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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
      مشروع التقرير    
السلمية اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   -رابع عشر

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 
    التاسعة واخلمسني

من جدول األعمال،  ١٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١
أن بنود جديدة املعنون "اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بش

لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاســــــعة واخلمســــــني"، كبند منتظم يف جدول 
  أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية أيضًا، يف إطار هذا البند، يف املسائل املتعلقة بتنظيم أعماهلا. 

يا من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الرو ١٥يف إطار البند تكلم و  -٢ ملان يا وأ ســــــي وأســــــترال
شيكيا وجنوب أفريقيا -واإلمارات العربية املتحدة وإيران (مجهورية اإلسالمية) والربازيل وبلجيكا وت

ورومانيا والصـــني وفرنســـا وكندا وكوســـتاريكا ولكســـمربغ ومصـــر واملكســـيك واململكة املتحدة 
تكلَّم بشـــأن هذا  ،أثناء التبادل العام لآلراءوونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة واليابان واليونان. 

  ممثلو دول أعضاء أخرى.أيضًا البند 
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:   -٣

مذكِّرة من األمانة تتضـــمن تصـــنيفًا للمواضـــيع املتعلقة باحلوكمة وأســـاليب العمل   (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.377لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (

ساليب عمل فريق   )(ب   ورقة عمل مقدَّمة من بلجيكا واليونان تتضمن اقتراحًا بشأن أ
 ةباجلوانب القانونية الستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها، وخطجديد ُيعىن عامل 
  ).A/AC.105/C.2/2019/CRP.26عمله (
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تالية يف جدول أعمال واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج ا  -٤ لبنود ال
  اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني:

  البنود املنتظمة  
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تباُدل عام لآلراء.  -٤  
ما يتعلق   -٥   ية في ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول طة املنظمات ا معلومات عن أنشــــــ

  الفضاء.بقانون 
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل   (ب)    

ستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة والوسائل الكفيلة بتحقيق اال
  لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض   -٨  
  السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة  
اُدل عام للمعلومات واآلراء بشـــأن اآلليات القانونية املتصـــلة بتدابري ختفيف احلطام تب  -١٠  

الفضــائي والتدابري العالجية ذات الصــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
  يف احلسبان.

تباُدل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية   -١١  
  اء اخلارجي.بالفض

  تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٢  
  تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٣  
تباُدل عام لآلراء بشــأن النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف   -١٤  

  ضائية واستغالهلا واستخدامها.املوارد الف
  البنود اجلديدة  
شأن   -١٥   سلمية ب ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة ا

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الستني.
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األغراض الســــلمية وأشــــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف   -٥
، على خطة العمل املتعددة الســـــنوات ٢٠١٨كانت قد وافقت يف دورهتا احلادية والســـــتني، عام 

  بشأن احلوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. 
، وفقًا خلطة العمل املتعددة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أنَّ إىلاللجنة الفرعية  أشــــارتو  -٦

شباط/فرباير  ٢٢إىل  ١١نظرت يف دورهتا السادسة واخلمسني، املنعقدة يف الفترة من قد السنوات، 
، يف مذكرة من األمانة بشـــــأن احلوكمة وأســـــاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني ٢٠١٩

)A/AC.105/C.1/L.377(. طتو حا ي أ قانون ية ال مًاة اللجنة الفرع ية  عل ــــــترشـــــــاد مة االس قائ بال
احلوكمة وأسـاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، اليت قدمت يف تلك للمقترحات املتعلقة ب

  ، املرفق األول، التذييل).A/AC.105/1202الدورة (
 مســــــألة حبثووفقًا خلطة العمل املتعددة الســــــنوات، واصــــــلت اللجنة الفرعية القانونية   -٧

احلوكمة وأســاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، وأشــارت إىل وجود اتفاق بشــأن تقدمي 
هبا الوفود، على أســــــاس طوعي، على الصــــــفحة تديل توصــــــية إىل اللجنة بتحميل الكلمات اليت 

  الشبكية املخصصة للدورة على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 
للجنة الفرعية علمًا باقتراح إضايف يتعلق باحلوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة وأحاطت ا  -٨

فاده أن ُي ها الفرعيتني، وم حدة إىل وهيئتي لدول األعضـــــــاء يف األمم املت نة دعوة ا طلب إىل األما
اطالعها على ما يلي: (أ) أنشــطتها احلالية يف الفضــاء اخلارجي وخططها املســتقبلية املتعلقة بذلك؛ 

ما إذا كانت طرفًا يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخلارجي؛ (ج) ما إذا  (ب)
كانت عضــوًا يف جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، أو تســعى لالنضــمام إىل 
عضـــــويتها. واتفقت اللجنة الفرعية على مواصـــــلة النظر يف تلك املســـــائل يف دورة اللجنة الثانية 

  .٢٠١٩والستني، املزمع عقدها يف عام 
ند   -٩ ية للب بدته من مرونة يف اجلدولة الزمن نة ملا أ من  ١٥وأثنت اللجنة الفرعية على األما

