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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

   واخلمسونالسابعةالدورة 
          ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

  الفرعية القانونية عن دورهتا الثالثة واخلمسني، لجنة ال تقرير    
      ٢٠١٤أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٤املعقودة يف فيينا من 

  احملتويات
 الصفحة  

  ٣................................................................................................مقدِّمة -أوالً
  ٣.................................................................................افتتاح الدورة  -ألف 
  ٣..........................................................................إقرار جدول األعمال  -باء 
  ٤......................................................................................احلضور  -جيم 
  ٥........................................................................................الندوة  -دال 
  ٦............................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء 
  ٦.......................................................................................تبادل عام لآلراء -ثانياً
  ٩........ما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية في -ثالثاً
  ١١................................حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -رابعاً
 املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه،  -خامساً

 بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة
  ١٦.....................................................لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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 الصفحة  
  ١٩................التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية -سادساً
  ٢٢....................................................................بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -سابعاً
  ٢٥.....تعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحهااس -ثامناً
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ  -تاسعاً

  ٢٧........................................................عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
  ٣١.............تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانونا املعنية بالفضاء اخلارجي -راًعاش
  ٣٤.استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية -حادي عشر
 اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء  -ثاين عشر

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

  ٣٨.............................لرابعة واخلمسنيلكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا ا
  ٤١.............................................................................املسائل التنظيمية  -باء 

     املرفقات
  ٤٣.تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -األول
  ٤٨.................................تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده -الثاين

تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي  -ثالثال
  ٥٢.....................................................................واستخدامه يف األغراض السلمية
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    مقدِّمة -أوالً 
    افتتاح الدورة - ألف 

غــراض  الفرعيــة القانونيــة، التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األةَعقــدت اللجنــ  -١
مــارس إىل  / آذار٢٤الــسلمية، دورهتــا الثالثــة واخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة بفيينــا، مــن         

 مارس،/ آذار ٢٤، املعقودة يف    ٨٧٨وانتخبت اللجنة الفرعية، يف جلستها      . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٤
 .٦٨/٧٥رئيسا هلا ملدة سنتني عمال بقرار اجلمعية العامة ) أملانيا(أويف شروغل -كاي

  .جلسةً ١٩وَعقدت اللجنةُ الفرعيةُ   -٢
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
ــستها     -٣ ــة، يف جلـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٨٧٨أقـ ــدول  / آذار٢٤ املعقـ ــارس، جـ مـ

 :األعمال التايل

  .إقرار جدول األعمال  -١   
  .انتخاب الرئيس  -٢   
  .كلمة الرئيس  -٣   
  .تباُدل عام لآلراء  -٤   
ة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة             معلومات عن أنشط    -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(      
ة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف           طبيعة املدار الثابت بالنسب     )ب(     

السبل والوسائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار         
  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف            -٨   
  .األغراض السلمية
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  .اء القدرات يف جمال قانون الفضاءبن  -٩   
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -١٠   

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّـصلة بتـدابري ختفيـف               -١١   

  .لعلمية والتقنية يف احلسباناحلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية ا
تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة             -١٢   

  .بالفضاء اخلارجي
ــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       -١٣    ــات الدولي اســتعراض اآللي

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
سـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية           اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة ا        -١٤   

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الرابعـة                
  .واخلمسني

    
    احلضور - جيم 

االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،      :  التاليـة األعـضاء يف اللجنـة       ٥٧حضر الدورةَ ممثِّلو الـدول الــ        -٤
ــوادور،   ــبانيا، إكــ ــا، إســ ــران   أرمينيــ ــا، إيــ ــسيا، أوكرانيــ ــا، إندونيــ ــة(أملانيــ ــالمية-مجهوريــ ، )اإلســ

ــا، ــا      إيطالي ــدا، بوليفي ــا فاســو، بولن ــل، الربتغــال، بلجيكــا، بوركين ــة(باكــستان، الربازي املتعــددة -دول
ــات ــا، جنــوب     )القومي ــة كوري ــة التــشيكية، مجهوري ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت ــيالروس، تركي ، ب

زويال   ، الـسودان، سويـسرا، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، الفلـبني، فـن                أفريقيا، رومانيا، سـلوفاكيا   
 فييــت نــام، كازاخــستان، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، كينيــا،   ،)البوليفاريــة-مجهوريــة(

ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى              ليبيا،  لبنان،  
شمالية، النمـــسا، نيجرييـــا، نيكـــاراغوا، اهلنـــد، هنغاريـــا، هولنـــدا، الواليـــات املتحـــدة  أيرلنـــدا الـــو

  .األمريكية، اليابان، اليونان
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وبنمـــا وقـــرَّرت اللجنـــة الفرعيـــة أن تـــدعو املـــراقبني عـــن   -٥

ــسمربغ   ــسلفادور ولكـ ــة والـ ــة الدومينيكيـ ــدور   واجلمهوريـ ــضور الـ ــهم، حلـ ــى طلبـ ــاًء علـ ة ، بنـ
وخماطبتها، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل               

  .وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة
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وقرَّرت اللجنة الفرعية أيضاً أن تدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب، بنـاًء علـى طلبـه،                     -٦
ضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى       حلضور الدورة وخماطبتها، حـسب االقتـ      

  .من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة
ــدورةَ   -٧ ــة لغــريب آســيا واالحتــاد     وحــضر ال ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــان عــن اللجن  مراقب

 .الدويل لالتصاالت

الدولية التالية اليت هلا صفة مراقب دائـم        وحضر الدورةَ مراقبون عن املنظمات احلكومية         -٨
، )إيـسا (منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، وكالـة الفـضاء األوروبيـة             : لدى اللجنة 

املنظمة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت، املنظمـة الدوليـة لالتـصاالت الـساتلية املتنقِّلـة، املنظمـة                   
 وحـضر الـدورة أيـضاً املراقـب عـن املعهـد الـدويل               ).كإنترسبوتني(الدولية لالتصاالت الفضائية    

  ).اليونيدروا(لتوحيد القانون اخلاص 
وحضر الدورةَ أيضاً مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقـب دائـم         -٩

ويـة  األمريكـي لقـانون املالحـة اجل   -املعهد اآليبريياملعهد األورويب لسياسات الفضاء،    : لدى اللجنة 
ــانون      والفــضاء والطــريان التجــاري،  ــدويل لق ــز األمــان يف الفــضاء، املعهــد ال ــة لتعزي الرابطــة الدولي

  .الفضاء، رابطة القانون الدويل، مؤسسة العامل اآلمن، اجمللس االستشاري جليل الفضاء
وُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن الطلب املقدَّم من لكـسمربغ لالنـضمام إىل                -١٠

  .(A/AC.105/C.2/2014/CRP.3)جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ة عضوي
وُعرضت على اللجنة الفرعية أيضاً معلومات عن الطلب املقـدَّم مـن الرابطـة األفريقيـة         -١١

عد للحصول على صفة مراقب لدى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف     ُبالستشعار البيئة عن  
 .(A/AC.105/C.2/2014/CRP.4)األغراض السلمية 

ــة    -١٢ ــرد يف الوثيقــ ــات   A/AC.105/C.2/2014/INF/46وتــ ــدول وهيئــ ــي الــ ــة مبمثِّلــ    قائمــ
  .األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - دال 

ــانون      / آذار٢٤يف   -١٣ ــضاء واملركــز األورويب لق ــانون الف ــدويل لق ــد املعهــد ال ــارس، عق م
 ،"لـسواتل الـصغرية جـدا     ا إىل لـوائح تنظيميـة بـشأن      االحتياجات   "دوة حول موضوع  الفضاء ن 

زوان، مـن املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء، وسـريجيو            -اشترك يف رئاستها كل من تانيا ماسون      
ــضاء    ــانون الفـ ــز األورويب لقـ ــن املركـ ــاركيزيو، مـ ــة    . مـ ــة كلمـ ــة الفرعيـ ــيس اللجنـ ــى رئـ   وألقـ

ــة الفر . ترحيــب ــة   واســتمعت اللجن ــضاحية التالي ــدوة إىل العــروض اإلي ــاء الن ــة أثن وضــعية : "عي



 

6 V.14-02399 

 

A/AC.105/1067    

يب بونيمـا؛  آ، قدَّمـه  "تعريفهـا وأغراضـها ومـشاريعها   : السواتل الـصغرية جـدا وحملـة عامـة عنـها       
  ، قدَّمتــه "الــتقين وبنــاء القــدرات-االســتفادة مــن الــسواتل الــصغرية يف حتقيــق التطــور العلمــي"و

  ، قدَّمـــه " الـــدويل وإصـــدار األذون علـــى الـــصعيد الـــوطين قـــانون الفـــضاء"لولـــو ماكـــابيال؛ و
، قدَّمتـه إيفـون هنـري؛    "إدارة التـرددات علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين     "فيليب أتـشيلياس؛ و   

دراسة حالـة مـن حـاالت املمارسـات         "، قدَّمه كريستوف بونال؛ و    "متطلبات ختفيف احلطام  "و
ــضلى ــا "الفـــ ــو كوديلكـــ ــه أوّتـــ ــسا ا. ، قدَّمـــ ــة   وأدىل رئيـــ ــة الفرعيـــ ــيس اللجنـــ ــدوة ورئـــ   لنـــ

وميكن االطِّالع على الورقـات والعـروض اإليـضاحية املقدَّمـة أثنـاء النـدوة               . مبالحظات ختامية 
ــة     ــة العامــــ ــابع لألمانــــ ــارجي، التــــ يف املوقــــــع الــــــشبكي ملكتــــــب شــــــؤون الفــــــضاء اخلــــ

