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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  واخلمسون السادسةالدورة
        ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢١- ١٢فيينا، 

  اللجنة الفرعية القانونية عن دورهتا الثانية واخلمسني، تقرير    
 ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ٨املعقودة يف فيينا من 

     
  احملتويات

 الصفحة  
  ٣..........................................................................................مقدِّمة -أوالً

  ٣............................................................................افتتاح الدورة  -ألف 
  ٣.................................................................... جدول األعمالإقرار  - باء 
  ٤.................................................................................احلضور  - جيم 
  ٥..................................................................................الندوة  - دال 
  ٦.......................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء 
  ٦...................................................................................تبادل عام لآلراء -ثانياً
  ٩................................حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثاً
  ١٢....... فيما يتعلق بقانون الفضاءاحلكومية معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري -رابعاً
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض  -خامساً

تخدام الرشيد والعادل للمدار واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االس
  ١٤..................................الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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 الصفحة  
  ١٧..........التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية -سادساً
  ١٩....فضاء اخلارجي وإمكان تنقيحهاال استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف -سابعاً
رات ذات الصلة بالربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية دراسة واستعراض التطّو -ثامناً

  ٢١..............................................ات املنقولةامللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّد
  ٢٢...............................................................بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -تاسعاً
 للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ تبادل عام -عاشراً

  ٢٦.....................................................عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
  ٢٩استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية -حادي عشر
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر  -ثاين عشر

  ٣٢.............................................دورهتا الثالثة واخلمسني فيها اللجنة الفرعية القانونية يف
بشأن بنود جديدة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة   -ألف 

  ٣٣...........................واخلمسني الثالثةها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا لكي تنظر في
  ٣٧.........................................................................املسائل التنظيمية  - باء 

     املرفقات
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي  -األول

  ٣٩........................................................................................وتطبيقها
  ٤٢.............................ريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهالفريق العامل املعين بتعرئيس تقرير  -الثاين
  الفضاء اخلارجي واستخدامه باستكشاف توصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلةجمموعة من ال -الثالث

، ُمعدَّة لعرضها يف صورة مشروع قرار مستقل لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف األغراض السلمية
  ٤٥.........................................................................دورهتا الثامنة والستني يف
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    مقدِّمة -الًأو 
    افتتاح الدورة - ألف 

 القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض            الفرعيةُ قدت اللجنةُ َع  -١
أبريـل  / نيـسان  ١٩ إىل   ٨من  ،  فييناباخلمسني يف مكتب األمم املتحدة       الثانية و  هتاالسلمية، دورَ 

 ).نيجرييا(ي  ، برئاسة تاري تشارلز بريسيب٢٠١٣

  .جلسةً ١٩  الفرعيةُقدت اللجنةُوَع  -٢
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
، جدول األعمـال    أبريل/ نيسان ٨  املعقودة يف  ٨٥٩أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها        -٣

 :التايل

 .إقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .قة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعل -٤ 

غري احلكومية فيما املنظمات أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و عن  معلومات   -٥  
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

لـك النظـر يف     طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذ          )ب(   
لمـدار  الرشـيد والعـادل ل  سـتخدام  تحقيـق اال السبل والوسائل الكفيلـة ب   

  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة   -٧    ــشريعات الوطني ــصلةالت ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف    املت  باستكــشاف الف

  .األغراض السلمية
دام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخ -٨  

 . تنقيحهاوإمكانيةاخلارجي 
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اتفاقيــة الــضمانات   ربوتوكــول ذات الــصلة براتدراســة واســتعراض التطــوّ   -٩  
 .املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية الدولية على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠ 

م للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف             تبادل عا  -١١  
 .احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

ــات اآلاســتعراض  -١٢   ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي    اللي ــة للتع دولي
 .واستخدامه يف األغراض السلمية

 إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية               ةمقدَّمـ اقتراحات   -١٣  
الثالثـة  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا                 

  .واخلمسني
    

    احلضور - جيم 
ــ حـــضر الـــدورةَ  -٤ االحتـــاد الروســـي، : األعـــضاء يف اللجنـــةالتاليـــة  ٥٩ـو الـــدول الـــممثِّلـ

ــتني، أرمين  ــان، األرجنـ ــران     أذربيجـ ــا، إيـ ــسيا، أوكرانيـ ــا، إندونيـ ــوادور، أملانيـ ــبانيا، إكـ ــا، إسـ يـ
، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا،            )اإلسالمية-مجهورية(

، بــريو، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التــشيكية،      )دة القوميــاتاملتعــّد-دولــة(بوليفيــا 
ــوب أفريقيــ   ــا، جن ــة كوري ــصني،    مجهوري ــسرا، شــيلي، ال ــسويد، سوي ــا، ســلوفاكيا، ال ا، روماني

، فييت نام، كازاخستان، كنـدا، كوبـا،    )البوليفارية-مجهورية(زويال    العراق، فرنسا، الفلبني، فن   
ماليزيا، مـصر، املغـرب، املكـسيك، اململكـة العربيـة           ليبيا،  كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لبنان،     

يرلندا الشمالية، النمسا، النيجر، نيجرييـا، اهلنـد،         وإ ربيطانيا العظمى السعودية، اململكة املتحدة ل   
  .اليونان، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــة املتحــدة       -٥ ــة أن تــدعو املــراقبني عــن إســرائيل واإلمــارات العربي ــة الفرعي وقــرَّرت اللجن
 على طلبـهم،    وكوت ديفوار ولكسمربغ، بناءً   واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال     

حلضور الدورة وخماطبتها، حـسب االقتـضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى             
  .من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة

 علـى طلبـه،      بنـاءً  وقرَّرت اللجنة الفرعية أيضاً أن تدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب،              -٦
حلضور الدورة وخماطبتها، حـسب االقتـضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى             

  .من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة
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 . الدويل لالتصاالت بصفة مراقب االحتاُدوحضر الدورةَ  -٧

 دائـم  مراقب صفة هلا احلكومية الدولية التالية اليت    مراقبون عن املنظمات     وحضر الدورةَ   -٨
، )إيـسا (وكالـة الفـضاء األوروبيـة    منظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،         :اللجنة لدى

املنظمــة ، لــةاملنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت، املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الــساتلية املتنقِّ  
املركــز ، ، املنظمــة الدوليــة لــسواتل االتــصاالت   )نترســبوتنيكإ (الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية  

أيضاً املراقب عن املعهد الـدويل  وحضر الدورة . اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا    
  ).اليونيدروا(لتوحيد القانون اخلاص 

 اقـب مر صـفة  هلـا  مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت          أيضاً   وحضر الدورةَ   -٩
 األمريكــي لقــانون -املعهــد اآليــبريي   الفــضاء،تاملعهــد األورويب لــسياسا: اللجنــة لــدى دائــم

رابطة القانون الـدويل،      املعهد الدويل لقانون الفضاء،    ،املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري    
  .اجمللس االستشاري جليل الفضاء

  مــــن غانــــاني املقــــدََّمنيوُعرضــــت علــــى اللجنــــة الفرعيــــة معلومــــات عــــن الطلــــب  -١٠
(A/AC.105/C.2/2013/CRP.3)  ــيالروس لالنـــــضمام إىل  (A/AC.105/C.2/2013/CRP.25)وبـــ

  .ةلفضاء اخلارجي يف األغراض السلميجلنة استخدام اعضوية 
الــشبكة  عــن الطلــب املقــدَّم مــن     معلومــات أيــضاً  رضــت علــى اللجنــة الفرعيــة    وُع  -١١

للحصول على صفة مراقب لدى جلنة اسـتخدام         يا الفضاء اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوج   
 .(A/AC.105/C.2/2013/CRP.4) الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــ قائمــة مبA/AC.105/C.2/2013/INF/45 وتــرد يف الوثيقــة  -١٢ ي الــدول وهيئــات األمــم  مثِّل
  .املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - دال 

ــسان٨يف   -١٣ ــانون     / ني ــانون الفــضاء واملركــز األورويب لق ــدويل لق ــد املعهــد ال ــل، عق أبري
 كـل   اشـترك يف رئاسـتها    ،  "بروتوكـول اليونيـدروا بـشأن الفـضاء       "الفضاء ندوة حول موضوع     

زوان، مـن املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء، وسـريجيو مـاركيزيو، مـن املركـز                   -من تانيا ماسون  
ــة كلمــة ترحيــب   .األورويب لقــانون الفــضاء  ــة الفرعي ــة  .  وألقــى رئــيس اللجن واســتمعت اللجن

، قدَّمــه "م املفاوضــات بنجــاحســبل إمتــا: "الفرعيــة أثنــاء النــدوة إىل العــروض اإليــضاحية التاليــة
-، قدَّمـه برنـارد مشيـت      "ماذا حيمل املستقبل من وعود؟    : مفاوضات برلني "انفورد؛ و تن س مارِت

ــد و ــتيفان ُهشــتي ــاد الفــضاء منظــور البلــ "؛ وهوبِ ــستجدة يف ارتي ــول  "دان امل ــه باتريــك فيت ، قدَّم
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وأدىل . زوان نيابـة عـن كـريس جونـسون     -، قدَّمته تانيـا ماسـون     "إطاللة على الغد  "سيخوال؛ و 
ــة    ــة مبالحظــات ختامي ــة الفرعي ــدوة ورئــيس اللجن ــ. رئيــسا الن الع علــى الورقــات وميكــن االطِّ

املوقع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،           والعروض اإليضاحية املقدَّمة أثناء الندوة يف       
  ).www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/Legal/2013/symposium.html(التابع لألمانة العامة 

  . قيِّماً يف عملها التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماًبعنيوالحظت اللجنة الفرعية   -١٤
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء  
أبريـل، اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة هـذا التقريـر           / نيـسان  ١٩املعقودة يف   ،  ٨٧٧يف اجللسة     -١٥

  .واختتمت أعمال دورهتا الثانية واخلمسني
    

    تبادل عام لآلراء  -ثانياً  
االحتـاد الروسـي،    :  يف اللجنـة   و الدول التالية األعـضاء    ثِّلمم تكلَّم أثناء التبادل العام لآلراء      -١٦

-مجهوريـــة(أذربيجـــان، األرجنـــتني، أرمينيـــا، إكـــوادور، أملانيـــا، إندونيـــسيا، أوكرانيـــا، إيـــران 
، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بولندا، اجلزائر، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا،              )اإلسالمية

، فييـت نـام، كنـدا، كوبـا، ليبيـا،      )البوليفاريـة -مجهورية(زويال  سا، فنجنوب أفريقيا، الصني، فرن   
.  النمسا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة، اليابـان، اليونـان         ،املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة   

  .ي وأدلت غواتيماال ببيان نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
الـضوء  فيهـا   ط   سـلَّ   كلمـةً  أبريل، ألقـى الـرئيسُ    / نيسان ٨ يف   دة املعقو ،٨٥٩ويف اجللسة     -١٧

  وعلــى املعروضــة علــى اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاليــة   الرئيــسية علــى بنــود جــدول األعمــال  
  .برنامج عملها

 ، التابع لألمانـة العامـة     ،ويف اجللسة ذاهتا، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي          -١٨
ر املكتب يف أداء مـسؤوليات األمـني العـام مبقتـضى معاهـدات األمـم            كلمة استعرضت فيها دو   

املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك حفــظ ســجل األجــسام املطلَقــة يف الفــضاء      
  .اخلارجي، وكذلك دور املكتب وعمله فيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

بـاليوم  احتفـاالً   أبريـل   / نيسان ١٢يف  لذي سُيعقد   احلدث ا إىل  اللجنة الفرعية   وأشارت    -١٩
  ختليـداً  ٦٥/٢٧١الدويل لتحليـق اإلنـسان يف الفـضاء، الـذي أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                    

الـذي  االحتفـال   وإىل  لذكرى الرحلة الفضائية األوىل اليت قام هبا رائد الفضاء يوري غاغارين،            
حلة فـضائية تقـوم هبـا امـرأة، وهـي رائـدة الفـضاء               ذكرى أول ر  إحياًء ل  ٢٠١٣يف عام   سُينظَّم  
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ويف هذا الشأن، الحظت اللجنة الفرعية بعني التقـدير نـشر مكتـب شـؤون           . يشكوفاريفالنتينا ت 
  اد الفـــضاء، إلكترونيـــاً عنوانـــه ألبومـــاً يتـــضمَّن كلمـــات خمطوطــة بقلـــم روَّ الفــضاء اخلـــارجي  

يف موقعـــه الـــشبكي ، وهـــو متـــاح " األجيـــال القادمـــةرســـائل مـــن مستكـــشفي الفـــضاء إىل "
)www.unoosa.org.(  

رات يف تـسيري الـدول األعـضاء ألنـشطتها     وأشارت اللجنة الفرعية إىل عدد مـن التطـوّ       -٢٠
ــة املتعلقــة بالفــضاء، ونوَّ    ــشريعاهتا الوطني ــذها لت ــدويل   الفــضائية ويف تنفي ــة التعــاون ال هــت بأمهي

ذا اجملــال وااللتــزام الواســع النطــاق بتنفيــذ أنــشطة الفــضاء اخلــارجي مــن أجــل واإلقليمــي يف هــ
 للنظـام القـانوين الـدويل املتعلـق بالفـضاء اخلـارجي ضـمانا السـتدامته                 األغراض السلمية ووفقـاً   

  .على املدى البعيد من أجل خري البشرية
 أنــشطة الفــضاء  اإلطــار القــانوين الــدويل القــائم الــذي حيكــم   بعــض الوفــود أنَّىورأ  -٢١

ــضاء اخلــارجي وأنَّ         ــذة يف الف ــشطة املنف ــن األن ــتفادة م ــن االس ــدول م ــن ال ــن اخلــارجي ميكِّ  م
الضروري مواصلة السعي إىل حتقيق االنضمام العاملي ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقـة بالفـضاء           

  .اخلارجي وتطبيقها
تلـك  دت  رجي القائمـة، وشـدَّ     أمهيـة معاهـدات الفـضاء اخلـا        داًد بعض الوفود جمـدَّ    وأكَّ  -٢٢

تيسري سبل الوصول إىل الفـضاء اخلـارجي جلميـع الـدول علـى قـدم            :على املبادئ التالية  الوفود  
رهـا  املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة فيمـا بينـها مجيعـا، بـصرف النظـر عـن مـستوى تطوّ                   

عـدم متلُّـك الفـضاء       فضال عن االستخدام الرشيد والعادل للفضاء اخلـارجي؛ و         ،العلمي والتقين 
اخلارجي، مبا فيه القمر واألجرام الـسماوية األخـرى، بـدعوى الـسيادة أو بواسـطة االسـتخدام          

 يف   وسـيلة أخـرى؛ وعـدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالَّ                 أو االحتالل أو بـأيِّ    
  .األغراض السلمية؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الفضائية

  يف تطـوير النظـام القـانوين الـدويل اسـتناداً           دماً أمهية املضي قُـ    داً بعض الوفود جمدَّ   دوأكَّ  -٢٣
ــشطة        ــسيري األن ــة يف ت ــاء الثق ــشفافية وبن ــد مــن ال ــة املزي ــادئ القائمــة لكفال إىل املعاهــدات واملب
الفضائية على حنو يتيح جلميع األمم االستفادة من األنشطة الفضائية مع مراعاة مصاحل البلـدان               

  .لنامية على وجه اخلصوصا
علـى اللجنـة الفرعيـة أن تعمـل بنـشاط علـى             مفـاده أنَّ    وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٢٤

استحداث مبادئ توجيهية جديـدة لـضمان سـالمة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي وأمنـها وإمكانيـة             
  .توىل الضار يف الفضاء اخلارجي أو تقليله إىل أدىن مس من التدّخؤ هبا هبدف احلدِّالتنّب
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 أمهية احملافظة على استدامة الفضاء وسـالمته واسـتقراره وأمنـه            داًد بعض الوفود جمدَّ   وأكَّ  -٢٥
ي بـروح املـسؤولية يف      على املدى البعيـد بوضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن مراعـاة الـشفافية والتحلِّـ                 

لفـضاء الـدويل،    ز املسامهة يف تطـوير قـانون ا       باملبادرات اليت تعزِّ  تلك الوفود   بت  استخدامه، ورحَّ 
  .مبا يف ذلك مشروع مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي

 توثيـق التعـاون وتنـسيق       اجـد مـن الـضروري     مفـاده أنَّ    وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٢٦
العمل بني اللجنة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مـن أجـل حتـسني معاجلـة                      

رات العلميـة والتكنولوجيـة وابتغـاء تعزيـز العمـل علـى تطـوير القواعـد                 ب القانونية للتطوّ  اجلوان
الدولية امللزمة اليت تعاجل املسائل احلرجة من قبيـل احلطـام الفـضائي واسـتخدام مـصادر القـدرة                   

  .النووية يف الفضاء اخلارجي
ــود عــن     -٢٧ ــهوأعــرب بعــض الوف ــسلُّ  قلق ــن حــدوث ســباق ت ــضاء اخلــ  م  ،ارجيح يف الف

