركيـز علـى املشـاكل العمليـة ومعاجلتـها بالعمـل         النجاح يعود إىل قدرة اللجنـة الفرعيـة  
  .على إحراز النتائج استنادا إىل التوافق يف اآلراء

    
   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -ثالثا  

مـن جـدول    ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٢٧
، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا  "عمال، املعنون األ

 .كبند منتظم يف جدول أعماهلا، وعاودت عقد فريقها العامل املعين ذا البند

مارس، عقـد فريقهـا   /آذار ٢٣املعقودة يف  ٨٠٥وعاودت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٢٨
ــة م  عاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا،    العامــل املعــين حبال

وأقـرت اللجنـة    .وعقـد الفريـق العامـل أربـع جلسـات      .)بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس 
أبريــل، تقريــر الفريــق العامــل، الــوارد يف  /نيســان ١الفرعيــة، يف جلســتها الرابعــة، املعقــودة يف  

 .املرفق األول هلذا التقرير

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أن األمانة وزعـت صـيغة حمدثـة لوثيقـة تتضـمن        -٢٩
مــن معلومــات عــن الــدول األطــراف يف  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ١مــا كــان متــوافرا حــىت 

معاهدات األمم املتحدة وغريها من االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة باألنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي       
والحظـت اللجنـة الفرعيـة     .)ST/SPACE/11/Rev.2/Add.3(ضافية املوقّعة عليهـا  وعن الدول اإل

    ت ثـالث دول أخـرى، فأصـبحت احلالـة الراهنـة ملعاهـدات       أيضا أنه منـذ ذلـك التـاريخ انضـم
 :األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي على النحو التايل
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ــدول يف     )أ(   ــة ألنشــطة ال ــادئ املنظِّم ــدان استكشــاف واســتخدام    معاهــدة املب مي
ــر واألجــرام الســماوية األخــرى      ــك القم ــا يف ذل ــة طــرف   ١٠٠ )1١(:الفضــاء اخلــارجي، مب   دول

 دولة إضافية موقّعة؛ ٢٦و

االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد    )ب(  
 دولة إضافية موقّعة؛ ٢٤دولة طرفا و ٩١ )2٢(:األجسام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي

ــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجســام الفضــائية      )ج(   ــة املســؤولية الدولي    )3٣(:اتفاقي
 دولة إضافية موقّعة؛ ٢٣دولة طرفا و ٨٨

دول  ٤دولة طرفـا و  ٥٣ )4٤(:اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  )د(  
 إضافية موقّعة؛

ــطة الـــد   )ه(   ــماوية   االتفـــاق املـــنظّم ألنشـ ــرام السـ ــر واألجـ ول علـــى ســـطح القمـ
 .دول إضافية موقّعة ٤دولة طرفا و ١٣ )5٥(:األخرى

واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أن اتفــاق اإلنقــاذ واتفاقيــة املســؤولية واتفاقيــة التســجيل     -٣٠
واتفاق القمر حتتوي على آليات تتيح للمنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية      

 .وهلا للحقوق وااللتزامات الناشئة عن تلك املعاهداتأن تعلن قب

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنـه ينبغـي للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت مل تصـدر             -٣١
تلك اإلعالنات بعد أن تنظر يف اختاذ خطوات لتشجيع أعضائها على االنضمام إىل معاهـدات  

 .وااللتزامات الناشئة عن تلك املعاهداتالفضاء اخلارجي، حبيث يتسىن هلا أن تقبل احلقوق 

ورأى بعض الوفود أن معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي متثـل هـيكال      -٣٢
قانونيا متينا وحاسم األمهيـة يف دعـم األنشـطة الفضـائية الـيت يتسـع نطاقهـا وكـذلك يف تقويـة          

ورحبت تلـك الوفـود    .راض السلميةالتعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ
بانضمام مزيد من الدول إىل املعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظر الـدول الـيت مل تصـدق    

 .على تلك املعاهدات أو مل تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافا فيها
───────────────── 

 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،  )١(  
 .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، الد  )٢(  
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، الد  )٣(  
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، الد  )٤(  
 .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣املرجع نفسه، الد  )٥(  
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٣٣-  بعـض الوفـود بازدهـار اسـتخدام الفضـاء مـن جانـب الـدول واملنظمـات الدوليـة            وأقر
 .الكيانات اخلاصة يف ظل اإلطار القانوين ملعاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي    و

ــا الفضــاء وخــدمات الفضــاء إســهاماً غــري حمــدود يف النمــو        ــذلك، تســهم تكنولوجي ونتيجــة ل
 .احلياة يف مجيع أرجاء العامل نوعيةاالقتصادي وحتسني 

املتحدة مل تعـد كافيـة ملواكبـة التطـورات     وذهب بعض الوفود إىل أن معاهدات األمم   -٣٤
    ـا أقـرالسريعة يف جمال األنشطة الفضـائية، رغـم أ   تـه تلـك الصـكوك    ت بأمهيـة الـدور الـذي أد

 .حىت اآلن، وشددت على ضرورة استكشاف إمكانية حتسني النظام القانوين القائم

نة تـنظم أنشـطة الـدول    ورأى بعض الوفود أنه ينبغي وضع اتفاقية شاملة وعاملية متواز  -٣٥
ــة         ــول للمســائل القائم يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، ــدف إجيــاد حل
وإضـــفاء الصـــفة القانونيـــة امللزمـــة علـــى مبـــادئ األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة بالفضـــاء اخلـــارجي   

 .األمم املتحدة احلالية املتعلقة بالفضاء اخلارجي تواستكمال أحكام معاهدا

عــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن النجــاح يف تنفيــذ وتطبيــق اإلطــار القــانوين  وأعــرب ب  -٣٦
الــدويل الــذي يــنظّم األنشــطة الفضــائية رهــني بفهــم مقــرري السياســات ومتخــذي القــرارات    

 .ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتقبلهم هلا

فوائـــد االنضـــمام إىل اتفـــاق القمـــر  واســتذكر بعـــض الوفـــود البيـــان املشـــترك بشـــأن   -٣٧
)A/AC.105/C.2/L.272املرفق ،(ت بأنه أساس مفيد إلجراء مزيد من املناقشات، وأقر. 

وأُعرب عن رأي مفاده أن معاهدة الفضاء اخلارجي ال حتظر وضع األسلحة التقليديـة    -٣٨
 .يف الفضاء اخلارجي حظراً كافياً

هــا النعقــاد حلقــة دراســية غــري رمسيــة عــن اتفــاق وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن ارتياح  -٣٩
وكــان اهلــدف الرئيســي مــن هــذه   .القمــر نظمتــها النمســا بــاالقتران مــع دورة اللجنــة الفرعيــة 

احللقة الدراسية هو تناول فوائد االنضمام إىل اتفاق القمر وأسباب عدم انضمام بعـض الـدول   
يت جتريهــا اللجنــة الفرعيــة والفريــق إليـه، وذلــك ــدف تقــدمي مســامهات قيمــة يف املناقشــات الــ 

 .العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

واتفـق علـى    .وأقرت اللجنة الفرعية التوصية بتمديد والية الفريق العامل بسنة إضـافية   -٤٠
، مــدى احلاجــة إىل متديــد  ٢٠١١أن تســتعرض اللجنــة الفرعيــة، يف دورــا اخلمســني يف عــام   

 .والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك املدة
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مـال يف  ويرد النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة هذا البند من جـدول األع   -٤١
 .)T.817و T.816و T.814و T.813و COPUOS/Legal/T.805-808(حماضر حرفية غري منقّحة 

    
  نشطة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املتعلقة بأعلومات امل  -رابعا  

   فيما يتعلق بقانون الفضاء
مــن جــدول  ٦، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٦٤/٨٦وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤٢

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

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل نظرها يف هذا البند، ما يلي  -٤٣

مـذكّرة مــن األمانـة تتضــمن معلومــات عـن األنشــطة املتعلقـة بقــانون الفضــاء       )أ(  
وردت مــن املركــز األورويب لقــانون الفضــاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء ورابطــة القــانون   
الــدويل واملنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية املتنقلــة واملنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الفضــائية  

 ؛)Add.1و A/AC.105/C.2/L.278(لسواتل االتصاالت  يةواملنظمة الدول

ورقة غرفة اجتماعات تتضمن معلومات عن األنشطة املتعلقة بقـانون الفضـاء     )ب(  
ت السـاتلية املتنقلـة واملنظمـة الدوليـة لسـواتل االتصـاالت       وردت من املنظمة الدوليـة لالتصـاال  

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.3(؛ 

ورقة غرفة اجتماعات تتضمن معلومات إضـافية عـن أنشـطة املنظمـة الدوليـة        )ج(  
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.15(لسواتل االتصاالت 

ــة الدوليــ      -٤٤ ــة أن أنشــطة املنظمــات احلكومي ــة الفرعي ة واملنظمــات غــري  والحظــت اللجن
  .احلكومية يف جمال قانون الفضاء قد أسهمت كثريا يف تطوير ذلك القانون

واملركـز  ) اإليسـا (ورحبت اللجنة الفرعية مبا قدمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبيـة    -٤٥
يهـا  األورويب لقانون الفضاء من معلومات عن أنشطة هاتني اهليئتني يف جمال قانون الفضـاء، مبـا ف  
 سـعة املشاركة يف إجناز دراسات قانونية دولية، وإلقـاء حماضـرات يف حمافـل شـىت حـول طائفـة وا      

من املواضيع، وتعهد شـبكة جهـات االتصـال الوطنيـة املعنيـة بقـانون الفضـاء، والـدورة الصـيفية          
ــد الكــس للمحاكمــة          ــانون الفضــاء والسياســات الفضــائية، ومســابقة مانفري ــنوية حــول ق الس

 جمـــال قـــانون الفضـــاء، وملتقـــى االختصاصـــيني املمارســـني، وســـائر االجتماعـــات الصـــورية يف
ظمت والوثائق واملنشورات واملطبوعات اليت أُ عمتوالندوات اليت دتيحتون. 
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ورحبت اللجنة الفرعية مبا قدمته املنظمة األوروبية لسواتل االتصـاالت مـن معلومـات      -٤٦
مبـا يف ذلـك رصـد التغـيريات والتطـورات التنظيميـة ذات        عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء،

وتنظـيم االجتماعـات الثالثيـة    " وتيلسـات ي"الصلة اليت من شأا أن تؤثر على عمليـات شـركة   
األطراف بني املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت واملنظمة الدولية لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة    

 .تواملنظمة األوروبية لسواتل االتصاال

وأبلغت اللجنة الفرعية عن اجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت         -٤٧
ــث عــرب ســواتل         ــة تب ــة وتلفزيوني ــوات إذاعي ــذي يشــوب عــدة قن ملعاجلــة التشــويش املتكــرر ال

، وعـن القـرار الـذي اختذتـه جلنـة لـوائح الراديـو يف االحتـاد الـدويل لالتصـاالت يف           "وتيلساتي"
وأعرب بعض الوفـود عـن القلـق الشـديد بشـأن تشـويش اإلشـارات         .٢٠١٠ارس م/آذار ٢٦

 .من جدول أعمال اللجنة الفرعية ٥الساتلية وأشارت إىل وثوق صلة هذا املوضوع بالبند 

ورحبــت اللجنــة الفرعيــة مبــا قدمــه املراقــب عــن املنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية    -٤٨
ذه املنظمـة يف جمـال قـانون الفضـاء، ومـن ذلـك التعـديالت        املتنقلة من معلومات عن أنشطة هـ 

املدخلــة علــى االتفاقيــة الصــادرة عنــها، ومشــاركتها يف اختبــار وتنفيــذ نظــام الكشــف والتتبــع  
يف إطار املهام اليت تقوم ا باعتبارها املنسقة املعنيـة ـذا النظـام، وإدراج مراكـز      دىالطويل امل

 .يف هذا النظام البيانات اليت تنشئها احلكومات

ورحبت اللجنـة الفرعيـة مبـا قدمـه املراقـب عـن املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت الفضـائية             -٤٩
مــن معلومــات عــن أنشــطة هــذه املنظمــة يف جمــال قــانون الفضــاء، مبــا يف ذلــك  ) إنترســبوتنيك(

     ــة باالتصــاالت ومشــغ ــإلدارات املعني ــة األخــرى ومســاعدا ل لي تعاوــا مــع املنظمــات الدولي
العــامل، إضــافة إىل معلومــات عــن اإلدارة اجلديــدة املقدمــة لإلشــعارات يف    جــاءالســواتل يف أر

 .منظمة إنترسبوتنيك

ــانون الفضــاء مــن         -٥٠ ــة مبــا قدمــه املراقــب عــن املعهــد الــدويل لق ــة الفرعي ورحبــت اللجن
كــس  معلومــات عــن أنشــطة املعهــد يف جمــال قــانون الفضــاء، مبــا فيهــا مســابقة مانفريــد ال          

للمحاكمـة الصــورية يف جمـال قــانون الفضــاء، وحلقـة التــدارس الثالثــة واخلمسـون الــيت نظّمهــا     
والنـدوات الـيت دعمهـا أو نظّمهـا، ومنشـورات املعهـد وتقـاريره،         عـات املعهد، وسائر االجتما

 .واألنشطة اخلاصة املزمع تنفيذها احتفاالً بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء املعهد