)www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/2014/symposium.html.(  
  .والحظت اللجنة الفرعية بعني التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها  -١٤
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء  
 هــذا التقريــر أبريــل، اعتمــدت اللجنــة الفرعيــة/نيــسان ٤، املعقــودة يف ٨٩٦يف اجللــسة   -١٥

  .واختتمت أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني
  

    تباُدل عام لآلراء -اًثاني 
 االحتـاد الروسـي،   :تكلَّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التاليـة األعـضاء يف اللجنـة               -١٦

زيل، بلجيكـا،   ، إيطاليا، الربا  )اإلسالمية-مجهورية(األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران      
بوركينا فاسو، بولندا، اجلزائر، اجلمهورية التـشيكية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، شـيلي،               

ــن  ــسا، ف ــة(زويال  الــصني، فرن ــة-مجهوري ــا،    )البوليفاري ــا، ليبي ــا، كولومبي ــدا، كوب ــام، كن ، فييــت ن
ملراقبـون عـن وكالـة      كمـا تكلَّـم ا    . املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان          

وتكلـم  . الفضاء األوروبية واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفـضاء          
  .ي أيضا ممثل نيكاراغوا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

ــة بانتخــاب كــاي     -١٧ ــة الفرعي ــا(أويف شــروغل -ورحَّبــت اللجن ــرة   ) أملاني ــا للفت ــساً هل رئي
، وأعربـــت عـــن تقـــديرها للـــرئيس املنتهيـــة واليتـــه، تاريـــه تـــشارلز بريـــسيبه   ٢٠١٥-٢٠١٤

  .، ملا قّدمه أثناء فترة واليته من مسامهة يف تعزيز عملها)نيجرييا(
بــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا بــسيمونيتَّا دي بيبــو، املــديرة اجلديــدة ملكتــب شــؤون    ورحَّ  -١٨

  .الفضاء اخلارجي
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الـضوء  فيـه   مارس، أدىل الـرئيس ببيـان سـلط         / آذار ٢٤دة يف   ، املعقو ٨٧٨ويف اجللسة     -١٩
  . دورهتا احلاليةاليت ختصها يف واملسائل التنظيمية  اللجنة الفرعيةعلى برنامج عمل

ويف اجللسة ذاهتا، ألقت مديرة مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت فيهـا                   -٢٠
عاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء         دور املكتب يف أداء مسؤوليات األمني العـام مبقتـضى م          

اخلارجي، مبا يف ذلك حفظ سجل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي، وكـذلك دور املكتـب               
كمـــا عرضـــت املـــديرة اإلطـــار . وعملـــه فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء القـــدرات يف جمـــال قـــانون الفـــضاء

لفتــرة الــسنتني ض الــسلمية املقتــرح لربنــامج اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــرا االســتراتيجي 
٢٠١٧-٢٠١٦ )A/69/6 (Prog. 5) (إىل اللجنـة الفرعيـة بـشأن خطـط     معلومات حمدثةمت دَّوق 

  .ليق اإلنسان يف الفضاءباليوم الدويل لتح ٢٠١٤يف عام املكتب لالحتفال 
والتزمــت اللجنــة الفرعيـــة دقيقــة صـــمت حــداداً علـــى وفــاة فالدميـــري كوبــال، مـــن         -٢١

شيكية، الذي ساهم على مدى فترة طويلة يف أعمال اللجنـة ويف تطـوير القـانون                اجلمهورية الت 
  .الدويل للفضاء

بت اللجنـة الفرعيـة بالكلمـة الـيت ألقاهـا رئـيس الفريـق العامـل املعـين باالسـتدامة                     ورحَّ  -٢٢
ا وقد ألقيت الكلمة وفقـ    . الطويلة األجل ألنشطة الفضاء اخلارجي التابع للجنة العلمية والتقنية        

إبـالغ اللجنـة    ضـرورة   لت إليه اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني بـشأن          صَّلالتفاق الذي تو  
ــة       ــة مبــا أحــرزه الفريــق العامــل مــن تقــدم يف الفتــرة املفــضية إىل الــدورة احلادي الفرعيــة القانوني

  .وخالهلاواخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
ــود إىل اعتمــاد اجل وأشــار  -٢٣ ــة العامــة للقــرار   بعــض الوف ـــ املتعلــق ٦٨/٧٤معي توصيات ب

واسـتخدامه يف األغـراض   بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي         
  .هت بأنه أساس جيد إلجراء املناقشاتالسلمية ونوَّ

 أنَّ اإلطـار القـانوين الـدويل القـائم الـذي حيكـم               عـن رأي مفـاده     وأَعرب بعض الوفود    -٢٤
لفضاء اخلارجي ميكِّن الدول، مبا يف ذلك البلدان الناميـة، مـن االسـتفادة مـن األنـشطة                  أنشطة ا 

ــق         ــى حتقي ــشجيع العمــل عل ــى ت ــز عل ــضروري التركي ــضاء اخلــارجي وأنَّ مــن ال ــذة يف الف املنف
االعتماد العاملي للصكوك القانونية لألمم املتحدة املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي وااللتـزام التـام هبـا                 

  . الدول األطراف هلاوتنفيذ
وأكَّد بعض الوفود جمـدَّداً أمهيـة معاهـدات الفـضاء اخلـارجي القائمـة، وشـدَّدت تلـك                     -٢٥

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



 

8 V.14-02399 

 

A/AC.105/1067    

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

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

 بعض الوفود جمدَّداً أمهية املضي قُدماً يف تطوير النظام القـانوين الـدويل اسـتناداً إىل     وأكَّد  -٢٦
بغيــة والنظــر يف إمكانيــة تطــوير أدوات جديــدة، حــسب االقتــضاء،  املعاهــدات واملبــادئ القائمــة

من الـشفافية وبنـاء الثقـة يف تـسيري األنـشطة الفـضائية علـى حنـو يتـيح جلميـع              لى  ضمان درجة أع  
   .األمم االستفادة من األنشطة الفضائية مع مراعاة مصاحل البلدان النامية على وجه اخلصوص

 النظام املتعـدد األطـراف الـذي يـنظم       مواءمةأنَّ   وأَعرب بعض الوفود عن رأي مفاده       -٢٧
تطلـب إعـادة النظـر يف       ت ة اجلديـدة   والتكنولوجيـ  ة العلميـ  لتطوراتا  مع يأنشطة الفضاء اخلارج  

معاهدات األمم املتحدة اخلمس املعنية بالفضاء اخلارجي وحتديثها وتدعيمها، وذلك مـن أجـل             
احـة   وتعزيـز التعـاون الـدويل وإت        اليت تقوم هبـا الـدول      نشطة الفضائية األتقوية املبادئ اليت تنظم     

  .امة الناسلعتكنولوجيا الفضاء 
 رأي يدعو إىل وضع اتفاقية عاملية شاملة بشأن الفـضاء اخلـارجي، هبـدف               وأُعرب عن   -٢٨

إجيــاد حلــول للمــسائل القائمــة حاليــاً، مــع االحتــرام الكامــل للمبــادئ األساســية الــيت جتــّسدها  
  .معاهدات األمم املتحدة القائمة بشأن الفضاء اخلارجي

ده أنَّ مـن الـضروري جـدا توثيـق التعـاون وتنـسيق               عن رأي مفـا    وأَعرب بعض الوفود    -٢٩
العمل بني اللجنة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مـن أجـل تيـسري مراجعـة                      

تعزيز العمـل علـى تطـوير القواعـد الدوليـة        ات العلمية والتكنولوجية و   اجلوانب القانونية للتطّور  
ــيت تعــاجل املــسائل احلرجــة    ــة ال ــد     امللزم ــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعي ــل اســتدامة أن مث

  .واحلطام الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 أنه ينبغي تعزيز الـدور الـذي تـضطلع بـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة                  وأُعرب عن رأي مفاده     -٣٠

 الــذي االقتــراحأنَّ ال الفــضاء، وللتحــديات القانونيــة احلاليــة يف جمــ الفعلــيلتمكينــها مــن التــصدي 
ميثـل تطـوراً حمبـذاً باجتـاه جعـل عمـل اللجنـة        قدمته أملانيا بـشأن إعـادة تنظـيم عمـل اللجنـة الفرعيـة             

  .الفرعية أكثر فعالية
ــود    -٣١ ــق وأَعــرب بعــض الوف ــن قل ــضاء اخلــارجي،      ع ــسلُّح يف الف ــن حــدوث ســباق ت  م

اً يف النظام القانوين املتعلق بالفـضاء اخلـارجي          أنَّ الثغرات املوجودة حالي     تلك الوفود  والحظت
  .تستلزم وضع نظام قانوين أمشل ملنع عسكرة الفضاء اخلارجي



 

V.14-02399 9 
 

  A/AC.105/1067

الـيت عقـدت علـى هـامش         األحداث التالية وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا ملنظِّمي         -٣٢
  :دورهتا احلالية، وهي

ــة     )أ(   ــية معنون ــة دراس ــى اس   "حلق ــدويل عل ــاون ال ــات التع : تكــشاف الفــضاء آلي
  ، نظمتها كل من اليابان وكندا والواليات املتحدة؛"مناقشة اآلليات احلالية واملقبلة

ــشأن    )ب(   ــات رصــد األرض كمــصدر لوضــع القواعــد    "اجتمــاع ب اســتخدام بيان
  .، استضافه املعهد األورويب لسياسات الفضاء"التنظيمية واحملافظة عليها

  .، نظمته كلية القانون جبامعة فيينا"رص والتحدياتالف: السواتل الصغرية"مؤمتر   )ج(  
    

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   -اًثالث  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

 مـن جـدول     ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٣٣
 أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة           معلومات عن "األعمال، املعنون   

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"فيما يتعلق بقانون الفضاء
ــ  -٣٤  مــن جــدول األعمــال املراقبــون عــن املركــز األورويب لقــانون    ٥م يف إطــار البنــد وتكلَّ