تــستلزم لفــضاء اخلــارجي املتعلــق باالنظــام القــانوين املوجــودة حاليــاً يف  الثغــرات والحظــت أنَّ
  .ملنع عسكرة الفضاء اخلارجيأمشل وضع نظام قانوين 

املبـادئ املنظِّمـة ألنـشطة الـدول يف         معاهـدة   مفـاده أنَّ    وأعرب بعض الوفـود عـن رأي          -٢٨
جي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية ميـــدان استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء اخلـــار

  وأنــه ، تقليديــة يف الفــضاء اخلــارجيوضــع أســلحة ضــوابط كافيــة حتظــر ن ال تتــضمَّاألخــرى، 
  .ح يف الفضاء اخلارجيسباق تسلّ حدوث نللحيلولة دووناجعة وافية  من اختاذ تدابري بدَّ ال

 اًءخلـارجي يـستلزم حـوارا بنَّـ       ضمان سالمة وأمن الفـضاء ا     مفاده أنَّ   وأُعرب عن رأي      -٢٩
  .بني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومؤمتر نزع السالح

للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية مفــاده أنَّ وأُعــرب عــن رأي   -٣٠
لقـانون   يف النـهوض مبيـدان قـانون الفـضاء وتطـوير هـذا ا              اذًّ فَـ  وجلنتها الفرعيـة القانونيـة سـجالًّ      

 هـذا النجـاح      من أن تعرقـل، استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي وأنَّ             ز، بدالً بطريقة تعزِّ 
 املـشاكل العمليـة ومعاجلـة تلـك املـشاكل           من قدرة اللجنة الفرعية على التركيز على حـلِّ        ى  أتََّت

  .بنهج قائم على توافق اآلراء وينحو إىل حتقيق النتائج
د  للمجلَّــلتقدميــه عرضــاًعــن تقــديرها العميــق للوفــد األملــاين وأعربــت اللجنــة الفرعيــة   -٣١

، أمـام الوفـود يف دورة اللجنـة الفرعيـة هـذه           " تعليقات كولونيـا علـى قـانون الفـضاء        "الثاين من   
د األول الـذي     مـع اجمللَّـ    ويشكِّل هذا اجمللَّـد،   . مسامهة يف بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء       ك

 علــى كــل مــادة مــن مــواد معاهــدات األمــم  كــامالً، تعليقــا٢٠١٠ًقُــدِّم عــرض بــشأنه يف عــام 
  .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -ثالثاً  
 مـن جـدول   ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣ بقرار اجلمعية العامة   عمالً  -٣٢

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

واملكـسيك  ) البوليفارية-مجهورية(زويال    و أملانيا وإندونيسيا وفن   ممثِّل ٤وتكلَّم يف إطار البند       -٣٣
و دول أعـضاء أخـرى   ممثِّلـ التبـادل العـام لـآلراء    كما تكلَّم بشأن هذا البند أثناء  . والواليات املتحدة 

  .ي  غواتيماال نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبممثِّلو
الفريـق العامـل   َعقـَد  أبريـل،  / نيـسان  ٨، يف   ٨٥٩ اللجنة الفرعية يف جلـستها       وعاودت  -٣٤

وتطبيقهـا حتـت رئاسـة      املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي              
ت قـرَّ أبريـل، أَ  /نيـسان  ١٨يف  املعقـودة   ،  ٨٧٥ويف جلـستها    ). بلجيكـا (فرانـسوا ميـانس     -جان

  .ذا التقريرهلاللجنة الفرعية تقرير رئيس الفريق العامل الوارد يف املرفق األول 
  :على اللجنة الفرعية ما يليوكان معروضاً   -٣٥

املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقرارات اجلمعيـة      معاهدات األمم املتحدة ومبادئها       )أ(  
  ؛)ST/SPACE/61 (العامة والوثائق األخرى ذات الصلة

ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املـضطلع      )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.5 (٢٠١٣يناير / كانون الثاين١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 

مـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات                عة من األسئلة املقدَّ   جممو  )ج(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.12(األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

مها رئـيس  الردود الواردة من أملانيا وكازاخستان على جمموعة األسـئلة الـيت قـدَّ       )د(  
عاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا               الفريق العامل املعين حبالة م    

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.13(؛  
مها رئـيس الفريـق العامـل        الوارد من النمسا على جمموعة األسئلة اليت قـدَّ         الرّد  )ه(  

املعــــين حبالــــة معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا   
)A/AC.105/C.2/2013/CRP.18.(  

 حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء               والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -٣٦
  :كانت على النحو التايل ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١اخلارجي يف 
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وعـدد   دولـة    ١٠٢فيها  كان عدد الدول األطراف     : معاهدة الفضاء اخلارجي    )أ(  
  ؛ دولة٢٦ًالدول اإلضافية املوقِّعة عليها 

 حــني الفــضائيني وردِّاالتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالّ   )ب(  
، وعـدد الـدول      دولـةً  ٩٢  فيه كان عدد الدول األطراف   : األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    

قبوهلمـا  قـد أعلنتـا   منظمتـان حكوميتـان دوليتـان     دولـةً؛ كمـا كانـت      ٢٤اإلضافية املوقِّعة عليه    
  للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق؛

كـان  : اتفاقية املسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية                 )ج(  
كمـا  ؛   دولـةً  ٢٢  عليهـا  ، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة         دولـةً  ٨٩  فيهـا  عدد الدول األطـراف   

 وااللتزامـات املنـصوص عليهـا       قبوهلا للحقوق قد أعلنت   ثالث منظمات حكومية دولية     كانت  
  يف االتفاقية؛

ــضاء اخلــارجي     )د(   ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــدول  : اتفاقي كــان عــدد ال
منظمتـان  كمـا كانـت     ؛   دول ٤عليهـا   ، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعـة       دولةً ٥٩  فيها األطراف

  يها يف االتفاقية؛قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص علقد أعلنتا حكوميتان دوليتان 
: م ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى         االتفاق املنظِّ   )ه(  

  . دول٤عليه وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة ،  دولة١٥ً  فيهكان عدد الدول األطراف
 يف معاهـدة الفـضاء   أصـبحت طرفـاً   ليتوانيا لكونوأعربت اللجنة الفرعية عن ترحيبها       -٣٧
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥جي واتفاق اإلنقاذ واتفاقية املسؤولية يف اخلار
مـة مـن الـدول األعـضاء بـشأن مـا أحرزتـه مـن           ورحَّبت اللجنة الفرعيـة بالتقـارير املقدَّ        -٣٨

ل إىل أطـراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي،                   تقّدم يف التحوّ  
دة األطــراف بــشأن ء ويف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدِّ ويف صــوغ قــوانني وطنيــة بــشأن الفــضا 

  .التعاون الفضائي
معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -٣٩

ع املتزايــد يف حجــم األنــشطة يف دعــم التوسُّــبالغــة بنيانــاً قانونيــاً متينــاً وذا أمهيــة ل اخلــارجي متثِّــ
ــق   ــضائية وتوثي ــسلمية      الف ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــى اســتخدام الف ــدويل عل ــاون ال . التع

بعـُد   اليت مل تصبح     ت الدولَ تلك الوفود بانضمام مزيد من الدول إىل املعاهدات وحثَّ        ورحَّبت  
  .  يف تلك املعاهدات على أن تنظر يف ذلكأطرافاً
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دات األمــم  معاهــمراجعــةمــن الــضروري مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي    -٤٠
التوجيهيـة  بغيـة تفعيـل املبـادئ     وتـدعيمها   املتحدة اخلمس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وحتـديثها           

متاحـة  تكنولوجيـا الفـضاء     وجعـل   اليت حتكم األنشطة الفضائية للدول وتوثيـق التعـاون الـدويل            
ض املبـادئ   تقـوِّ ينبغـي أالَّ هـذه  والتحـديث  املراجعـة   عمليـة    ورأت تلك الوفود أنَّ   . لكل الناس 

  .رها أكثر وأكثر، بل أن تثريها وتطّواحلايلالنظام القانوين يقوم عليها األساسية اليت 
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة  مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -٤١

تنظــيم مــشاركة احلكومــات واملنظمــات غــري     ُيرتكَــز عليــه ل بالفــضاء اخلــارجي هــي أســاس    
ورأت .  وأمنــهاز ســالمة األنــشطة الفــضائيةعــزِّولياهتا يف هــذا الــشأن، وأهنــا ُتاحلكوميــة ومــسؤ

يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن       املضطلع هبا    النظام القانوين الذي حيكم األنشطة       تلك الوفود أنَّ  
ويف حبـوث الفـضاء واألنـشطة الفـضائية يف حتـسني نوعيـة حيـاة البـشر ورفـاههم                    يكفل إسـهام    

  .جيال احلالية واملقبلةحتقيق الرخاء لأل
مـن الـضروري وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة            مفـاده أنَّ    وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي           -٤٢

ــول للمــشاكل القائمــة، ممــا      ــيح بــشأن الفــضاء اخلــارجي هبــدف إجيــاد حل االرتقــاء بالنظــام  يت
  .رهالقانوين الدويل للفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّ

ــود عــن رأي  وأعــرب بعــض ال   -٤٣ ــاده أنَّ وف ــيت صــدَّ  مف ــدول ال ــى ال ــى  عل قت بالفعــل عل
معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي أن تفحـص مـدى كفايـة قوانينـها الوطنيـة                     

  .لتنفيذ تلك املعاهدات
مواصلة تطـوير    يف    حمورياً للجنة الفرعية دوراً  مفاده أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٤٤

ــانوالنظــام  ــضاء اخلــارجي     الق ــدول يف جمــال استكــشاف الف ــشطة ال ــذي حيكــم أن ــدويل ال  ين ال
ــاد  وخــصوصاً ، واســتخدامه ــالنظر إىل ازدي ــضاء اخلــارجي   االســتغالل ب ــشطة الف التجــاري ألن

  .أنشطة يف الفضاء اخلارجيتقوم بجلهات اليت امشاركة وَتساُرع ُخطاها وإىل ازدياد 
رات احلاليــة يف األنــشطة الفــضائية،  التطــوُّ مفــاده أنَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي    -٤٥
ــا يتعلـــق خـــصوصاً و إجـــراء حتليـــل الفـــضاء، أمـــان  وواخلوصـــصةاالســـتغالل التجـــاري بفيمـ

د مــن مــدى تطبيــق معاهــدات الفــضاء اخلــارجي القائمــة للتأكّــ ين لكيفيــة ض مــستمرَّاواســتعر
  .ر األنشطة الفضائية ملستوى تطّوةقانون الفضاء احلاليقواعد مواكبة 

، قـات تنفيـذ أحكـام املعاهـدات       مـن الـضروري حتديـد معوِّ      مفاده أنَّ   وأُعرب عن رأي      -٤٦
الـدول األطـراف    أن يـساعدا    املـساعدة التقنيـة      وتقـدمي    تبادل املمارسات الفضلى  وأن من شأن    

  .على تنفيذ املعاهدات بصورة أفضل
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ارجي يف هـــدف احملافظـــة علـــى اســـتخدام الفـــضاء اخلـــمفـــاده أنَّ وأُعـــرب عـــن رأي   -٤٧
 اسـتخدام أيِّ  علـى حظـر     صـراحةً   ينص  ب حتديث القانون الدويل لكي      األغراض السلمية يتطلّ  

  .أسلحة يف الفضاء اخلارجي
قــانون الفــضاء مبيــدان جنــاح اللجنــة الفرعيــة يف النــهوض مفــاده أنَّ وأُعــرب عــن رأي   -٤٨
أيٍّ مـن تلـك     ي إىل معاجلة    السعوعلى   املشاكل العملية    ى من قدرهتا على التركيز على حلّ      تأتَّي

رأى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا           كمـا   . حتقيـق النتـائج   املشاكل بطريقة توافقية وموجَّهة حنـو       
ب مواصـلة هـذا التقليـد وأن تتجنَّـ    إىل مداوالهتا، أثناء  على اللجنة الفرعية أن هتدف، الرأي أنَّ 

  . من املسائل العملية بدالً،النظريةاملسال التركيز على 
يف أثنــاء وجودهــا مــسألة نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية مفــاده أنَّ وأُعــرب عــن رأي   -٤٩

يف حـول ذلـك املوضـوع        عموسَّـ  قـاش نِإجـراء    مـن املفيـد       وأنَّ ،مـسألة بالغـة األمهيـة     املدار هي   
  . املقبلةللجنة الفرعيةادورات 

بكـل  اق القمـر،    على اللجنة الفرعية أن تواصل مناقشة اتفـ       مفاده أنَّ   وأُعرب عن رأي      -٥٠
  . أحكامه وتيسري فهمهاجوانبه، من أجل توضيح

    
 احلكومية معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  -رابعاً  

    فيما يتعلق بقانون الفضاء
 مـن جـدول   ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة     -٥١

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

 من جدول األعمـال، تكلّـم املراقبـون عـن منظمـة التعـاون الفـضائي                 ٥ويف إطار البند      -٥٢
ركــز األورويب لقــانون الفــضاء وامل) اإليــسا(آلســيا واحملــيط اهلــادئ ووكالــة الفــضاء األوروبيــة  

ــضاء و  ــسياسات الف ــبريي  واملعهــد األورويب ل ــة   -املعهــد اآلي ــانون املالحــة اجلوي  األمريكــي لق
املنظمـة   و رابطـة القـانون الـدويل      واملعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء و         والفضاء والطريان التجـاري   
  .يل الفضاءاجمللس االستشاري جلو) كينترسبوتنإ (الدولية لالتصاالت الفضائية

  : على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يليوكان معروضاً  -٥٣
مؤسسة العامل اآلمن ورابطـة      املعلومات الواردة من  ن   من األمانة تتضمَّ   مذكِّرة  )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.2/103( بقانون الفضاء عن األنشطة املتعلقة القانون الدويل
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  رابطـة القـانون الـدويل      لومـات الـواردة مـن      تتضمن املع  اتورقة غرفة اجتماع    )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.6( األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء عن

 املركز األورويب لقانون الفـضاء      ن املعلومات الواردة من    تتضمَّ اتورقة غرفة اجتماع    )ج(  
 A/AC.105/C.2/2013/CRP.19( األنــشطة املتعلقــة بقــانون الفــضاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء عــن 

  ؛)Add.1و
 األنـشطة    عـن  نترسـبوتنيك  املعلومات الواردة مـن إ     نورقة غرفة اجتماعات تتضمَّ     )د(  

  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.21(املتعلقة بقانون الفضاء 
أنـشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات          ارتيـاح أنَّ    بوالحظت اللجنة الفرعية      -٥٤

 ما زالـت تـساهم إسـهاما كـبريا يف دراسـة قـانون الفـضاء                 الفضاءانون   بق  املتعلقة غري احلكومية 
ــدوات   واصــلت تنظــيم  وتوضــيحه وتطــويره، وأنَّ تلــك املنظمــات    ــؤمترات والن الكــثري مــن امل

املمارســني والطــالب، لــصاحل حلقــات دراســية تدريبيــة وتنظــيم  املنــشورات والتقــارير وإعــداد
  .رفة بقانون الفضاء وتنهض هبااملعنطاق وسِّع والغرض منها مجيعا أن ُت

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون                 -٥٥
  . فهمهوتعزيزالفضاء الدويل وتدعيمه 

أنـشطة  مـن معلومـات عـن        نترسـبوتنيك  املراقب عـن إ    مبا قدَّمه ورحَّبت اللجنة الفرعية      -٥٦
، شــكل مــشاريع ســاتلية مــشتركة الــيت تتَّخــذ  التعــاون الــدويل هــا أنــشطةتلــك املنظمــة، مبــا في

  .A/AC.105/C.2/2013/CRP.21الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات 
 منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ      والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ         -٥٧

   إىل ٢٦ن ســوف تستــضيف منتــدى قــانون وسياســات الفــضاء الــذي ســيعقد يف بــيجني مــ        
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨
مـن معلومـات عـن       املراقب عن رابطة القانون الدويل       مبا قدَّمه ورحَّبت اللجنة الفرعية      -٥٨

اعتمـدها  الـيت   مبادئ صوفيا التوجيهية بشأن إعداد قانون منوذجي لتشريعات الفضاء الوطنيـة،            
والحظـت اللجنـة    . ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣٠ يف    الذي ُعقـد   مؤمتر الرابطة اخلامس والسبعون   

 يف ورقــــة غرفــــة االجتماعــــات أُتيحــــتالفرعيـــة أيــــضا أنَّ مبــــادئ صــــوفيا التوجيهيــــة قـــد   
A/AC.105/C.2/2013/CRP.6.  