اللجنة الفرعية مبا قدمه املراقب عن رابطة القانون الدويل مـن معلومـات عـن     ورحبت  -٥١
أنشطة الرابطة يف جمال قانون الفضاء، مبا يف ذلك مشـاركتها يف املناسـبات الـيت نظمتـها األمـم      
املتحــدة لتشــجيع بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء، ومــا قامــت بــه جلنتــها املعنيــة بقــانون  
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ال تتعلق مبسائل منها اجلوانب القانونية لالستشعار عن بعد مع اإلشـارة بصـفة   من أعم ضاءالف
ــة، وتشــريعات الفضــاء        ــدعاوى القضــائية الدولي ــات الســاتلية يف ال خاصــة إىل اســتخدام البيان
الوطنية، ومسائل التسجيل، والتطورات املستجدة بشأن احلطـام الفضـائي، وتسـوية املنازعـات     

ضائية، واجلوانب القانونية املتعلقة باألجسـام القريبـة مـن األرض، وإعـداد     الف ألنشطةاملتعلقة با
قــانون منــوذجي، واجلهــود املبذولــة للتوعيــة باجلوانــب القانونيــة لألنشــطة الفضــائية يف البلــدان   

 .الناطقة باإلسبانية

ل ورحبت اللجنة الفرعية باملعلومات املقدمة عن أنشـطة مؤسسـة العـامل اآلمـن يف جمـا       -٥٢
 .قانون الفضاء، مبا يف ذلك تنظيم أحداث تعزز املعرفة بقانون الفضاء

ورحبت اللجنة الفرعية باملعلومات املقدمة عن األنشطة اليت يضـطلع ـا املركـز الـدويل       -٥٣
لقــانون الفضــاء التــابع ألكادمييــة العلــوم الوطنيــة األوكرانيــة فيمــا يتعلــق بــالبحوث والتحاليــل يف  

ــة، ودعــم صــوغ     جمــال قــانون ا ــوفري اخلــربات القانوني ــزه، مبــا يف ذلــك ت لفضــاء وتدريســه وتعزي
 .الوطنية، وتعزيز التعاون الدويل، وإعداد منشورات مكرسة هلذا اال التشريعات

ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال        -٥٤
  .)COPUOS/Legal/T.805-808(يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار   - خامسا  

الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل 
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

   يل لالتصاالتبالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدو
مـن جـدول    ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٥٥

املســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار  "األعمــال، املعنــون 
دام الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلـة باالسـتخ  

للمـــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض، دون مســـاس بـــدور االحتـــاد الـــدويل         عـــادلالرشـــيد وال
 .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"لالتصاالت

عاودت اللجنـة الفرعيـة عقـد فريقهـا     مارس، /آذار ٢٣، املعقودة يف ٨٠٥ويف اجللسة   -٥٦
حــدوده، برئاســة جوســيه  العامــل املعــين باملســائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني    

وعمــالً باالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورــا  .)الربازيــل(و يــمونســريات فيل
وأقرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورـا الثالثـة    الثنيالتاسعة والث
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ريـف الفضــاء اخلـارجي وتعــيني   واألربعـني، انعقـد الفريــق العامـل لينظــر يف املسـائل املتعلقــة بتع    
 .حدوده فقط

ــع جلســات     -٥٧ ــل أرب ــق العام ــة، يف جلســتها    .وعقــد الفري ــة الفرعي ــرت اللجن ، ٨١٧وأق
 .مارس، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير/آذار ٣٠املعقودة يف 

 :، ما يليوكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل نظرها يف هذا البند  -٥٨

ــة     )أ(   ــة معنون ــة فيمــا يتصــل   "مــذكّرة مــن األمان التشــريعات واملمارســات الوطني
 ؛)Add.7و Add.6و A/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ســؤاالن عــن تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني  "مــذكّرة مــن األمانــة معنونــة   )ب(  
 ؛)Add.6و A/AC.105/889/Add.5" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

معلومـات مـن   : مفهوم الرحالت دون املدارية"ورقة غرفة اجتماعات معنونة   )ج(  
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.9" (منظمة الطريان املدين الدويل

املســائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )د(  
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.10" (رد هولندا: وتعيني حدوده

املســائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )ه(  
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.13(" رد تونس: وتعيني حدوده

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي، واالســتغالل     -٥٩
لقانونية الناشئة، وتزايد استخدام الفضاء اخلارجي عموما، التجاري للفضاء اخلارجي، واملسائل ا

 .كلها أمور تستلزم أن تنظر اللجنة الفرعية يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو    -٦٠
اق قـانون الفضـاء وقـانون اجلـو، وأن مـن      تعيني حلدوده يسبب عدم اليقني القانوين بشأن انطبـ 

ــني الفضــاء اجلــوي والفضــاء         ــدول واحلــدود ب ــة بســيادة ال الضــروري توضــيح املســائل املتعلق
 .وقوع منازعات بني الدول احتمالاخلارجي من أجل التقليل من 

وأُعرب عن رأي مفاده أن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أمهية كربى فيمـا    -٦١
ــق بق ــة يف األنشــطة الفضــائية      يتعل ــدول والكيانــات األخــرى املنخرط وقــد  .ضــية مســؤولية ال

ــة خصوصــا يف ضــوء تكثيــف األنشــطة الفضــائية        ــة حموري أصــبحت تلــك القضــية تتســم بأمهي
 .وتنويعها حالياً
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وأُعرب عن رأي مفاده أن خلو القانون الدويل للفضاء مـن تعريـف للفضـاء اخلـارجي       -٦٢
ن يـؤدي إىل وضـع الـدول ملعـايري وتعـاريف ـذا الشـأن يف التشـريعات         وتعيني حلدوده ميكـن أ 

 .الوطنية لكل منها، وأن ذلك قد يؤدي إىل تباين كبري يف مواقف الدول بشأن هذه املسألة

وأعرب أحد الوفود عـن رأي مفـاده أن تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أمـر           -٦٣
علـى جماهلـا اجلـوي، وأنـه سـيتيح أيضـا تطبيـق مبـدأي          من شأنه أن يوفّر اليقني يف سـيادة الـدول  

وذهـب ذلـك الوفـد     .حرية استخدام الفضاء اخلارجي وعدم متلّك الفضاء اخلارجي تطبيقا فعاال
 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مسألة ترتبط بتعريف األجسام الفضائية عريفأيضا إىل أن ت

للدول أن تواصل العمل يف ظـل اإلطـار    وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي  -٦٤
احلــايل، الــذي يــؤدي وظيفتــه جيــدا، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكَّــدة وأســاس عملــي لوضــع     

كمــا رأى ذلــك الوفــد أن أي حماولــة يف الوقــت  .تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو تعــيني حــدوده
قّـد األنشـطة   وتعيني حدوده ستكون عملية نظرية ميكن أن تع يالراهن لتعريف الفضاء اخلارج

 .القائمة وقد تعجز عن التحسب للتطورات التكنولوجية يف املستقبل

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ميكــن حتقيــق تقــدم يف تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني   -٦٥
 .حدوده من خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل

رعية القانونية يف احلسـبان التطـورات   وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تأخذ اللجنة الف  - ٦٦
التكنولوجية احلديثة واملسـتقبلية عنـد نظرهـا يف املسـائل املتصـلة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني          

 .ية أن تنظر أيضا يف هذا املوضوعحدوده، وأنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقن

ثابـت بالنسـبة لـألرض، الـذي     ورأى بعض الوفود أنه ينبغـي ترشـيد اسـتخدام املـدار ال      -٦٧
هو مورد طبيعي حمـدود، ولـيس ذلـك فحسـب، بـل ينبغـي أن يكـون ذلـك االسـتخدام متاحـا           

وسيتيح ذلك للدول إمكانيـة الوصـول    .جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراا التقنية الراهنة
الناميـة   مع إيـالء االعتبـار علـى وجـه اخلصـوص الحتياجـات البلـدان        ة،إىل املدار بشروط عادل

ــدويل        ــة، ومــع مراعــاة إجــراءات االحتــاد ال ــدان معين ــع اجلغــرايف لبل ومصــاحلها وكــذلك للموق
 .مم املتحدة وقراراا ذات الصلةلالتصاالت وقواعد األ

وأُبــدي رأي مفــاده أنّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، بصــفته مــوردا طبيعيــا حمــدودا     -٦٨
يســتخدم اســتخداما رشــيدا وبكفــاءة وعلــى حنــو   ومعرضــا بوضــوح خلطــر التشــبع، جيــب أن   

واعتـرب ذلـك املبـدأ أساسـيا لصـون مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت هلـا             .اقتصادي وعـادل 
مـن دسـتور    ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦على النحو املنصوص عليه يف الفقرة  ن،موقع جغرايف معي
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املفوضني املعقود يف مينيابوليس، الواليـات   االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغته املعدلة يف مؤمتر
 .١٩٩٨املتحدة، يف عام 

ورأى بعــض الوفــود أنّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد طبيعــي حمــدود ذو      -٦٩
خصائص فريدة ومهدد خبطر التشبع، وأنه ينبغي لذلك ضمان إمكانية انتفاع مجيـع الـدول بـه    

ار على وجه اخلصوص لالحتياجات اخلاصـة للبلـدان الناميـة    على قدم املساواة، مع إيالء االعتب
 .لبلدان معينة رايفواملوقع اجلغ

وأُعرب عن رأي مفاده أن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهـدة الفضـاء اخلـارجي      -٧٠
توضــح جبــالء أنــه ال جيــوز ألي طــرف يف املعاهــدة أن يتملّــك أي جــزء مــن الفضــاء اخلــارجي،  

املدارية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، سواء أكان ذلـك التملّـك بـدعوى السـيادة أم     كاملواقع 
 .االستخدام، مبا يف ذلك االستخدام املتكرر، أو بأي وسيلة أخرى ريقعن ط

  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو جــزء       -٧١
ينبغـي أن خيضـع اسـتخدامه ألحكـام معاهـدات األمـم        ال يتجزأ من الفضاء اخلـارجي، ولـذلك  

 .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وللوائح االحتاد الدويل لالتصاالت

وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة علمــا باملعلومــات الــيت قدمتــها الواليــات املتحــدة     -٧٢
بـت بالنسـبة لـألرض وغـريه     بشأن اإلجراءات اليت اختذا حكومتها لتعزيـز اسـتخدام املـدار الثا   

مــن املــدارات ذات املواقــع الفريــدة، مثــل التــوفري اــاين لإلشــارة الصــادرة مــن النظــام العــاملي    
املواقــع، واملعلومــات الــواردة مــن الســواتل القطبيــة اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة والتابعــة   حديــدلت

حدة، وبيانـات السـواتل البيئيـة    لإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املت
 دوأحاطت اللجنة الفرعية علمـا أيضـا بتعـاون حكومـات االحتـا      .العاملة الثابتة بالنسبة لألرض

الروســـي وفرنســـا وكنـــدا والواليـــات املتحـــدة يف النظـــام الســـاتلي الـــدويل للبحـــث واإلنقـــاذ 
 .)سارسات-كوسباس(

غـــري مقبـــول فيمـــا يتعلـــق " بقيةاألولويـــة باألســـ"وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن مبـــدأ   -٧٣
باستخدام الدول للمواقع املدارية، ولذلك ينبغي أن تضع اللجنة الفرعيـة نظامـا قانونيـا يضـمن     

 .للدول الوصول العادل إىل املواقع املدارية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن يطلـب إىل األمانـة أن تلـتمس مـن          -٧٤
اســتخدام املواقــع املداريــة ومــا يــرتبط ــا مــن  "رأيــه بشــأن عبــارة  االحتــاد الــدويل لالتصــاالت

رة األمانـة بشـأن   ، الواردة يف مذكّ"ختصيص الترددات اليت تنتمي إىل التراث املشترك لألطراف
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيمـا يتعلـق بقـانون    
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، وأن تدعو االحتاد الدويل لالتصـاالت إىل تقـدمي آرائـه    )A/AC.105/C.2/L.278/Add.1(الفضاء 
  .بشأن القياسات الرامية إىل ضمان وصول مجيع الدول وصوال عادال إىل املواقع املدارية

مـن جـدول األعمـال     ٧ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُديل ا أثنـاء مناقشـة البنـد      -٧٥
 .)T.817و COPUOS/Legal/T.809-812(يف حماضر حرفية غري منقَّحة 

    
استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء   -سادسا  

    اخلارجي وإمكانية تنقيحها
مـن جـدول    ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٧٦

ــون   ــادئ املتصــلة باســتخدام مصــاد   "األعمــال املعن ــة يف الفضــاء   اســتعراض املب ــدرة النووي ر الق
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"اخلارجي وإمكانية تنقيحها

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح اعتمـاد اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف دورـا          -٧٧
ــة يف الفضــاء     )6٦(،السادســة واألربعــني إلطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النووي

وإقـــرار إطـــار األمـــان هـــذا مـــن جانـــب جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء ) A/AC.105/934(اخلـــارجي 
(السلمية يف دورا الثانية واخلمسني ضاخلارجي يف األغرا

7

ورحبـت اللجنـة    .٢٠٠٩يف عام  )٧
الفرعية القانونية مبا حتقق من توافق دويل لآلراء بشـأن إطـار األمـان باعتبـاره تقـدماً هامـاً حنـو        

 .اآلمن ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيكفالة االستخدام 

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح التعـاون املثمـر بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة           -٧٨
وأعربـت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن       .والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف وضـع هـذا اإلطـار     

ر املشترك الذي يتضمن إطار األمان يف شكل نسـخة  تقديرها ألمانة الوكالة على إعداد املنشو
 .)روم-سي دي(وقرص مدمج  بوعةمط