ة الدوليــة لالتــصاالت املنظمــالفــضاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ورابطــة القــانون الــدويل و 
  . واليونيدروا)إنترسبوتنيك(الفضائية 

  : على اللجنة الفرعية ما يلي من أجل النظر يف هذا البندوكان معروضاً  -٣٥
عـن  رابطـة القـانون الـدويل     مذكِّرة من األمانة تتضمن املعلومـات الـواردة مـن             )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.2/104(بقانون الفضاء األنشطة املتعلقة 
ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تتـــضمن املعلومـــات الـــواردة مـــن املنظمـــة الدوليـــة    )ب(  

واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء عــن األنــشطة املتعلقــة  )إنترســبوتنيك(لالتــصاالت الفــضائية 
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.21(بقانون الفضاء 

ليـة واملنظمـات    والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ أنـشطة املنظمـات احلكوميـة الدو              -٣٦
 يف دراسـة قـانون الفـضاء         كـبرياً  زالـت تـسهم إسـهاماً      غري احلكومية املتعلقة بقانون الفـضاء مـا       

ــدوات        ــؤمترات والن وتوضــيحه وتطــويره، وأنَّ تلــك املنظمــات واصــلت تنظــيم الكــثري مــن امل
 وإعــداد املنــشورات والتقــارير وتنظــيم حلقــات دراســية تدريبيــة لــصاحل املمارســني والطــالب،  

  .والغرض منها مجيعا أن ُتوسِّع نطاق املعرفة بقانون الفضاء وتنهض هبا
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والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون                 -٣٧
  .الفضاء الدويل وتدعيمه وتعزيز فهمه

ــة مبــا ق  حَّور  -٣٨ ــة الفرعي ــدويل لقــانون   دَّبــت اللجن  الفــضاء مــن  مــه املراقــب عــن املعهــد ال
اجلولـة   نتـائج    وهي تتضمَّن معلومـات عـن     معلومات عن أنشطة املعهد املتصلة بقانون الفضاء،        

 ٢٠١٣لعـام   للمحاكمـة الـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء            مسابقة مانفريد الكـس     النهائية من   
 بـشأن   غـاالوي الثامنـة   . م، ونـدوة إيلـيين       يف بـيجني   ٢٠١٣سـبتمرب   /أيلول ٢٦قدت يف   اليت عُ 

ــانون الفـــضاء ا ــة يف قـ ــانون األول٥قـــدت يف ، الـــيت ُعلقـــضايا احلامسـ  يف ٢٠١٣ديـــسمرب / كـ
، واملعلومات اليت قـدمها عـن حلقـة التـدارس الـسابعة واخلمـسني املقبلـة الـيت               واشنطن العاصمة 

 تـشرين   ٣سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٩سينظمها املعهد بشأن قانون الفضاء اخلارجي يف الفتـرة مـن            
  . يف تورنتو، كندا٢٠١٤أكتوبر /األول
مــه املراقــب عــن املركــز األورويب لقــانون الفــضاء مــن  دَّبــت اللجنــة الفرعيــة مبــا قورحَّ  -٣٩

ــدى           ــن منت ــات ع ــن ضــمنها معلوم ــضاء، وم ــانون الف ــشأن ق ــشطة املركــز ب ــن أن ــات ع معلوم
مــارس يف بــاريس، ونتــائج الــدورة الــصيفية / آذار١٤ الــذي عقــده يف ٢٠١٤املمارســني لعــام 

 إىل ٢ يف الفتـرة مـن    يف كلوسـترنويربغ، النمـسا،     مهـا الـيت نظّ   ،انون وسياسات الفضاء  بشأن ق 
لـدورة الـصيفية الـيت    لالثالثـة والعـشرين    دورة   وأعمـال التحـضري للـ      ،٢٠١٣سـبتمرب   /أيلول ١٣

  .)A/AC.105/C.2/2014/CRP.21انظر الوثيقة  ( يف جنيف٢٠١٤سبتمرب /ستنظم يف أيلول
ــضائية          -٤٠ ــصاالت الف ــة لالت ــة الدولي ــه املراقــب عــن املنظم ــا قدَّم ــة مب ــة الفرعي ورحَّبــت اللجن

انظــــر الوثيقــــة  (انون الفــــضاءمــــن معلومــــات عــــن أنــــشطة املنظمــــة بــــشأن قــــ) إنترســــبوتنيك(
A/AC.105/C.2/2014/CRP.21(         اد ، وأحاطت علما مبشاركة املنظمـة يف املناقـشات اجلاريـة يف االحتـ

  .الترددات الراديوية واالتصاالت الساتليةاملتعلقة باللوائح التنظيمية اجلديدة بشأن الروسي 
ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمه املراقب عن رابطة القانون الدويل من معلومات عن أنشطة           -٤١

ت عـن مـؤمتر     ، ومـن بينـها معلومـا      )A/AC.105/C.2/104انظـر الوثيقـة     (الرابطة بـشأن قـانون الفـضاء        
الرابطة السادس والسبعني املقبل، الذي تعقده كل سنتني والذي سوف تنظمه باملشاركة مع اجلمعية 

  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٢ إىل ٧رة من األمريكية للقانون الدويل يف واشنطن العاصمة يف الفت
عــاون التوصــية الــيت أصــدرهتا منظمــة الت ب التقــدير علمــا مــع اللجنــة الفرعيــة وأحاطــت  -٤٢

الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ بإنــشاء مركــز لبحــوث قــانون وسياســات الفــضاء يتبــع تلــك    
  .املنظمة
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 ٢٠١٣رته اللجنة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، املعقـودة يف عـام                 رَّووفقا ملا ق    -٤٣
)A/AC.105/1045 ــرة ــان يف    )١٨٣، الفق ــدروا ببي ــن اليوني ــب ع ــارس/ آذار٣١، أدىل املراق ، م

الربوتوكـول امللحـق باتفاقيـة    أطلع فيه اللجنة الفرعية املذكورة علـى التطـورات األخـرية بـشأن         
ــيت ختــص املوجــودات الفــضائية       ــشأن املــسائل ال ــة ب ــّدات املنقول ــة علــى املع ــضمانات الدولي . ال

األمني العام لالحتاد الدويل لالتـصاالت مـا زال يـشري إىل احتمـال        أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية    
بــول االحتــاد القيــام بــدور الــسلطة اإلشــرافية ويبــدي اهتمامــه بــذلك بــشرط املوافقــة النهائيــة    ق

اللجنـة التحـضريية املعنيـة بإنــشاء    أنَّ والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا     . هليئـات االحتـاد اإلداريـة   
، اليت تقوم بـدور الـسلطة اإلشـرافية املؤقتـة علـى الـسجل                للموجودات الفضائية  السجل الدويل 

. ٢٠١٤ينـاير   / وكـانون الثـاين    ٢٠١٣مـايو   /لدويل املقبل، قد عقدت بنجـاح دورتـني يف أيـار          ا
وقــد ناقــشت اللجنــة التحــضريية املــشروع األول لالئحــة التنظيميــة للــسجل الــدويل املقبــل          
للموجودات الفضائية وأقرته من حيـث املبـدأ واتفقـت علـى مناقـشة الـصيغة النهائيـة يف وقـت                     

ــؤمتر   مناســب مــن أجــل عرضــها   ــصاالت وم ــدويل لالت ــى دورة جملــس االحتــاد ال ــدوبني  عل  املن
  .٢٠١٤املفوضني يف عام 

رات فقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـوُّ                     تَّوا  -٤٤
األخــرية يف جمــال قــانون الفــضاء بينــها وبــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري           

 أن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّداً إىل أن تقدم إليها تقارير عن أنشطتها املتعلقـة               احلكومية، وعلى 
  .بقانون الفضاء يف دورهتا الرابعة واخلمسني

منظمـة القـانون املوحـد إلطالعهـا، يف دورهتـا           ل  ثِّفقت اللجنة الفرعية على دعوة مم     تَّوا  -٤٥
ل اتفاقيـة الـضمانات الدوليـة علـى         توكـو وعلـى آخـر التطـورات املتعلقـة برب        الرابعة واخلمسني،   

  .ات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائيةاملعدَّ
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -اًرابع  
 مـن جـدول     ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٤٦
، "قهـا حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبي   "ال، املعنون   األعم

  .كبند منتظم يف جدول أعماهلا
 من جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي والربازيـل وبلجيكـا                ٦م يف إطار البند     لَّوتك  -٤٧

ــن  ــا وف ــة كوري ــ(زويال  ومجهوري ــة-ةمجهوري ــات  واملكــسيك والنمــسا ) البوليفاري ــدا والوالي  وهولن
وتكلَّـم بـشأن    . ي  م ممثل شيلي نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريب          لَّكما تك . املتحدة

  .ام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرىهذا البند أيضاً أثناء التبادل الع
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ا مارس، عقَد فريقهـ   / آذار ٢٤ املعقودة يف    ٨٧٨وعاودت اللجنةُ الفرعية، يف جلستها        -٤٨
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا،       العامــل املعــين حبال

املعقـودة يف    ٨٩٤ت اللجنة الفرعيـة يف جلـستها        وأقرَّ). بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس     
  .ارد يف املرفق األول هلذا التقريرأبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الو/نيسان ٣
  : على اللجنة الفرعية ما يلي من أجل النظر يف هذا البند معروضاًوكان  -٤٩

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقرارات اجلمعيـة            )أ(  
  ؛)ST/SPACE/61/Rev.1 (العامة والوثائق األخرى ذات الصلة

ألنـشطة املـضطلع    ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة با             )ب(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2014/CRP.7) ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 

جمموعــة مــن األســئلة املقدَّمــة مــن رئــيس الفريــق رة مــن األمانــة تتــضمن كِّمــذ  )ج(  
ــا         ــضاء اخلــارجي وتطبيقه ــة بالف ــم املتحــدة اخلمــس املتعلق ــة معاهــدات األم ــل املعــين حبال العام