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـّورات                        -٥٩
األخرية يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري              
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لقـة بقـانون    داً إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها املتع      احلكومية، وعلى أن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّ      
  .ة واخلمسنيلثالفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثا

    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   -خامساً  

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

 مـن جـدول   ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة     -٦٠
املـسائل املتـصلة بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده وبطبيعـة املـدار                  "األعمال، املعنـون    

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

  .جدول أعماهلايف  منتظم بندك، "لالتصاالت
ــم  -٦١ ــد   وتكلَّ ــ  مــن جــدول األعمــال ٦يف إطــار البن ــا  ممثِّل ــسيا وأوكراني و إســبانيا وإندوني
ــن والرب ــسا وف ــة(زويال  ازيــل وفرن ــة-مجهوري ــدا والواليــات   ) البوليفاري ــدا واملكــسيك وهولن وكن

 شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول          ممثِّـل تكلَّم يف إطار هـذا البنـد        كما  . املتحدة األمريكية واليونان  
و دول  لـ ممثِّوتكلَّم بشأن هذا البند أيـضاً أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء               . ي  أمريكا الالتينية والكاريب  

  .أعضاء أخرى
 فريقهـا  قـدَ أبريـل، عَ / نيسان٨، املعقودة يف ٨٥٩وعاودت اللجنة الفرعية يف جلستها        -٦٢

ــه مونــسريات فيل     ــالعامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزي و ي
والــثالثني، ووفقــاً لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة ). الربازيــل(

ته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني، ُعقد الفريق العامل لكي ينظر فقط يف املـسائل               والذي أقرَّ 
  .املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

، ٨٧٥وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها    .  ثــالث جلــسات  العامــلُ الفريــُققــَدوَع  - ٦٣
  .ذا التقريرهلر رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين أبريل، تقري/نيسان١٨املعقودة يف 

  :لنظر يف هذا البند ما يليل على اللجنة الفرعية وكان معروضاً  -٦٤
ــة  مــذكِّرة  )أ(   ــة فيمــا يتــصل   "عنواهنــا  مــن األمان ــشريعات واملمارســات الوطني الت

  ؛)Add.13 وA/AC.105/865/Add.12" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
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سـؤاالن بـشأن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني             "عنواهنـا  من األمانة    مذكِّرة  )ب(  
  ؛)Add.12 وA/AC.105/889/Add.11" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

أســئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض  "عنواهنــامــذكِّرة مــن األمانــة   )ج(  
  ؛)Add.1 وA/AC.105/1039" (أو نقل البشر/البعثات العلمية و

ــة اجتماعــات     )د(   ــة غرف ــاورق ــدول    " عنواهن ــات عــن ممارســات ال ــوجز باملعلوم م
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.8" (وتشريعاهتا املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

أسـئلة عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني            "ورقة غرفة اجتماعـات بعنـوان         ) ه(  
  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.16" (وارد من باكستانالرد ال: حدوده
ورحَّبت اللجنـة الفرعيـة بإنـشاء صـفحة إنترنـت علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون                     -٦٥

اصــة بــالفريق العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلوثــائق الالفــضاء اخلــارجي حتتــوي علــى قائمــة ب
ــة املـــؤمترات    . A/AC.105/C.2/2013/CRP.8اخلـــارجي وتعـــيني حـــدوده، وبإعـــداد ورقـــة غرفـ

ترتيـب املعلومـات الـواردة فيهـا حـسب البلـدان       بورقـة  تلك الوأوصت اللجنة الفرعية بتحسني    
 دَِّعــوطلبــت اللجنــة الفرعيــة إىل األمانــة أن ُت. ترتيبــها األجبــديحــسب إدراج أمســاء البلــدان بــو

  .٢٠١٤قدها يف عام  املزمع ع،دورهتا الثالثة واخلمسنيأثناء لتنظر فيها حمدَّثةً  وثيقةً
أنه كان لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده         -٦٦

ــشاركة القطــاع اخلــاص         ــضاء اخلــارجي وم ــتغالل التجــاري للف ــوجي واالس العلمــي والتكنول
ألة ة وتزايــد اســتخدام الفــضاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مــس واملــسائل القانونيــة املــستجدَّ

  .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -٦٧

ــانون اجلــو، وأنَّ مــن         ــضاء أَم ق ــانون الف ــاق ق ــشأن انطب ــة ب ــة قانوني تعــيني حلــدوده حيــدث بلبل
ــضاء        ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ــضاء  ال اجلــوي والف

  . من احتماالت نشوء نـزاعات بني الدولاخلارجي بغية احلدِّ
لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده أمهيـة       مفاده أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٦٨

وقـد أصـبحت    . فيما يتعلق مبسؤوليات الدول والكيانات األخرى املنخرطة يف األنشطة الفضائية         
  .خاصة بالنظر إىل ما تشهده األنشطة الفضائية من تكثُّف وتنوُّعتلك املسألة ذات أمهية 

العمل ضـمن اإلطـار   أن ُتواِصل ينبغي للدول   ه  أنوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده         -٦٩
 صــعوبات عمليــة، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكِّــدة وأســاس عملــي   يــثري أيَّ احلــايل، الــذي ال

  .هلوضع تعريف للفضاء اخلارجي أو لتعيني حدود
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املعـين  م ساجلـ من األفضل التركيـز علـى وظيفـة      مفاده أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي        -٧٠
ــه،  والغـــرض منـــه، ال ــا إذا كانـــت أنـــشطته ختـــضع لقـــانون الفـــضاء ومـــىت   لتقريـــر علـــى موقعـ   مـ

  .يكون ذلك
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي اســتخدام هنــج خمــتلط يــستند إىل اجلمــع بــني النــهجني     -٧١

  .م يف هذه املسألةي واملفاهيمي لتعيني حدود الفضاء اخلارجي، من أجل حتقيق املزيد من التقّدالوظيف
بيئـة الفـضاء اخلـارجي غـري امللموسـة وغـري الدقيقـة فيزيائيـاً            مفـاده أنَّ    وأُعرب عـن رأي       - ٧٢

 الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي             رأىكمـا   . جتعل من الصعب عمليا تعيني حدوده اجلغرافية      
 بـشأن إطـالق األجـسام الفـضائية اجلويـة وتـشغيلها       ات من املبـادئ أو اإلرشـاد    وضع جمموعة  أنَّ

  .ميكن أن يسهم يف تلبية االحتياجات احلالية على صعيد الوضوح واألمن القانوين يف هذا اجملال
توافـق اآلراء بـشأن هـذه املـسألة     مـن   أدىن د وجود حدٍّجمرَّمفاده أنَّ  وأُعرب عن رأي      -٧٣
  .شأنه أن ييسِّر املناقشة يف احملافل الدولية األخرى، من قبيل مؤمتر نزع السالحمن 
تبـاين آراء الـدول بـشأن مـسألة تعريـف الفـضاء اخلـارجي               مفاده أنَّ   وأُعرب عن رأي      -٧٤

 فمــن الــضروري  وتعــيني حــدوده ُيــصعِّب صــوغ موقــف يكــون مرضــياً للجميــع، ومــن مثَّ        
ألعمــال وحتليلــه هبــدف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء لكــي االحتفــاظ هبــذا البنــد علــى جــدول ا

ر حالـة مـن الـيقني فيمـا يتعلـق بالـسيادة يف              تكون لدى الدول يف املستقبل صكوك قانونيـة تـوفِّ         
  .اجملال اجلوي وتكفل يف الوقت ذاته حرية الوصول إىل الفضاء اخلارجي

لنـسبة لـألرض، وهـو مـورد         املـدار الثابـت با     أنَّعـن رأي مفـاده       بعض الوفود    وأعرب  -٧٥
وأن اسـتخداماً رشـيداً     جيـب أن ُيـستخَدم      طبيعي حمدود يتعرَّض بشكل واضـح خلطـر التـشبُّع،           

فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح         .  بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة         ،جلميع الدول يكون متاحاً   
ويل مراعـاةً خاصـةً     ُت،  بالنسبة لألرض بشروط منصفة   للدول إمكانية الوصول إىل املدار الثابت       

كمــا تأخــذ نــة، لموقــع اجلغــرايف لبلــدان معيَّلحتياجــات البلــدان الناميــة ومــصاحلها، وكــذلك ال
  .عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلةبعني االعتبار 

  هـو جـزء مـن   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض     -٧٦

االسـتخدام أو     أو بواسـطة   ،أنه ال خيـضع للتملُّـك الـوطين بـدعوى الـسيادة           والفضاء اخلارجي،   
ــ أو ،االحــتالل ــتخدام أو تكــرّ     أيِّب ــيلة االس ــا وس ــا فيه ــيلة أخــرى، مب ــتخدام، وأنَّ  ر وس االس

  .االحتاد الدويل لالتصاالت استغالله خيضع ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات
لـــدول األعـــضاء أن تبحـــث عـــن طرائـــق بديلـــة علـــى امفـــاده أنَّ وأُعـــرب عـــن رأي   -٧٧

  . وتوازناًأكثر عقالنيةً تكون الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض
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ــود وأعــرب بعــض ال   -٧٨ ــسبة   مفــاده أنَّ عــن رأي وف ــدول للمــدار الثابــت بالن اســتغالل ال
مـن مثَّ،    ،قبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعية    هو أمر غري م   " ملن َسبق األولوية  "لألرض على أساس    

أن تضع نظاماً قانونياً يكفل وصول الدول إىل املواقع املدارية على أساس عـادل، وفقـاً ملبـدأي                  
  .همتلُّكجواز لفضاء اخلارجي وعدم السلمي لستخدام الا

رض أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسبة لـأل       أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده       و  -٧٩
مـا يلـزم     بإنـشاء    تقـصِّيها يستلزم إبقاء هذه املسألة على جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصلة           

 الوفود أنـه ينبغـي   تلكورأت . ، حسب االقتضاء حكومية دولية ُمناظَرة  أفرقة عاملة وأفرقة    من  
 أجـل تعزيـز     منتضمُّ خرباء تقنيني وقانونيني     حكومية دولية   ُمناظَرة  إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة      

  .املساواة يف فرص الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض
القـدرات التقنيـة   وباملـساعدة  لبلـدان الناميـة   تزويـد ا وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي          -٨٠

ز تنميتـــها االجتماعيـــة ا يعـــزِّممـــلزيـــادة فـــرص وصـــوهلا إىل املـــدار الثابـــت بالنـــسبة لـــألرض،  
  .ليص الفجوة الرقميةواالقتصادية ويساعد على تق

    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -سادساً  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول   ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة     -٨١

ارجي واسـتخدامه  التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـ           "األعمال، املعنون   
  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"يف األغراض السلمية

االحتـاد الروســي وإسـبانيا وأملانيــا   و ممثِّلـ  مـن جـدول األعمــال   ٧م يف إطـار البنــد  وتكلَّـ   -٨٢
ــل وبلجيكــا   ــا والربازي ــا وإيطالي ــسيا وأوكراني ــسا و  وإندوني ــا وفرن كازاخــستان وجنــوب أفريقي

بـشأن  كما تكلَّـم    . األمريكية واليابان  هولندا والواليات املتحدة  املكسيك والنمسا ونيجرييا و   و
  .أخرىأعضاء  ممثِّلو دول التبادل العام لآلراءأثناء هذا البند 

  :على اللجنة الفرعية ما يليوكان معروضاً   -٨٣
التـشريعات الوطنيـة ذات      ب  الفريـق العامـل املعـين      ةرئيسمقدَّمة من   ورقة عمل     )أ(  

نـص مـنقَّح     "، عنواهنـا  الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية          الصلة باستكـشاف    
ــشروع ال ــضاء اخلــارجي       مل ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــشأن الت توصــيات ب

  ؛)A/AC.105/C.2/L.289" (واستخدامه يف األغراض السلمية
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وطنيـــة  بيانيـــاً لألطـــر التنظيميـــة الصاً ملخَّـــورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تتـــضمَّن  )ب(  
  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.7 (لألنشطة الفضائية

 يف دورهتـا  يف األغـراض الـسلمية    جلنة استخدام الفضاء اخلارجي    عليه   ت ملا اتفق  ووفقاً  -٨٤
، نظــرت اللجنــة )A/67/20 مــن الوثيقــة ٢٥٢الفقــرة انظــر  (٢٠١٢اخلامــسة واخلمــسني، عــام 

التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة ملتعلقـــة بالفرعيـــة يف املـــشروع املـــنقَّح جملموعـــة التوصـــيات ا
ــسلمية     ــراض الــ ــتخدامه يف األغــ ــارجي واســ ــضاء اخلــ ــشاف الفــ ــة  باستكــ ــوارد يف الوثيقــ  الــ

A/AC.105/C.2/L.289 .          ووافقت اللجنة الفرعية على نـص جمموعـة التوصـيات بـصيغته املعدَّلـة
هتــا الثامنــة لكــي تنظــر فيــه اجلمعيــة العامــة يف دور منفــصل مــشروع قــرار كوأوصــت بتقدميــه 

  ).انظر املرفق الثالث أدناه(والستني 
ملــا قدَّمتــه مــن إرشــاد للفريــق ) النمــسا(وأثنــت اللجنــة الفرعيــة علــى إيرمغــارد مــاربو    -٨٥

  . إطار هذا البند من جدول األعمالضمن  يف عمل اللجنة الفرعية املتميِّزةسامهاهتا ملالعامل و
يف جنـاح الفريـق   مـن مـسامهة   ألمانـة  ا قدَّمتـه ا   ملـ وأعربت اللجنـة الفرعيـة عـن تقـديرها            -٨٦

  .العامل
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ الــدول مــا زالــت تــضطلع جبهــود ترمــي إىل وضــع أطــر    -٨٧

  .  وطنية ذات صلة بالفضاء وفقا ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيةتنظيمي
عام للمعلومات عن التشريعات الوطنيـة ذات      اللجنة الفرعية على أنَّ التبادل ال     ت  واتفق  -٨٨

  عامـةً ر للـدول حملـةً  الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية يـوفِّ           
 عن احلالة الراهنة للقوانني واللوائح التنظيمية الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، ويـساعد الـدول                 شاملةً

املتعلقـة  وطنية  ال يةتنظيمالطر  األ صوغ   إزاء الوطين   بعة على الصعيد  ج املتَّ وعلى فهم خمتلف النه   
  .الفضاءب

عـن األعمـال املـضطلع هبـا يف     والحظت اللجنة يف هذا الصدد أنَّ تقرير الفريق العامل            -٨٩
ــدِّ   ــه املتع ــسنواتإطــار خطــة عمل ــداً ) A/AC.105/C.2/101 (دة ال ــؤدِّي دوراً مفي ــساعدة ي  يف م

  . املتعلقة بالفضاءالدول على تطوير التشريعات الوطنية
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة               -٩٠

نَّ وأل ،تـشريعات بـشأن الفـضاء     بـصوغ    الـدول    قيـام ونوَّهـت يف هـذا الـصدد بأمهيـة          . بالفضاء
  . وتشجيعهااألنشطة التعاونيةتلك يف تنظيم تؤدِّي دوراً مهما األطر التنظيمية الوطنية 
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األنـشطة  أن يؤخذ يف احلسبان ازدياد حجـم        وأكَّدت اللجنة الفرعية جمدَّداً أنَّ من املهم          -٩١
 الوطنيـة   ة وضـع األطـر التنظيميـ      يف سـياق  التجارية وأنشطة القطاع اخلـاص يف الفـضاء اخلـارجي           

  . الوطنية فيما يتعلق مبسؤوليات الدول جتاه أنشطتها الفضائيةخصوصاًاملتعلقة بالفضاء، و
 مواصلة إجراء تبادل منتظم للمعلومـات عـن       املهممن    واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ      -٩٢
ويف هذا الـصدد، شـجَّعت اللجنـةُ        . رات يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاء       التطوُّ

التنظيميــة  الــدولَ األعــضاء علــى مواصــلة تزويــد األمانــة بنــصوص قوانينــها ولوائحهــا   الفرعيــةُ
ص البيــاين  امللخَّــإلدراجهــا يف وكــذلك تــوفري حتــديثات ومــدخالت ،الوطنيــة املتعلقــة بالفــضاء

  .لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية
 حتــديث صــفحتها الــشبكية الــيت والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ األمانــة ســوف تواصــل  -٩٣

يعات الفـضاء الوطنيـة اسـتناداً إىل مـا تقدِّمـه الـدول       حتتوي علـى قاعـدة البيانـات اخلاصـة بتـشر      
التحـديثات املقبلـة    األمانة ستنشر    أعاله، وأنَّ    ٩٢مشار إليها يف الفقرة     من معلومات   األعضاء  

ويف هذا الـصدد، طلبـت      . الصفحة الشبكية املذكورة  على   يف شكل إلكتروين  للملخَّص البياين   
 ، ملخَّـصاً  ٢٠١٤ إليهـا يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، عـام             اللجنة الفرعيـة إىل األمانـة أن تقـدِّم        

صـيغة إلكترونيـة لـه    يف ذلك  لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية، مبا       حمدَّثاً بيانياً
  . املذكورة آنفاًيف الصفحة الشبكيةمن أجل حتميلها 

    
درة النووية استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الق  -سابعاً  

    الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها يف
 مـن جـدول   ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣ بقرار اجلمعية العامة   عمالً  -٩٤

استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   
  .شةمناقبند منفرد لل/كموضوع، "اخلارجي وإمكان تنقيحها