ورحبت اللجنة الفرعية باالتفاق على خطة العمل اجلديـدة املتعـددة السـنوات للفريـق       -٧٩
العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أثناء انعقـاد الـدورة السـابعة    

، والحظت أن خطة العمـل ـدف إىل   ٢٠١٠للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام واألربعني 
 .تنفيذ إطار األمان وتيسريه زيزتع

───────────────── 
 .١٣٠، الفقرة A/AC.105/933الوثيقة  )٦(  
 .١٣٨، الفقرة )A/64/20( ٢٠ثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الو )٧(  
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وأُعرب عن رأي مفاده أن تبادل املعلومات يف إطار خطة العمـل اجلديـدة سـيكون أداة      -٨٠
 .نفيذ إطار األمانهامة لتمكني الدول املرتادة للفضاء وكذلك الدول غري املرتادة للفضاء من ت

ورأى بعض الوفود أن االخنـراط يف نشـاط التنظـيم الرقـايب املقتـرن باسـتخدام مصـادر          -٨١
القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي هـو واجـب الـدول وحـدها، بصـرف النظـر عـن املسـتوى           

لة ـم  الذي بلغته مـن التنميـة االجتماعيـة أو االقتصـادية أو العلميـة أو التقنيـة، وأن هـذه املسـأ        
وذهبــت تلـك الوفــود أيضــاً إىل أن احلكومــات تتحمـل مســؤولية دوليــة عــن    .عــاءاإلنسـانية مج 

األنشــطة الوطنيــة املتعلقــة مبصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي والــيت تضــطلع ــا           
  مؤسســات حكوميــة وغــري حكوميــة، وأنّ تلــك األنشــطة جيــب أن تكــون مفيــدة للبشــرية          

لك السياق، دعت تلك الوفود اللجنة الفرعية القانونية إىل استعراض إطـار  ويف ذ .ال ضارة ا
ذ يف الفضاء اخلـارجي ملبـدأي   األمان وترويج معايري ملزمة دف كفالة خضوع أي نشاط ينفّ

 .احلفاظ على احلياة وصون السلم

ة عرب عن رأي مفاده أن مجيع اجلهات املشتغلة بوضع نظـم مصـادر القـدرة النوويـ    وأُ  -٨٢
يف الفضاء اخلارجي ينبغي هلا أن تنظر يف سبل تنفيذ إطار األمان نظراً خلطورة شـواغل األمـان   

 .وتبعات احلوادث

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن األمهيــة مبكــان االمتثــال الصــارم ملعــايري األمــان عنــد      -٨٣
 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــواردة يف إطــار األمــان   وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -٨٤ أن باإلمكــان النظــر يف التوصــيات ال
بقدر أكرب من التفصيل مـن حيـث مـدى إمكانيـة تنفيـذها يف إطـار املبـادئ املتصـلة باسـتخدام          

ــة يف الفضــاء اخلــارجي    ، وذلــك يف أي )٤٧/٦٨قــرار اجلمعيــة العامــة  (مصــادر القــدرة النووي
 .تلك املبادئ وتنقيحها راضوقت يتسنى فيه استع

٨٥-  ئي أن من الضروري احملافظة علـى االتصـاالت الوثيقـة بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ور
والتقنية واللجنة الفرعية القانونية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، وأن بإمكـان جلنـة اسـتخدام      

ة الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية إجـراء دراسـة شـاملة إلطـار األمـان واملبـادئ املـذكور        
تلك املبادئ ومدى ضرورة تنقيحهاتقييم جدوى تطبيق  دف. 

 .ورأى بعض الوفود أن تنقيح املبادئ ليس له ما يربره  -٨٦

واتفقت اللجنة الفرعية القانونية على أن من الضروري مواصـلة دراسـة هـذه املسـألة،       -٨٧
 .وأن هذا البند ينبغي أن يبقى يف جدول أعماهلا
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مـن جـدول األعمـال يف     ٨للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة البند  ويرد النص الكامل  -٨٨
 .)COPUOS/Legal/T.813-816(حماضر حرفية غري منقَّحة 

    
دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق   -سابعا  

باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات 
   عدات املنقولةالدولية على امل

مـن جـدول    ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٨٩
دراســة واســتعراض التطــورات ذات الصــلة مبشــروع الربوتوكــول املتعلــق    "األعمــال، املعنــون 

ــى املعــدات        ــة عل ــة الضــمانات الدولي ــاملوجودات الفضــائية، امللحــق باتفاقي باملســائل اخلاصــة ب
 .منفرد للمناقشة دبن/، كموضوع"قولةاملن

مـارس، إىل كلمـة   /آذار ٢٩املعقـودة يف   ٨١٣واستمعت اللجنة الفرعية، يف جلسـتها    -٩٠
بشـأن التطـورات ذات الصـلة    ) اليونيـدروا (ألقاها ممثل املعهـد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص      

  .مبشروع برتوكول املوجودات الفضائية

ــة   -٩١ ــة الفرعي ــة      والحظــت اللجن ــة التابع ــة التوجيهي ــه اللجن ــذي أحرزت ــدم ال ــاح التق بارتي
لليونيدروا، اليت أنشأا اجلمعية العامة لليونيدروا لتحقيـق توافـق يف اآلراء بشـأن االسـتنتاجات     
ــني          ــا ب ــات وأوســاط الصــناعة فيم ــه احلكوم ــذي قامــت ب ــها العمــل ال ــيت متخــض عن ــة ال املؤقّت

وقــد أجنــزت اللجنــة  .ناســبة للمســائل الرئيســية املعلّقــة جمــال اســتنباط احللــول امل يفالــدورات، 
، أمــوراً ٢٠٠٩مــايو /أيــار ١٥و ١٤يــة، املعقــودة يف بــاريس يــومي التوجيهيــة يف جلســتها الثان

يف إطــار مشــروع " املوجــودات الفضــائية"منــها حتقيــق توافــق عــريض يف اآلراء بشــأن تعريــف  
فر عنـها عمـل اللجنــة التوجيهيـة وكــذلك    والنتـائج الـيت أســ   .الفضــائيةبروتوكـول املوجـودات   

النتــائج الــيت متخضــت عنــها اجتماعــات اللجنــتني الفــرعيتني التــابعتني هلــا واملعنيــتني بســبل           
االنتصــاف يف حــال التقصــري فيمــا يتعلــق باملكونــات وباخلــدمات العامــة، الــيت انعقــدت علــى    

يف  ٢٠٠٩أكتـوبر  /ولتشرين األ ٢٧و ٢٦ويومي  اريسيف ب ٢٠٠٩مايو /أيار ١٣التوايل يف 
روما، أتاحت للجنة التوجيهية أن توصي بإعادة عقد اجتماع للجنة اخلرباء احلكـوميني التابعـة   
لليونيدروا من أجل إعداد مشروع بروتوكول ملحق باتفاقية الضمانات الدولية علـى املعـدات   

 .املنقولة يتناول املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

ــ  -٩٢ ــة اخلــرباء احلكــوميني التابعــة    والحظــت اللجن ة الفرعيــة أيضــاً أن الــدورة الثالثــة للجن
بفضـل   ٢٠٠٩ديسـمرب  /كانون األول ١١إىل  ٧لليونيدروا قد انعقدت يف روما يف الفترة من 
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وكانـــت اللجنـــة قـــد استعرضـــت نـــص مشـــروع   .التقـــدم الـــذي أحرزتـــه اللجنـــة التوجيهيـــة
  ورــا الثانيــة، املعقــودة يف رومــا يف الفتــرة مــن  املنبثــق عــن د ئيةبروتوكــول املوجــودات الفضــا

، كمــا استعرضــت نصــني بــديلني، واتفقــت علــى  ٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول ١٩إىل  ١٥
وقـد أنشـأت    .جعل النص البديل الـذي يقتـرح تعـديالت تقنيـة أساسـاً جلميـع األعمـال املقبلـة        

لتقصـري فيمـا يتعلـق باملكونـات     يف حـال ا  نتصـاف عـىن بسـبل اال  اللجنة فريقاً عامالً غري رمسي ي
وباخلدمات العامة، وأوكلـت إليـه مهمـة العمـل بصـفة غـري رمسيـة ـدف وضـع مقتـرح ميكـن            

ووافقـت اللجنـة أيضـاً علـى أن تستشـري أمانـة اليونيـدروا،         .تقدميه إىل اللجنة يف دورا الرابعـة 
اعية علــى الســواء ــدف قبــل انعقــاد الــدورة الرابعــة للجنــة، ممثلــي األوســاط األكادمييــة والصــن

 .تقييم األساس االقتصادي لبعض األحكام الرئيسية ملشـروع بروتوكـول املوجـودات الفضـائية    
ــة مت    ــة للجنــ ــدورة الثالثــ ــائق الــ ــوحظ أن وثــ ــبكي   ولــ ــدروا الشــ ــع اليونيــ ــى موقــ ــة علــ  :احــ

)www.unidroit.org/english/workprogramme/study072/spaceprotocol/study72j-archive-e.htm(. 

والحظت اللجنة الفرعيـة كـذلك أن الـدورة الرابعـة للجنـة اخلـرباء احلكـوميني التابعـة           -٩٣
 .٢٠١٠مايو /أيار ٧إىل  ٣فترة من لليونيدروا ستعقد يف روما يف ال

وأُشري إىل أمهية التقييم الذي جتريه أمانة اليونيدروا حاليـاً لألسـاس االقتصـادي لـبعض       -٩٤
 .بروتوكول املوجودات الفضائية األحكام الرئيسية ملشروع

وأعرب عن رأي مفاده أن من غري املناسب النص على تطبيق بروتوكـول املوجـودات     -٩٥
الفضائية املرتقب على حقوق املدين واحلقوق ذات الصلة، وأنه يكفي فرض واجـب التعـاون،   

، إذا تعـذّر ذلـك،   إىل أقصى حد ممكن، على املدين املقصر، إما يف نقل الترخيص إىل الدائن أو
 .ومنح ترخيص جديد للدائن رخيصإلغاء ذلك الت

ورئي أنه على الـرغم مـن وجـود أدوات ماليـة قائمـة علـى املشـاريع، فـإن بروتوكـول            -٩٦
املوجودات الفضـائية املرتقـب سـيخدم تطبيقـات ومصـاحل فضـائية جديـدة للبلـدان الناميـة مـن           

 .خالل أداة متويل بديلة قائمة على املوجودات

وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن مشروع بروتوكول املوجودات الفضائية يتـيح    -٩٧
فرصة لتيسري توسيع القطاع الفضـائي التجـاري ومتكـني طائفـة أوسـع مـن الـدول والشـركات         

ورأى ذلك الوفد أيضاً أن تلك األهـداف سـتتحقّق إذا أمكـن     .من االستفادة من ذلك التوسع
املوجودات الفضـائية بغيـة حتقيـق فوائـد اقتصـادية وكسـب        وكولوتحتديث أحكام مشروع بر
 .دعم كاف من املستخدمني
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ورأت وفــود أن مقصــد بروتوكــول املوجــودات الفضــائية املرتقــب يقتصــر علــى تنــاول     -٩٨
املسألة املتميزة واهلامة املتعلقة بتمويل األنشطة الفضائية التجارية، وال يقصد منه املساس حبقـوق  

ات األطراف يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي أو حبقـوق والتزامـات     والتزام
األعضاء يف االحتاد الـدويل لالتصـاالت مبقتضـى دسـتور االحتـاد واتفاقيتـه ولـوائح الراديـو          الدول

 .الصادرة عنه، وأن ذلك املبدأ سريد صـراحة يف نـص بروتوكـول املوجـودات الفضـائية املرتقـب      
تلك الوفود أيضاً أنه لئن كانت الدول األعضـاء يف اليونيـدروا هـي الـيت سـتتفاوض يف      وذكرت 

املطاف بشـأن مشـروع بروتوكـول املوجـودات الفضـائية مـن خـالل إجـراءات اليونيـدروا،           يةا
فإن تلك اإلجراءات قد مشلـت بالفعـل مشـاركة دول عديـدة أعضـاء يف اللجنـة الفرعيـة والنظـر         

 .اول راغبة يف املشاركة وهي ليست أعضاء يف اليونيدرويف طلبات قدمتها د

ــن بروتوكــول املوجــودات الفضــائية          -٩٩ ــه ال يقصــد م ــاده أن ــد عــن رأي مف وأعــرب وف
املرتقب تنظيم متويل املوجـودات الفضـائية فحسـب، بـل يـراد منـه أيضـاً حتقيـق مواءمـة قـانون           

ة دون املســاس بالنظــام القــانوين  الفضــاء مــع االجتاهــات املســتجدة يف جمــال األنشــطة الفضــائي   
ويف ذلــك الصــدد، رأى ذلــك الوفــد أيضــاً أنــه   .احلــايل الــذي حيكــم شــؤون الفضــاء اخلــارجي 

ينبغي أن حيقـق مشـروع بروتوكـول املوجـودات الفضـائية التـوازن بـني نظـام تسـجيل املصـاحل           
جي، وأنـه ينبغـي أن   التجارية املرتقب والنظام احلايل لتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلـار 

أحكاماً تتناول املسؤولية والتبعـة امللقـاة علـى     لفضائيةيتضمن مشروع بروتوكول املوجودات ا
عاتق املشغلني من القطاع اخلاص والدول اليت حيملون جنسـيتها، وذلـك امتثـاالً للنظـام احلـايل      

 .للمسؤولية عن األضرار النامجة عن األجسام الفضائية

رأي مفاده أنه ينبغي لربوتوكول املوجودات الفضـائية املرتقـب أن يكفـل    عرب عن وأُ  -١٠٠
حصــول البلــدان الناميــة دون انقطــاع علــى اخلــدمات العامــة الــيت تقــدم بواســطة الســواتل وأن  