(A/AC.105/C.2/2014/CRP.16)؛  
  علـــــى جمموعـــــة األســـــئلة املقدَّمـــــة الـــــردين رة مـــــن األمانـــــة تتـــــضمن كِّمـــــذ  )د(  

من رئيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي                   
ــواردينوتطبيقهـــــا ــا ، الـــ ــاد الروســـــي  )A/AC.105/C.2/2014/CRP.17( مـــــن أملانيـــ  ومـــــن االحتـــ

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.18و Corr.1(؛  
ن مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة             مَّ تتض األمانةرة من   مذكِّ  )ه(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 
ريـق العامـل املعـين    رئـيس الف قدمـه   اً عامـ اًعرضورقة غرفة اجتماعات تتضمن    )و(  

ة اخلمس املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا للـردود الـيت وردت         األمم املتحد حبالة معاهدات   
يف ورقـة   طرحهـا   من الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على جمموعة األسئلة الـيت             

    ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.12 )A/AC.105/C.2/2014/CRP.22غرفة االجتماعات 
ات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء           والحظت اللجنة الفرعية أنَّ حالـة معاهـد         -٥٠

  : كانت على النحو التايل٢٠١٤يناير / كانون الثاين١اخلارجي يف 
ــادئ املن   )أ(   ــدة املب ــدان   ظِّمعاه ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن استكــشاف واســتخدام  م

: )معاهـدة الفـضاء اخلـارجي   (، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى      الفضاء اخلارجي 
   دولةً؛٢٥ دول وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليها ١٠٣عدد الدول األطراف فيها كان 
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 داالتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالّحــني الفــضائيني ور   )ب(  
 دولـةً، وعـدد الـدول       ٩٤كان عدد الدول األطراف فيه      : األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    

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

اتفاقيـة   (اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية             )ج(  
ية املوقِّعـة عليهـا      دولـةً، وعـدد الـدول اإلضـاف        ٩١كان عدد الدول األطـراف فيهـا        : )املسؤولية

 دولةً؛ كما كانت ثالث منظمات حكومية دولية قد أعلنت قبوهلـا للحقـوق وااللتزامـات                ٢٢
  املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ــضاء اخلــارجي     )د(   ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــدول  : اتفاقي كــان عــدد ال
ول؛ كمـا كانـت منظمتـان        د ٤ دولةً، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعـة عليهـا          ٦٠األطراف فيها   

  حكوميتان دوليتان قد أعلنتا قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
 االتفــاق املــنظِّم ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى    )ه(  

  . دول٤ة عليه  دولةً، وعدد الدول اإلضافية املوقِّع١٥كان عدد الدول األطراف فيه : )اتفاق القمر(
ورحَّبت اللجنة الفرعيـة بالتقـارير املقدَّمـة مـن الـدول األعـضاء بـشأن مـا أحرزتـه مـن                   -٥١

تقّدم يف التحّول إىل أطـراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي،                     
بــشأن ويف صــوغ قــوانني وطنيــة بــشأن الفــضاء ويف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدِّدة األطــراف    

  .التعاون الفضائي
 عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء وأَعــرب بعــض الوفــود  -٥٢

اخلــارجي متثِّــل بنيانــاً قانونيــاً متينــاً واف بــالغرض وذا أمهيــة بالغــة يف دعــم التوسُّــع املتزايــد يف    
 اخلـارجي يف األغـراض      حجم األنشطة الفضائية وتوثيق التعاون الدويل علـى اسـتخدام الفـضاء           

ورحَّبت تلـك الوفـود بانـضمام مزيـد مـن الـدول إىل املعاهـدات وحثَّـت الـدولَ الـيت                      . السلمية
  .تصبح بعُد أطرافاً يف تلك املعاهدات على أن تنظر يف ذلك مل

 عــــن رأي مفــــاده أنَّ مــــن الــــضروري مراجعــــة معاهــــدات  وأَعــــرب بعــــض الوفــــود  - ٥٣
بالفــضاء اخلــارجي وحتــديثها وتــدعيمها بغيــة تفعيــل املبــادئ       املتحــدة اخلمــس املتعلقــة    األمــم

اإلرشادية اليت حتكم األنشطة الفضائية للدول وتوثيق التعاون الدويل وجعـل تكنولوجيـا الفـضاء               
ورأت تلــك الوفــود أنَّ عمليــة املراجعــة والتحــديث هــذه ينبغــي أالَّ تقــوِّض  . متاحــة لكــل النــاس

  .ا النظام القانوين احلايل، بل أن تثريها وتطّورها أكثر وأكثراملبادئ األساسية اليت يقوم عليه
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 عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة  وأَعــرب بعــض الوفــود  -٥٤
بالفضاء اخلارجي هي أساس ُيرتكَز عليه لتنظيم مشاركة كل مـن احلكومـات واملنظمـات غـري         

ورأت . ا ُتعــزِّز ســالمة األنــشطة الفــضائية وأمنــهااحلكوميــة ومــسؤولياهتا يف هــذا الــشأن، وأهنــ
النظام القانوين الذي حيكم األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن              أنَّ  تلك الوفود   

يكفل إسـهام حبـوث الفـضاء واألنـشطة الفـضائية يف حتـسني نوعيـة حيـاة البـشر ورفـاههم ويف                       
  .حتقيق الرخاء لألجيال احلالية واملقبلة

 عـن رأي مفـاده أنَّ مـن الـضروري وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة                   وأَعرب بعـض الوفـود      -٥٥
ــيح االرتقــاء بالنظــام        ــول للمــشاكل القائمــة، ممــا يت بــشأن الفــضاء اخلــارجي هبــدف إجيــاد حل

  .القانوين الدويل للفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّره
لجنـة الفرعيـة دوراً حموريـاً يف مواصـلة تطـوير             عن رأي مفاده أنَّ ل     وأَعرب بعض الوفود    -٥٦

النظــام القــانوين الــدويل الــذي حيكــم أنــشطة الــدول يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي           
واستخدامه، وخصوصاً بالنظر إىل ازدياد االستغالل التجاري ألنشطة الفضاء اخلارجي وَتساُرع       

  .م بأنشطة يف الفضاء اخلارجيُخطا هذه األنشطة وإىل ازدياد مشاركة اجلهات اليت تقو
ــود    -٥٧ ــرب بعــض الوف ــي   وأَع ــه ينبغ ــاده أنَّ ــن رأي مف ــة يف   ، ع ــوُّرات احلالي  يف ضــوء التط

األنشطة الفضائية، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق باالسـتغالل التجـاري واخلصخـصة وأمـان الفـضاء،                  
مـة للتأكّـد    إجراء حتليل واستعراض مـستمرَّين لكيفيـة تطبيـق معاهـدات الفـضاء اخلـارجي القائ               

  .من مدى مواكبة قواعد قانون الفضاء احلالية ملستوى تطّور األنشطة الفضائية
ل الدولـة املـسؤولية مبوجـب املـادة         مَّـ بينما تتح أنَّه    عن رأي مفاده    الوفود وأَعرب أحد   -٥٨
 تلـك الدولـة مـسؤولة، مبوجـب         نَّ ذلـك ال يعـين أ      نَّسة من معاهدة الفضاء اخلـارجي، فـإ       الساد
لحقهــا  الــسابعة مـن معاهــدة الفـضاء اخلــارجي أو اتفاقيـة املــسؤولية، عـن األضــرار الـيت يُ     املـادة 

قـد   تلـك املنـشأة   عنـدما تكـون  لة يف تلـك الدولـة   جسم فـضائي متلكـه أو تـشغله منـشأة مـسجَّ        
الوفـُد    ذلـك  ورأى . من مكان يف دولة غري الدولة الـيت تتبـع هلـا املنـشأة               اجلسمُ طلبت أن ُيطلَقَ  

سؤولية يف تلك احلاالت ميكن حتديدها على حنو مناسب يف اتفاق ثنائي يـربم بـني الدولـة             امل نَّأ
  .يطلق اجلسم الفضائ والدولة اليت ُتاليت تتبع املنشأة هلا

 عـضوية جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            أنَّ  عن رأي مفـاده    وأَعرب بعض الوفود    -٥٩
يق علـى معاهـدة واحـدة علـى األقـل مـن             السلمية ينبغـي أن تكـون مـشروطة بالتـصد         األغراض  

  .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي معاهدات األمم
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 علــى  مقــصوراً اللجنــة يفعــضويةال جعــل نَّ أ عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود   -٦٠
 مغلق، وهو أمـر يتنـاقض مـع دور    وجود حمفل الدول األطراف يف املعاهدات سوف يؤدي إىل        

  .اللجنة
اآلونة األخرية شـهدت اجتاهـا صـوب وضـع صـكوك غـري              أنَّ  أي مفاده   وأُعرب عن ر    -٦١

ملزمة قانونا، وأنَّ القواعد امللزمـة هـي خـري مـا يـضمن لألجيـال القادمـة اسـتدامة بيئـة الفـضاء                
  . واملساواة يف إمكانية االستفادة منها

ء قـانون    وإرسـا   مهمـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة هـي تعزيـز            نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -٦٢
 مــن الــالزم مراجعــة وحتــديث معاهــدات األمــم املتحــدة القائمــة املتعلقــة     الفــضاء الــدويل وأنَّ
  .من هذا التقرير ٥٣، مع مراعاة الرأي الذي أعرب عنه يف الفقرة بالفضاء اخلارجي

ــاده أنَّ مــن املهــم يف    أُو  -٦٣ ــراهن عــرب عــن رأي مف ــضاء  الوقــت ال ــشريعات الف ــز ت  تعزي
  .لنظر يف وضع صكوك جديدة يف إطار القانون الدويلالوطنية وليس ا