-مجهوريــة(زويال  و إندونيــسيا وفــنممثِّلــ مــن جــدول األعمــال ٨يف إطــار البنــد م وتكلَّــ  -٩٥
كمـا   .وكندا واملكسيك واململكة العربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة األمريكيـة          ) البوليفارية

وتكلَّـم  . ي   شيلي نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـاريب          ممثِّلتكلَّم يف إطار هذا البند      
  .و دول أعضاء أخرىممثِّلبشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء 

إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة            ظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ        والح  -٩٦
اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة        ، الذي اعتمدته    )A/AC.105/934(النووية يف الفضاء اخلارجي     

 عـام  ، اللجنة أثناء دورهتا الثانيـة واخلمـسني     وأقرَّته ،٢٠٠٩ عام   ،ا السادسة واألربعني  يف دورهت 
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اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة        بـضمانِِه أمـانَ      للتعـاون الـدويل       قويةً دفعةًأعطى  ، قد   ٢٠٠٩
  .الدويل، وَسهَّل تطوير قانون الفضاء يف الفضاء اخلارجي

ة بارتياح أنَّ الفريق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر            والحظت اللجنة الفرعية القانوني     -٩٧
 تنيلـ العمـل ال  حلقـيت   لمعلومـات املـستقاة مـن       ملخَّصاً ل  عدَّالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أَ     

، نــة واألربعــني والتاســعة واألربعــنيالثام العلميــة والتقنيــةيت اللجنــة الفرعيــة أثنــاء دورا مــمهنظَّ
  ).، املرفق الثاين، التذييلA/AC.105/1038 (٢٠١٢و ٢٠١١املعقودتني يف عامي 

أنَّ من واجب الدول وحدها دون غريها، بصرف    عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعرب    -٩٨
النظــر عــن مــستوى تطوُّرهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تــشارك يف         

يــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأنَّ هــذه  باســتخدام مــصادر القــدرة النوواملرتبطــة األنــشطة التنظيميــة 
ا ورأت تلك الوفود أيضا أنَّ احلكومـات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمَّـ              . املسألة هتّم البشرية قاطبة   

تقوم به املنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر                       
  .ضارَّةً هبا ال ،لبشريةتكون نافعةً ل قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن

 وإىل ،طــار األمــانإلمراجعــة إجــراء  بعــض الوفــود اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل ودعــا  -٩٩
الترويج ملعايري ملزمة تكفل خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفـضاء اخلـارجي ملبـدأي احلفـاظ علـى                 

  .احلياة وصون السلم
مزيـد مـن التنـسيق والتفاعـل        ده أنَّ هناك حاجة إىل      عن رأي مفا  بعض الوفود   أعرب  و  -١٠٠

بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل التـرويج لوضـع معـايري              
  .دولية ُملزِمة توفِّر إطارا قانونيا الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 مـن االهتمـام للمـسائل القانونيـة     وىل مزيـدٌ يُـ ن عـن رأي مفـاده أ  بعض الوفود   أعرب  و  -١٠١
نظـراً ملـا    املرتبطة باستخدام املنصَّات الساتلية اجملهَّزة مبصادر قدرة نووية يف املدارات األرضـية،             

  .جسيمةملخاطر تعرِّض البشرية يبلَّغ عنه من أعطال واصطدامات 
ــضرور وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -١٠٢ ــضيال ــا ة ال تقت ــدوين الق ــدويل ت ،  فحــسبنون ال
املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القـدرة      تدعيمه ومراجعة صكوك دولية مثل       أيضاًتقتضي   بل

  .هبدف اعتماد صك ملزم) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (النووية يف الفضاء اخلارجي 
ــادئ مفــاده أن ُتعــدَّل  وأُبــدي رأي   -١٠٣ ــة يف  املتــصلة املب  باســتخدام مــصادر القــدرة النووي

املبـــادئ التوجيهيـــة واملعـــايري املتعلقـــة بأمـــان  (٣املبـــدأ ، بـــأن ُتحـــذَف مـــن الفــضاء اخلـــارجي 
ن تــشريان إىل اســتخدام املفــاعالت ا اللتــ،)أ (٣و‘ ٣‘) أ (٢الفقرتــان الفرعيتــان ، )االســتخدام
  .النظائر املشعَّة يف املدارات األرضيةالعاملة بدات ولِّاملالنووية و
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تنقيح إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر    عن رأي مفاده أنَّ د  بعض الوفو أعرب  و  -١٠٤
  . ضرورياً يف الوقت احلاضرالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ليس

البلدان واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت طـوَّرت مـصادر      مفاده أنَّ وأُعرب عن رأي    -١٠٥
بغـي أن تـشارك بنـشاط يف العـروض          للقدرة النووية واستخدمتها يف أنشطة الفضاء اخلارجي ين       
  .التقنية كوسيلة لزيادة الشفافية واملساءلة بشأن هذه املسألة

إبقـاء  وعلـى   ،دراسـة هـذه املـسألة    ضـرورة االسـتمرار يف       اللجنة الفرعية على     اتفقتو  -١٠٦
  .هذا البند على جدول أعماهلا

    
تعلق باملسائل رات ذات الصلة بالربوتوكول املدراسة واستعراض التطّو  -ثامناً  

  اخلاصة باملوجودات الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية 
    ات املنقولةعلى املعّد

 مـن جـدول   ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة     -١٠٧
ائل رات ذات الــصلة بــالربوتوكول املتعلــق باملــس دراســة واســتعراض التطــّو"األعمــال، املعنــون 

ــة     ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى املعــدات املنقول ، "اخلاصــة ب
  .منفرد للمناقشةبند /موضوعك

فرنــسا إيطاليـا وبلجيكـا و  و أملانيــا وممثِّلـ مــن جـدول األعمـال    ٩وتكلَّـم يف إطـار البنـد      -١٠٨
ــدا والواليــات املتحــدة والي  ــانوكن ــد أيــض وتكلَّــم يف إطــار هــذا ال  .ون ــان عــن  اًبن ــو املراقب  اآليتي

  . واليونيدروا
، اسـتمعت اللجنـة الفرعيـة إىل كلمـة     أبريـل / نيـسان ٩، املعقـودة يف  ٨٦١ويف اجللـسة    -١٠٩

مـا حـدث منـذ دورهتـا احلاديـة           علـى    فيهـا اللجنـة الفرعيـة     طلـع   أَألقاها املراقب عن اليونيدروا،     
ملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية  الربوتوكــول املتعلــق بابــشأن رات تطــّوواخلمــسني مــن 

  .امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
  .لتبكري ببدء نفاذ الربوتوكوللاليونيدروا من جهود مبا يبذله اللجنة الفرعية ونوَّهت   -١١٠
 ،٢٠١٢مــارس / آذار٩يف   الربوتوكــول،اعتمــاد أنــه منــذ والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -١١١
بـدء   أنَّ و ،الـسعودية اململكـة العربيـة     زمبـابوي و  و وبوركينـا فاسـو      أملانيـا  مـن    يـه كـلٌّ   علت  وقَّع

ــاذه  ــصديقيتطلَّــب عــشرة  نف ــضماماتت ــسلطة   كمــا يتطلَّــب  ، ات أو ان إصــدار شــهادة مــن ال
  .لفضائية جاهز للعمل بكامل طاقتهأنَّ السجل الدويل للموجودات افيها املشرِفة تؤكِّد 
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يواصـل إبـداء اهتمامـه      ة الفرعيـة أيـضاً أنَّ االحتـاد الـدويل لالتـصاالت             والحظت اللجن   -١١٢
الــسلطة املــشرِفة، رهنــاً بنظــر هيئتيــه اإلداريــتني يف هــذه املــسألة ودون مــساس  هــو بــأن يــصبح 

  .الشأنتخذانه يف هذا بالقرار الذي ستَّ
عنيــة بإنــشاء والحظــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك أنَّ الــدورة األوىل للجنــة التحــضريية امل  -١١٣

 وأنَّ ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٧ و٦الـسجل الـدويل للموجـودات الفـضائية سـُتعقد يف رومـا، يـومي        
االحتـــاد الروســـي وإســـبانيا وأملانيـــا وإيطاليـــا والربازيـــل  يعيِّنـــهم  خـــرباَءستـــضمُّ اللجنـــة تلـــك 

ــسعودية واهل     ــة ال ــسا واململكــة العربي ــا والــصني وفرن ــشيكية وجنــوب أفريقي ــة الت ــد واجلمهوري ن
اللجنـة  تنظـر  أن أنَّ مـن املتوقَّـع      اللجنـة الفرعيـة    الصدد، الحظـت   هذاويف  . والواليات املتحدة 

 الئحـة   يتـولَّى صـوغ   مـل   افريـق ع   إنـشاء ) أ: (يف مجلـة أمـور، منـها       يف دورهتا املقبلة   التحضريية
اد يتــولَّى إعــدإنــشاء فريــق عامــل ) ب( و الــدويل املقبــل؛ملوجــودات الفــضائيةاتنظيميــة لــسجل 

الـسلطة   تعـيني   مـسألة )ج( و؛املـذكور أمـني للـسجل    اختيـار مـن أجـل     طلب تقـدمي اقتراحـات      
  .املشرفة على السجل

لتعليق الرمسـي   ه جيري حالياً وضع الصيغة النهائية ل      والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن      -١١٤
قيــة الــضمانات املتعلــق باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية امللحــق باتفا ربوتوكــول علــى ال

ــة  ــة علــى املعــدات املنقول جملــس إدارة اليونيــدروا يف وأنَّ ذلــك التعليــق ســُيعرض علــى   ،الدولي
  .، بغية نشره٢٠١٣مايو / أيار١٠  إىل٨ اليت سُتعقد يف روما من ،دورته الثانية والتسعني

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -تاسعاً  

 مـن جـدول     ١٠، نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد          ٦٧/١١٣ة  عمالً بقرار اجلمعية العام     -١١٥
  .بند منفرد للمناقشة/كموضوع، "بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"األعمال، املعنون 

األرجنــتني وأملانيــا وإندونيــسيا و ممثِّلــ مــن جــدول األعمــال ١٠ إطــار البنــد وتكلَّــم يف  -١١٦
العربية السعودية والنمسا والواليات املتحـدة   كةوباكستان والربازيل والصني واملكسيك واململ

 شـــيلي، نيابـــةً عـــن جمموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة  ممثِّـــل م أيـــضاًوتكلَّـــ. األمريكيـــة واليابـــان
التبـادل العـام لـآلراء      كمـا تكلَّـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء             . ي، واملراقب عـن لكـسمربغ       والكاريب

  .و دول أعضاء أخرىممثِّل
  : على اللجنة الفرعية ما يلياًوكان معروض  -١١٧

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة واألرجنـتني بـشأن قـانون                   )أ(  
ــضاء إســـهام قـــانون الفـــضاء يف التنميـــة االقتـــصادية     "، الـــيت كـــان موضـــوعها احملـــوري    الفـ
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 ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٨ إىل ٥ مــن بــوينس آيــرس ، الــيت ُعقــدت يف  "واالجتماعيــة
)A/AC.105/1037(؛  

دة واألرجنــتني بــشأن قــانون  وقــائع حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــ    )ب(  
  ؛)ST/SPACE/58(" إسهام قانون الفضاء يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: "الفضاء

والربتغـال  مـة مـن أسـتراليا       ورقة غرفة اجتماعات حتتـوي علـى معلومـات مقدَّ           )ج(  
 واملبــادرات الراميــة إىل بنــاء القــدرات يف جمــال التــدابري عــن والنمــسا وكازاخــستان وكولومبيــا

  ؛)CRP.20 وCRP.11 إىل A/AC.105/C.2/2013/CRP.9 (قانون الفضاء
 ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على دليل لفرص التعليم يف جمال قانون الفـضاء              )د(  

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.15.(  
بنــاء يف احملــَرز مــؤخَّراً م التقــدُّ "عنوانــه  إيــضاحيواســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض  -١١٨

ــان     ــضاء يف الياب ــانون الف ــدرات يف جمــال ق ــضاء    -الق ــة الستكــشاف الف ــة الياباني ــة الوكال  حال
  .مه ممثِّل اليابان، قدَّ"اجلوي
دريب والتعلــيم يف جمــال قــانون واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء القــدرات والتــ   -١١٩

 مواصـلة    هبـدف  الفضاء أمهية فائقة يف اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل             
 زيـادة   وهبـدف   يف البلدان الناميـة،    خصوصاً،  تطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء     

وُشـدِّد علـى أنَّ للجنـة الفرعيـة      . فـضائية  ال  األنـشطةُ  همَننفَّـذ ضِـ   ُتي  ذر القـانوين الـ    اطإلاملعرفة با 
  . يف هذا الشأن هاماًدوراً
جهود وطنية وإقليمية ودولية لبنـاء       ةوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ هناك عدَّ         -١٢٠

وتـشمل   .القدرات يف ميدان قانون الفضاء تضطلع هبا حاليا كيانات حكوميـة وغـري حكوميـة               
ــشجيع اجلامعــات   ــىتلــك اجلهــود ت ــانون الفــضاء؛ وتقــدمي   منــائط عــرض  عل ــشأن ق  دراســية ب

زماالت يف جمال قانون الفضاء ملرحليت الدراسـة اجلامعيـة والدراسـات الُعليـا؛ واملـساعدة علـى                  
؛ وتنظـيم حلقـات عمـل وحلقـات     األطر التشريعية والسياساتية الوطنية يف جمـال الفـضاء      تطوير  

انون الفضاء؛ وتقدمي دعم مايل وتقين للبحـوث        صة أخرى لتعزيز فهم ق    دراسية وأنشطة متخصِّ  
قــانون الفــضاء؛ ودعــم    لخمصَّــصة ومنــشورات  حبثيــةالقانونيــة؛ وإعــداد دراســات وورقــات   

ــانون الفــضاء يف احملــاكم   مــسابقات ــق ق االختــصاصيني ؛ ودعــم مــشاركة   التــدريب علــى تطبي
 وتـوفري فـرص تدريبيـة       يف االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقـانون الفـضاء؛         الشباب  

بحـوث  الدراسـات و  ال إلجـراء     املخصَّـصة  ؛ ودعـم الكيانـات    ات العملية وغري تدريبية لبناء اخلرب   
  . بقانون الفضاءاملتعلقة



 

24 V.13-82854 

 

A/AC.105/1045    

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطلبـة               -١٢١
، الـيت تـنظَّم     يق قانون الفـضاء يف احملـاكم       للتدريب على تطب   من حضور مسابقة مانفريد الكس    

 والحظت اللجنة الفرعية كـذلك أنَّ النـهائيات         .كل سنة أثناء املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية      
 أثنـاء حلقـة التـدارس   سـبتمرب  / سوف تعقد يف بيجني يف أيلول٢٠١٣العاملية هلذه املسابقة لعام  

   .ملعهد الدويل لقانون الفضاءنظِّمها االيت سيقانون الفضاء بشأن  واخلمسني السادسة
ــادئ         -١٢٢ ــدات ومب ــال التحــضريية ملعاه ــدير أنَّ األعم ــع التق ــة م ــة الفرعي والحظــت اللجن
 املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء  يفاملتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي، املتاحــة   األمــم

علـى حـدٍّ    لمشرِّعني الـوطنيني    ل و للباحثني واألكادمييني  للمعلومات    قيِّماً اخلارجي، متثِّل مصدراً  
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاءء، وُتساِعد على اسو

لتـشريعات الوطنيــة ذات   املتعلـق با والحظـت اللجنـة الفرعيـة أنَّ بنـد جـدول األعمـال        -١٢٣
ألعمـال  وبنـد جـدول ا   الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية     

استعراض اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                املتعلق ب 
 ينطويــان علــى إمكانــات عظيمــة لتعزيــز مــسامهة اللجنــة الفرعيــة يف بنــاء يف األغـراض الــسلمية 

ضـبط   يف    عمليـةً   املناقـشات وعمليـات تبـادل املعلومـات تفيـد الـدول فائـدةً              كما أنَّ القدرات،  
  .ئيةنشطتها الفضاأ

 دورة يف    تنظـيم  والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يعتـزم                 -١٢٤
ــة       ــادات األفريقي ــؤمتر القي ــامش م ــى ه ــضاء عل ــانون الف ــوم    اخلــامسجمــال ق ــسخري عل ــشأن ت  ب

  .٢٠١٣ غانا عام املستدامة، الذي سُيعقد يف وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية
 عمـالً بـالفقرة     ،ارتياح أنَّ مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي        بللجنة الفرعية   والحظت ا   -١٢٥
، )A/AC.105/1038( من تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمـسني             ٤٥

خـرباء  إىل تـسمية    يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية         دعا الدولَ األعضاَء    
قييم لقدرة جامعة بيهانغ يف بيجني علـى استـضافة مركـز إقليمـي لتـدريس               للمشاركة يف بعثة ت   

  .علوم وتكنولوجيا الفضاء يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
ــة أنَّ  و  -١٢٦ ــة الفرعي ــصني  الحظــت اللجن ــة ال ــا ســترحِّب    حكوم ــادت بأهن ــام أف ــدول بقي ال

