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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥- ٤فيينا، 

      مشروع التقرير    
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية   - ثامناً  

    الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها يف
مـن جـدول    ١٠، يف البنـد  ٧٠/٨٢عمالً بقرار اجلمعية العامة  ،اللجنة الفرعية نظرت  -١

األعمال املعنون "استعراض املبـادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء        
  كموضوع/بند منفرد للمناقشة. ،اخلارجي وإمكانية تنقيحها"

لــو اإلمــارات العربيــة املتحــدة ثِّمممــن جــدول األعمــال  ١٠يف إطــار البنــد  وأدىل بكلمــة  -٢
ل ثِّـ مم وأدىل بكلمـة وشيلي وفرنسـا وكنـدا واملكسـيك وهولنـدا والواليـات املتحـدة.       وإندونيسيا 

ـــي.      ــة والكاريب ــة دول أمريكــا الالتيني ــة عــن جمموع ــو دول أعضــاء أخــرى   ثِّمموأدىل شــيلي نياب ل
  ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.هب تتعلق بكلمات

إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القـدرة النوويـة يف    أنَّ اللجنة الفرعية رتواستذك  -٣
يف دورهتــا  والتقنيــةالعلميــة )، الــذي اعتمدتــه اللجنــة الفرعيــة A/AC.105/934الفضــاء اخلــارجي (

، أيضـاً  ٢٠٠٩، وأقرته اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني، عـام  ٢٠٠٩السادسة واألربعني، عام 
ضــمان مأمونيــة اســتخدام ب فيمــا يتعلــقم ملحــوظ يف التعــاون الــدويل دُّإحــراز تقــ قــد أفضــى إىل

  .لفضاءل قانون الدويلالل تطوير مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، كما سهَّ
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دة السـنوات للفريـق العامـل    دِّاللجنة الفرعية بارتياح متديد خطة العمل املتع استذكرتو  -٤
ــدر   ــة     املعــين باســتخدام مصــادر الق ــة العلمي ــة الفرعي ــابع للجن ــة يف الفضــاء اخلــارجي، الت ة النووي

  ).٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1065(انظر الوثيقة  ٢٠١٧والتقنية، حىت عام 
مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -٥

العلمـي أو الـتقين، أن تقـوم    بصرف النظر عن مسـتوى تطورهـا االجتمـاعي أو االقتصـادي أو     
اســـتخدام مصـــادر القـــدرة النوويـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي وأن تـــوائم بشـــأن  تنظيمـــي بنشـــاط

احلكومــات  أنَّ تشــريعاهتا الوطنيــة مــع املعــايري الدوليــة ذات الصــلة. ورأت تلــك الوفــود أيضــاً  
وطنيـة   أنشـطة  مـن تتحمل مسؤولية دوليـة عمـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة         

تنطوي على استخدام مصـادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وأن هـذه األنشـطة جيـب أن         
  هبا. تكون نافعة للبشرية، ال ضارة

من الضروري إجراء دراسـة معمقـة السـتخدام     أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٦
ت واللــوائح التنظيميــة مبصـادر قــدرة نوويــة، وإجــراء حتليـل للممارســا  املنصـات الســاتلية املــزودة  

املتعلقة بذلك. ورأت تلك الوفـود أيضـاً أنـه ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االهتمـام للمسـائل القانونيـة           
املرتبطة باستخدام تلك املنصات يف املدارات األرضـية، مبـا فيهـا املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض،        

  .ملخاطر جسيمة والبيئة ض البشريةواصطدامات ُتعرِّ لنظراً ملا يبلَّغ عنه من أعطا
هنـاك حاجـة إىل زيـادة التنسـيق والتفاعـل بـني        أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده   -٧

قانوناً اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل الترويج لوضع إطار ُملزِم 
  ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.ال
باسـتخدام   ذات الصـلة بعض الوفود عـن رأي مفـاده أن ُيعـاد النظـر يف املبـادئ      وأعرب   -٨

)، بغيـة وضـع معـايري    ٤٧/٦٨مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي (قـرار اجلمعيـة العامـة       
  مة.زِدولية مل

ــورات           -٩ ــث تأخــذ التط ــادئ حبي ــاده أن ُتحــدَّث املب ــن رأي مف ــود ع ــرب بعــض الوف وأع
نطــاق املبــادئ حمــدود ويســتبعد تطبيقــات واعــدة مثــل الدســر     نَّبان، إذ إالتكنولوجيــة يف احلســ

ــى          ــة عل ــة القائم ــة املتنقل ــا الروبوتي ــر والتكنولوجي ــووي املباش ــر الن ــائي والدس ــوين أو الكهرب اإلي
  استخدام مصادر طاقة نووية الستكشاف سطوح األجرام السماوية.

ئ لضـمان زيـادة اتسـاقها مـع     وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن تـنقَّح املبـاد       - ١٠
  إطار األمان.
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أطرهــا املرجعيــة اخلاصــة   نَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن تــنقَّح املبــادئ أل    -١١
  باحلماية من اإلشعاع قد تطورت.