عن رأي مفاده أنَّ جناح اللجنة الفرعية يف النهوض مبيـدان قـانون              الوفود   وأَعرب أحد   -٦٤
الـسعي إىل معاجلـة أيٍّ مـن تلـك          لتركيز على املـشاكل العمليـة و      الفضاء يتأتَّى من قدرهتا على ا     

 الوفـد أنَّ علـى اللجنـة         ذلـك  كمـا رأى  . يـق النتـائج   املشاكل بطريقة توافقيـة وموجَّهـة حنـو حتق        
الفرعية أن تستهدف، أثناء مداوالهتا، مواصلة هـذا التقليـد وأن تتجنَّـب التركيـز علـى املـسائل              

  .النظرية بدالً من املسائل العملية
 A/AC.105/C.2/2014/CRP.18ورقــة غرفــة االجتماعــات وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -٦٥
ن معلومــات غــري دقيقــة وتوصــيفات ال أســاس هلــا مــن الــصحة بــشأن الــسياسة  تتــضمCorr.1َّو

  .الفضائية لدولة عضو أخرى
أنَّ على اللجنة الفرعية أن تواصل مناقشة اتفـاق           عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -٦٦

  .القمر، بكل جوانبه، من أجل توضيح أحكامه وتيسري فهمها
أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية واللجنـة الفرعيـة           عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -٦٧

العلمية والتقنية أن توثقا تعاوهنما يف املسائل املتصلة جبـدول أعمـال كـل منـهما واألفرقـة العاملـة                    
  .التابعة لكل منهما
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املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   -خامساً  
رض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل الثابت بالنسبة لأل

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

 كبنـد منـتظم     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -٦٨
  :عنوانهيف جدول أعماهلا، و

  :املسائل املتصلة مبا يلي"  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ"(    

طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                  )ب"(     
ــادل      ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال

لــدويل للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد ا   
  ."لالتصاالت

ــد    -٦٩ ــم يف إطــار البن ــل وبلجيكــا    ٧وتكلَّ ــسيا والربازي ــو إندوني  مــن جــدول األعمــال ممثِّل
كما تكلَّم يف إطـار هـذا البنـد         . واملكسيك والواليات املتحدة  ) البوليفارية-مجهورية(زويال    وفن

 بـشأن هـذا البنـد أيـضاً       وتكلَّـم . ي  ممثِّل شيلي نيابةً عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب            
 عـن جمموعــة دول  أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثِّلـو دول أعــضاء أخـرى وممثِّـل نيكـاراغوا نيابـةً         

  .ي أمريكا الالتينية والكاريب
مارس، َعقَد فريقهـا    / آذار ٢٤، املعقودة يف    ٨٧٨وعاودت اللجنة الفرعية يف جلستها        -٧٠

ــو   العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي    ــه مونــسريات فيلي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزي
ووفقــاً لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، ). الربازيــل(

والذي أقرَّته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني، ُعقد الفريق العامل لكي ينظر فقط يف املـسائل                
  .ني حدودهاملتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعي

املعقـودة يف   ،  ٨٩٤وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلستها      . جلسات ٤وَعقَد الفريُق العاملُ      - ٧١
  .أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير/نيسان ٣

  :لنظر يف هذا البندمن أجل ا وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٧٢
ة من األمانة بشأن التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريـف           مذكِّر  )أ(  

  ؛)Add.15 وA/AC.105/865/Add.14(الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 
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مــذكِّرة مــن األمانــة بــشأن ســؤالني حــول تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني      )ب(  
  ؛)Add.14 وA/AC.105/889/Add.13(الردود الواردة من الدول األعضاء : حدوده

ــة ألغــراض        )ج(   ــشأن أســئلة حــول التحليقــات دون املداري ــة ب مــذكِّرة مــن األمان
  ؛)Add.3 وA/AC.105/1039/Add.2(أو نقل البشر /البعثات العلمية و

ــات     )د(   ــة اجتماع ــة غرف ــشأن ورق ــضاء اخلــارجي    ب ــف الف ــة بتعري ــسائل املتعلق امل
 ورد أوروغـــــواي) A/AC.105/C.2/2014/CRP.6( االحتـــــاد الروســـــي رد: وتعـــــيني حـــــدوده

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.13(؛  
ــة واخلمــسني       )ه(   ــدورة الثالث ــا يف ال ــشأن مــسامهة تركي ــة اجتماعــات ب ــة غرف ورق

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(للجنة الفرعية القانونية 
معلومــات عــن ممارســات الــدول  ملخــصاً للتتــضمن ورقــة غرفــة اجتماعــات    )و(  

قـــــــة بتعريـــــــف الفـــــــضاء اخلـــــــارجي وتعـــــــيني حـــــــدوده      وتـــــــشريعاهتا الوطنيـــــــة املتعل 
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.27.(  

ــه       -٧٣ ــضاحي عنوان ــة إىل عــرض إي ــة الفرعي ــضاء اخلــارجي   "واســتمعت اللجن ــف الف تعري
، قدَّمـه املراقـب عـن    "‘األنـشطة الفـضائية  ‘احلاجة الراهنة إىل حتديد وقت بـدء   : وتعيني حدوده 

  .الفضاءالرابطة الدولية لتعزيز األمان يف 
 عن رأي مفاده أنه كان لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم         وأَعرب بعض الوفود    -٧٤

ــشاركة القطــاع اخلــاص        ــضاء اخلــارجي وم ــوجي واالســتغالل التجــاري للف العلمــي والتكنول
واملــسائل القانونيــة املــستجدَّة وتزايــد اســتخدام الفــضاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مــسألة   

  . الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهتعريف
 عــن رأي مفــاده أنَّ عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو  وأَعــرب بعــض الوفــود  -٧٥

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

  .اخلارجي بغية احلدِّ من احتماالت نشوء نـزاعات بني الدول
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ال داعي اللتماس تعريف قانوين للفضاء اخلـارجي أو لتعـيني                  -٧٦

حــدوده قانونيــا، وأنــه ينبغــي للــدول أن ُتواِصــل العمــل ضــمن اإلطــار احلــايل، الــذي ال يــثري أيَّ  
 حاجة مؤكَّدة وأساس عملي لوضع تعريـف للفـضاء اخلـارجي            صعوبات عملية، إىل حني وجود    

  .أو لتعيني حدوده
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 عن رأي مفاده أنَّ من شأن االتفـاق علـى تعريـف واضـح للحـدود            الوفود وأَعرب أحد   -٧٧
بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي أن يتيح للجنة وللجنة الفرعية التركيز علـى وضـع وتطـوير                

طة ال تقتصر على جانـب واحـد مـن اجلوانـب املتعلقـة بالفـضاء،                صكوك قانونية تنطبق على أنش    
وأن يهيئ اليقني القانوين الالزم لتزويد مشغلي التجهيزات الفضائية التجارية بالضمانات الالزمة       

 ذلك الوفد أيضا أنَّه يف حال عـدم اختـاذ اللجنـة الفرعيـة إجـراءات             ورأى. لالضطالع بأنشطتهم 
  .  للوالية املنوطة هبا بشأن هذه املسألة، مما يعد إمهاالًدورها الرائدفقد يف هذا الصدد فإنَّها قد ت

 عـن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، وهـو مـورد                   وأَعرب بعض الوفود    -٧٨
إتاحتـه  اسـتخداماً رشـيداً و    يلـزم اسـتخدامه     طبيعي حمدود يتعرَّض بشكل واضح خلطر التشبُّع،        

فهذا من شأنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة     . ظر عن قدراهتا التقنية احلالية    جلميع الدول، بصرف الن   
الوصول إىل املدار الثابت بالنـسبة لـألرض بـشروط منـصفة، ُتـويل مراعـاةً خاصـةً الحتياجـات                  
البلدان النامية ومصاحلها، وكـذلك للموقـع اجلغـرايف لبلـدان معيَّنـة، كمـا تأخـذ بعـني االعتبـار                   

  . لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلةعمليات االحتاد الدويل
  عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن      وأَعرب بعض الوفود  -٧٩

الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيـضع للتملُّـك الـوطين بـدعوى الـسيادة، أو بواسـطة االسـتخدام أو                    
ــا وســ      ــا فيه ــيلة أخــرى، مب ــأيِّ وس ــتخدام، وأنَّ   االحــتالل، أو ب ــّرر االس ــتخدام أو تك يلة االس

  .استغالله خيضع ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض، بصفته موردا طبيعيا حمـدودا                -٨٠

ــستخدم اســتخداما رشــ    يدا وبكفــاءة وعلــى حنــو  ومعّرضــا بوضــوح خلطــر التــشّبع، جيــب أن ُي
واعُتـرب ذلـك املبـدأ أساسـيا لـصون مـصاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت هلـا                      . اقتصادي وعادل 
 مـن دسـتور     ٤٤ من املـادة     ٢-١٩٦ن، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        موقع جغرايف معيَّ  

املفوضني املعقـود يف    لدويل  مندويب االحتاد ا  لة يف مؤمتر    االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغته املعدَّ    
  .١٩٩٨، الواليات املتحدة، يف عام مينيابوليس

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ استغالل الدول للمدار الثابت بالنسبة لألرض على أسـاس                -٨١
هـو أمـر غـري مقبـول، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، مـن مثَّ، أن تـضع نظامـاً                        " األولوية ملن َسبق  "

لـدول إىل املواقـع املداريـة علـى أسـاس عـادل، وفقـاً ملبـدأي االسـتخدام                   قانونياً يكفل وصـول ا    
  .السلمي للفضاء اخلارجي وعدم جواز متلُّكه