  .البعثةتلك يف للمشاركة خرباء بتسمية األعضاء 
حلقة عمل األمم املتحدة الثامنة بـشأن قـانون         أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير        -١٢٧

قـد  ،  "إسهام قانون الفضاء يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة       "حول املوضوع املعنون    الفضاء،  
، واستــضافتها احلكومــة ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ إىل ٥يف بــوينس آيــرس مــن ُعقــدت 
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يف تنظيمها مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة              اشترك   و ،ينيةاألرجنت
  . اإليسالألنشطة الفضائية، بدعم من

ــل      -١٢٨ ــة العم ــة أنَّ حلق ــة الفرعي ــذكورةوالحظــت اللجن ــشت امل ــتخدام   ناق ــة اس دور جلن
الـدويل يف جمــال  الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وهيئتيهــا الفـرعيتني يف تعزيـز التعـاون        

ــة الوأحاطــت علمــا يف ذلــك الــشأن مبــسامهة   األنــشطة الفــضائية  يف مــؤمتر األمــم املتحــدة  لجن
يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠للتنميــة املــستدامة، الــذي عقــد يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، مــن 

 مــن التوصــيات بــشأن  جمموعــةًالــيت تــضمَّنت ، و)A/AC.105/993الــواردة يف الوثيقــة  (٢٠١٢
سياسات لـ  اً دعمـ  ،ة من الفـضاء   سبل ووسائل تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املكانية املستمدَّ       

  .لبياناتمعنية بتلك اوطنية مرافق  نشاءإل والتنمية املستدامة
أنَّ حلقة العمل استعرضـت تطـّور التـشريعات الوطنيـة           أيضاً  الحظت اللجنة الفرعية    و  -١٢٩

الفريق العامـل املعـين بالتـشريعات     يف املنطقة، ونوَّهت بقيمة تقرير       بلداً ١٣املتعلقة بالفضاء يف    
ــضاء اخلــارجي    ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــسلمية   الوطني ــراض ال ــن  واســتخدامه يف األغ ع

  ).A/AC.105/C.2/101 (دة السنواتاألعمال املضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعّد
ــة أنَّ حلقــات الع    -١٣٠ ــة الفرعي ــيت  والحظــت اللجن ــا مكتــب شــؤون الفــضاء   نظِّيمــل ال مه

 يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون مــاً قيِّ إســهاماًسهمُتــاخلــارجي بالتعــاون مــع البلــدان املــضيفة 
  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةعلى الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل 

ء اخلـارجي قـام بتحـديث       والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضا              -١٣١
،  إليـه  فأضـاف )A/AC.105/C.2/2013/CRP.15(دليل الفرص التعليميـة يف جمـال قـانون الفـضاء            

  الفرعيـةُ  معلومـات عـن الزمـاالت واملـنح الدراسـية املتاحـة؛ واتفقـت اللجنـةُ              ضمن مجلة أمور،  
  الفرعيـةُ  دعـت اللجنـةُ  ،ويف هـذا الـصدد   .على أنـه ينبغـي للمكتـب أن يواصـل حتـديث الـدليل           

  . إىل تشجيع املسامهات على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال األعضاَءالدولَ
قــانون الفــضاء املتعلــق بوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا بارتيــاح أنَّ املنــهاج التعليمــي     - ١٣٢

ميكــن  ديناميــةً  تعليميــةً وأنــه ســوف ميثِّــل أداةً،٢٠١٣ســوف يوضــع يف صــيغته النهائيــة يف عــام 
اللجنـة الفرعيـة بـأنَّ ذلـك        ورحَّبت  . ها بسهولة و أن يستخدم  ى اخللفيات املهنية   من شتَّ  نيملمعلِّل

يف املوقــع الــشبكي ميكــن العثــور عليهــا اإلنترنــت  عــرب مقــروءةً  مــوادٍّاملنــهاج سيتــضمَّن جمموعــةَ
  .يةظهرت مواد جديدة أو إضاف، وسيجري حتديثه كلَّما ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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ي اللجنــة لــدواملــراقبني الــدائمني لجنــة الأوصــت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء يف و  -١٣٣
ة واخلمـسني، مبـا اختذتـه أو تعتـزم اختـاذه            لثـ ، يف دورهتـا الثا    بأن ُيبلغـوا اللجنـة الفرعيـة      املذكورة  

  .لفضاءلبناء القدرات يف جمال قانون اتدابري على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل من 
    

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري   -عاشراً  
ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

    يف احلسبان
 مـن جـدول     ١١، نظرت اللجنة الفرعية يف البند       ٦٧/١١٣ ةعمالً بقرار اجلمعية العام     -١٣٤

ــدابري      "ون األعمــال، املعنــ  ــصلة بت ــة املت ــات القانوني ــشأن اآللي ــام للمعلومــات واآلراء ب ــادل ع تب
، "ختفيــف احلطــام الفــضائي، مــع أخــذ عمـــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلـــسبان         

  .منفرد للمناقشةبند /موضوعك
 مـــن جـــدول األعمـــال ممثِّلـــو أملانيـــا والربازيـــل وبلجيكـــا ١١وتكلَّـــم يف إطـــار البنـــد   -١٣٥

والصني وفرنسا وكندا واملكسيك والنمـسا وهولنـدا والواليـات املتحـدة            واجلمهورية التشيكية   
م لَّـ تكو. يبـالالتينيـة والكاريـ    عـن جمموعـة دول أمريكـا         ل شـيلي نيابـةً    ممثِّـ تكلَّـم   كمـا   . واليابان
  .ممثِّلو دول أعضاء أخرىأثناء التبادل العام لآلراء هذا البند أيضاً بشأن 
ــة العامــة، يف قرارهــا    والحظــ  -١٣٦ ــة بارتيــاح أنَّ إقــرار اجلمعي ــة الفرعي ، ٦٢/٢١٧ت اللجن

لمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                ل
ة يف سبيل تزويد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات       األغراض السلمية هو خطوة مهمَّ 

  .ة احلطام الفضائيحول كيفية ختفيف مشكل
 مـن جـدول األعمـال       ١١والحظت اللجنة الفرعية أنَّ تبادل املعلومات يف إطار البنـد             -١٣٧

يف ختفيـف   األخـرى   الـدول   السبل الـيت اتَّبعتـها       على فهم خمتلف     ، يف مجلة أمور أخرى،    ساعدي
  . وطنية هلذا الغرضيةطر تنظيماحلطام الفضائي ومنع ازدياده، مبا فيها وضع أُ

ــف احلطــام          -١٣٨ ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
أو /الفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و   

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

 والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أنَّ  .الفــضائي خاصــة هبــا تــستند إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة 
ــادك،       ــصادرة عــن الي ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي ال ــادئ التوجيهي ــدول تــستخدم املب بعــض ال
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ــة لقواعــد ا   ــة األوروبي ــار     واملدون ــضائي، واملعي ــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الف  ٢٤١١٣ل
، الــصادر عــن املنظمــة الدوليــة للتوحيــد )متطلبــات ختفيــف احلطــام الفـضائي : الـنظم الفــضائية (

  . لألنشطة الفضائية الوطنيةية التنظيمها، كمراجع يف أطر)اإليسو(القياسي 
املبــادئ  لتجــسيد ذت تــدابريوالحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول اختــ   -١٣٩

، بتعـيني تلـك     تـشريعاهتا الوطنيـة    يف   التوجيهية واملعايري املعترف هبا دولياً بشأن احلطام الفضائي       
  .التشريعات أحكاماً مناسبة

ختفيـف   حتكـم والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت            -١٤٠
ــضائي،   ــام الفـ ــلطات  احلطـ ــيني سـ ــراف بتعـ ــة    إشـ ــسات األكادمييـ ــراك املؤسـ ــة، وبإشـ حكوميـ

  . جديدة يف هذا الشأنة، وبوضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطريوالصناع
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مـن املهـم أن تنفِّـذ الـدولُ املبـادَئ التوجيهيـةَ                      -١٤١

ارجي يف األغـراض الـسلمية،      لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء اخلـ          
  .نظراً ألنَّ مستقبل األنشطة الفضائية يتوقَّف، إىل حدٍّ بعيد، على ختفيف احلطام الفضائي

اللجنـة الفرعيـة عملـها املتعلـق باحلطـام          ُتعمِّق  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن          -١٤٢
فـضائي باألجـسام الفـضائية،       من االهتمام ملشكلة اصطدام احلطـام ال       اًدويل مزي وأن تُ  ،الفضائي

مبا فيها األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مـصادر قـدرة نوويـة، وكـذلك لـسائر املـسائل                    
  .ذات الصلة باحلطام الفضائي

 احلطــام الفــضائياالهتمــام مبــشكلة املهــم أالَّ يقتــصر أنَّ مــن وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٤٣
إىل غـري احملكومـة   حـاالت عودتـه   أيـضاً  يشمل أن ل يف الفضاء اخلارجي بعلى احلطام املوجود    

مـن أجـل تعزيـز      اخلاصـة بـذلك     تعميـق القواعـد واملعـايري الدوليـة         ومن مثَّ، يلزم    . سطح األرض 
  . على السواءسالمة الناس والبيئة

ــضطلع    و  -١٤٤ ــاده أن ت ــود عــن رأي مف ــانوين   أعــرب بعــض الوف ــل ق ــة بتحلي ــة الفرعي اللجن
 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف        ف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنـة      لمبادئ التوجيهية لتخفي  ل

  .األغراض السلمية
الوضعية القانونية للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف        أُبدي رأي مفاده أنَّ من شأن تدعيم        و  -١٤٥

اإلطــار التنظيمــي علــى الــصعيد تعزيــز احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة أن يــساعد علــى  
ــاراً     وأنَّ ا،العــاملي ــة ميكــن أن يكــون خي ــادئ التوجيهي ــة العامــة هلــذه املب  رضــياً ُمعتمــاد اجلمعي

  .للمستقبل القريب
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 ختفيـف ملزمـة     معـايري الفرعيـة   تـضع اللجنـة     وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن             -١٤٦
مـن مـسؤولية تارخييـة عـن        لفـضاء   املرتـادة ل  الـدول   تأخذ يف اعتبارها ما يقع على عـاتق          ،قانوناً
  . تكاليف ال مسوِّغ هلا للبلدان الناميةئيةربامج الفضاالعلى ض حبيث ال ُتفَرملشكلة، هذه ا
 هايف جوانبــال ميكــن أن ُتحــَصر لة احلطــام الفــضائي أمــسوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -١٤٧

ــة أو ال ــةً تكنولوجي ــَرك رهين ــة فحــسب، ألنَّ أن ُتت املتعلقــة باحلطــام  احلــوادث اللتزامــات طوعي
  .قانونية خطريةتداعيات تكون هلا د قفضائي ال

اسـتخدام  أمـام   التحدِّي اخلطـري الـذي يطرحـه احلطـام الفـضائي            مفاده أنَّ   بدي رأي   وأُ  -١٤٨
تتجـاوز نطـاق    آلليات التنظـيم  إجراء دراسة أعّميسوِّغ  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      

  .التدابري الوطنية املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي
يف املـسائل   ، عنـد النظـر      للجنـة الفرعيـة   اعن رأي مفاده أنَّ علـى       بعض الوفود   أعرب  و  -١٤٩

 يف صـكوك  أيـضاً أن تنظـر   اآلليات القانونيـة، بـل      أالَّ تكتفي مبراجعة     ،املتعلقة باحلطام الفضائي  
  . من ذلك اإلعالن٢املبدأ وخصوصاً ، ، مثل إعالن ريو بشأن البيئة والتنميةأخرى
علــى اللجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة  فــاده أنَّ موأبــدي رأي   -١٥٠

  .تخفيف احلطام الفضائيللزمة العلمية والتقنية على وضع قواعد م
ملسائل املتعلقـة بتخفيـف احلطـام الفـضائي هـو         ا تنظيم   يفباع هنج غري ملزم     اتِّوُرئي أنَّ     -١٥١
  .أو لوائح تنظيميةمن خالل سياسات داخلياً ق ال ومفيد جلميع الدول إذا ما طُبِّعَّفتدبري 
املعــايري الدوليــة املتعلقــة بتخفيــف احلطــام   مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي    -١٥٢

خـر املـستجدَّات واملعـارف املتـصلة بتـدابري          آمـع   مواَءمتـها   ميكـن   إذ   ؛وثـائق حيَّـة   هـي   الفضائي  
جيـا والعمليـات    ر التكنولو غـرات بـني تطـوّ     علـى تفـادي الث    ، مما يـساعد     ختفيف احلطام الفضائي  

  .الفضائية الفعلية
حة الذاتيــة يف أمــان األنــشطة الفــضائية واســتدامتها، لاملــصأنَّ إدراك أُبــدي رأي مفــاده و  -١٥٣

  .اختاذ تدابري لتخفيف احلطام الفضائيوليس قوة االلتزامات القانونية، هو أهم دافع للدول على 
أن تـستفيد مـن     ميكن  للجنة الفرعية القانونية    أي مفاده أنَّ ا   عن ر بعض الوفود   وأعرب    -١٥٤

اخلـارجي  عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وفريقهـا العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء         
  .لفريق العاملذلك ايف األمد البعيد وأفرقة اخلرباء الفرعية التابعة ل

ــه مــا ي أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده    -١٥٥ الفريــق العامــل املعــين باســتدامة  بذل
صوغ جمموعـة   مـن جهـود لـ     أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وأفرقة اخلـرباء التابعـة لـه،              
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أنــشطة اإلطــار القــانوين الــدويل القــائم الــذي حيكــم  مــع مبــادئ تَّــسقيمبــادئ توجيهيــة تقنيــة، 
  .الدول يف الفضاء اخلارجي

تقريـر الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة       مفاده أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي        -١٥٦
ميكـن أن  لتحديـد املواضـيع الفنيـة الـيت     ُيتََّخذ أساسـاً  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أن        

  . اللجنة الفرعية القانونيةتنظر فيها 
بـشأن  تقنيـة   يف إطـار اللجنـة الفرعيـة العلميـة وال          العمـل اجلـاري      أنَّوأُبدي رأي مفاده      -١٥٧

 ة هــذا املوضــوع ينطــوي علــى عــدَّ اســتدامة األنــشطة الفــضائية يف األمــد البعيــد، قــد أظهــر أنَّ 
  . جيب أن تعاجلها اللجنة الفرعية القانونيةتنظيمية مسائل 
تعاوهنـا واحلـوار فيمـا      أن تعـزِّز    الـدول   عـن رأي مفـاده أنَّ علـى         الوفـود   أعرب بعض   و  -١٥٨
  .الفضائي، ولتقدمي حلول ملسائل احلطام املثرية للقلقت االاجملحتديد من أجل بينها 
مــن شــأنه أن  احلطــام الفــضائي  مــشكلةحــلّمفــاده أنَّ عــن رأي  بعــض الوفــود وأعــرب  -١٥٩

الـشفافية يف جمـال استكـشاف       ، وأن يعزِّز    يكفل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد       
  .التعاون الدويل يف جمال الفضاء ، وأن ُيدعِّملميةالفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الس

  صــــلة  وثاقــــة"أنَّ احللقــــة الدراســــية املعنونــــة والحظــــت اللجنــــة الفرعيــــة بارتيــــاح   -١٦٠
قـد نظَّمهـا املعهـد األورويب لـسياسات الفـضاء وُعقـدت             " احلطـام مبـسائل   القانون الدويل العام    

  .أبريل/ نيسان١١يف 
    
ت الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي استعراض اآلليا -حادي عشر

    واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول     ١٢، نظرت اللجنة الفرعية يف البند       ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٦١

اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                 "األعمال، املعنـون    
انظـر الفقـرة    (مـسية   ها اخل إطـار خطـة عملـ      ضـمن    منـدرج ، كبنـد    "غراض السلمية واستخدامه يف األ  

 اللجنــة الفرعيــة يف  أجــرت، تلــك خلطــة العمــل  ووفقــاً ).A/AC.105/1003 مــن الوثيقــة  ١٧٩
 . للمعلومات عن جمموعة آليات التعاون الدويل القائمة يف جمال الفضاء تبادال٢٠١٣ً عام

ــم  -١٦٢ ــد  وتكلَّ ــن جــدول األعمــال   مــ١٢ يف إطــار البن ــتني وو ممثِّل ــا األرجن ــل أملاني والربازي
والربتغـال والـصني وكنــدا واململكـة العربيــة الـسعودية ونيجرييـا والواليــات املتحـدة األمريكيــة       

  .و دول أعضاء أخرىممثِّلالتبادل العام لآلراء تكلَّم بشأن هذا البند أيضاً أثناء و. واليابان
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ــة،   -١٦٣ ــة الفرعي ــستها وانتخبــت اللجن ــسان١٥ املعقــودة يف ٨٦٩ يف جل ــسوكو  / ني ــل، سيت أبري
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكـشاف        أوكي من اليابان رئيسةً للفريق العامل املعين ب       