 ذات الصـلة ملبـادئ  اتنقـيح  لمسـوغ  ليس هناك وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه   -١٢
  الفضاء اخلارجي.باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

مـن الضـروري إعـادة النظـر يف املبـادئ وتقيـيم        عن رأي مفاده أنَّبعض الوفود عرب أو  -١٣
تكون مواكبة آلخر التطورات يف التكنولوجيـا ويف معـايري   إذا كان يلزم إجراء تنقيح هلا، كي  ما

  احلماية من اإلشعاع.
 كفــاءاتمــن خــرباء ذوي  نشــأ فريــق استعراضــي، مؤلــفعــرب عــن رأي مفــاده أن ُيأُو  -١٤

  م استنتاجاته إىل اللجنة الفرعية القانونية.مناسبة، لكي يقوم هبذا التقييم ويقدِّومؤهالت 
اقتراح بشأن إمكانية تنقيح املبادئ  يَّم الدول األعضاء أوأُعرب عن رأي مفاده أال تقدِّ  -١٥

  م مسامهتها هبذا الشأن.دِّاملسألة وتقمستقبالً قبل أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذه 
وأُعرب عن رأي مفاده أن ُينظَر يف إنشاء فريق استعراضي مستقل معين باألمان النووي   -١٦

  يتوىل تنظيم استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   -رابع عشر

السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 
 واخلمسني السادسةدورهتا   يف
  

مــن جــدول  ١٦، يف البنــد ٧٠/٨٢عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   ،نظــرت اللجنــة الفرعيــة   - ١٧
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن      األعمال املعنون "

"، كبند منـتظم يف  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السادسة واخلمسني
  املسائل املتعلقة بتنظيم أعماهلا.يف إطار هذا البند، يف  أيضاً،جدول أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية 

إيـران  أملانيا وو االحتاد الروسي ممثِّلو من جدول األعمال ١٦يف إطار البند كلمة ب وأدىل  -١٨
والواليــات والنمســا وهولنــدا وشــيلي واملكســيك وبلجيكــا الربازيــل اإلســالمية) و -(مجهوريــة 
وأدىل بكلمــة أيضــاً املراقبــان عــن وكالــة الفضــاء األوروبيــة ورابطــة القــانون    . واليونــان املتحــدة
  وأدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضاً بكلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء. الدويل. 

واتَّفقت اللجنة الفرعيـة علـى االحتفـاظ يف جـدول أعمـال دورهتـا السادسـة واخلمسـني           -١٩
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام  املعنونــة " املنفــردة للمناقشــة بنود اخلمســةباملواضــيع/ال
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تبـادل عـام للمعلومـات واآلراء    " و"مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحهـا 
بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة الفرعيـة          

تبادل عام للمعلومـات بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة        " و"ية والتقنية يف احلسبانالعلم
تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املـرور  " و"قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي

  ".ةتبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغري" و"يف الفضاء
أن تدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا السادسـة واخلمسـني      واتَّفقت اللجنة الفرعية على   -٢٠

ــه " للمناقشــة ا جديــدامنفــرد ا/بنداعوموضــ ــة   عنوان ــادل عــام لــآلراء بشــأن النمــاذج القانوني تب
ــة لألنشــطة املتعلقــة باستكشــاف املــوارد الفضــائية واســتغالهلا واســتخدامها     واتَّفقــت  ".احملتمل

ر الفرصــة لتبــادل اآلراء بشــأن هــذه    البنــد ســيوفِّ  هــذاإدراج  علــى أنَّ أيضــاًالفرعيــة اللجنــة 
األنشطة، مبا يف ذلك جوانبها االقتصادية، بني الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لـدى اللجنـة   

  على حنو بناء ومتعدِّد األطراف.
لجنة إدراج البنود التالية يف جدول أعمال الواتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقترح على   -٢١

  واخلمسني: السادسةاللجنة الفرعية يف دورهتا 
    

  البنود املنتظمة      
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء.  -٣  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         -٤  

  بقانون الفضاء.فيما يتعلق 
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف      (ب)    

بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار      السبل والوسائل الكفيلـة  
  الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٧  
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨  
    

  لمناقشةاملواضيع/البنود املنفردة ل      
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -٩  

  وإمكانية تنقيحها. اخلارجي
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف       -١٠  

  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة         -١١  

  بالفضاء اخلارجي.
  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٢  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٣  
ــادل   -١٤   ــأن  تبـ ــآلراء بشـ ــام لـ ــة      عـ ــطة املتعلقـ ــة لألنشـ ــة احملتملـ ــاذج القانونيـ النمـ

  باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
  

  البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل      
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
ــو      ــام خَّ(العمــل املت ــدِّدة      ٢٠١٧ى لع ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب حســبما ه

ــال دورهتــا         ــن أعم ــة القانونيــة ع ــة الفرعي ــواردة يف تقريــر اللجن ــنوات، ال الس
  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003واخلمسني ( احلادية

  
  البنود اجلديدة      

ــراض الســلمية         - ١٦   ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ اقتراحــات مقدَّمــة إىل جلن
 السـابعة بنـود جديـدة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا            بشأن