ــيت قدَّ      -٨٢ ــات ال ــا باملعلوم ــة علم ــة الفرعي ــشأن    وأحاطــت اللجن ــات املتحــدة ب ــها الوالي مت
 وغـريه مـن     اإلجراءات الـيت اختـذهتا حكومتـها لتعزيـز اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض                  
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املدارات ذات املواقع الفريدة، مثل التوفري اجملاين لإلشارة الـصادرة مـن النظـام العـاملي لتحديـد                  
املواقــع، واملعلومــات الــواردة مــن الــسواتل القطبيــة اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة والتابعــة لــإلدارة   

واتل البيئيـة العاملـة     الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة، وبيانـات الـس          
وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــا أيــضا بتعــاون حكومــات    .يف املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض 

االحتاد الروسي وفرنسا وكندا والواليات املتحدة يف النظـام الـساتلي الـدويل للبحـث واإلنقـاذ                  
  ).سارسات-كوسباس(

سري إمكانيــة انتفــاع مجيــع  اهتمــام خــاص لتيــه ينبغــي إيــالءوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــ  - ٨٣
الدول، على قدم املساواة، مبوارد األطياف املدارية يف املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، مـع إدراك                  
ما ينطوي عليه ذلـك مـن إمكانـات فيمـا يتعلـق بـربامج اجتماعيـة تفيـد معظـم اجملتمعـات احملليـة                         

كنـاً، وضـمان إمكانيـة احلـصول علـى       املغبونة َخـَدمياً، وجعـل املـشاريع التعليميـة والطبيـة أمـراً مم             
تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وحتـسني الـصالت مبـصادر املعلومـات الـضرورية مـن أجـل           
تدعيم التنظـيم االجتمـاعي، وكـذلك تعزيـز املعـارف وتبادهلـا دون وجـود مـصاحل جتاريـة تعمـل                      

  .كوسطاء
ــة أن تــضع     -٨٤ ، وفقــاً ملعاهــدة الفــضاء  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للجنــة الفرعي

اخلــارجي، نظامــا قانونيــا مكرســا للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، يراعــي احتياجــات البلــدان  
  .النامية واخلصائص اجلغرافية لبلدان معيَّنة

 عن رأي مفاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسبة لـألرض            وأَعرب بعض الوفود    -٨٥
 جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصلة تقـصِّيها بإنـشاء مـا يلـزم              يستلزم إبقاء هذه املسألة على    

ورأت تلك الوفود أنـه     . من أفرقة عاملة وأفرقة قانونية وتقنية حكومية دولية، حسب االقتضاء         
ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة ُمناظَرة حكومية دولية تضمُّ خرباء تقنيني وقانونيني مـن أجـل       

 الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض، ودعـت إىل تعزيـز مـشاركة    تعزيز املساواة يف فرص  
  .االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل

    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   -سادساً  

    يف األغراض السلمية
 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٨٦

التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه             "األعمال، املعنون   
  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"يف األغراض السلمية
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 مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو بولنــدا وجنــوب أفريقيــا وفرنــسا  ٨وتكلَّــم يف إطــار البنــد   -٨٧
كما تكلَّم بـشأن هـذا   . واملكسيك والواليات املتحدة واليابان) البوليفارية-مجهورية(ويال ز  وفن

  .البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرى
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٨٨

نـشطة  بـشأن امللخَّـص البيـاين لألطـر التنظيميـة الوطنيـة لأل            مذكرة من األمانـة       )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.5(الفضائية 
إعــداد نظــام للتنظــيم القــانوين ألنــشطة االحتــاد بــشأن ورقــة غرفــة اجتماعــات   )ب(  

  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.14(الروسي الفضائية 
  :ضاحية التالية اإلي العروضواستمعت اللجنة الفرعية إىل  -٨٩

:  الربازيليـة املعنيـة بأنـشطة الفـضاء        الوطنيةت للتشريعات   إعداد مشروع مؤقَّ  "  )أ(  
  ؛الربازيلقدَّمه ممثل ، "مبادرة غري حكومية

  ، قدَّمه ممثل الصني؛"التسجيل والترخيص: التشريعات الفضائية الصينية"  )ب(  
  .، قدَّمه ممثل إندونيسيا"٢٠١٣ لعام ٢١القانون الفضائي اإلندونيسي رقم "  )ج(  

 املتعلــق بالتوصــيات ٦٨/٧٤ للقــراراد اجلمعيــة العامــة بــت اللجنــة الفرعيــة باعتمــورحَّ  -٩٠
بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض           

ويف ذلــك الــصدد، الحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ القــرار جــاء نتيجــة للتعــاون . الــسلمية
ــازا للمعلومــات   املثمــر والتوافــق الواســع يف اآلراء بــني الــدول األ   عــضاء وأنَّــه ميثــل مــصدرا ممت

  .واإلرشادات للدول الراغبة يف االرتقاء بتشريعاهتا الوطنية املتعلقة بالفضاء أو تطويرها
لمــضمون جتــسيد ل  إالَّمــا هــو  ٦٨/٧٤وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ قــرار اجلمعيــة       -٩١

امـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة        ملا نوِقش على مـدى سـنوات يف إطـار الفريـق الع             جدااملكثَّف  
ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الـــسلمية، وأنَّ تلـــك  

نــت الــدول مــن فهــم األطــر التنظيميــة  علــى نفــس القــدر مــن األمهيــة ألنَّهــا مكَّ هــياملناقــشات
ــات        ــادل املعلوم ــة وتب ــادل اخلــربات حــول املمارســات الوطني ــة وتب ــة القائم عــن األطــر  الوطني

  .القانونية الوطنية
مـا تـضطلع بـه خمتلـف الـدول األعـضاء مـن أنـشطة لالرتقـاء                    اللجنـة الفرعيـة    والحظت  - ٩٢

بقوانينها وسياساهتا الوطنية يف جمال الفضاء أو لتطويرهـا، وإلصـالح األنـشطة الفـضائية الوطنيـة                 
 أيــضا أنَّ تلــك ويف ذلــك الــصدد، الحظــت اللجنــة الفرعيــة . أو وضــع تــدابري بــشأن حوكمتــها 
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األنشطة هتدف إىل حتسني اإلدارة وتعزيز القدرة التنافسية وإشراك األوسـاط األكادمييـة وحتـسني               
  .التصدي للتحديات اليت يطرحها تطور األنشطة الفضائية والنهوض بتنفيذ االلتزامات الدولية

د األفريقـي   والحظت اللجنة الفرعية العمل املضطلع به ضمن اإلطـار املؤسـسي لالحتـا              -٩٣
لتطوير السياسة الفضائية األفريقية، اليت ستسترشد هبا مسامهات أفريقيا يف املـساعي الفـضائية،              
كما الحظت أنَّ من شأن هذه العملية أن تـساعد دوال أفريقيـة أخـرى علـى وضـع تـشريعات                     

  .٦٨/٧٤، مع مراعاة قرار اجلمعية فضائية وطنية تتواءم مع مبادئ قانون الفضاء الدويل
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة               -٧٤

ونوَّهــت يف هــذا الــصدد بأمهيــة قيــام الــدول بــصوغ تــشريعات بــشأن الفــضاء، ألنَّ   . بالفــضاء
  .األطر التنظيمية الوطنية تؤدِّي دوراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها

دت اللجنة الفرعية جمدَّداً أنَّ من املهم أن يؤخذ يف احلسبان ازدياد حجـم األنـشطة                وأكَّ  - ٩٥
التجارية وأنشطة القطاع اخلـاص يف الفـضاء اخلـارجي يف سـياق وضـع األطـر التنظيميـة الوطنيـة                     

  .املتعلقة بالفضاء، وخصوصاً فيما يتعلق مبسؤوليات الدول جتاه أنشطتها الفضائية الوطنية
 عـــن رأي مفـــاده أنَّ التـــرخيص باألنـــشطة الفـــضائية الوطنيـــة   الوفـــودب أحـــدوأَعـــر  -٩٦

ومراقبتــها وتــسجيل األجــسام الفــضائية أمــور تتــسم بأمهيــة حامســة، ألهنــا تتــيح للــدول ممارســة  
مراقبــة فعالــة علــى أنــشطتها الفــضائية الوطنيــة وحتــسني مــا تتخــذه مــن تــدابري لتنفيــذ التزاماهتــا  

 أيـضا أنَّ ذلـك يتـسم بأمهيـة خاصـة لـضمان محايـة البيئـة الفـضائية                     الوفـد   ذلـك  ورأى. الدولية
  .وإمكانية وصول مجيع الدول إليها يف األمد البعيد

نــتظم للمعلومــات عــن املتبــادل الفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ مــن املهــم مواصــلة واتَّ  -٩٧
ذا الـصدد، شـجَّعت اللجنـةُ       ويف ه . التطوُّرات يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاء       

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

  .لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية
جنة الفرعية إىل األمانة أن تعد، بالتـشاور مـع االحتـاد الـدويل لالتـصاالت،                وطلبت الل   -٩٨

ــصغر         ــة ال ــصغرية والبالغ ــسواتل ال ــسجيل ال ــصلة بت ــسائل املت ــن امل ــات ع ــضمن معلوم ــة تت  وثيق
 وإدارة تردداهتـا لـصاحل اجلهـات العاملـة املعنيـة            والترخيص بتشغيلها وختفيف احلطام املرتبط هبا     

  .تلك السواتلبتشغيل 
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وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة ملواظبتها على العمـل علـى حتـديث امللخَّـص البيـاين                   -٩٩
ــضائية         ــشريعات الف ــات الت ــدة بيان ــضائية وقاع ــشطة الف ــة باألن ــة املتعلق ــة الوطني لألطــر التنظيمي

  .الوطنية على اإلنترنت
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -سابعاً  
 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥معيـة العامـة     عمالً بقـرار اجل     -١٠٠

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"األعمال، املعنون 
 مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو أملانيــا وجنــوب أفريقيــا والــصني   ٩وتكلَّــم يف إطــار البنــد   -١٠١