 .يوازن بني مصاحل املقرضني ومصاحل البلدان النامية

وم بالعديـد مـن مهـام    وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه ملَّـا كانـت املوجـودات الفضـائية تقـ         -١٠١
فعلـى سـبيل    .توفري اخلدمات العامة، فإن من املهم تأمني محاية الدول، وال سيما البلدان النامية

املثال، إذا جرى عمداً تغيري استخدام أحد املوجودات اليت يتحكم فيها مشغل خـاص وانقطـع   
  .من العام خلطر شديدتقدمي اخلدمة العامة فإن ذلك قد يعرض املصاحل الوطنية واأل مثَّمن 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن مـن الضـروري وضـع تعـاريف واضـحة فيمـا         -١٠٢
 .يتعلق بتقدمي اخلدمات الفضائية، وميكن مراعاة هذه التعاريف عند صوغ تشريعات ملزمة
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وذهــب بعــض الوفــود إىل أنــه ينبغــي أن تســهم هيئــات دوليــة أخــرى معنيــة باملســائل     -١٠٣
، مثل جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، ومنظمة التجارة العامليـة، يف العمـل   القانونية

 .الذي يضطلع به اليونيدروا يف هذا اال وغريه من ااالت املتصلة بالفضاء اخلارجي

وأعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها ملشاركة مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي بصـفة      -١٠٤
التفــاوض الــيت يعقــدها اليونيــدروا ووافقــت علــى أن يواصــل املكتــب         مراقــب يف جلســات 

 .مشاركته يف تلك اجللسات

  .ووافقت اللجنة الفرعية على أن يبقى هذا البند يف جدول أعماهلا  -١٠٥

مـن جـدول األعمـال يف     ٩ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند   -١٠٦
  .)COPUOS/Legal/T.813-816(حماضر حرفية غري منقَّحة 

    
   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -ثامنا  

مـن جـدول    ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامة   -١٠٧
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"األعمال، املعنون 

 :ة الفرعية ما يليوكان معروضا على اللجن  -١٠٨

تقرير األمانة عن تنفيذ التوصيات بشأن بناء القدرات يف جمال قـانون الفضـاء     )أ(  
)A/AC.105/954(؛ 

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسـالمية    )ب(  
التعــاون دور قــانون الفضــاء الــدويل يف تطــوير وتوطيــد "بشــأن قــانون الفضــاء حــول موضــوع 

ــلمية       ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــي يف استكشـ ــدويل واإلقليمـ " الـ
)A/AC.105/956(؛ 

تقرير عن اجتماع األمم املتحدة الثـاين للخـرباء بشـأن تعزيـز التعلـيم يف جمـال         )ج(  
 ؛)A/AC.105/972(قانون الفضاء 

يف جمــال قــانون ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمن دلــيال بشــأن فــرص التعلــيم      )د(  
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.4(الفضاء 

ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمن معلومــات مقدمــة مــن أملانيــا وأوكرانيــا وتايلنــد    )ه(  
ــان بشــأن اإلجــراءات        ــدا والياب ــراق واململكــة املتحــدة والنمســا وهولن ــة التشــيكية والع واجلمهوري

 ؛)Add.1و A/AC.105/C.2/2010/CRP.8(فضاء واملبادرات املتعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون ال
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أعمال حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية          )و(  
 .)ST/SPACE/47(بشأن قانون الفضاء 

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن بنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون      -١٠٩
الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة من أجل مواصـلة تطـوير    الفضاء يتسم بأمهية بالغة للجهود

اجلوانب العملية من علوم وتكنولوجيا الفضاء ولزيادة املعرفـة باإلطـار القـانوين الـذي يضـطلع      
 .دت اللجنة الفرعية على أمهية دورها يف ذلك الصددوشد .الفضائية من خالله األنشطةب

لتقدير أن عدداً من الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة    والحظت اللجنة الفرعية مع ا  -١١٠
تبذل اجلهود على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون         

وتشمل تلك اجلهـود تشـجيع اجلامعـات علـى تقـدمي منـائط عـن قـانون الفضـاء ضـمن            .الفضاء
ــد  ــوفري زمــاالت دراســية للدراســات   القائمــة أو كــربامج متخصصــة؛ و  ويلدروس القــانون ال ت

اجلامعية والدراسات العليـا يف جمـال قـانون الفضـاء؛ واملسـاعدة علـى تطـوير التشـريعات وأطـر          
السياسات العامة الوطنية يف جمال الفضاء؛ وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسـية وغـري ذلـك    

عم مايل وتقين للبحـوث  فهم قانون الفضاء؛ وتقدمي د يادةمن األنشطة املتخصصة الرامية إىل ز
القانونيــة؛ وإعــداد دراســات وورقــات ومنشــورات متخصصــة عــن قــانون الفضــاء؛ ودعــم          
مسابقات احملاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء؛ ودعـم مشـاركة االختصاصـيني الشـباب     

فـرص  وتـوفري التـدريب وغـريه مـن      ؛يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقـانون الفضـاء  
 .بناء اخلربات؛ ودعم اهليئات املكرسة للدراسات والبحوث املتصلة بقانون الفضاء

١١١-  بت اللجنـة الفرعيـة بتنـاول مسـألة قـانون الفضـاء أثنـاء مـؤمتر القيـادات األفريقيـة           ورح
الثالث بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة، املعقـود يف اجلزائـر      

ــة أن املــؤمتر    .٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ٩إىل  ٧مة مــن العاصــ ــة الفرعي والحظــت اللجن
دون إقليميـــة مشـــتركة للـــتمكني مـــن إجـــراء حـــوار وتبـــادل  /منصـــة إقليميـــة اءأوصـــى بإنشـــ

للمعلومات بشأن سياسات الفضاء وقـانون الفضـاء مـن أجـل تعزيـز سياسـات تـدريس قـانون         
زيادة مشاركة الـدول األفريقيـة يف اللجنـة، وتشـجيع      الفضاء يف اجلامعات األفريقية، وتشجيع

 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي ةاالنضمام إىل معاهدات األمم املتحد

والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يسـاعد يف          -١١٢
لـك تقـدمي الــدعم   اجلهـود اإلقليميـة الراميـة إىل بنـاء القـدرات يف جمــال قـانون الفضـاء، مبـا يف ذ        

 .ملؤمتر القيادات األفريقية الثالث
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١١٣-  بـت اللجنــة الفرعيــة بكــون قــانون الفضــاء مـن بــني املســائل الــيت ســيتناوهلا مــؤمتر   ورح
القــارة األمريكيــة الســادس املعــين بالفضــاء، املقــرر أن تستضــيفه حكومــة املكســيك يف تشــرين  

را إقليميا حول قـانون الفضـاء سـيعقد يف    ، والحظت مع االرتياح أن مؤمت٢٠١٠نوفمرب /الثاين
ــومي   ــو يـ ــار ٢٥و ٢٤كيتـ ــايو /أيـ ــدويل    ٢٠١٠مـ ــرباء الـ ــق اخلـ ــاع فريـ ــع اجتمـ ــالتزامن مـ   ، بـ

ــتنظّ      ــذي س ــين بالفضــاء، ال ــة املع ــارة األمريكي ــؤمتر الق ــومي    مل ــة إكــوادور وســيعقد ي   مه حكوم
 .٢٠١٠مايو /أيار ٢٧و ٢٦

امللكـي املغـريب لالستشـعار البعـدي الفضـائي       ورحبت اللجنة الفرعية أيضا بأن املركـز   -١١٤
، باالشـتراك مـع املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، وبالتعـاون       ٢٠١٠سيعقد يف الرباط يف عـام  

مع املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء باللغـة الفرنسـية، املنتسـب إىل     
القــانون الــدويل املتعلــق بتكنولوجيــا الفضــاء  املتحــدة، دورة تدريبيــة ملــدة يــومني حــول   ألمــما

هة لطالب دورة الدراسات العليا يف جمـال األرصـاد اجلويـة السـاتلية واملنـاخ العـاملي، الـيت        موج
 .تبلغ مدا تسعة أشهر

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن بــرامج املــنح الدراســية الــيت تقــدمها دائــرة التبــادل األكــادميي      - ١١٥
ألكساندر فون مهبولت األملانية تتيح العديد من فـرص الدراسـة والبحـوث يف مجيـع     األملانية ومؤسسة 

 .جماالت الدراسة، وأن تلك الربامج متاحة للطالب واخلرجيني واألكادمييني من البلدان النامية

ــة الستكشــاف        -١١٦ ــة الياباني ــه الوكال ــذي قدمت ــدعم املــايل ال ــة ال ــة الفرعي والحظــت اللجن
حضـروا املـؤمتر الـدويل للمالحـة      نب من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ الـذي الفضاء اجلوي للطال

الفضــائية، وكــذلك الفــرص األخــرى الــيت تتيحهــا هــذه الوكالــة، وخصوصــا يف إطــار امللتقــى   
 .يف آسيا واحمليط اهلادئ فضاءاإلقليمي لوكاالت ال

صـفة مراقـب دائـم     وأوصت اللجنة الفرعية بأن تقوم الدول األعضاء والدول الـيت هلـا    -١١٧
يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــإبالغ اللجنــة الفرعيــة، يف دورــا  
اخلمسني، بأي إجراءات تتخـذ أو يعتـزم اختاذهـا علـى الصـعيد الـوطين أو اإلقليمـي أو الـدويل         

 .يف جمال قانون الفضاء راتلبناء القد

انعقاد حلقة عمل األمـم املتحـدة السادسـة حـول      والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير  -١١٨
دور قانون الفضاء الدويل يف تطوير وتوطيد التعاون الـدويل واإلقليمـي   "قانون الفضاء، املعنونة 

وقد استضـافت حكومـة    ."على استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
/ تشـرين الثـاين   ١١إىل  ٨يف طهـران مـن   اإلسالمية حلقة العمل، اليت انعقـدت   انمجهورية إير
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ــاء   ٢٠٠٩نـــوفمرب  ــاء اخلـــارجي ووكالـــة الفضـ ــا مكتـــب شـــؤون الفضـ ، واشـــترك يف تنظيمهـ
 .ادئاإليرانية، بدعم من منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهل

والحظت اللجنة الفرعية أيضـا مـع التقـدير أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـدأ،           -١١٩
لنـد والوكالـة التايلنديـة لتطـوير اإلعالميـات اجلغرافيـة والتكنولوجيـا الفضـائية،         مع حكومـة تاي 

األعمال التحضريية حللقة العمل السابعة لألمم املتحدة بشـأن قـانون الفضـاء املزمـع عقـدها يف      
والحظـت اللجنـة الفرعيـة كـذلك مـع       .٢٠١٠نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٩إىل  ١٦ منبانكوك 

 .فضاء األوروبية من بني اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العملالتقدير أن وكالة ال

ــا مكتــب شــؤون الفضــاء         -١٢٠ ــيت ينظمه ــة أن حلقــات العمــل ال ــة الفرعي والحظــت اللجن
اخلــارجي بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة متثــل مســامهة قيمــة يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون    

 .خلارجي يف األغراض السلميةالفضاء والتعاون الدويل على استخدام الفضاء ا

ورحبت اللجنة الفرعية باستمرار عمل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـع مدرسـي        -١٢١
قانون الفضاء وممثلي املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم        

والحظـت اللجنـة   دما يف وضـع املنـهاج الدراسـي لقـانون الفضـاء،      املتحدة، من أجل املضـي قُـ  
أن اجتماع األمم املتحدة الثاين للخرباء بشأن تعزيز التعلـيم يف جمـال قـانون     قديرالفرعية مع الت

 .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣و ١٢الفضاء عقد يف طهران يف 

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن العمــل علــى وضــع الصــيغة النهائيــة للمنــهاج الدراســي     -١٢٢
 .تقديرها للمدرسني وملمثلي املراكز اإلقليمية ملا قاموا به من عملسيستمر، وأعربت عن 

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أن مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي حـدث دليـل       -١٢٣
فرص التعليم يف جمال قانون الفضاء، مبا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة بالزمـاالت واملـنح الدراسـية       

 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.4(واصل املكتب حتديث الدليل املتاحة، ووافقت على أن ي

ــة أيضــاً أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واصــل تقــدمي       -١٢٤ والحظــت اللجنــة الفرعي
الــدعم الــتقين واملشــورة القانونيــة إىل الــدول األعضــاء بشــأن املســائل املتعلقــة بقــانون الفضــاء    

نون الفضاء، مبـا يف ذلـك الـدورة الصـيفية     وشارك يف مبادرات أخرى لبناء القدرات يف جمال قا
األورويب لقانون الفضاء بشأن قانون وسياسات الفضاء، الـيت عقـدت يف    لمركزالثامنة عشرة ل

 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١أغسطس إىل /آب ٣١لشبونة من 

وأُعرب عن رأي مؤداه أنـه ينبغـي إنشـاء مركـز إقليمـي، منتسـب إىل األمـم املتحـدة،           -١٢٥
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة العربيةلتدريس 
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مـن جـدول    ١٠ويرد النص الكامـل للكلمـات الـيت ألقتـها الوفـود أثنـاء مناقشـة البنـد           -١٢٦
  .)COPUOS/Legal/T.809-812(األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
  تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف   -تاسعا  

   الفضائي ماحلطا
مـن جـدول    ١١، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامة   -١٢٧

تبادل عام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام         "األعمال، املعنون 
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"الفضائي

