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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السادسة واخلمسون
        ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ -آذار/مارس  ٢٧فيينا، 

      مشروع التقرير  
      إضافة    
  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   

  السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 
      واخلمسني السابعةيف دورهتا 

مــن جــدول  ١٦يف البنــد  نظــرت اللجنــة الفرعيــة ،٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -١
ت مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        األعمال، املعنـون "اقتراحـا  

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني"، كبنـد     
منتظم يف جدول أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية أيضـاً، يف إطـار هـذا البنـد، يف املسـائل املتعلقـة       

  بتنظيم أعماهلا. 
 وإســبانيا يل األعمــال ممثِّلــو االحتــاد الروســ مــن جــدو ١٦وأدىل بكلمــة يف إطــار البنــد    -٢

تحـدة األمريكيـة   امل والواليـات  واملكسيك ولكسمربغ وفرنسا والصني وشيلي وبلجيكا وأستراليا
  . ىأخر أعضاء دول ممثلو لآلراء العام التبادل أثناء البند هذا بشأن تكلَّم كما. واليونان واليابان

واتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى االحتفــاظ يف جــدول أعمــال دورهتــا الســابعة واخلمســني     -٣
باملواضــيع/البنود اخلمســة املنفــردة للمناقشــة واملعنونــة "اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام  
مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا" و"تبـادل عـام للمعلومـات بشـأن         
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وك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بالفضـاء اخلـارجي" و"تبـادل عـام لـآلراء بشـأن             صك
اجلوانــب القانونيــة إلدارة حركــة املــرور يف الفضــاء" و"تبــادل عــام لــآلراء بشــأن تطبيــق القــانون   
 الــدويل علــى أنشــطة الســواتل الصــغرية" و"تبــادل عــام لــآلراء بشــأن النمــاذج القانونيــة احملتملــة     

  لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها".
فقت اللجنة الفرعية على االحتفاظ مبوضـوع/بند منفـرد للمناقشـة يف جـدول أعمـال      واتَّ  -٤

"تبـادل عـام للمعلومـات واآلراء     ليصبح كمـا يلـي:  دورهتا السابعة واخلمسني، مع تعديل العنوان 
، مـع أخـذ عمـل    ومعاجلتـه  احلطـام الفضـائي   مـن  تـدابري التخفيـف  بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة ب

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان".
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج البنود التالية يف جدول أعمـال    -٥

  ة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني:اللجن
  

  البنود املنتظمة 
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء.  -٤  
معلومــات عــن أنشـــطة املنظمــات احلكوميـــة الدوليــة واملنظمـــات الدوليــة غـــري        -٥  

  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.حالة   -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)  
طبيعة املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف          (ب)    

عــادل للمــدار السُّــبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد وال 
  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

ــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      -٨   التشــريعات الوطني
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
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  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة  
ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء      اســتعراض املبــادئ    -١٠  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
 ن اآلليـات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري التخفيـف     تبادل عام للمعلومات واآلراء بشـأ   -١١  

، مع أخذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف      ومعاجلته احلطام الفضائيمن 
  احلسبان.

للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانونــاً املعنيــة  تبــادل عــام   -١٢  
  بالفضاء اخلارجي.

  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  
 النمـاذج القانونيـة احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة باستكشـاف       تبادل عـام لـآلراء بشـأن     -١٥  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
  

  البنود اجلديدة 
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشـأن    -١٦  

  واخلمسني. بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة
نظر فيه فيما يتعلق ببند جدول األعمـال املعنـون   إطار قانوين ُي أيَّ عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  - ٦

"تبــادل عــام لــآلراء بشــأن النمــاذج القانونيــة احملتملــة لألنشــطة املتعلقــة باستكشــاف املــوارد الفضــائية  
يكـون بوسـع مجيـع الـدول      واستغالهلا واستخدامها" جيب أن يشمل ثالث نقـاط أساسـية، وهـي: أن   

 ر االسـتغالل؛ وأن يكـون اسـتغالل املـوارد رشـيداً     حتكَُي االستفادة من استغالل املوارد الفضائية، وأالَّ
  املستثمرين من القطاعني اخلاص والعام.  قانونية حتميضمانات  تكون هناك؛ وأن ومستداماً

املعنون "تبادل عـام للمعلومـات    جدول األعمال النظر يف بند عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٧
، مـع أخـذ   ومعاجلتـه  احلطام الفضـائي  من فتدابري التخفيواآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة ب

 علـى التعـاريف القانونيـة، وأنَّ    يشـدِّد عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان" ينبغـي أن  
آراءها بشأن اجلوانب القانونيـة لوضـع وتنفيـذ عمليـات     يف إطار هذا البند  بديينبغي أن ُت الوفود
  احلطام الفضائي.  ملعاجلة

لتحليـل  كل من اإيالء أمهية يف اللجنة الفرعية ل أنَّ من الضروريعرب عن رأي مفاده وأُ  -٨
وســد الثغــرات يف جمــال قــانون   الفضــاء اخلــارجي بشــأنالقــانوين الــدقيق للنظــام القــانوين القــائم  
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لة لآلليــات العامليــة جيــب أن جتــري حتــت املناقشــات املفصَّــ يظــل يف االعتبــار أنَّ نأ علــىالفضــاء، 
  رعاية األمم املتحدة. 

ى املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز األورويب      واتَّفقت اللجنة الفرعية علـى أن ُيـدعَ    -٩
واخلمسـني للجنـة الفرعيـة،    لقانون الفضاء مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثنـاء الـدورة السـابعة    
  مع مراعاة ضرورة حتقيق التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادل يف الندوة.

دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف الفتـرة مـن       عقـدُ  مؤقَّتـاً ر والحظت اللجنة الفرعية أنه تقـرَّ   -١٠
 .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠إىل  ٩

 