وأدىل ممثِّـل شـيلي     . وكندا والواليات املتحدة واليابان   ) ريةالبوليفا–مجهورية(زويال    وفنوفرنسا  
وتكلَّم أيـضا ممثِّلـو دول أخـرى بـشأن        . ي  ببيان نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب       

  .هذا البند خالل التبادل العام لآلراء
  : على اللجنة الفرعية ما يليوكان معروضاً  -١٠٢

شأن اإلجـراءات واملبـادرات املتخـذة لبنـاء القـدرات            اجتماعات ب  ةورقات غرف   )أ(  
ــضمَّ   ــانون الفــضاء تت ــة مــن النمــسا   يف جمــال ق  (A/AC.105/C.2/2014/CRP.9)ن معلومــات مقدَّم

 واالحتــاد (A/AC.105/C.2/2014/CRP.11) وأوروغــواي (A/AC.105/C.2/2014/CRP.10)واليابــان 
ــي  ــدا (A/AC.105/C.2/2014/CRP.12)الروســـ ــا (A/AC.105/C.2/2014/CRP.19) وكنـــ  وأرمينيـــ

(A/AC.105/C.2/2014/CRP.20)؛  
ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمَّن مــسامهة تركيــا يف الــدورة الثالثــة واخلمــسني    )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP. 26(للجنة الفرعية القانونية 
ء ورقة غرفة اجتماعات تتضمَّن دليال للفرص التعليميـة يف جمـال قـانون الفـضا               )ج(  

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.8.(  
واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية املقدَّمة يف إطار هذا البند مـن                -١٠٣

  :جدول األعمال
  ، قدَّمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ "منهاج تعليمي بشأن قانون الفضاء"  )أ(  
جوانـب التقـدُّم    : لفـضاء جهود اليابان بـشأن بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون ا             "  )ب(  

  ، قدَّمه ممثِّل اليابان؛"احملرز مؤخَّرا
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حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة والـصني ومنظمـة التعـاون الفـضائي           "  )ج(  
  .، قدَّمه ممثِّل الصني"دعوة للمشاركة: آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء

 القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون  فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء تَّوا  -١٠٤
الفضاء أمهية فائقة يف اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل هبـدف مواصـلة                  
تطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خصوصاً يف البلدان الناميـة، وهبـدف زيـادة               

وُشـدِّد علـى أنَّ للجنـة الفرعيـة      . ه األنـشطةُ الفـضائية    املعرفة باإلطار القـانوين الـذي ُتنفَّـذ ِضـمنَ         
  .دوراً هاماً يف هذا الشأن

ــة مــع التقــدير    -١٠٥ ــة الفرعي ــة   والحظــت اللجن ــة واإلقليمي  وجــود عــدد مــن اجلهــود الوطني
قـانون الفـضاء تـضطلع هبـا حاليـا كيانـات حكوميـة        والدولية الرامية إىل بناء القدرات يف جمـال      

ل تلـك اجلهـود تـشجيع اجلامعـات علـى عـرض وحـدات دراسـية بـشأن             وتشم. وغري حكومية 
ــة       ــانون الفــضاء ملــرحليت الدراســة اجلامعي ــة يف جمــال ق ــانون الفــضاء؛ وتقــدمي زمــاالت تعليمي ق
والدراسات الُعليـا؛ واملـساعدة علـى تطـوير التـشريعات الفـضائية واألطـر الـسياساتية الوطنيـة؛                   

طة متخصصة أخـرى لتعزيـز فهـم قـانون الفـضاء؛      وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وأنش 
وتقدمي دعم مايل وتقـين للبحـوث القانونيـة؛ وإعـداد دراسـات وورقـات ومنـشورات خمصـصة                   

ــانون الفــضاء؛ ودعــم مــسابقات   ــانون الفــضاء يف احملــاكم   لق ــق ق ــى تطبي ــدريب عل ؛ ودعــم  الت
يـة ذات الـصلة بقـانون      مشاركة االختصاصيني الفنيني الشباب يف االجتماعات اإلقليمية والدول       

الفــضاء؛ وتــوفري فــرص تدريبيــة وغــري تدريبيــة لبنــاء اخلــربة؛ ودعــم الكيانــات املكرَّســة إلجــراء  
  .دراسات وحبوث تتعلق بقانون الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطلبـة               -١٠٦
ريب على تطبيق قانون الفـضاء يف احملـاكم، الـيت تـنظَّم             من حضور مسابقة مانفريد الكس للتد     

والحظت اللجنة الفرعية كـذلك أنَّ النـهائيات        . كل سنة أثناء املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية      
   إىل سـبتمرب / أيلـول ٣٠تورنتـو، كنـدا، مـن     سـوف تعقـد يف       ٢٠١٤العاملية هلذه املـسابقة لعـام       

ينظِّمهـا املعهـد     السنوية بشأن قانون الفـضاء الـيت         لتدارس أثناء حلقة ا   ،أكتوبر/ تشرين األول  ٢
  .الدويل لقانون الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح االنتهاء من إعداد املنهاج التعليمـي لقـانون الفـضاء،                -١٠٧
الــذي يــأيت يف وقــت مناســب يف ضــوء مــا تبديــه اجلامعــات واملؤســسات األخــرى مــن اهتمــام  

واسـتنتجت اللجنـة الفرعيـة     . بشأن قـانون الفـضاء يف براجمهـا التعليميـة         بإدراج دورات دراسية    
هـذا املنـهاج ميثـل أداة تعليميـة حيويـة بوسـع املعلمـني مـن خمتلـف اخللفيـات املهنيـة                       أنَّ  كذلك  

  .استخدامها بسهولة



 

24 V.14-02399 

 

A/AC.105/1067    

ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا مبجموعــة مــواد املطالعــة املنــشورة علــى اإلنترنــت الــيت   -١٠٨
لوصول إليها مـن املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي والـيت سـوف جيـري             ميكن ا 

  .حتديثها كلما ظهرت مواد جديدة أو إضافية
وأشارت اللجنة الفرعيـة إىل أنَّ اخلطـوة التاليـة سـتكون التعـاون مـع املراكـز اإلقليميـة                      -١٠٩

أجـل تيـسري إدخـال املنـهاج      لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة مـن              
  .املذكور يف الربامج التعليمية اخلاصة بكل منها

وطلبت اللجنة الفرعية إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي العمل علـى ترمجـة املنـهاج                 -١١٠
إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة من أجل تيسري استخدامه يف املراكـز اإلقليميـة والبلـدان            

  .ناء القدرات يف جمال قانون الفضاءالنامية ولتعزيز ب
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بند جـدول األعمـال املتعلـق باسـتعراض اآلليـات الدوليـة                   -١١١

للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ينطـوي علـى                  
ث إنَّ املناقـــشات إمكانــات عظيمــة لتعزيـــز مــسامهة اللجنـــة الفرعيــة يف بنــاء القـــدرات، حيــ      
  .وعمليات تبادل املعلومات تفيد الدول فائدةً عمليةً يف إعداد أنشطتها الفضائية

ــا الفــضاء       -١١٢ ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة أنَّ املركــز اإلقليمــي لت ــة الفرعي والحظــت اللجن
اجلاري إنشاؤه يف جامعـة يب هـانغ يف بـيجني سـوف يـوفِّر لبلـدان                 واملنتسب إىل األمم املتحدة     

  .احمليط اهلادئ املزيد من الفرص لتدريس قانون الفضاء والتدريب عليهومنطقة آسيا 
أنَّ مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيـا         الفرعية  والحظت اللجنة     -١١٣

، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول  ٥ إىل   ٣الفضاء ألغراض التنمية املـستدامة عقـد يف أكـرا مـن             
ــه قــد خــصص جلــس  ــانون     وأن ــاء القــدرات يف جمــال ق ة بــشأن قــانون الفــضاء ركــزت علــى بن

الفضاء، واجلوانب القانونيـة للحطـام الفـضائي، والتزامـات الـدول مبقتـضى املعاهـدات الدوليـة               
ــضاء اخلــارجي        ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــضاء اخلــارجي، والت ــشأن الف ب

  . قيواستخدامه يف األغراض السلمية من منظور أفري
ونوَّهت اللجنة الفرعية مع التقدير جبوانب الدعم واملسامهة اليت قدَّمها مكتب شـؤون               -١١٤

  .الفضاء اخلارجي إىل مؤمتر القيادات األفريقية املذكور
والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي قــد بــدأ،    -١١٥

فضاء الوطنيـة الـصينية ومنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا          بالتعاون مع احلكومة الصينية وإدارة ال     
واحمليط اهلادئ، أعمال التحضري حللقة عمل األمم املتحدة بـشأن قـانون الفـضاء املقـرر عقـدها                  

  .٢٠١٤نوفمرب /ين تشرين الثا٢١ إىل ١٧يف بيجني من 
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ــا مكتــب شــؤون الفــضا        -١١٦ ــيت ينظِّمه ــة أنَّ حلقــات العمــل ال ــة الفرعي ء والحظــت اللجن
اخلــارجي بالتعــاون مــع البلــدان املــضيفة ُتــسهم إســهاماً قيِّمــاً يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون  

  .الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ــود    -١١٧ ــاده وأَعــرب بعــض الوف ــن رأي مف ــضاء اخلــارجي      ع ــب شــؤون الف ــى مكت أنَّ عل

ل التعاون مع املؤسسات الوطنية واملنظمات األقاليميـة مـن أجـل تعزيـز              مواصلة استكشاف سب  
  .العمل على بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

أنَّ علــى مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أن   عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١١٨
مريكــا يعــزز مــن جهــوده الراميــة إىل دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفــضاء يف منطقــة أ    

  .، وال سيما من خالل تنظيم حلقات دراسية أو حلقات عملالالتينية والكارييب
والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـام بتحـديث                     -١١٩