ول األعمال سيساعد الدول علـى فهـم   من جد ١١والحظت اللجنة الفرعية أن البند   -١٢٨
التدابري املختلفة، مبا فيها صوغ األطر التنظيميـة الوطنيـة، الـيت اختـذا الـدول لتخفيـف احلطـام        

 .الفضائي واحليلولة دون ازدياده

، ٦٢/٢١٧والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أن إقرار اجلمعية العامـة، يف قرارهـا     -١٢٩
فيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف     للمبادئ التوجيهية لتخ

(األغراض السلمية
8

ميثّل خطوة أساسية يف تزويد الـدول الـيت ترتـاد الفضـاء بإرشـادات بشـأن        )٨
 .مشكلة احلطام الفضائي فيفكيفية خت

املبـادئ  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن األمانة أتاحت يف دورا احلاليـة نـص     -١٣٠
التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   

 .)ST/SPACE/49(األغراض السلمية، يف شكل منشور 

ــام         -١٣١ ــف احلط ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــة للمب ــاد اللجن ــة أن اعتم ــة الفرعي والحظــت اللجن
ــة ا     ــة الفرعي ــة، يف عــام  الفضــائي خطــوةٌ هامــة بعــد أن اعتمــدت اللجن ــة والتقني ، ١٩٩٩لعلمي

 .)A/AC.105/720" (التقرير التقين عن احلطام الفضائي"التقرير املعنون 

وقدمت وفود الـدول التاليـة معلومـات عـن آلياـا الوطنيـة الـيت حتكـم ختفيـف احلطـام             -١٣٢
ئي الـيت  الفضائي، وعن السبل الـيت تتبعهـا يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـا        

وضعتها جلنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي واملبـادئ التوجيهيـة          
: احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     فيفلتخ

 .االحتاد الروسي وإيطاليا والصني وفرنسا وكندا واهلند والواليات املتحدة واليابان
───────────────── 

 .، املرفق)A/62/20( ٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه )٨(  
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والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع االرتيــاح أن بعــض الــدول تنفِّــذ تــدابري للتخفيــف مــن     -١٣٣
احلطام الفضائي تتسق مع املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة      

أو املبـادئ التوجيهيـة بشـأن التخفيـف مـن      /استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية و  
لــيت وضــعتها جلنــة التنســيق املشــتركة املــذكورة، وأن دوالً أخــرى وضــعت   احلطــام الفضــائي ا

 .معـايري خاصــة ــا بشـأن التخفيــف مــن احلطـام الفضــائي اســتنادا إىل تلـك املبــادئ التوجيهيــة    
والحظت اللجنة الفرعيـة أيضـاً أن مثـة دوال أخـرى تسـتخدم املبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن          

واملدونة األوروبية لقواعد السلوك بشأن التخفيف من احلطـام   رةجلنة التنسيق املشتركة املذكو
 .الفضائي كمرجعية لإلطار الرقايب الذي وضعته لتنظيم أنشطتها الفضائية الوطنية

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الســلوك الســليم يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي      -١٣٤
مجيـع الـدول للمبـادئ التوجيهيـة      واستخدامه يف املستقبل سيتوقف إىل حـد بعيـد علـى احتـرام    

 .لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وأُعرب عن رأي مؤداه أن الدول اليت ليست لديها قدرات وخربة فنية لتنفيـذ املبـادئ     -١٣٥
مال ينبغـي أن تسـتفيد   التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي الصـادرة عـن اللجنـة تنفيـذا كـا     

من أفضل املمارسات اليت تتبعها الدول اليت لـديها خـربة فنيـة يف هـذا اـال، وممـا تتيحـه تلـك         
 .من تدريب ولالد

وأعرب عن رأي مفاده أن املبادئ التوجيهية للتخفيف مـن احلطـام الفضـائي الصـادرة       -١٣٦
 .ل من الناحية القانونيةعن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي حتتاج إىل مراجعة وحتلي

ــوير املبــادئ            -١٣٧ ــي املضــي قُــدماً يف تط ــؤداه أنــه ينبغ ــن رأي م ــرب بعــض الوفــود ع وأع
التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن اللجنــة، وأن اللجنــة الفرعيــة العلميــة  

انونــا بشــأن والتقنيـة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغـي أن تتعاونــا ــدف وضــع قواعـد ملزمــة ق   
 .ياحلطام الفضائ

والحظت اللجنة الفرعية القانونيـة أن بعـض الـدول عـززت آلياـا الوطنيـة الـيت تـنظم           -١٣٨
أنشــطة ختفيــف احلطــام الفضــائي وذلــك بتعــيني ســلطات إشــرافية حكوميــة وإشــراك الــدوائر     

 .ذا الشأناألكادميية والصناعية ووضع قواعد وتعليمات ومعايري وأطر تشريعية جديدة يف ه

وأُعرب عن رأي مفاده أن الدول اليت تقوم بأنشطة فضائية ينبغي أن تنظـر يف احلفـاظ     -١٣٩
فهـم تـوزع    على بيئة الفضاء، وأن من املهـم، تبعـا لـذلك، تشـجيع البحـوث مـن أجـل حتسـني        

احلطـام إىل احلـد األدىن وإزاحــة أجـزاء احلطـام الفضــائي      احلطـام الفضـائي والتقليـل مــن تكـون    
 .كبرية من املدار بفعاليةال
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وأُعرب عن رأي مفاده أنـه سـيتعني علـى اتمـع العـاملي، نظـرا لتزايـد االعتمـاد علـى            -١٤٠
املوجودات الفضـائية وتزايـد عـددها، أن جيِـد يف البحـث عـن حلـول للحـد مـن كميـة احلطـام            

 .الفضائي املتكونة، من أجل احلفاظ على بيئة الفضاء يف املدى الطويل

وأُعرب عن رأي مفاده أن احلطام الفضـائي خطـر جسـيم يهـدد البلـدان الواقعـة علـى          -١٤١
 .خط االستواء

ورئي أن مشكلة احلطام الفضائي هي جـزء مـن املسـألة املعقَّـدة املتمثلـة يف محايـة بيئـة          -١٤٢
 .الفضاء اخلارجي واحلفاظ عليها

معـايري وطنيـة للتخفيـف مـن      واعترب بعض الوفود أن من املهم أن تقوم الـدول بصـوغ    -١٤٣
احلطـام الفضــائي، تتســق مــع املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن  
اللجنــة، وأنــه ســيكون مــن املفيــد إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي   

 .يف هذا الشأن طنيةبتحليل املمارسات الو

الفرعيــة ينبغــي أن تــدعم وضــع مبــادئ توجيهيــة   وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجنــة   -١٤٤
جديدة دف إىل ضمان سالمة األنشطة الفضـائية وأمنـها وإمكانيـة التنبـؤ بعواقبـها وإىل احلـد       

 .من التدخالت الضارة يف الفضاء اخلارجي أو التقليل منها إىل احلد األدىن

ند مـن جـدول األعمـال    وأُعرب عن رأي مفاده أن مواصلة اللجنة الفرعية نظرها يف ب  -١٤٥
 .بشأن احلطام الفضائي قد تسفر عن وضع مبادئ قانونية بشأن احلطام الفضائي

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أن االجتمـاع الثـامن والعشـرين للجنـة التنسـيق        -١٤٦
ىل إ ٩املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي انعقـد يف ثريوفانانثـابورام باهلنـد مـن         

ــة    ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢ ــة واملعلومــات احملدث ــة احلالي ، وأن االجتمــاع نظــر يف املســائل التقني
بقياس احلطام الفضائي وبيئته، وقواعد البيانات اخلاصة به، ومحاية املركبات الفضـائية،   تعلقةامل

ــه          ــل وعالقت ــدى الطوي ــام الفضــائي يف امل ــن تطــور احلط ــام الفضــائي، فضــال ع ــف احلط وختفي
 .دامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيدباست

وحثَّــت اللجنــة الفرعيــة الــدول علــى مواصــلة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن   -١٤٧
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة الفضاء اخلارجي، وعلى دراسة جتارب الـدول الـيت سـبق أن    

 .أنشأت آليات وطنية تنظّم ختفيف احلطام الفضائي

مـن جـدول األعمـال     ١١النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشـة البنـد   ويرد   -١٤٨
 .)COPUOS/Legal/T.808-811(حة يف حماضر حرفية غري منقّ
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 باستكشافتبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة   -عاشرا  
   جي واستخدامه يف األغراض السلميةالفضاء اخلار

مـن جـدول األعمـال، املعنـون      ١٢ظـر يف البنـد   ، ن٦٤/٨٦عية العامة عمالً بقرار اجلم  -١٤٩
تبــادل عــام للمعلومــات عــن التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي   "

 ٢٠١١-٢٠٠٨وفقاً خلطة العمل املتعددة السـنوات للفتـرة   " واستخدامه يف األغراض السلمية
 )9٩(.ض السلمية يف دورا اخلمسنيجي يف األغراالفضاء اخلار استخداماليت اعتمدا جلنة 

مارس، الفريـق العامـل   /آذار ٢٣املعقودة يف  ٨٠٥ودعت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -١٥٠
املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض     

وعقــد الفريــق العامــل ســت  .)النمســا( الســلمية، إىل االجتمــاع جمــددا برئاســة إرمغــارد مــاربو
أبريل، تقرير الفريـق  /نيسان ١، املعقودة يف ٨١٩اللجنة الفرعية يف جلستها  توأقر .جلسات

 .العامل الوارد يف املرفق الثالث هلذا التقرير

 :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -١٥١

ــة عنواــ     )أ(   ــن األمان ــذكّرة م ــة ذات الصــلة     "ا م ــوانني الوطني ــن الق معلومــات ع
، تتضـمن الـردود الـواردة مـن     "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية 

 ؛)A/AC.105/957(إستونيا وأملانيا وتايلند وصربيا والعراق واململكة املتحدة والنمسا واليابان 

تشريعات الوطنيـة ذات الصـلة   معلومات عن ال"ورقة غرفة اجتماعات بعنوان   )ب(  
، تتضـمن ردا ورد مـن هولنـدا    "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.11(؛ 

معلومات عن التشريعات الوطنيـة ذات الصـلة   "ورقة غرفة اجتماعات بعنوان   )ج(  
، تتضـمن ردا ورد مـن تـونس    "يةباستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلم 

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.14(. 

وعرضت على اللجنة الفرعية ورقة غرفة اجتماعـات تتضـمن حملـة جمملـة خمططيـة عـن         -١٥٢
، وورقــة )A/AC.105/C.2/2010/CRP.12(األطــر التنظيميــة الوطنيــة اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية 

لفريـق العامـل بشـأن هيكـل أويل للتقريـر النـهائي       غرفة اجتماعات تتضمن اقتراحا من رئيسـة ا 
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.16(للفريق العامل 

───────────────── 
 .٢١٩املرجع نفسه، الفقرة  )٩(  



 

30 V.10-52819 
 

A/AC.105/942

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية  -١٥٣

 ، قدمه ممثّل اليابان؛"التشريع املتعلق باألنشطة الفضائية: قانون الفضاء الياباين"  )أ(  

انية املتعلقة بالبيانات الوطنية ذات الصلة بـنظم استشـعار   السياسة األمنية األمل"  )ب(  
مه ممثّل أملانيا؛"عد من الفضاءاألرض عن بقد ، 

 ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"الدور التنظيمي إلدارة الطريان االحتادية"  )ج(  

م ـا  القانون واملراسم واللوائح التقنيـة املتعلقـة بالعمليـات الفضـائية الـيت تقـو      "  )د(  
 .، قدمه ممثّل فرنسا"فرنسا

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن التبادل العام للمعلومات عن التشـريعات الوطنيـة     -١٥٤
ــدول        ــزود ال ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية ي

 .تعلقة بالفضاءبلمحة عامة شاملة عن احلالة الراهنة للقوانني واللوائح الوطنية امل

والحظت اللجنـة الفرعيـة أن مناقشـة الفريـق العامـل املعـين بالتشـريعات الوطنيـة ذات           -١٥٥
الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية أتاحـت جلميـع الـدول        

 مــن ١٢فهــم األطــر التنظيميــة الوطنيــة القائمــة وأن األعمــال الــيت يضــطلع ــا يف إطــار البنــد    
بالفعل تثمر نتـائج ملموسـة، منـها تبـادل آراء قيمـة عـن اخلـربات الـيت          خذتجدول األعمال أ

  .اكتسبتها الدول يف وضع تشريعاا الوطنية املتعلقة بالفضاء

والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير تزايـد عـدد بـرامج ومشـاريع التعـاون الـدويل يف           -١٥٦
اللجنـة الفرعيـة بأمهيـة قيـام الـدول بصـوغ تشـريعات         ويف هـذا الصـدد، نوهـت    .جمال الفضـاء 

 .فضائية، ألن لتلك التشريعات دوراً مهماً يف تنظيم أنشطة التعاون املذكورة وتعزيزها

ــادة للفضــاء حــديثا يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي إىل        -١٥٧ ــدان املرت ورئــي أن مشــاركة البل
معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة  جانــب توســع تلــك األنشــطة يتطلّــب االنضــمام العــاملي إىل 

بالفضاء اخلارجي من أجل احلفـاظ علـى أنشـطة استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف        
 .ا وضماا رتقاءاألغراض السلمية، واال

ــة بتشــريعات         -١٥٨ ــات املتعلق ــاح بقاعــدة البيان ــا مــع االرتي ــة علم ــة الفرعي وأحاطــت اللجن
عـددة األطـراف والثنائيـة املتصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي        الفضاء الوطنية واالتفاقات املت