هذا البند من يف نظر الجدول األعمال يف دورهتا احلالية، إذ أتاحت بذلك إمكانية حتقيق تقدم يف 
. كما أثنت اللجنة الفرعية املتاحة ة الشـــفويةجدول األعمال، واالســـتخدام الفعال خلدمات الترمج

  الدورة.انعقاد على األمانة إلتاحتها اجلداول الزمنية الجتماعات األفرقة العاملة قبل 
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األمانة تتشــــاور مع دائرة إدارة املؤمترات التابعة ملكتب األمم   -١٠

ــــــأن التدابري اليت ميكن ــــــتية  املتحدة يف فيينا بش اختاذها من أجل تعزيز الترتيبات اإلدارية واللوجس
أيضًا مع أمانات اهليئات احلكومية الدولية  تشاورأهنا تو ،اخلاصة بدورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

على  اللجنَة . وسوف تطلع األمانُةيف هذا الشأناألخرى يف فيينا بشأن ممارساهتا وأساليب عملها 
بالقدر املمكن عمليًّا، يف دورهتا الثانية والستني، يف سياق العمل املضطلع به املشاورات، تلك سري 

  ضمن إطار خطة العمل املتعددة السنوات احلالية. 
، يف إطار بند جدول أعماهلا املعنون "تباُدل عام لآلراء تعقد فقت اللجنة الفرعية على أنواتَّ  -١١

بشـــــأن النماذج القانونية املحتملة لألنشـــــطة املتعلقة باســـــتكشـــــاف املوارد الفضـــــائية واســـــتغالهلا 
مع  ،٢٠٢٠التاسعة واخلمسني، يف عام  دورهتايف  زمنيا دولةجم رمسية غري مشاوراتواستخدامها"، 
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 وســـــيتوىل ،من مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وإليها من أجلها شـــــفويةلترمجة اللتوفري خدمات 
ر ترشحه  الرمسيةتلك املشاورات غري تنسيق سِّ بلجيكا واليونان أثناء الدورة الثانية والستني للجنة  مي

  .٢٠١٩استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف عام 
واتفقت اللجنة الفرعية أيضًا على أن اهلدف من تلك املشاورات هو إتاحة التبادل املوّسع   -١٢

ستخدامها، مبا يف  ستغالهلا وا ستكشاف املوارد الفضائية وا لآلراء حول املداوالت املقبلة املتعلقة با
انية التنسيق ذلك إمكانية إنشاء فريق عامل يف إطار البند املعين من جدول األعمال، مع مراعاة إمك

  مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف املستقبل، حسب االقتضاء. 
ــــأن   -١٣ ــــوف تقدمان اقتراحًا منقحًا بش ــــارت اللجنة الفرعية إىل أن بلجيكا واليونان س وأش

إنشــــــاء فريق عامل، يف إطار البند املعنون "تبادل عام لآلراء بشــــــأن النماذج القانونية املحتملة 
تعلقة باســتكشــاف املوارد الفضــائية واســتغالهلا واســتخدامها"، ملواصــلة النظر فيه يف لألنشــطة امل

الدورة التاســعة واخلمســني للجنة الفرعية. وشــجعت اللجنة الفرعية الوفدين املذكورين على إجراء 
  مشاورات مع الوفود املهتمة على هامش الدورة الثانية والستني للجنة.

علمًا باقتراح مقدم من وفد مصـــــر بإضـــــافة بند جديد يف جدول  وأحاطت اللجنة الفرعية  -١٤
يف إطار ". وميكن تبادل اآلراء، جديدة حضـــارية حقبةأعمال اللجنة الفرعية بعنوان "ثقافة الفضـــاء، 

بل والوسائل اليت  سُّ شأن ال شرية يف الفضاء مستقبًال  أي حضارة بناءتكفل هذا البند، ب تؤسسها الب
الســــلبية للحضــــارة اإلنســــانية  وأال تنقل الســــمات ،واملبادئ األخالقية ثلامل تعلي ثقافة دعائم على

لوفد املوجودة حاليًا على كوكب األرض إىل احلضارة الفضائية اجلديدة. وطلبت اللجنة الفرعية إىل ا
  أن يقدم اقتراحًا مكتوبًا للنظر فيه خالل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية. 

واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيدَعى املعهد الدويل لقانون الفضـــــــاء واملركز األورويب   -١٥
لقانون الفضــاء من جديد إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء الدورة التاســعة واخلمســني للجنة الفرعية، مع 

ل جتســـيد العادل بني املشـــاركني من أج إيالء االعتبار الواجب لتحقيق التمثيل اجلغرايف واجلنســـاين
طائفة واسعة من اآلراء فيها، وأن يسعى املنظمون إىل التعاون مع سائر الكيانات األكادميية املهتمة 

  حتقيقًا لذلك الغرض.
 آذار/ ٢٣والحظت اللجنة الفرعية أنَّه تقرَّر مؤقَّتًا عقُد دورهتا التاســعة واخلمســني يف الفترة من   -١٦

  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣مارس إىل 
 