  .٢٠١٤يف عام عقد ن، الذي سيالفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  :ئق التالية الوثاوكان معروضاً على اللجنة الفرعية  -١٦٤

ــذكِّرة  )أ(   ــن   مـ ــة عـ ــن األمانـ ــال     مـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ اسـ
مـن  واردة ن معلومـات  ، تتـضمَّ واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية     استكشاف الفضاء اخلارجي  

  ؛)A/AC.105/C.2/102(أستراليا والربتغال وكازاخستان 
ليــة للتعــاون يف جمــال   اســتعراض اآلليــات الدوورقــة غرفــة اجتماعــات بــشأن   )ب(  

 مـن  واردةن معلومـات  ، تتـضمَّ استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية      
  )١(؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.14(أملانيا والصني والنمسا 

اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال  ورقــة غرفــة اجتماعــات بــشأن    )ج(  
مـن  واردة ن معلومـات  ، تتـضمَّ  األغـراض الـسلمية  استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف    

  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.17(الواليات املتحدة 
ــة ل     )د(   ــسرية الذاتي ــة اجتماعــات تتــضمن ال ــة غرف سيتــسوكو أوكــي،  لــسيدة ورق

اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء        رئيسة الفريـق العامـل املعـين ب    
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.23 ( األغراض السلميةاخلارجي واستخدامه يف

االتفـاق احلكـومي الـدويل املتعلـق مبحطـة          نص  ن  ورقة غرفة اجتماعات تتضمَّ     )هـ(  
  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.24(الفضاء الدولية 

ضـمن  العـروض اإليـضاحية اخلاصـة التاليـة     تقـدمي  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير     -١٦٥
  :من جدول أعمال ١٢ إطار البند
شؤون لــنماير، املــدير املــساعد ، قدَّمــه ويليــام غريســت "ء الدوليــةحمطــة الفــضا"  )أ(  

ــات  ــضاء  عملي ــة استكــشاف الف ــضاء   إليف ااملأهول ــة والف ــة للمالحــة اجلوي ــا (دارة الوطني ) ناس
  د األطراف حملطة الفضاء الدولية؛ املتعدِّيلس التنسيقاجملورئيس 

                                                         

  .A/AC.105/C.2/102/Add.1ستصدر الحقاً باعتبارها الوثيقة   )1(  
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: و الوكـاالت الفـضائية التاليـة      ممثِّل، قدَّمه   "طة الفضاء الدولية  اإلطار القانوين حمل  "  )ب(  
وكالـة  ، وناسـا ، والوكالة اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي  ، واإليسا، ووكالة الفضاء الكندية 

  ؛)روسكومسوس (الروسية االحتادية الفضاء
مه اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدا              "  )ج(  

  . اليابانممثِّل قدَّمه ، اليت تستند إىل اتفاقات غري ملزمة،"يف األغراض السلمية
ــة وأبــدت  -١٦٦ ــة الفرعي ــان بتنظــيم    اللجن ــام الياب ، حلقــة دراســية خاصــة تقــديرها أيــضاً لقي

  .أبريل/ نيسان١٦، ُعقدت وقت الغداء يف " قانون الفضاء الوطنية والدوليةآليات"عنواهنا 
منـذ بدايـة عـصر      يـشهد تزايـداً مـستمراً       للجنـة الفرعيـة أنَّ التعـاون الـدويل          والحظت ا   -١٦٧

علــى أُبرمــت الدوليــة الــيت الفــضائي واســعة مــن آليــات التعــاون  جمموعــة  مــن خــالل ،الفــضاء
  .الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي

ــات      -١٦٨ ــادل املعلوم ــة إىل أنَّ تب ــة الفرعي ــاتاســتعراض عــن وأشــارت اللجن ــة اآللي  الدولي
ــشطةللتعــاون يف جمــال   ــز  ئية ينبغــي أالَّ الفــضااألن ــات  ُيركِّ ــة هلــذه اآللي  علــى اجلوانــب القانوني

اسـتحداث تلـك    مثـل األسـباب الـيت دعـت إىل     ،مسائل عملية على   أيضاًُيركِّز   بل أن    فحسب
  . من منافع إليهاعود هبا على الدول اليت تنضمُّما ياآلليات و

دة م للتعـاون يف جمـال الفـضاء مـن آليـات متعـدِّ             ما ُيستخدَ إىل  فرعية   اللجنة ال  وأشارت  -١٦٩
وإرشـادات  مبادئ  وترتيبات  ، و اتفاقات ثنائية ومتعدِّدة األطراف ملزمة قانوناً     تشمل  عة،  ومتنوِّ

دة األطـراف يـستخدمها مـشغِّلو الـنظم الفـضائية           وآليـات تنـسيق متعـدِّ     تقنية غري ملزمة قانونـاً،      
هـا؛   ورفاهةوأمـن البـشري  والتنمية البيئة يعود بالنفع على    مبا  النظم  تلك  قات  لتنسيق تطوير تطبي  

ؤمتر القيـــادات األفريقيـــة بـــشأن تـــسخري علـــوم  منتـــديات دوليـــة وإقليميـــة، منـــها مـــ وطائفـــة 
قليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا         امللتقـى اإل  ، و وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة      

  ؤمتر القــارة األمريكيــة ، ومــ التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ منظمــة، وواحملــيط اهلــادئ
  .املعين بالفضاء

هو نشاط تعـاوين    وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ برنامج حمطة الفضاء الدولية اجلاري             -١٧٠
االتفـاق احلكـومي الـدويل اخلـاص مبحطـة الفـضاء الدوليـة،              يرتكز على   د األطراف،   متعدِّفريد  

تـصميم حمطـة الفـضاء الدوليـة        ل بـني الـشركاء      د األطراف وطويل األمد    متعدِّ ى إطاراً الذي أرس 
  .وتطويرها وتشغيلها واستخدامها وفقا للقانون الدويل

اســتعراض آليــات التعــاون املتعلقــة باألنــشطة  مــن شــأن والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ   -١٧١
يـسهم  ، وأن   يف األنـشطة الفـضائية    يساعد الدول على فهـم خمتلـف هنـوج التعـاون            أن  الفضائية  
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يف مواصـــلة تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف جمـــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف   
، وهـي آخـر سـنة    ٢٠١٧سـنة  والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الـصدد أنَّ      . األغراض السلمية 

، ستــصادف يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه  ُينظــر أثناءهــا 
  .الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي

ــاده أنَّ وأُعــرِب عــن رأي    -١٧٢ ــشطة الفــضاء اخلــارجي ينبغــي أن    مف ــدويل يف أن التعــاون ال
تعود أنشطة الفضاء بالفائدة على مجيـع البلـدان   كي  يستند إىل مفهوم التنمية الشاملة للجميع،       
إلعـالن اخلـاص بالتعـاون الـدويل يف جمـال      ي، وفقـاً ل   بصرف النظر عن مستوى منوها االقتـصاد      

عتبــار ااستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء  
 املـؤرخ   ٥١/١٢٢، الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا           خاص الحتياجات البلدان النامية   

  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣
األوسـاط   لـدى ه ينبغي توسيع نطاق آليات التعـاون الـدويل          فاده أن وأُعرِب عن رأي م     -١٧٣

منائيـة، ممـا    اإلساعدة  املنخرطـة يف تقـدمي املـ      حبيث تشمل شراكات مع الكيانـات       املعنية بالفضاء   
ــزِّ ــضا  يع ــا الف ــسامهة تكنولوجي ــستدامة وجــدول     ءز م ــة امل ــداف التنمي ــق أه ــا يف حتقي  وتطبيقاهت

  .٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
لدول األعضاء يف جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي       دعوة ا على   اللجنة الفرعية    اتفقتو  -١٧٤

صــفة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت هلــا  ويف األغــراض الــسلمية 
عـن  معلومـات    إىل تقـدمي     ،٢٠١٤، وفقـاً خلطـة العمـل اخلاصـة بعـام            مراقب دائم لـدى اللجنـة     

مبــا فيهــا ، ئيالفــضاالتعــاون يف آلليــات الثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف الــيت تــستخدمها   جمموعــة ا
، العامــةدة األطــراف القائمــة، والترتيبــات غــري امللزمــة، واملبــادئ      االتفاقــات الثنائيــة واملتعــدِّ  

تكـوين صـورة    للفريـق العامـل      كـي يتـسنَّى      واملبادئ التوجيهية التقنية، وسـائر آليـات التعـاون،        
 وماهيـة األحـوال     ،موعة آليات التعـاون الـيت تـستخدمها الـدول واملنظمـات الدوليـة             ومة جمل مفه
  . من اآلليات على غريهانةً معيَّل فيها الدول أنواعاًفضِّاليت ُت

    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  -ثاين عشر

لجنة الفرعية القانونية السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها ال
    دورهتا الثالثة واخلمسني يف

 مـن جـدول     ١٣، نظرت اللجنة الفرعية يف البند       ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٧٥
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية              "األعمال، املعنون   
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، كبنـد   " واخلمـسني  الثالثةفرعية القانونية يف دورهتا     بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة ال       
ويف إطار هذا البند، نظرت اللجنة الفرعية أيـضاً يف املـسائل املتعلقـة              . منتظم يف جدول أعماهلا   

  .بتنظيم أعماهلا
ــم   -١٧٦ ــد  وتكلَّ ــذا البن ــن جــدول األعمــال  يف إطــار ه ــ  م ــران   و ممثِّل ــسيا وإي إســبانيا وإندوني

ــة( ــا     ) اإلســالمية-مجهوري ــوب أفريقي ــا وجن ــة كوري ــشيكية ومجهوري ــة الت وبلجيكــا واجلمهوري
ــا        ــسعودية والنمــسا ونيجريي ــة ال ــدا واملكــسيك واململكــة العربي ــسا وكن ــصني وفرن وشــيلي وال

أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء         أيـضاً    تكلم بشأن هذا البند   و .والواليات املتحدة األمريكية واليابان   
  .ي  عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب نيابةًغواتيماال لممثِّ و،و دول أعضاء أخرىممثِّل
    

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة   - ألف  
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

    واخلمسني الثالثة
  : الوثيقتان التاليتانةعلى اللجنة الفرعيكان معروضاً   -١٧٧

ــا     )أ(   ــل عنواهن ــة عم ــام      ب"ورق ــادل الع ــشأن التب ــال ب ــد يف جــدول األعم ــد جدي ن
، "للمعلومات عن املمارسات املتعلقة بالصكوك غري امللزمة قانونـا يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي     

 دةفرنـسا وكنـدا والنمـسا ونيجرييـا والواليـات املتحـ         ذلـك   يف  معهـا    اليابان وتشاركت    قدَّمتها
  ؛)A/AC.105/C.2/L.291( األمريكية
مــة إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء ن اقتراحــات مقدَّورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمَّ  )ب(  

اخلارجي يف األغراض السلمية بـشأن بنـود جديـدة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف                       
  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.22 (دورهتا الثالثة واخلمسني

   املقدَّمـــة بـــشأن إدراج  االقتراحـــاتى الـــرئيس انتبـــاه اللجنـــة الفرعيـــة إىل    واســـترع  -١٧٨
ــا   ــا، بـــصيغتها الـــواردة يف تقريـــر دورهتـ  اخلمـــسني احلاديـــة وبنـــود جديـــدة يف جـــدول أعماهلـ

)A/AC.105/1003 ١٩٢، الفقرة.(  
دميـه  معهـا يف تق   الذي تـشاركت    واليابان،  املقدَّم من   قتراح  الاب اللجنة الفرعية    ونوَّهت  -١٧٩

تـدرج اللجنـة الفرعيـة يف        األمريكيـة، بـأن      فرنسا وكندا والنمسا ونيجرييـا والواليـات املتحـدة        
املمارسات املتعلقـة بالـصكوك      التبادل العام للمعلومات عن    " عنوانه  جديداً جدول أعماهلا بنداً  
  ".اخلارجي أنشطة الفضاءجمال  يف غري امللزمة قانوناً
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، أوانـه أنَّ االقتـراح املقـدَّم مـن اليابـان جـاء يف             ي مفـاده    عـن رأ  بعـض الوفـود     وأعرب    -١٨٠
صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة     كيفية تطبيق الدول ل   عن  بالنظر إىل أمهية اكتساب املعارف      

وشــدَّدت تلــك الوفــود علــى أنَّ مــن شــأن خالصــة  . أنــشطة الفــضاء اخلــارجيجمــال قانونــاً يف 
لــدول عنــد مفيــدةً ل ل أداةًدول يف هــذا اجملــال أن متثِّــجامعــة للمعلومــات املتعلقــة مبمارســات الــ

ــة   تلــك ويف هــذا الــصدد، أعربــت  . نــشطة الفــضاء اخلــارجي ألوضــع أطرهــا التنظيميــة الوطني
  .لالقتراحتأييدها الوفود عن 

أنَّ مبــادرة اليابــان جــديرة بالترحيــب، ولكــن  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود أعــرب و  -١٨١
ينبغـي  العمل يف إطـار البنـد املقتـرح         ونواتج  هداف ومنهجية ونطاق     بأ تتعلقمسائل  هناك عدَّة   

ى إدراج االقتـراح كبنـد يف جـدول أعمـال     زيـد مـن التفـصيل والتوضـيح قبـل أن يتـسنَّ           تناوهلا مب 
  .اللجنة الفرعية

 من املـشاورات بغيـة تقـدمي        مزيداًسُيجري  أنَّ وفد اليابان    إىل  اللجنة الفرعية   أشارت  و  -١٨٢
تنظــر فيــه جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   كــي االقتــراح لــذلك ة صــيغة منقَّحــ

  .٢٠١٣يونيه /، اليت سُتعقد يف حزيراندورهتا السادسة واخلمسنيأثناء السلمية 
دراســة "بنــد جــدول األعمــال املعنــون    أالَّ ُيحــتفَظ ب اللجنــة الفرعيــة علــى   اتفقــتو  -١٨٣

ول املتعلق باملسائل اخلاصـة بـاملوجودات الفـضائية         رات ذات الصلة بالربوتوك   واستعراض التطوّ 
، بنــد منفــرد للمناقــشة/كموضــوع "ات املنقولــةامللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى املعــّد

رات عــن التطــّوثــة حمدَّ إىل تزويــد اللجنــة الفرعيــة مبعلومــات  اليونيــدروا ممثِّــلأن ُيــدعى وعلــى 
معلومـات عـن أنـشطة املنظمـات        "ألعمـال املعنـون     املتعلقة بالربوتوكول يف إطـار بنـد جـدول ا         

  ".احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء
نـاء القـدرات يف     ب" اللجنة الفرعية على النظر يف بند جـدول األعمـال املعنـون              اتفقتو  -١٨٤

  .يف جدول أعماهلاكبند منتظم " جمال قانون الفضاء
 الفرعيــة علــى االحتفــاظ يف جــدول أعمــال دورهتــا الثالثــة واخلمــسني  اللجنــةاتفقــتو  -١٨٥

ــشة، عنوان /مبوضــوعني ــدين منفــردين للمناق ــصلة باســتخدام   "مهــا ابن ــادئ ذات ال اســتعراض املب
ــا     ــة تنقيحه ــة يف الفــضاء اخلــارجي وإمكاني ــدرة النووي ــادل عــام للمعلومــات  "و" مــصادر الق تب

 بتدابري ختفيف احلطام الفـضائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة              واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة    
  ."الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

إدراج البنود التاليـة يف جـدول أعمـال     لجنةال اللجنة الفرعية على أن تقترح على        اتفقتو  -١٨٦
  :ة واخلمسنيلثاللجنة الفرعية يف دورهتا الثا
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  املنتظمةالبنود   

  .إقرار جدول األعمال  -١  
  . الرئيسانتخاب  -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .تبادل عام لآلراء  -٤  
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   -٥  

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .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   )ب(    

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

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

  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩  
  

  فردة للمناقشةنالبنود امل/املواضيع  

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء   - ١٠  
  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

 املتصلة بتدابري ختفيف القانونية اآلليات بشأنلومات واآلراء تبادل عام للمع  - ١١  
  . يف احلسبان اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةمع أخذ عملاحلطام الفضائي، 

  
  نظر فيها ضمن إطار خطط العملالبنود اليت ُي  

 استكشاف الفضاء اخلارجي يف جمالاستعراض اآلليات الدولية للتعاون   - ١٢  
  .ألغراض السلميةواستخدامه يف ا
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 مبيَّن يف خطة العمل املتعدِّدة الـسنوات،         حسبما هو  ٢٠١٤العمل املقرَّر لعام    (     
احلاديـة واخلمـسني    دورهتـا   أعمـال   عن  القانونية  الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية      

)A/AC.105/1003 ١٧٩، الفقرة((.  
  