واستخدامه يف األغـراض السـلمية، والـيت يتعهـدها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف موقعـه          
وشــجعت الـدول علــى مواصــلة تزويـد املكتــب بنصــوص    .)www.unoosa.org(علـى اإلنترنــت  
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عامة وغريها من الوثـائق القانونيـة ذات   القوانني واللوائح، وكذلك نصوص وثائق السياسات ال
 .الصلة باألنشطة الفضائية، لكي يدرجها يف قاعدة البيانات

مـن جـدول األعمـال     ١٢ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشـة البنـد     -١٥٩
 .)T.819و COPUOS/Legal/T.809-815(يف حماضر حرفية غري منقَّحة 

    
ىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اقتراحات إ  - حادي عشر

  تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية لكي بشأن بنود جديدة 
   يف دورا اخلمسني

علــى أن تقــدم  ،٦٤/٨٦اســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أن اجلمعيــة العامــة وافقــت يف قرارهــا     - ١٦٠
حاا إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض  اللجنة الفرعية يف دورا التاسعة واألربعني اقترا

 .٢٠١١السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورا اخلمسني، عام 

واستذكر الرئيس اقتراحات إدراج بنود جديدة يف جدول أعمال اللجنـة الفرعيـة الـيت      -١٦١
ربعني واحـتفظ ـا مقـدموها بغيـة مناقشـتها يف      نظرت فيها هذه اللجنة أثناء دورا الثامنة واأل

  .)١٩٤، الفقرة A/AC.105/935انظر (دورات اللجنة الفرعية الالحقة 

البنود املنفردة املدرجـة حاليـا يف   /واتفقت اللجنة الفرعية على االحتفاظ بكل املواضيع  -١٦٢
 .جدول أعماهلا لكي تنظر فيها أثناء دورا اخلمسني

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      واتفقــت ا  -١٦٣ ــى جلن ــرح عل ــى أن تقت ــة عل ــة الفرعي للجن
 :األغراض السلمية إدراج البنود التالية يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورا اخلمسني

    
   البنود املنتظمة    

 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -١  

 .كلمة الرئيس  -٢  

 .تبادل عام لآلراء  -٣  

 .عاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة م  -٤  

املعلومات املتعلقة بأنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة فيمـا          -٥  
 .يتعلق بقانون الفضاء
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 :املسائل املتصلة مبا يلي  -٦  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

لنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف       طبيعة املدار الثابت با  )ب(    
الســبل والوســـائل الكفيلـــة باســـتخدام املــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض   
 .استخداما رشيدا وعادال دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

    
   البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع    

النوويــة يف الفضــاء اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة   -٧  
 .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــتعراض التطـــورات ذات الصـــلة مبشـــروع الربوتوكـــول املتعلـــق     -٨   دراســـة واسـ
باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، امللحــق باتفاقيــة الضــمانات الدوليــة  

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩  

ــدابري ختفيــف احلطــام    تبــادل عــام لل  -١٠   ــة املتعلقــة بت معلومــات عــن اآلليــات الوطني
 .الفضائي

    
   البنود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل    

ــة ذات الصــلة باستكشــاف         -١١   ــن التشــريعات الوطني ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــة لتقريــر يقــدم إىل اللجنــة  قيــام فريــق عامــل بوضــع الصــي    :٢٠١١     غة النهائي
 .الفرعية القانونية

    
   البنود اجلديدة    

اقتراحــات بنــود جديــدة علــى جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    -١٢  
 .السلمية لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا احلادية واخلمسني

أن تعــاود، يف دورــا اخلمســني، عقــد اجتمــاع   واتفقــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً علــى     -١٦٤
الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،  
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والفريــق العامــل املعــين باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، والفريــق   
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف العامــل املعــين بالتشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة 

 .األغراض السلمية

واتفقت اللجنة الفرعية كذلك على أن تنظر، أثناء دورا اخلمسني، يف مـدى احلاجـة     -١٦٥
إىل متديد واليـة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء            

 .الدورةاخلارجي وتطبيقها، إىل ما بعد تلك 

واتفقت اللجنة الفرعيـة كـذلك علـى أن يـدعى املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز            -١٦٦
 .األورويب لقانون الفضاء جمددا إىل تنظيم ندوة، تعقد أثناء األسبوع األول من دورا اخلمسني

 وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـا بـاقتراح االحتـاد الروسـي االحتفـاء بالـذكرى السـنوية           -١٦٧
والــدورة ) ١٩٦١أبريــل عــام /نيســان ١٢(اخلمســني للقيــام بالرحلــة الفضــائية البشــرية األوىل  

اخلمســني للجنــة الفرعيــة بتنظــيم معــرض عــن الرحلــة الفضــائية البشــرية األوىل وبــدعوة خــرباء  
كلمــات أمــام اللجنــة الفرعيــة واجلمهــور يف حلقــة دراســية عــن النظــام   قــوامشــهورين لكــي يل

 .املتعلق بالفضاء اخلارجي الدويلالقانوين 

واعتــرب أحــد الوفــود أن بيــع أو توزيــع الصــور الســاتلية العاليــة االســتبانة دون قيــد أو      -١٦٨
تنظيم رقايب ييسر استغالل البيانات الساتلية ألغراض شريرة وقد يكـون لـه أثـر يزعـزع األمـن      

فرعية بشـأن إخضـاع بيـع    ولذا أيد ذلك الوفد إدراج بند يف جدول أعمال اللجنة ال .اإلقليمي
 .الساتلية العالية االستبانة وتوزيعها لتنظيم رقايب ناتالبيا

وذهــب أحــد الوفــود إىل أن اللجنــة الفرعيــة ينبغــي أن تــدرج يف جــدول أعماهلــا بنــدا    -١٦٩
الستعراض اجلوانـب القانونيـة الـيت تتناوهلـا املبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي           

نـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بغيـة حتويـل تلـك املبـادئ           الصادرة عن جل
جمموعــة مبــادئ متعلقــة باحلطــام الفضــائي تصــوغها اللجنــة الفرعيــة وتعتمــدها     التوجيهيــة إىل
وكان رأي ذلك الوفد أيضـا أن اعتمـاد تلـك املبـادئ سـيثري اموعـة احلاليـة         .اجلمعية العامة

 .الفضاء اخلارجي من القوانني اليت حتكم

والحظت اللجنة الفرعية أن مقدمي االقتراحـات التاليـة املتعلقـة بـإدراج بنـود جديـدة         -١٧٠
 :يف جدول أعماهلا يعتزمون االحتفاظ بتلك االقتراحات لعلّها تناقش يف دوراا الالحقة

 اســتعراض املبــادئ املنظّمــة الســتخدام الــدول للســواتل األرضــية االصــطناعية يف    )أ(  
 ؛)اقترحته اليونان(اإلرسال التلفزي املباشر الدويل، بغية حتويل ذلك النص إىل معاهدة يف املستقبل 
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اســتعراض قواعــد القــانون الــدويل احلاليــة الــيت تســري علــى احلطــام الفضــائي    )ب(  
 ؛)اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واليونان(

ــة باس     )ج(   ــادئ املتعلق ــن الفضــاء     املســائل املتصــلة باملب ــد م ــن بع تشــعار األرض ع
 ؛)اقتراح مقدم من شيلي وكولومبيا(اخلارجي 

استعراض املبادئ املتعلقـة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي،          )د(  
 ؛)اقترحته اليونان(بغية حتويلها إىل معاهدة يف املستقبل 

القـانون الـدويل   مدى مالءمة واستصواب صياغة اتفاقيـة شـاملة عامليـة بشـأن       )ه(  
 ؛)واليونانوكولومبيا اقتراح مقدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني (للفضاء 

اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تطبيقــات تكنولوجيــا الفضــاء فيمــا يتعلــق بتغيــر     )و(  
 ؛)اقتراح مقدم من شيلي(املناخ العاملي 

اتل رصـد األرض عـرب   فرض تنظيم رقايب على نشر الصـور املسـتمدة مـن سـو      )ز(  
 ؛)اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية(شبكة اإلنترنت العاملية 

اســتعراض اجلوانــب القانونيــة الــيت تتناوهلــا املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن      )ح(  
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بغيـة حتويـل   

لتوجيهية إىل جمموعـة مبـادئ متعلقـة باحلطـام الفضـائي تصـوغها اللجنـة الفرعيـة         تلك املبادئ ا
 .)اقترحته اجلمهورية التشيكية(اجلمعية العامة  مدهاالقانونية وتعت

  والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنــه تقــرر مبــدئيا عقــد دورــا اخلمســني يف الفتــرة مــن             -١٧١
 .٢٠١١أبريل /نيسان ٨مارس إىل /آذار ٢٨

مـن جـدول األعمـال     ١٣رد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشـة البنـد   وي  -١٧٢
  .)COPUOS/Legal/T.815-818(يف حماضر حرفية غري منقَّحة 
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    األول املرفق
رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  تقرير    

   املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
ـــ   -١ ــتها  دعـــت اللجن ــة، يف جلسـ ــة القانونيـ ــودة يف  ٨٠٥ة الفرعيـ ــارس /آذار ٢٣املعقـ مـ

، فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي     ٢٠١٠
 .)بلجيكا(وتطبيقها إىل االنعقاد جمددا برئاسة جان فرانسوا ماينس 

 .٢٠١٠مـارس  /آذار ٣١إىل  ٢٤وعقد الفريق العامل أربـع جلسـات، يف الفتـرة مـن       -٢
مــارس، واليــة /آذار ٢٤واســتذكر الــرئيس، يف جلســة الفريــق العامــل االفتتاحيــة، املعقــودة يف  

، A/AC.105/787؛ و١١٨، الفقــــرة Corr.1و A/AC.105/763انظــــر الوثــــائق (الفريــــق العامــــل 
 .)١١، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/891؛ و١٤٠و ١٣٨الفقرتني 

كر الرئيس أن اللجنة الفرعية قد وافقت، يف دورا الثامنة واألربعـني، علـى   كما استذ  -٣
أن تستعرض يف دورا احلالية مدى احلاجة إىل متديد والية الفريـق العامـل إىل مـا بعـد الـدورة      

 .)٣٩، الفقرة A/AC.105/935(احلالية للجنة الفرعية 

وسـلم بـأن النقـاش داخـل الفريـق       وناقش الفريق العامـل التطـور احملتمـل لنطـاق عملـه       -٤
املسـائل املتصـلة باالتفـاق املـنظم      العامل ينبغي أن يستمر ليشمل، على سبيل املثـال ال احلصـر،  

وأن يجســد االحتياجــات  )أ(ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، 
معاهــدات األمــم  الفعليــة للــدول الــيت تضــطلع بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي يف ضــوء أحكــام   

 .املتحدة ذات الصلة

، ٢٠١١وأوصى الفريق العامل اللجنة الفرعيـة بـأن تـدعو، يف دورـا اخلمسـني، عـام         -٥
الفريق العامل إىل االنعقاد جمددا وإىل اسـتعراض مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل        

 .إىل ما بعد تلك الدورة

أعـاله، علـى أن ينظـر، يف     ٢يـة املـذكورة يف الفقـرة    واتفق الفريـق العامـل، وفقـا للوال     -٦
، يف املواضــيع واملســائل احملــددة التاليــة الــيت تتعلــق حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة  ٢٠١١عــام 

 :أو تنفيذها/املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها و

───────────────── 
 .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم )أ(  
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توافـق  املسائل املتعلقة باتفاق القمر، مبا يف ذلك النقاط احملتملة الـيت هـي حمـل      )أ(  
 يف اآلراء أو مثرية للقلق بني الدول حول االتفاق وتنفيذه؛

ــدول        )ب(   ــى عــاتق ال ــاة عل ــة امللق ــات املســؤولية والتبع ــذ آلي ــة بتنفي املســائل املتعلق
األطــراف علــى النحــو املنصــوص عليــه يف معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان    

 )ب(، ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى     استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف   
 )ج(ليت حتدثها األجسام الفضائية؛عن األضرار ا لدوليةواتفاقية املسؤولية ا

املسائل املتعلقة بتسجيل األجسـام الفضـائية، ال سـيما يف حالـة نقـل األنشـطة         )ج(  
ميكـن أن تأخـذ ـا    الفضائية أو األجسام الفضائية يف املدار، وما يتصل ـا مـن حلـول قانونيـة     

 .الدول املعنية

واتفق الفريق العامل علـى أن القائمـة أعـاله ليسـت حصـرية وسـتكون مفتوحـة ملزيـد           -٧
 .من النقاش يف إطار الفريق العامل خالل الدورة اخلمسني للجنة الفرعية

واتفق الفريق العامل على أنه سيكون من املفيـد مناقشـة العالقـة واالتسـاق بـني بعـض         -٨
 .بادئ الواردة يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجيامل

  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن الفريــق العامــل ينبغــي أن يتبــع جــا عمليــا    -٩
 .ال نظريا لدى مناقشة أحكام املعاهدات

١٠-   اه أن اتفاق القمر، وإن كان يتضـمدا على رأي مؤدن أحكامـا  وأكّد بعض الوفود جمد
متثّــل تكــرارا ألحكــام واردة يف معاهــدة الفضــاء اخلــارجي أو توســعا فيهــا، فهــو يشــتمل علــى   

 .أحكام معينة فريدة توفّر قواعد تنظيمية أكثر تفصيال لتنفيذ األنشطة على سطح القمر

واستذكر بعض الوفود أن البيان املشترك حول ما يعود به االنضـمام إىل اتفـاق القمـر      -١١
أسـاس مفيـد إلجـراء    ) A/AC.105/C.2/L.272مرفق الوثيقة (نافع على الدول األطراف فيه من م