  واخلمسني.
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املركـز األورويب  واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء     ت اللجنة الفرعية علـى أن ُيـدعى   اتَّفقو  - ٢٢
  .السادسة واخلمسنيداً إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء دورهتا لقانون الفضاء جمدَّ

جتديــد هيكــل جــدول أعمــال اللجنــة الــداعي إىل مقتــرح أملانيــا واســتذكر بعــض الوفــود   - ٢٣
وشــدَّدوا ، A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2الــوارد يف الوثيقــة والفرعيــة القانونيــة وتنظــيم أعماهلــا،  
يف املستقبل، باعتبارها اهليئة الدولية الرئيسـية املسـؤولة عـن     على أمهية مناقشة دور اللجنة الفرعية

  صنع قانون الفضاء.
باعتبارهـا احملفـل    ،وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ دور اللجنة الفرعية القانونيـة   -٢٤

  .وتعزيزهينبغي احملافظة عليه  ،الدويل الرئيسي لتعزيز قانون الفضاء واملضي قُدماً يف تطويره
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تبـدأ يف النظـر يف             -٢٥

فمـن شـأن    املتعلقـة باجلوانـب القانونيـة لألنشـطة الفضـائية.      باملشـكالت واملسـائل  وضع قائمـة  
اضطالع اللجنة الفرعية هبذا النشاط أن يسـاعد علـى حتديـد التوجهـات املسـتقبلية وأن يرتقـي       

    .رعية إىل املستوى األمثلبعمل اللجنة الف
ــة ميكــن أن تنظــر يف شــىت          -٢٦ ــة الفرعي ــاده أنَّ اللجن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

  اجلوانب املتعلقة بوضع وتنفيذ القواعد واملعايري امللزِمة قانونا املنطبقة على األنشطة الفضائية.
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اإلطــار القــانوين الــراهن املنشــأ مبوجــب معاهــدات األمــم   -٢٧

يفـي علـى النحـو املناسـب باحتياجـات اجملتمـع الـدويل فيمـا         اخلـارجي  املتحدة املتعلقة بالفضاء 
اإلطـار القـانوين الـذي يـنظم األنشـطة الفضـائية       يتعلق باملسائل املتصلة بالفضاء اخلارجي، وأنَّ 

صــعيد العــاملي ميكــن أن ُيعــزَّز مــن خــالل زيــادة املشــاركة يف معاهــدات األمــم املتحــدة  علــى ال
  ومبادئها القائمة املتعلقة بالفضاء اخلارجي واالمتثال هلا.

بعـد    تصـبح الـيت مل وحثَّت اللجنة الفرعية الدول، وال سيما الدول األعضاء يف اللجنـة،    -٢٨
علـى النظـر يف التصـديق علـى      ،السـتخدام الفضـاء اخلـارجي   مة أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظِّ

  .إدراجها يف تشريعاهتا الوطنيةيف و ،تلك املعاهدات أو االنضمام إليها وفقا لقوانينها الوطنية
وأعـرب بعــض الوفــود عــن رأي مفـاده أنــه ينبغــي أن يكــون هنـاك مزيــد مــن التضــافر      -٢٩

ة واللجنة الفرعية القانونية، من أجـل مواصـلة تعزيـز    والتعاون بني اللجنة الفرعية العلمية والتقني
االتِّســاق يف عمــل جلنــة الفضــاء اخلــارجي وجلنتيهــا الفــرعيتني، وزيــادة فهــم وتطبيــق الصــكوك 

  املتعلقة بقانون الفضاء. القائمةالقانونية 
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، مـن خـالل بنـد ُيـدرج يف     أن تـروج  عرب عن رأي مفاده أنه ميكن للجنـة الفرعيـة  أُو  -٣٠
ــة وجلن جــدول أعماهلــا،   ــة وفهــم أنَّ اللجن ــهاملعرف ــة   ت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــة وجلنت الفرعي
لتعــاون الــدويل يف استكشــاف الفضــاء    ا تشــجيعلعــا حمفــال مشــتركا فريــدا    القانونيــة متثــل م 

على الصعيد العاملي، وأهنـا اهليئـات الوحيـدة التابعـة      اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
تحدة املكلَّفة من اجلمعية العامـة باملسـؤولية احلصـرية عـن العمـل بشـأن مجيـع املسـائل         لألمم امل

  املتعلقة بالفضاء اخلارجي، مبا يشمل املسائل القانونية ذات الصلة به.
املتعلقـة بلجنـة   ورحَّبت اللجنة مع التقدير مبجموعة القواعد اإلجرائية وطرائـق العمـل     -٣١

ــارجي يف   ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــلمية اسـ ــااألغـــراض السـ ــة   وهيئتيهـ ــواردة يف ورقـ ــرعيتني، الـ الفـ
اليت أعدهتا األمانـة بنـاء علـى طلـب اللجنـة الفرعيـة       و، A/AC.105/C.2/2016/CRP.5االجتماع 

  .٢٠١٥واللجنة يف عام 
يف الفتـرة   واخلمسـني  السادسـة اللجنة الفرعية أنـه تقـرَّر مؤقَّتـاً عقـد دورهتـا       والحظت  -٣٢

  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧آذار/مارس إىل  ٢٧من  املمتدة
  
    