  البنود اجلديدة   

 الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية          قتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام       ا  -١٣   
 الرابعـة بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا               

  .واخلمسني
لفريـق  ا َدقَْعواخلمسني،  لثة   على أن تعاود، يف دورهتا الثا       اللجنة الفرعية أيضاً   اتفقتو  -١٨٧

ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس ا    ، ملتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا العامــل املعــين حبال
وأن ،  لفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده              وكذلك ا 
لفريــق العامــل املعــين باســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء    ينعقــد ا

  .تلك الدورةاخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية لكي يبدأ عمله يف 
مـدى   اللجنة الفرعية كذلك على أن تستعرض، يف دورهتا الثالثة واخلمـسني،             اتفقتو  -١٨٨

احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة  
  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

 أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب            اللجنة الفرعية على   اتفقتو  -١٨٩
  . واخلمسنيالثالثةعقد أثناء دورهتا  إىل تنظيم ندوة ُتاًدلقانون الفضاء جمدَّ

يف األنـشطة الفـضائية ميكـن أن    " عدم التـصلُّب القـانوين  "وأُبدي رأي مفاده أنَّ مسألة     -١٩٠
  .الندوةُتدَرج كموضوع حمتمل أثناء تلك 

إدراج بنـد يف  الـداعي إىل  واستذكرت اللجنة الفرعية اقتراح اململكة العربية الـسعودية      -١٩١
ة مـن سـواتل رصـد األرض    ستمدَّتنظـيم نـشر الـصور املُـ    " عنـوان جدول أعمال اللجنة الفرعية ب  

 اململكـة العربيـة الـسعودية تعتـزم االحتفـاظ بـذلك             ، والحظـت أنَّ   "العامليةاإلنترنت  عرب شبكة   
  .اً إلمكانية مناقشته يف دورات الحقة للجنة الفرعية توخِّيحاالقترا
الــداعي إىل إدراج بنــد  يةالتــشيك مهوريــةاجلاقتــراح  أنَّإىل  اللجنــة الفرعيــةأشــارت و  -١٩٢
أعمــال  عــنالقانونيــة  تقريــر اللجنــة الفرعيــةيف ن علــى النحــو املبــيَّ ، جــدول األعمــاليف جديــد
ظ بـه،   ُيحـتفَ  لـن ،  )A/AC.105/1003مـن الوثيقـة     ) ب (١٩٢ الفقرة( احلادية واخلمسني  دورهتا
تبــادل عــام  "  املعنــونجــدول األعمــال مــشمول بالفعــل ببنــد    االقتــراحذلــك  مــضمون ألنَّ
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للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي، مـع أخـذ                  
  ".انعمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسب

أنَّ االقتراحـات الداعيـة إىل إدراج بنـود جديـدة والـيت مل              إىل    اللجنة الفرعيـة   وأشارت  -١٩٣
اً إلمكانية مناقشتها يف دورات الحقة ميكـن أن ُتـدَرج يف تلـك              يف قائمة البنود توخِّي   حيتفظ هبا   

  .حسب االقتضاءالقائمة يف وقت الحق، 
ــارت  -١٩٤ ــة  وأش ــاً  رتقــرَّإىل أنــه  اللجنــة الفرعي ــة عقــد دورهتــا ا مؤقَّت    واخلمــسني مــن لثالث
  .٢٠١٤أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٤
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
املثلـى يف عمـل اللجنـة الفرعيـة         النجاعـة    حتقيق   عن رأي مفاده أنَّ    بعض الوفود    أعرب  -١٩٥

دت تلـك الوفـود أنَّ   وأكَّ. تقصري مّدة دوراهتا من أسبوعني إىل أسبوع واحديتطلَّب  القانونية،  
  . أو بنتائج تلك املداوالتنوعية مداوالت اللجنة الفرعيةب ميّسهذا التغيري لن 

شأن تقصري مـّدة دورات اللجنـة الفرعيـة         من  مفاده أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي        -١٩٦
ى وعلـ  ،أن يقوِّض قـدرهتا علـى مواصـلة ضـمان سـيادة القـانون يف األنـشطة الفـضائية               القانونية  

لفــضاء اخلــارجي كميــدان مــشترك  اضــمان التطــوير التــدرجيي لقــانون الفــضاء واحلفــاظ علــى  
ى تلك الوفـود أيـضاً أنَّ اللجنـة الفرعيـة تتلقَّـ     وذَكرت . ألغراض السلميةتستخدمه يف ا  للبشرية

 إىل وقـت كـاٍف      مثـة حاجـة   كل سنة اقتراحات إلدراج بنـود جديـدة يف جـدول أعماهلـا، وأنَّ               
  .للنظر فيها

والتعـاون بـني    عن رأي مفاده أن يكون هناك مزيد مـن التـضافر             بعض الوفود    وأعرب  -١٩٧
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، مـن أجـل مواصـلة تعزيـز االتِّـساق يف                  

تتعلــق صــكوك قانونيــة مــا يوجــد مــن وتعزيــز فهــم وتطبيــق جلنتيهــا الفــرعيتني، عمــل اللجنــة و
  . الفضاءبقانون
البنود املدرجة يف جـدول أعمـال اللجنـة      ه ينبغي تبسيط وترشيد     أنبعض الوفود   رأى  و  -١٩٨

الفرعية القانونية من أجل حتسني فعالية املناقشات ومتكني الوفود من املشاركة يف عمل اللجنـة               
  .ذلك العملواالنضباط يف كفاءة الينبغي تعزيز كما الفرعية على حنو ناجع التكلفة، 

 اللجنــة الفرعيــة علــى مواصــلة تطبيــق أســلوب املرونــة القــصوى يف اجلدولــة    اتفقــتو  -١٩٩
  .أفرقة عاملةبشأهنا د الزمنية لبنود جدول األعمال، وخصوصاً البنود اليت ُتعقَ
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 وأبدت اللجنة الفرعية تقديرها للعرض اإليضاحي الذي قدَّمتـه دائـرة إدارة املـؤمترات       -٢٠٠
ئ وفقــاً للقــرار الــذي اتَّخذتــه كي للتــسجيالت الرقميــة، الــذي أُنــشببــشأن تعزيــز املوقــع الــش

ــا اخلمــسني    ــة يف دورهت ــة الفرعي ــام    ،اللجن ــسني، ع ــة واخلم ــا الرابع ــة يف دورهت  ٢٠١١ واللجن
)(A/AC.105/C.2/L.282.  
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    املرفق األول

تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس     
      بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااملتعلقة 

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض         -١
 فريقهــا العامــل املعــين َدقْــ، َع٢٠١٣أبريــل / نيــسان٨ املعقــودة يف ٨٥٩الــسلمية، يف جلــستها 

- برئاســة جــان،قهــاحبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبي 
  ).بلجيكا(فرانسوا مايانس 

ويف . ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٨ إىل   ٩مـن   يف الفتـرة    ات  لس ج ٤وعقد الفريق العامل      -٢
 مــن املرفــق ٦ و٤ نيالفقــرتانظــر ( الفريــق العامــل  واليــةَاجللــسة االفتتاحيــة، اســتذكر الــرئيسُ 

  ).A/AC.105/990وثيقة  من املرفق األول لل٧، والفقرة A/AC.105/942األول للوثيقة 
 دورهتـا احلاديـة واخلمـسني علـى         يف اللجنـة الفرعيـة اتفقـت        واستذكر الرئيس أيضا أنَّ     -٣

 يف مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل إىل مـا        الثانية واخلمـسني أن تنظر أثناء دورهتا   
  ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ١٨٢الفقرة انظر  (دورهتا الثانية واخلمسنيبعد 
  : ما يليعلى الفريق العاملكان معروضاً و  -٤

معاهــدات األمـــم املتحــدة ومبادئهـــا املتعلقــة بالفـــضاء اخلــارجي، وقـــرارات       )أ(  
  ؛)ST/SPACE/61 (اجلمعية العامة والوثائق األخرى ذات الصلة

ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة باألنـشطة املـضطلع                 )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.5 (٢٠١٣يناير / كانون الثاين١يف الفضاء اخلارجي، حىت هبا 

مـــة مـــن رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين حبالـــة معاهـــدات جمموعـــة أســـئلة مقدَّ  )ج(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.12(املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  األمم

مــة مــن انيــا وكازاخــستان علــى جمموعــة األســئلة املقدَّمــن أملان الــواردان الــردَّ  )د(  
رئيس الفريق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي              

  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.13(وتطبيقها 
مة من رئـيس الفريـق العامـل         الوارد من النمسا على جمموعة األسئلة املقدَّ       الرّد  ) ه(  
 حبالــــة معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا   املعــــين

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.18.(  
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ــوارد يف الوثيقــة   الفريــق العامــل أنَّوالحــظ  -٥  A/AC.105/C.2/2013/CRP.12 االســتبيان ال
ئل بـشأن املـسا  مـن مناقـشات   ضـمن إطـار واليـة الفريـق العامـل         ملـا ُتجـرى       جيـداً  يبقى أساسـاً  

  .املتعلقة حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
أنَّ مــن شــأن الحــظ الفريــق العامــل ، االســتبيان والــردود الــواردة عليــهمناقــشة وأثنــاء   -٦

من الدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات          املقدَّمة  املسامهات الكتابية   زيادة  
ــة الــيت غــري احل ــة أن  هلــا صــفة كومي ــم لــدى اللجن  الفريــق العامــل ثــري مناقــشاتُتمراقــب دائ

  .إعداد جمموعة آراء للنظر فيها مستقبالًمن املستمرة، مما ميكِّنه 
  : والحظ ما يلي،م إىل ثالثة أجزاءقسَُّم االستبيان وأشار الفريق العامل إىل أنَّ  -٧

صلة باتفـاق القمـر وبأحكـام معاهـدة الفـضاء       يتناول املسائل املت   ١السؤال  أنَّ    )أ(  
اخلارجي، وأنه واسع مبا فيه الكفاية ليستوعب مسائل إضافية تتعلـق بالقواعـد القانونيـة العامـة                 

  استكشاف واستخدام القمر واألجرام السماوية األخرى؛على السارية 
مبقتــضى لة  باملــسؤولية واملــساءحتديــداًيتنــاول املــسائل املتــصلة   ٢الــسؤال أنَّ   )ب(  

 ةاملناقـش ملزيـد مـن       جيـداً  ل أساسـاً  شكِّيـ معاهدات األمم املتحدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، و         
مبادئ األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، واملبـادئ          مثل   ،بشأن انطباق صكوك أخرى   

غـراض  التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األ       
  السلمية؛
تــــسجيل األجـــسام املطلَقــــة يف الفــــضاء اخلــــارجي،  يتنــــاول  ٣الـــسؤال  أنَّ   )ج(  

 أو الـسيطرة عليهـا، كمـا    يف املـدار املوجـودة  مسألة نقـل ملكيـة األجـسام الفـضائية     وخصوصاً  
  . الفضائيةلة يف نقل األنشطةاملسألة األوسع املتمثِّيتناول 

ــل إىل أنَّ    -٨ ــق العام ــسائل األساســية   الســتبيان يركِّــ  اوأشــار الفري ــى امل ــصلة ز عل ذات ال
 األسـئلة الـواردة يف      تنظـيم عمـل الفريـق العامـل وترشـيده، وأنَّ          باألمور العملية، ويساعد على     

اللجنـة  دورة  أثنـاء   تقيِّـد مناقـشات الفريـق العامـل         حصريةً وال ُيفَترض هبـا أن        تاالستبيان ليس 
  .الثالثة واخلمسنيالفرعية 

يف إطـار بنـود أخـرى مـن جـدول           املـضطلع هبـا      األعمـال    الفريق العامل على أنَّ   واتفق    -٩
  . األسئلة الواردة يف االستبيانحولأعمال اللجنة الفرعية ميكن أن تثري املناقشات 

الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملنظمــات    معــاودة دعــوة  واتفــق الفريــق العامــل علــى      -١٠
مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي           هلـا صـفة     ومية الـيت    احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك    
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وســُيتاح االســتبيان . ه الــرئيستعليقــات وردود علــى األســئلة الــواردة يف االســتبيان الــذي أعــدَّ 
سـُتتاح الـردود    كمـا    على موقع مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة،                  جمدَّداً
  .اة يف ورقة غرفة اجتماعاتاملتلقَّ
نـضمام إىل اتفـاق القمـر       االالبيان املشترك حول ما يعود به       أنَّ  واستذكر بعض الوفود      -١١

ــى   ــافع عل ــه  بعــض مــن من ــدول األطــراف في ــل ) A/AC.105/C.2/L.272(ال  صــاحلةً مــسامهةًميثِّ
التـصديق علـى معاهـدات األمـم     اخلاصة بالعمليات التشريعية الوطنية تتناول  مناقشة  يف   مفيدةًو

  .س املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتنفيذهااملتحدة اخلم
بع الفريـق العامـل هنجـا عمليـا، ال نظريـا،            يتَّمفاده أنَّ   وعاود بعض الوفود تأكيد رأي        -١٢

  .يف مناقشة أحكام املعاهدات
ــق العامــل إىل أنَّ   -١٣ ــة  وأشــار الفري ــه احلالي ــشةً شــاملةً   دورت ــشأن املــسائل  شــهدت مناق ب

ــذها  املتعلقــة  معاهــدات األمــم املتحــدة  املتــصلة بالعالقــة القائمــة بــني  بالفــضاء اخلــارجي وتنفي
الفريـق   دأكَّـ و. من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلـك املعاهـدات  عدد وتطبيقها وطابع   

األسـباب الـيت تـدفع      مـن   دور اللجنة الفرعية القانونية كمنرب لتبادل املعلومـات واآلراء          أنَّ  على  
  .تلك املعاهدات أو عدم االنضمام إليهاالدول إىل االنضمام إىل 

أثناء دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،       ه  َدقْل بأن تعاود اللجنة الفرعية عَ     وأوصى الفريُق العام    -١٤
  .، وأن تنظر يف مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورة٢٠١٤عام 
ــدِّ     -١٥ ــى أن يق ــل عل ــق العام ــق الفري ــه م واتف ــسإلي ــهه رئي ــةيف دورت ــام ، القادم ، ٢٠١٤ ع

جتميعـاً لـآلراء الـيت      تتـضمَّن    عن الردود الواردة على االسـتبيان         عامةً حملةًوبالتعاون مع األمانة،    
 لتبــسيط أساســاًتــوفِّر يف املناقــشات الــيت جــرت أثنــاء دوراتــه، لكــي  وطُرحــت قُــدِّمت كتابــةً 

مزيـد مـن    ، تـشجيعاً إلجـراء      فهاتكييجمموعة األسئلة الواردة يف االستبيان أو توسيع نطاقها أو          
  .ضمن إطار والية الفريق العاملهبذا الشأن املناقشات 
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    املرفق الثاين
      وتعيني حدودهالفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي رئيس تقرير     

ــة  ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان٨، املعقـــودة يف ٨٦٠يف اجللـــسة   -١ ، عـــاودت اللجنـــة الفرعيـ
 فريقهـا العامـل     َدقْـ  للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، عَ           القانونية، التابعة 

  ).الربازيل(يو وده، برئاسة جوزيه مونسّريات فيلاملعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حد
، ٦٧/١١٣فت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                 ولَ  -٢

  .ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهقد ُعقد لكي 
  : على الفريق العامل ما يليوكان معروضاً  -٣

ــة عنواهنــا  مــذكِّرة  )أ(   ــة فيمــا يتــصل   " مــن األمان ــشريعات واملمارســات الوطني الت
  ؛ )Add.13 وA/AC.105/865/Add.12" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــذكِّ  )ب(   ــا  رةم ــة عنواهن ــيني    " مــن األمان ــضاء اخلــارجي وتع أســئلة عــن تعريــف الف
  ؛)Add.12 وA/AC.105/889/Add.11" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

أســئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض " مــن األمانــة عنواهنــا مــذكِّرة  )ج( 
  ؛)Add.1 وA/AC.105/1039" (أو نقل البشر/البعثات العلمية و

املمارسـات  رة عـن    للمعلومـات املتـواف    ملخَّص" عنواهنا   ورقة غرفة اجتماعات    )د(  
" بتعريــــف الفــــضاء اخلــــارجي وتعــــيني حــــدودهفيمــــا يتعلــــق الوطنيــــة وتــــشريعات الــــدول 

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.8(؛   
أسـئلة عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني            " عنواهنـا     غرفة اجتماعـات   ورقة  )ه(  
  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.16" ( باكستانردُّ: حدوده

وأثىن الفريق العامل على األمانة إلنشائها صفحة شبكية داخل املوقع الـشبكي ملكتـب      -٤
املــسائل بــشأن صة لعمــل الفريــق العامــل خمصَّــالتــابع لألمانــة العامــة شــؤون الفــضاء اخلــارجي 

  .وثائق ذات الصلة فيها ولتحميل ال،بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاملتصلة 
م العلمــي والتكنولــوجي واالســتغالل التقــدُّمفــاده أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -٥

ة وتزايــد التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة املــستجدَّ   
ني والفـضاء اخلـارجي وتعـي     تعريـف الفـضاء اجلـوي       م  زتـستل  استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـاً     

  .حدودمها
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  اإلطـار احلـايل    يف ظـلِّ  عملـها   الـدول   عن رأي مفاده أن ُتواِصـل        بعض الوفود    وأعرب  -٦
 حماولـة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي أو     أيِّ نمـن شـأ  الذي َعِمل بـصورة حـسنة حـىت اآلن، وأنَّ        