 .مزيد من املناقشة

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للفريق العامل أن يتحقّق من اتساق أحكام املعاهدات   -١٢
 .بيقهاجبميع لغات األمم املتحدة الرمسية ما دام ذلك يؤثّر على حالة تلك املعاهدات وتط

───────────────── 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠نفسه، الد  املرجع )ب(  
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١نفسه، الد  املرجع )ج(  
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    الثاين املرفق
  رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي  تقرير    

   وتعيني حدوده
دعت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية،     - ١

ــتها  ــودة يف  ٨٠٥يف جلسـ ــا العامـــل املعـــين بتعريـــف  ٢٠١٠مـــارس /آذار ٢٣املعقـ ــاء ، فريقهـ الفضـ
 .)الربازيل(اخلارجي وتعيني حدوده إىل االنعقاد من جديد برئاسة جوسيه مونسريات فيليو 

ولفت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنّ الفريق العامل دعي إىل االنعقاد، وفقا لقـرار    -٢
ــة   ــة العام ، لكــي ينظــر حصــرا يف املســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي      ٦٤/٨٦اجلمعي

 .تعيني حدودهو

 :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٣

ــة     )أ(   ــة معنون ــة فيمــا يتصــل   "مــذكّرة مــن األمان التشــريعات واملمارســات الوطني
 ؛)Add.7و Add.6، وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

تعـيني  سـؤاالن بشـأن تعريـف الفضـاء اخلـارجي و     "مذكّرة من األمانة معنونـة    )ب(  
 ؛)Add.6، وA/AC.105/889/Add.5" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

معلومــات : مفهــوم الــرحالت دون املداريــة"ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )ج(  
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.9)" (إيكاو(واردة من منظمة الطريان املدين الدويل 

املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي   املســائل"ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )د(  
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.10" (رد وارد من هولندا: وتعيني حدوده

املســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )ه(  
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.13" (رد وارد من تونس: وتعيني حدوده

انون الـدويل للفضـاء تعريفـاً للفضـاء اخلـارجي      ورأى بعض الوفود أن عدم تضـمن القـ    -٤
وتعييناً حلدوده قد يـؤدي بالـدول إىل وضـع معـايري وتعـاريف يف هـذا الشـأن ضـمن تشـريعاا          

 .الوطنية جتعل مواقفها متباينة إىل حد كبري يف هذه املسألة

وأُعرب عن رأي مفاده أن من شأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده أن يولّـد     -٥
اليقني بسيادة الدول على جماهلا اجلوي، وأن يتيح أيضا تطبيـق مبـدأي حريـة اسـتخدام الفضـاء      

 .اخلارجي وعدم متلّك الفضاء اخلارجي تطبيقا فعاال
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وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن عمليـات الطـريان املـدين احلاليـة واملنظـورة لـن         -٦
ــني     ــراوح ب ــات تت ــى خطــر     ك ١٣٠كيلــومتر و ١٠٠تتجــاوز ارتفاع ــا ينطــوي عل ــومترا، مم يل

ويف هــذا الصــدد اقتــرح ذلــك الوفــد أن يقــرر احلــد بــني   .االصــطدام مبركبــات فضــائية عديــدة
 .ضمن هذا النطاق رجيالفضاء اجلوي والفضاء اخلا

وأبدى بعض الوفود رأياً مفاده أن اتباع ج وظيفـي سـيكون ناجعـا يف حتديـد نطـاق        -٧
 .الفضاء تطبيق القانون اجلوي وقانون

عرب عن رأي مفـاده أن انعـدام اجلاذبيـة علـى ارتفـاع معـين فـوق األرض ال ميكـن         وأُ  -٨
ن مثــل هــذه احلالــة قــد تنشــأ أيضــاً يف ظــروف معينــة داخــل    ألةً لتقريــر حــدود، اتخــاذه حجــ

 .الغالف اجلوي لألرض

ذي ورأى بعــض الوفــود أن علــى الــدول أن تواصــل العمــل يف ظــل اإلطــار احلــايل الــ     -٩
ــذل يف الوقــت احلاضــر لتعريــف الفضــاء           ــد، وأن أي حماولــة تب ــى حنــو جي ــؤدي وظيفتــه عل ي
اخلــارجي أو تعــيني حــدوده مــن شــأا أن تكــون مترينــا نظريــا قــد يــؤدي إىل تعقيــد األنشــطة    

 .للتطورات التكنولوجية اليت ستحدث يف املستقبل لتحسبالقائمة، وقد ال يتيح إمكانية ا

ود أنــه ال بــد مــن النظــر بعــني اجلــد يف اتبــاع نهــج بديلــة يف تعريــف ورأى بعــض الوفــ  -١٠
 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 :واتفق الفريق العامل، بناًء على ما أجراه من مناقشات، على ما يلي  -١١

ــارجي يف       )أ(   ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــاء يف جلنـ ــدول األعضـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ
ات عــن التشــريعات الوطنيــة أو أي ممارســات وطنيــة قــد   األغــراض الســلمية إىل تقــدمي معلومــ 

مباشــرا أو غــري مباشــر، بتعريــف الفضــاء    تكــون موجــودة أو جيــري وضــعها وتــرتبط ارتباطــا  
كـل منـهما، مـع مراعـاة املسـتوى احلـايل واملتوقّـع         دأو تعيني حدو/اخلارجي والفضاء اجلوي و

 لتطور تكنولوجيات الفضاء والطريان؛

يــه الســؤالني التــاليني، عـن طريــق األمانــة، إىل حكومــات الــدول  مواصـلة توج   )ب(  
 :األعضاء

أو تعـيني  /هل ترى حكومتكم أن من الضـروري تعريـف الفضـاء اخلـارجي و      ‘١‘  
حدوده وحدود الفضاء اجلوي، بالنظر إىل املستوى احلايل لألنشطة الفضائية وأنشـطة  

الفضـاء والطـريان؟ يرجـى    الطريان والتطـور التكنولـوجي الـذي تشـهده تكنولوجيـات      
 تعليل اإلجابة؛ أو
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 هل تتصور حكومتكم جا آخر حلل هذه املسألة؟ يرجى تربير اإلجابة؛  ‘٢‘  

 :توجيه السؤال التايل، عن طريق األمانة، إىل حكومات الدول األعضاء  )ج(  

أو حـد  /هل تنظر حكومتكم يف إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفضـاء اخلـارجي و       ‘١‘  
ضاء اجلوي، مع اإلقرار يف الوقت نفسه بإمكانية سن تشـريع خـاص دويل أو   أعلى للف

 وطين يتصل مبهام ينفذها جسم يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي؟

ورئي أن من الضـروري أن يأخـذ الفريـق العامـل يف احلسـبان التطـورات التكنولوجيـة          -١٢
 .يف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاحلديثة واملستقبلية عند نظره يف املسائل املتصلة بتعر

ورأى بعض الوفود أن مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده تظـل مسـألة           -١٣
 .مطروحة ومهمة وأنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيها
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    الثالث املرفق
رئيسة الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة  تقرير    

    فضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةباستكشاف ال
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      -١

، عقْـد فريقهـا العامـل املعـين     ٢٠١٠مـارس  /آذار ٢٣، املعقـودة يف  ٨٠٥السلمية، يف جلسـتها  
ارجي واســتخدامه يف األغـــراض  بالتشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــ      

 .)النمسا(ماربو  يرمغاردالسلمية، برئاسة إ

 /نيســان ١مــارس إىل /آذار ٢٦وعقــد الفريــق العامــل ســت جلســات، يف الفتــرة مــن    -٢
ويف اجللسة االفتتاحية، استذكرت الرئيسة أن خطـة العمـل الـيت اعتمـدا جلنـة       .٢٠١٠أبريل 

، تقضـي بـأن   ٢٠٠٧لسلمية يف دورا اخلمسني، عام استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ا
احلالية دراسة الردود املتلقاة، وبأن يبدأ يف صياغة تقريـره، مبـا    الدورةيواصل الفريق العامل يف 

 .فيها االستنتاجات

 :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٣

ة ذات الصـلة  معلومـات عـن التشـريعات الوطنيـ    "مذكّرة من األمانـة، عنواـا     )أ(  
، حتتـوي علـى الـردود الـواردة     "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــدا        ــا العظمــى وإيرلن ــد وصــربيا والعــراق واململكــة املتحــدة لربيطاني ــا وتايلن مــن إســتونيا وأملاني
 ؛)A/AC.105/957( اليابانالشمالية والنمسا و

ــا     )ب(   ــة اجتماعــات، عنوا ــة غرف ــة ذات   مع"ورق لومــات عــن التشــريعات الوطني
حتتـوي علـى رد وارد   " الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية    

 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.11(من هولندا 

ــا     )ج(   ــة اجتماعــات، عنوا ــة غرف ــة ذات   "ورق معلومــات عــن التشــريعات الوطني
حتتـوي علـى رد وارد   "  األغـراض السـلمية  الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف  

 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.14(من تونس 

وعرضت على الفريق العامل أيضاً ورقة غرفة اجتماعات أعدا األمانة وتتضـمن حملـة جمملـة      - ٤
، )A/AC.105/C.2/2010/CRP.12(خمططيــة عــن األطــر التنظيميــة الوطنيــة اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية   

رفة اجتماعات تتضمن اقتراحاً مقدماً من رئيسـة الفريـق العامـل بشـأن هيكـل مؤقـت لتقريـر        وورقة غ
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.16(الفريق العامل اخلتامي 
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ــة "والحــظ الفريــق العامــل بارتيــاح عقــد نــدوة عنواــا     -٥ : التشــريعات الفضــائية الوطني
تران مـع الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة      ، باالق"صوغ أدوات قانونية لنمو األنشطة الفضائية

وذُكـر أن تلـك النـدوة، الـيت نظَّمهـا املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز األورويب            .الفرعية
 .الفضاء، قد وفّرت معلومات هلا أمهية كبرية يف مداوالت الفريق العامل نلقانو

ل نظمـاً قانونيـة خمتلفـة تشـتمل     واستذكر الفريق العامل أن األطر التنظيمية الوطنيـة متثّـ    -٦
إمــا علــى صــكوك موحــدة وإمــا علــى مــزيج مــن الصــكوك القانونيــة الوطنيــة، وأن الــدول قــد   

 .واءمت أطرها القانونية الوطنية تبعاً الحتياجاا واعتباراا العملية اخلاصة

الوثيقـة  انظـر  (وواصل الفريق استعراضه للمسائل الرئيسـية التاليـة املطروحـة للمناقشـة       -٧
A/AC.105/935 ١٨و ٧، املرفق الثالث، الفقرتني:( 

األسباب اليت تدعو الدول إىل سن تشريعات فضائية وطنيـة، أو أسـباب عـدم      )أ(  
 وجود تشريعات من هذا القبيل؛

 نطاق األنشطة الفضائية اليت تستهدفها األطر التنظيمية الوطنية؛  )ب(  

 لى األنشطة الفضائية؛نطاق الوالية القضائية الوطنية ع  )ج(  

اختصاص السلطات الوطنيـة يف اإلذن باألنشـطة الفضـائية ويف تسـجيل تلـك        )د(  
 األنشطة واإلشراف عليها؛

 الشروط الواجب استيفاؤها من أجل تسجيل األنشطة واإلذن ا؛  )ه(  

 اللوائح التنظيمية اخلاصة باملسؤولية؛  )و(  

 .االمتثال والرصد  )ز(  

العامل مسائل إضافية، مثل تنظيم الدول لعمليات نقـل ملكيـة األجسـام    وعاجل الفريق   -٨
الفضائية ونقل األنشطة الفضائية املأذون ا إىل أطراف ثالثـة، ومشـاركة األفـراد يف الـرحالت     
الفضائية، وكيفية معاجلة املسائل املتعلقة باملسؤولية عن اصطدام السواتل يف الفضـاء اخلـارجي   

 .)١٧، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/935انظر الوثيقة (دمات يف عقود مقدمي اخل

٩-  تشريعات فضائية وطنيـة، وأسـباب    ولدى النظر يف األسباب اليت تدعو الدول إىل سن
عدم وجـود تشـريعات مـن هـذا القبيـل، الحـظ الفريـق العامـل، إضـافة إىل االسـتعراض الـذي            

عـض احلـاالت متييـز األنشـطة احلكوميـة عـن       ، أنه كـان مـن الصـعب يف ب   ٢٠٠٩أجراه يف عام 
دقيقـاً، وأن هـذا ميكـن أن يكـون سـبباً المتنـاع الـدول عـن سـن           زاًاألنشطة غري احلكوميـة متييـ  
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تشريعات فضائية وطنية، على الرغم من اخنراطها يف أنشطة فضائية ميكن أن تسـتتبع مسـؤولية   
ض الـدول يـرى أن هنـاك حاجـة إىل     والحظ الفريـق العامـل أيضـاً أن بعـ     .دولية وتبعات دولية

ــانوين       تنظــيم األنشــطة الفضــائية ذات الطــابع احلكــومي أو العمــومي مــن أجــل إنشــاء إطــار ق
 .لألنشطة الفضائية الوطنية يكون موثوقاً ومنظَّماً

والحظ الفريق العامل أن هناك دوالً عدة ال تعترب نفسـها دوالً مرتـادة للفضـاء، ومـن       -١٠
بيـد أنـه لـوحظ أن تزايـد عـدد اجلهـات        .ن يف سن تشريعات فضائية وطنيـة مث مل تنظر حىت اآل

 .من القطاع اخلاص اليت تقوم بأنشطة فضائية ميكن أن يـؤدي إىل اخنـراط تلـك الـدول كـذلك     
الـيت تشـارك يف أنشـطة فضـائية ملنظمـات دوليـة أن تأخـذ األطـر القانونيـة           لدولكما أن على ا

والحظ الفريق العامل أن وجود لوائح تنظيمية معينـة   .االعتبارالدولية لألنشطة الفضائية بعني 
على الصعيد الوطين ميكن أن يكون يف مصـلحة الدولـة نفسـها، حـىت وإن كـان لكـل دولـة أن        

 .تقرر كيفية حتملها املسؤولية الدولية عن األنشطة الفضائية الوطنية

تهدفها اُألطـر التنظيميـة الوطنيـة،    وفيما يتعلق مبسألة نطاق األنشطة الفضـائية الـيت تسـ     -١١
الحظ الفريق العامل االختالفات يف كيفية تنظـيم الـدول ألنشـطتها الفضـائية الوطنيـة إلظهـار       
االختالفات بني تنفيـذ عمليـات اإلطـالق والقيـام بصـورة أساسـية بتشـغيل أجسـام فضـائية يف          

 .جسـم فضـائي  " تشـغيل " والحظ الفريق العامل أيضاً صـعوبة تعريـف تعـبري    .اخلارجيالفضاء 
ونظراً ملا تتسم به األنشطة الفضائية من تعقُّد، الحظ الفريق العامل وجـود تـراخيص متعـددة،    

 .إذ كثرياً ما حيتاج مشغل أي جسم فضائي إىل إذن وترخيص من أكثر من دولة واحدة

فقـد الحـظ   أما فيما يتعلـق بتقريـر الواليـة القضـائية الوطنيـة علـى األنشـطة الفضـائية،           -١٢
الفريق العامل أن معظـم اللـوائح التنظيميـة الوطنيـة يشـترط احلصـول علـى إذن للقيـام بأنشـطة          

ويشـترط معظــم تلــك الـنظم أيضــاً احلصــول علــى إذن    .فضـائية انطالقــاً مــن إقلـيم البلــد املعــين  
 .رينياليت يشارك فيها رعايا البلـد، سـواء أكـانوا أشخاصـاً طبيعـيني أم اعتبـا       لفضائيةلألنشطة ا

وذُكر أن الـدول املعنيـة تعتـرب ذلـك االشـتراط وسـيلة هامـة لضـمان امتثـال األنشـطة الفضـائية            
ملعايري وقواعد تلك الدول، أياً كان املكان الذي جتري فيـه تلـك األنشـطة، مبـا يف ذلـك أعـايل       

 .شأن التنسيق بني الدول أو اجلهات املعنية أن يساعد على تفادي االزدواجية ومن .البحار

ولدى النظر يف مسألة اختصاص السـلطات الوطنيـة يف اإلذن باألنشـطة الفضـائية ويف       -١٣
تسجيلها واإلشراف عليها، الحظ الفريق العامل أن هنـاك يف معظـم احلـاالت سـلطات وطنيـة      

ونــاقش الفريــق العامــل خمتلــف األدوار الــيت ميكــن أن تؤديهــا    .خمتلفــة تعــىن بتلــك اإلجــراءات 
ففيمــا يتعلــق بإنشــاء ســجل وطــين، الحــظ الفريــق   .يف هــذا الشــأن طنيــةلووكــاالت الفضــاء ا
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العامل أن لدى بعض الدول أكثر من سجل واحد، وأن هناك دوالً تقـوم حاليـاً بإعـادة تنظـيم     
والحظ الفريق العامل أن السـلطة الـيت تتـوىل إرسـال املعلومـات ذات الصـلة        .سجالا الوطنية

يف الفضاء اخلارجي ختتلف يف كثري من األحيـان عـن    املطلقةم إىل سجل األمم املتحدة لألجسا
 .السلطة املسؤولة عن حفظ السجل الوطين

وفيما يتعلق بتبادل املعلومات عن ممارسـات الـدول يف جمـال التسـجيل، نـاقش الفريـق         -١٤
والحظ الفريق العامـل مـع التقـدير     .العامل مدى تسجيل الدول لألجسام الفضائية غري العاملة

أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي سوف يدرج يف موقعـه الشـبكي ملحوظـة إيضـاحية تشـفع      
 .املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل تســهيل مهمــة البحــث   جســامبــالفهرس احملوســب لأل

وذُكــر يف هــذا الصــدد أن الفهــرس لــيس جــزءاً مــن ســجل األمــم املتحــدة لألجســام الفضــائية   
ميثل أداة مرجعية بشأن األجسام الفضائية العاملة حالياً وتلـك  املطلقة يف الفضاء اخلارجي، بل 

 .اليت كانت تعمل سابقا

ولــدى النظــر يف الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لتســجيل األنشــطة واإلذن ــا، الحــظ    -١٥
الفريق العامل أن ضمان سالمة األنشطة الفضائية هو سياسة هامة يرتكز عليهـا معظـم قـوانني    

ن معظم نظم إصدار تراخيص اإلطالق يتضمن تدابري لضـمان عـدم تسـبب    الفضاء الوطنية، وأ
مـــن حيـــث وقـــوع إصـــابة شخصـــية أو ضـــرر بيئـــي أو إضـــرار    يدةاإلطـــالق يف خمـــاطر شـــد

ويف كثري من الدول، يشارك خرباء خـارجيون مسـتقلون يف عمليـة تقيـيم سـالمة       .باملمتلكات
الفضــائي املســتحدثة علــى الصــعيدين   كمــا تــؤدي تــدابري ختفيــف احلطــام  .األنشــطة الفضــائية

 .بإصدار األذون خلاصةالوطين والدويل دوراً هاماً يف اإلجراءات الوطنية ا

وفيما خيص اللوائح التنظيمية اخلاصة باملسؤولية، الحـظ الفريـق العامـل وجـود طائفـة        -١٦
، وكـذلك  واسعة من احللول فيما يتعلـق بااللتزامـات اخلاصـة باملسـؤولية وإجـراءات التعـويض      

وكثرياً ما تقرر املتطلبات العامة املتعلقة باملسؤولية والتعويض عـن الضـرر يف    .متطلبات التأمني
والحـظ الفريـق العامـل     .تكمل مبستوى ثانوي يتضمن لوائح تنظيمية شـديدة التفصـيل   واننيق

الـدول تبعتـها يف    تنوع النهوج اليت تتبعها الدول يف تنظيم التعويض عن األضرار اليت تتحملـها 
ــة حــدوداً قصــوى          ــد أدرجــت يف تشــريعاا الوطني ــدول ق ــا تلــك ال ــيت تكــون فيه احلــاالت ال

والحظ الفريق العامل أن من مصلحة مجيـع الـدول الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية أن        .للمسؤولية
وهلــذا السـبب، ينبغـي أن تكــون املتطلبـات الوطنيـة ــذا      .حتمـي نفسـها مــن املسـؤولية الدوليـة    

 .الشأن حافزاً للدول على إنشاء اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة
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أعـاله، نظـر الفريـق العامـل، علـى وجـه        ٨وفيما يتعلق باملسائل املشار إليها يف الفقرة   -١٧
اخلصوص، يف مسائل نقل ملكيـة األجسـام الفضـائية املوجـودة يف املـدارات والسـيطرة عليهـا،        

وما أثـار قلـق الفريـق العامـل يف هـذا الشـأن هـو مـا          .الفضائية ومسائل نقل تراخيص األنشطة
التغيرات يف تشغيل األجسام الفضائية من أثر يف القانون الـدويل، ولـيس جوانـب     لكتستتبعه ت

ــتغريات    وذُكــر أن مســألة التغيــر يف   .القــانون اخلــاص أو التجــاري الــيت تنطــوي عليهــا تلــك ال
فضائي أو السيطرة عليه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوالية القضـائية  الوضعية اخلاصة مبلكية اجلسم ال

 .املعنية، وخصوصاً يف احلاالت اليت تشمل جهات غري حكومية لللدو

والحظ الفريق العامل أن لدى بعض الدول لوائح تنظم أنشطة األفـراد يف التحليقـات     -١٨
حالياً بإعداد لوائح تنظيميـة تتعلـق   والحظ الفريق العامل أيضاً أن بعض الدول يقوم  .الفضائية

مبسائل املسؤولية يف عقـود مقـدمي اخلـدمات، وخصوصـاً فيمـا يتصـل خبـدمات حتديـد املواقـع          
 .واملالحة على الصعيد العاملي

وبعد مناقشة االقتراح الذي قدمته الرئيسة بشأن هيكـل مؤقـت لتقريـر الفريـق العامـل        -١٩
، اتفق الفريق العامل على أن يصدر، عنـد إجنـاز خطـة    )A/AC.105/C.2/2010/CRP.16(اخلتامي 

 :عمله املتعددة السنوات، تقريراً شامالً عن أعماله يكون هيكله كما يلي

ملخــص األعمــال الــيت اضــطلع ــا الفريــق العامــل ضــمن إطــار خطــة عملــه       -أوال  
 املتعددة السنوات

 لفضاءحملة جمملة عن التشريعات الوطنية املتعلقة با  -ثانيا  

 النتائج اليت خلص إليها الفريق العامل  -ثالثا  

 االستنتاجات  -رابعا  

جمموعـة عناصـر   (فئـات تنظيميـة   : التشريعات الوطنية املتعلقـة بالفضـاء    -املرفق األول  
تشريعات فضائية وطنية يراد أن تنظر فيها الدول لدى سن( 

 ائية الوطنيةحملة جمملة خمططية عن التشريعات الفض  -املرفق الثاين  

واتفق الفريق العامل على أن تعد األمانة، بالتشاور مع الرئيسـة، مشـروع التقريـر عـن       -٢٠
 .٢٠١١أعمال الفريق العامل، لكي ينظر فيه الفريق العامل ويضعه يف صـيغته النهائيـة يف عـام    

تعـددة  وينبغي أن يرتكز التقرير على ما أُجـري مـن حبـوث وتقييمـات يف إطـار خطـة العمـل امل       
ــائية         ــام الفضـ ــة لألجسـ ــدول املُطلقـ ــتعلقني بالـ ــال املـ ــدول األعمـ ــدي جـ ــمن بنـ ــنوات ضـ السـ

ومن هذا املنطلق، سـتكون نتـائج العمـل اجلـاري      .واملمارسات املتعلقة بالتسجيل، على التوايل
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على مدى عدة سنوات بشأن التشريعات الفضائية الوطنية متسقة مع النتائج والتوصـيات الـيت   
 .األعمال املذكورين جدوليف إطار بندي خلص إليها 

الرئيسـية   العناصـر وبعد نقاش حول هذه املسألة، خلص الفريق العامل إىل أن مشروع جمموعـة    - ٢١
، املرفــق A/AC.105/C.2/2010/CRP.16(املـراد أن تنظــر فيهــا الــدول الــيت تســن تشــريعات فضــائية وطنيــة  

أمثلـة مطابقـة مـن    "و" الفئـة التنظيميـة  : "ثـة كمـا يلـي   ينبغي أن تكون عناوين أعمدته الثال )األول
مــن القــرارات واملبــادئ  غريهــامعاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي ول 

واتفـق الفريـق العامـل أيضـاً علـى أن يتضـمن        ."عناصر"و" التوجيهية الصادرة عن اجلمعية العامة
مواصــلة "و" إصـدار األذون والتـراخيص  "و" تطبيـق نطـاق ال : "اجلـدول سـبع فئـات تنظيميـة، هــي    

" األمـان "و" والتـأمني املسـؤولية  "و" التسـجيل "و" اإلشراف على أنشطة الكيانـات غـري احلكوميـة   
ويف فئــة   ."نقــل ملكيــة األجســام الفضــائية املوجــودة يف املــدارات أو نقــل الســيطرة عليهــا        "و
ل الضـار يف األنشـطة املضـطلع ـا يف جمـال      تفـادي التـدخ  : ، ينبغـي تنـاول البنـود التاليـة    "األمان"

استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، حسبما تنص عليه املـادة التاسـعة   
مبـا   ،من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي

ت التصميم واملتطلبات التقنيـة؛ وتقييمـات   ومتطلبا )أ(يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛
 .األمان وحتليل املخاطر؛ وتدابري مواجهة الطوارئ

ونــاقش الفريــق العامــل مشــروع اللمحــة املــة املخططيــة عــن التشــريعات الفضــائية     -٢٢
وذُكــر أنــه ينبغــي أن تتضــمن العناصــر الرئيســية الــيت   .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.12(الوطنيــة 
نظر فيها الدول لدى سن تشريعاا الفضائية الوطنيـة نفـس الفئـات التنظيميـة الـواردة      يراد أن ت
واتفــق الفريــق  .)أعــاله ٢١انظــر الفقــرة (األول للتقريــر عــن أعمــال الفريــق العامــل  فــقيف املر

العامل على أن اللمحة املة املخططية، عنـد إجنازهـا، سـتمثّل مصـدراً هامـاً للمعلومـات عـن        
وهلــذه الغايــة، اتفــق الفريــق العامــل علــى أن تــدعى   .ظــيم الــدول ألنشــطتها الفضــائيةكيفيــة تن

أثناء فترة ما بني الدورات إىل تزويد األمانة باملعلومات الالزمة إلجنـاز اللمحـة    اءالدول األعض
  .املة املخططية عن األطر التنظيمية الوطنية لألنشطة الفضائية

 

───────────────── 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠ الد ،جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )أ(  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