ــ ميكــن أن  وأكادمييــاً نظريــاًتكــون عمــالًأن تعــيني حــدوده يف الوقــت احلاضــر   د األنــشطة يعقِّ
  . رات التكنولوجية املقبلةب للتطّوحلالية وقد ال يستطيع التحسُّا
وضع تعريـف قـانوين للفـضاء اخلـارجي     النهوج املتَّبعة بشأن  وأشار الفريق العامل إىل أنَّ     -٧

فاصــل بــني حيبِّــذ رســم حــدٍّ هنــج مفــاهيمي : فئــتني عريــضتني إىلوتعــيني حــدوده ميكــن تــصنيفها 
) أي النـشاط الفـضائي    (النـشاط   ينظـر إىل طبيعـة       وهنج وظيفي    ؛جيالفضاء اجلوي والفضاء اخلار   

ويف هذا الصدد، أشار الفريـق إىل مقترحـات الـرئيس      . أو الغرض منه، ال إىل مكان ذلك النشاط       
إطـار أحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء              ضـمن   الرامية إىل فحص هذين النهجني      

هـذين  مـن   ةقـائم علـى توليفـ   خمـتلط،  بـاع هنـج     النظـر يف اتِّ   ىل  إوكذلك  املوجودة حالياً،   اخلارجي  
  . يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده،النهجني

  :يليعلى ما  اتفق الفريق العامل، ما أجراه من مناقشاتبناًء على و  -٨
ــارجي يف       )أ(   ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــضاء يف جلنـ ــدول األعـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ
 مـن تـشريعات وطنيـة       ،ا قد يوجد، أو جيري إعـداده      اض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّ     األغر

أو أيِّ ممارســات وطنيــة هلــا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء  
أو تعــيني حــدودمها، مــع مراعــاة مــستوى تطــّور تكنولوجيــات الفــضاء والطــريان يف  /اجلــوي و

  ستقبل املنظور؛الوقت احلايل ويف امل
  :مواصلة توجيه األسئلة التالية إىل حكومات الدول األعضاء عن طريق األمانة  )ب(  
أو تعـيني   /هل ترى حكومتكم أنَّ من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و               ‘١‘  

حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية               
ــّور التكنولـــوجي الـــذي تـــشهده تكنولوجيـــات الفـــضاء   وأنـــشطة الطـــريان وإىل ا لتطـ

  والطريان؟ ُيرجى تعليل اإلجابة؛
   هذه املسألة؟ يرجى تعليل اإلجابة؛هل ترتئي حكومتكم هنجا آخر حللِّ  ‘٢‘  
 أو حـدٍّ  / أدىن للفـضاء اخلـارجي و       حكـومتكم إمكانيـة تعـيني حـدٍّ         تبحـث  هل  ‘٣‘  

 تشريع دويل أو وطـين      إمكانية سنِّ ب نفسه    يف الوقت   مع التسليم  أعلى للفضاء اجلوي،  
ــيت  خــاص  ــام ال ــشأن امله ــي ب ــى     أيُّ جــسمذهانفِّ ــضاءين اجلــوي واخلــارجي عل  يف الف
  السواء؟
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ــدائمني لــدى    مواصــلة  )ج(   دعــوة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال
  :اللجنة إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التالية

أو نقـل البـشر صـلة       / املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و       هل للتحليقات دون    ‘١‘   
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

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

  ؟ةاألنشطة الفضائي خيصُّ
أو /كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و                ‘٣‘   

  نقل البشر؟
 علــى التحليقــات دون ، أو ميكــن أن تنطبــق،مــا هــي التــشريعات الــيت تنطبــق   ‘٤‘   

  أو نقل البشر؟/املدارية ألغراض البعثات العلمية و
داريــة ألغــراض البعثــات ر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املكيــف ســيؤثِّ  ‘٥‘   

  ر التدرجيي لقانون الفضاء؟ أو نقل البشر على التطّو/العلمية و
ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين                  ‘٦‘   

  .أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و
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    املرفق الثالث

 باستكشاف ن التشريعات الوطنية ذات الصلةتوصيات بشأجمموعة من ال    
، ُمعدَّة لعرضها يف صورة الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

      دورهتا الثامنة والستني مشروع قرار مستقل لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف
  إنَّ اجلمعية العامة،  

دام الفــضاء اخلــارجي يف  علــى أمهيــة تــوافر الوســائل املناســبة لــضمان اســتخ  دؤكِّــإذ ت  
 القـانون الـدويل وااللتزامـات    اليت يقـضي هبـا  األغراض السلمية وعلى ضرورة تنفيذ االلتزامات     

  )أ(، يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيحتديداًالواردة 
شأن  بـــ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرَّخ ٥٩/١١٥هـــا  قراَروإذ تــستذكر   

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املؤرَّخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   "قةطِلالدولة املُ  "تطبيق مفهوم 
 الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل        اتتعزيز ممارس بشأن  توصيات  الذي يتضمَّن   

  ،األجسام الفضائية
ــاً    ــة       وإذ حتــيط علم ــة للجن ــة التابع ــة القانوني ــة الفرعي ــه اللجن ــذي اضــطلعت ب  بالعمــل ال

بالتــشريعات الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وبتقريــر فريقهــا العامــل املعــين    اســتخدام 
 عن األعمـال    الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية         

  )ب(املُضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعدَّدة السنوات،
ل ميثِّـ  مـا ه التوصـيات    امـل أو يف هـذ      أنه ال يوجد يف استنتاجات الفريق الع       وإذ تالحظ   

  ، بالفضاء اخلارجياملتعلقةملعاهدات األمم املتحدة  رحاًقَت ُمية أو تعديالًتفسريا ذا حجِّ

                                                         
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر   )أ(  

؛ واتفاق إنقاذ )٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
األمم املتحدة، (ألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  ااملالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورّد

؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام )٩٥٧٤ ، الرقم٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهدات
؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة )١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (الفضائية 
م ؛ واالتفاق املنظِّ)١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة،  األمم(ضاء اخلارجي يف الف

، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (سطح القمر واألجرام السماوية األخرى  ألنشطة الدول على
 ).٢٣٠٠٢ ، الرقم١٣٦٣

 .A/AC.105/C.2/101    )ب(
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 يف األنشطة الفضائية، الكيانات غري احلكومية لتزايد مشاركة نظراً ،أنهوإذ تالحظ   
اإلذن باألنشطة الفضائية ب علقفيما يت خصوصا مناسبة على الصعيد الوطين، تدابرييلزم اختاذ 

  واإلشراف عليها،غري احلكومية 
 على استدامة استخدام الفضاء اخلارجي، احلفاظباحلاجة إىل  علماًوإذ حتيط   

الضرر تقليل األنشطة الفضائية ومأمونية ضمان وإىل تخفيف احلطام الفضائي، وخصوصاً ب
  ، إىل أدىن حدٍّ ممكنالبيئةبيلحق ُيحتَمل أن الذي 

من أحكام الفضاء اخلارجي باملتعلقة  معاهدات األمم املتحدة  يفما َيرُدوإذ تستذكر   
املضطلع هبا يف الفضاء األنشطة عن ، عملياًوجمٍد  ممكن تقدمي املعلومات، إىل أقصى حدٍّبشأن 

   األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي،تسجيلوخصوصاً من خالل ، اخلارجي
 فيما يتصل باإلذن باألنشطة الفضائية لتنبُّؤوإمكانية اق تِّسا اال ضرورةَالحظوإذ ت  

الكيانات غري اخنراط تنظيم بشأن عملي رقايب واحلاجة إىل وجود نظام اإلشراف عليها، و
تنظيمية على  أطرالشتراع وافز توفري مزيد من احلمن أجل  ،احلكومية يف األنشطة الفضائية

 األنشطة الفضائية عض الدول تدرج يف ذلك اإلطار أيضاً بالحظ أنَّوإذ تاملستوى الوطين، 
  ،الوطنية ذات الطابع احلكومي

 جوانب األنشطة خمتلف معاجلة يف ا الدولُتتَّبعهاليت النهوج  بتباين مسلِّوإذ ت  
وإذ دة أو توليفة من الصكوك القانونية الوطنية،  باستخدام قوانني موحَّالفضائية الوطنية، أْي

 أطرها القانونية الوطنية وفقاً الحتياجاهتا اخلاصة واعتباراهتا كيَّفت  قدالدول الحظ أنَّت
على نطاق األنشطة الفضائية إىل حدٍّ بعيد ف بات القانونية الوطنية تتوقَّ املتطلَّ وأنَّ،العملية

  ، فيهاالكيانات غري احلكوميةدرجة اخنراط وعلى املضطلع هبا 
 ، حسب االقتضاء،املذكورة أدناهالعناصر ارها اعتب الدول، يف تأخذ بأن توصي  
مع مراعاة ، ، وفقا لقوانينها الوطنيةألنشطة الفضائية الوطنيةأُطراً تنظيمية لتشترع عندما 

  : اخلاصةا ومتطلَّباهتااحتياجاهت
 أن يــشمل نطـــاق األنــشطة الفــضائية الـــيت تــستهدفها األطـــر     ميكــن   -١    

وإعادهتـا   األجـسام يف الفـضاء اخلـارجي         طـالقَ الوطنيـة، حـسب االقتـضاء، إ       التنظيمية
الفـضائية  وتـشغيل األجـسام     أو إعادهتـا     األجسام الفـضائية     إطالققع  امنه، وتشغيل مو  

ومثـة أمـور أخـرى ميكـن أخـذها يف االعتبـار، منـها             ؛م فيهـا  والتحكُّاملوجودة يف املدار    
ــا الفــضاووتطبيــق علــتــصميم املركبــات الفــضائية وصــنعها،   ء، وأنــشطة م وتكنولوجي

  ؛حبوثهاالستكشاف و
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مـسؤولة عـن    كدولـة ُمطِلقـة وكدولـة       ، مراعاةً اللتزاماهتا    ةلدولينبغي ل   -٢    
 مبقتــضى معاهــدات األمــم املتحــدة ،يف الفــضاء اخلــارجياملــضطلع هبــا األنــشطة الوطنيــة 

املتعلقة بالفضاء اخلارجي، أن حترص على بسط واليتها القضائية الوطنية علـى األنـشطة              
كمـا  أو سـيطرهتا؛   / مـن األراضـي اخلاضـعة لواليتـها القـضائية و           ضائية املنفَّذة انطالقـاً   الف

مــن جانــب  ذ يف مواقــع أخــرىنفَّــالــيت ُتألنــشطة الفــضائية ل أن تــصدر أذونــاًينبغــي هلــا 
يف األراضي الـيت    كائنة  أو شخصيات اعتبارية تابعة هلا ُمنشأة أو ُمسجَّلة أو          /مواطنيها و 

على تلك األنشطة، ولكـْن  اإلشراف تكفل  وأن ،أو سيطرهتا/لقضائية وختضع لواليتها ا  
  أعبــاء حتميــل  نَّــبوأن تتجازدواجيــة روط شــتلــك الدولــة عــن فــرض  شــريطة أن متتنــع 

  ؛ أخرى متارس واليتها القضائية على تلك األنشطةدولةٌهناك إذا كانت ، ال لزوم هلا
 إذناحلـصول علـى   طاً بأن يكـون القيـام بأنـشطة فـضائية مـشرو     ينبغـي    - ٣    

ــصَّ ةمــن ســلط  ــة خمت ــذا،  ؛ة وطني أن ُتحــدَّد بوضــوح يف اإلطــار التنظيمــي تلــك   ينبغــي ل
ــشروط و   ــسلطات وكــذلك ال ــسلطة أو ال ــها اخلاصــة مبــنح  اإلجــراءات ال األذون وتعديل

أو مـنح  /وتـراخيص  الإلصـدار  معيَّنـة  إجراءات ميكن للدول أن تتَّبع   و؛  وتعليقها وإلغائها 
  األنشطة الفضائية؛تلف أنواع ملخاألذون 

 مـع االلتزامـات الدوليـة    سقةً األذون متَّـ مـنح شـروط   أن تكـون   ينبغي  -٤    
الفـــضاء املتعلقـــة بمعاهـــدات األمـــم املتحـــدة التزاماهتـــا مبقتـــضى وخـــصوصاً لـــدول، ل

األمـن  تلـك الـشروط مـصاحل       جتـسِّد   اخلارجي وسائر الصكوك ذات الصلة، وجيوز أن        
األذون أن تـساعد    مـنح   شروط  ُيفَتـرض بـ   ؛ و  سياساهتا اخلارجية  الوطين للدول ومصاحل  

على حنو مأمون وعلى تقليـل املخـاطر الواقعـة      األنشطة الفضائية    تنفيذمن  التأكُّد  على  
   تلــك األنــشطة مــن أنَّو ، إىل أدىن حــدٍّ ممكــناملمتلكــاتالبيئــة أو  وأاألشــخاص علــى 

تلــك خــرى؛ وميكــن أن تتعلــق  تفــضي إىل تــداخل يلحــق ضــرراً بأنــشطة فــضائية أ  ال 
مبـا لـدى طالـب اإلذن مـن جتربـة عمليـة وخـربة فنيـة ومـؤهِّالت تقنيـة،               أيضاً الشروط

مــع املبــادئ  وجــه اخلــصوص   تقنيــة تتوافــق علــى   ريوأن تــشمل معــايري أمــان ومعــاي   
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                

  )ج(؛األغراض السلمية
اإلشــراف علــى تكفــل  مناســبة أن تكــون هنــاك قواعــد إجرائيــةينبغــي   -٥    

نظام للتفتيش  بأن ُيطبَّق، مثالً،     على حنو متواصل  األنشطة الفضائية املأذون هبا ورصدها      

                                                         
 .، املرفق)A/62/20 (٢٠العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية   )ج(  
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ن تـدابري   وميكن آلليات اإلنفاذ أن تتـضمَّ     ؛اإلبالغيتعلق ب  ط أعمّ ارتشافرض  باملوقعي أو   
  ؛حسب االقتضاءأو فرض جزاءات، /ن أو إلغاؤه و، مثل تعليق اإلذإدارية

قـة يف الفـضاء اخلـارجي       ينبغي االحتفاظ بـسجل وطـين لألجـسام املطلَ          -٦    
 أو مـالكي األجـسام الفـضائية    طلـب مـن مـشغِّلي     وينبغي أن يُ   ؛ةلدى سلطة وطنية خمتصَّ   

لة عــن األنــشطة الدولــة املــسؤوهــي الــيت ُتعتَبــر الدولــةُ املعنيــة هــي الدولــة املطِلقــة هلــا أو 
الوطنية املنفَّذة يف الفـضاء اخلـارجي مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء                   

  الـيت قُيِّـدت تلـك األجـسام    الدولـة معلومات متكِّن  إىل تلك السلطة أن يقدِّموا اخلارجي  
كـام  ألحوفقاً من تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل األمني العام لألمم املتحدة          يف سجلها   

 اتفاقيـــة تـــسجيل األجـــسام املطلقـــة يف الفـــضاء  هـــا، مبـــا في الـــساريةالـــصكوك الدوليـــة
ــة العامــة   ومراعــاةً ل)د(،اخلــارجي ــاء) ١٦-د (١٧٢١قــرار اجلمعي  كــانون ٢٠ املــؤرَّخ ب

؛ ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٧ املؤرَّخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   ١٩٦١ديسمرب  /األول
 تغـيري يف اخلـصائص الرئيـسية لألجـسام       ات عـن أيِّ   معلوموجيوز للدولة أيضاً أن تطلب      

  ؛عن العملعندما تتوقَّف تلك األجسام  وخصوصاًالفضائية، 
ــر يف     -٧     ــدول أن تنظـ ــن للـ ــوع إىل  ميكـ ــبل للرجـ ــسام  ُسـ ــشغِّلي األجـ مـ

مبقتــضى معاهــدات ضــرر مــا عــن  مــسؤولية  علــيهم عنــدما تقــعالفــضائية أو مالكيهــا
تغطيــة مناســبة ملطالبــات لوجــود  اً وضــمانء اخلــارجي؛املتحــدة املتعلقــة بالفــضا األمــم

 للتــأمني وإجــراءات اشــتراطاتتــستحدث ر، ميكــن للــدول أن اضــرعــن األتعــويض ال
  ؛للتعويض، حسب االقتضاء

للكيانـات  ينبغي ضـمان اإلشـراف املتواصـل علـى األنـشطة الفـضائية            -٨    
أو نقـل الـسيطرة      موجـود يف املـدار       جـسم فـضائي   غري احلكومية يف حـال نقـل ملكيـة          

نح األذون فيمــا ملــاشــتراطات علــى التنظيميــة أن تــنصَّ الوطنيــة للــوائح وميكــن  ؛عليــه
للجـسم   ةالتـشغيلي احلالة  ريُّبتقدمي املعلومات عن تغخيصُّ نقل امللكية أو على التزامات       

  .يف املدارالفضائي املوجود 
  

                                                         
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣ اجمللد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )د(  