، مبا يشمل إضـافة  )A/AC.105/C.2/2014/CRP.8(دليل الفرص التعليمية يف جمال قانون الفضاء   
فقت علـى أنـه ينبغـي للمكتـب أن يواصـل             واملنح الدراسية املتاحة، واتَّ    معلومات عن الزماالت  

ويف هذا الصدد، دعت اللجنةُ الفرعيةُ الدولَ األعـضاَء إىل تـشجيع املـسامهات              . حتديث الدليل 
  .على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال

ني الــدائمني لــدى اللجنــة وأوصــت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملــراقب  -١٢٠
بإبالغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني، بـأيِّ إجـراء ُيتَّخـذ أو ُيعَتـزم اتِّخـاذه علـى                

  .الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
    

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

 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة     -١٢١
  اســــتعراض املبــــادئ ذات الـــصلة باســــتخدام مــــصادر القــــدرة النوويــــة  "األعمـــال، املعنــــون  

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ــسيا  مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو  ١٠وتكلَّــم يف إطــار البنــد    -١٢٢ ــنإندوني ــة(زويال  وف -مجهوري

وأدىل ممثل شيلي ببيان نيابـة عـن جمموعـة دول           . كسيك وهولندا والواليات املتحدة   وامل) البوليفارية
  . العام لآلراءوتكلَّم ممثِّلو دول أخرى بشأن هذا البند خالل التبادل . ي أمريكا الالتينية والكاريب

والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة                     -١٢٣
، الذي اعتمدته اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة           )A/AC.105/934(النووية يف الفضاء اخلارجي     
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ة واخلمـسني، عـام   ، وأقرَّته اللجنة أثناء دورهتا الثانيـ    ٢٠٠٩يف دورهتا السادسة واألربعني، عام      
، قد أعطى دفعةً قويةً للتعـاون الـدويل بـضمانِِه أمـانَ اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة                     ٢٠٠٩

  .يف الفضاء اخلارجي، وَسهَّل تطوير قانون الفضاء الدويل
ــد خطــة العمــل املتعــدِّ       -١٢٤ ــاح متدي ــة بارتي ــة القانوني ــة الفرعي ــسنوات والحظــت اللجن دة ال

 ٢٠١٧باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي حـىت عـام                 للفريق العامل املعين    
)A/AC.105/1065 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  

مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،  أنَّ  عــن رأي مفــاده وأَعــرب بعــض الوفــود  -١٢٥
 بصرف النظر عن مستوى تطوُّرها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن تـشارك    
يف األنشطة التنظيمية املرتبطة باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وتطويـع                

ــصلة   ــة ذات ال ــايري الدولي ــة للمع ــشريعات الوطني ــضاً . الت ــود أي  أنَّ احلكومــات ورأت تلــك الوف
تتحمَّل مسؤولية دوليـة عمَّـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة                        

ي على استخدام مصادر قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ تلـك األنـشطة جيـب أن                     تنطو
  .تكون نافعةً للبشرية، ال ضارَّةً هبا

 بعــض الوفــود اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل إجــراء مراجعــة إلطــار األمــان، وإىل  اودعــ  -١٢٦
ارجي ملبـدأي احلفـاظ علـى     الترويج ملعايري ملزمة تكفل خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفـضاء اخلـ            

  .احلياة وصون السالم
 إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للمــسائل أنــه ينبغــي  عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٢٧

القانونية املرتبطة باستخدام املنصَّات الساتلية اجملهَّزة مبصادر قدرة نووية يف املدارات األرضـية،             
 نظراً ملـا يبلَّـغ عنـه مـن أعطـال واصـطدامات تعـرِّض                مبا يف ذلك املدار الثابت بالنسبة لألرض،      

قـة السـتخدام     ضـرورة إجـراء دراسـة متعمِّ       ورأت تلـك الوفـود أيـضاً      . البشرية ملخاطر جـسيمة   
  .هذه املنصات تبدأ بتحليل للممارسات واللوائح القائمة

اعـل  أنَّ هناك حاجة إىل مزيـد مـن التنـسيق والتف            عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -١٢٨
بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل التـرويج لوضـع معـايري              

  . الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي قانونياًدولية ُملزِمة توفِّر إطاراً
اء  اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـض     أنَّ  عن رأي مفـاده وأَعرب بعض الوفود   -١٢٩

 بقــدر املــستطاع وأن يلتــزم بــالقوانني واللــوائح الدوليــة، وال اخلــارجي جيــب أن يكــون حمــدوداً
ســيما معاهــدة الفــضاء اخلــارجي ومعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة واتفاقــات الوكالــة    



 

V.14-02399 27 
 

  A/AC.105/1067

الدولية للطاقة الذرية واتفاقياهتا وبروتوكوالهتا ومعايريها املتعلقة بالضمانات، من أجل ضـمان            
  .سالمة البيئات الفضائية وأمنها واستدامتها

 املبــادئ املتــصلة باســتخدام أنــه ينبغــي تعــديل  عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٣٠
، بـأن ُتحـذَف مـن       )٤٧/٦٨قـرار اجلمعيـة العامـة       (مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي        

‘ ٣‘) أ (٢، الفقرتـان الفرعيتـان      )سـتخدام املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بأمان اال      (٣املبدأ  
، اللتان تـشريان إىل اسـتخدام املفـاعالت النوويـة واملولِّـدات العاملـة بالنظـائر املـشعَّة يف          )أ (٣و

  .املدارات األرضية
الضرورة ال تقتـضي تـدوين القـانون الـدويل فحـسب، بـل              أنَّ  وأُعرب عن رأي مفاده       -١٣١

وك دولية، مثـل املبـادئ املتـصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة              تقتضي أيضاً تدعيمه ومراجعة صك    
  .النووية يف الفضاء اخلارجي، هبدف اعتماد صك ملزم

 اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ال                رأي مفـاده أنَّ    وأُعرب عن   -١٣٢
دام مـصادر  بعد النظر يف اسـتخ و يف حال إرسال بعثات إىل أغوار الفضاء ينبغي السماح به إالَّ  

  .القدرة األخرى ورفضها
    
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري   -تاسعاً  

ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
    يف احلسبان

 مـن جـدول   ١١د ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـ    ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة     -١٣٣
ــون   ــدابري      "األعمــال، املعن ــصلة بت ــة املتَّ ــات القانوني ــشأن اآللي ــام للمعلومــات واآلراء ب ــاُدل ع تب

، "ختفيــف احلطــام الفــضائي، مــع أخــذ عمـــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلـــسبان         
  .بند منفرد للمناقشة/كموضوع

ــد    -١٣٤ ــة    ١١وتكلَّــم يف إطــار البن ــا والربازيــل واجلمهوري ــو أملاني  مــن جــدول األعمــال ممثِّل
ــن  ــشيكية وشــيلي وف ــة(زويال  الت ــة-مجهوري ــات   ) البوليفاري ــدا والوالي ــدا واملكــسيك وهولن وكن

. ي وأدىل ممثل شـيلي ببيـان نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب             . املتحدة واليابان 
كمـا أدىل املراقـب عـن       . م ممثِّلو دول أخرى بشأن هذا البنـد خـالل التبـادل العـام لـآلراء               وتكلَّ

  .وكالة الفضاء األوروبية ببيان يف إطار هذا البند
 غرفــة اجتماعــات تتــضمَّن خالصــة وافيــة  علــى اللجنــة الفرعيــة ورقــةُوكــان معروضــاً  -١٣٥

الدول واملنظمات الدوليـة مقدَّمـة مـن أملانيـا          ملعايري التخفيف من احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا        
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ومسامهة مـن الواليـات املتحـدة       ) A/AC.105/C.2/2014/CRP.15(واجلمهورية التشيكية وكندا    
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.15/Add.1(يف تلك اخلالصة 

 ،٦٢/٢١٧وأشارت اللجنة الفرعية بارتيـاح إىل أنَّ إقـرار اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا                   -١٣٦
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                
األغراض السلمية هو خطوة مهمَّة يف سبيل تزويد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات        

  .حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي
ــاح     -١٣٧ ــة بارتي ــة الفرعي ــدول ت أنَّ والحظــت اللجن ــف احلطــام   بعــض ال ــدابري لتخفي ــذ ت نفِّ

أو /الفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و   
املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت           

ــة باحلطــام الفــضائي   ــادك(واملعني عــايري لتخفيــف احلطــام  ، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت م )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
ــار     ــة لقواعــد الــسلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام الفــضائي، واملعي ــة األوروبي : ٢٤١١٣ واملدون

، الــصادر عــن املنظمــة الدوليــة )متطلبــات ختفيــف احلطــام الفــضائي: الــنظم الفــضائية (٢٠١١
  .، كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية)اإليزو(للتوحيد القياسي 

والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول اختــذت تــدابري لتجــسيد املبــادئ     -١٣٨
ــة واملعــ  ــصلة يف       التوجيهي ــضائي يف األحكــام ذات ال ــام الف ــشأن احلط ــاً ب ــا دولي ــرف هب ايري املعت
  .تشريعاهتا الوطنية

ختفيـف  تـنظم  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية الـيت               -١٣٩
ــة        ــسات األكادمييـ ــراك املؤسـ ــة، وبإشـ ــراف حكوميـ ــلطات إشـ ــيني سـ ــضائي، بتعـ ــام الفـ احلطـ

  .ضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأنوالصناعية، وبو
 بتحليــل  أن تــضطلعللجنــة الفرعيــةأنــه ينبغــي   عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٤٠

  .قانوين يتناول املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة
لجنــة الفرعيــة أن تــستهدف وضــع  أنَّ علــى ال  عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٤١

قواعد ملزمة قانونـاً بـشأن احلطـام الفـضائي، مبـا يـشمل احلطـام النـاتج عـن املنـصات الفـضائية                      
ــصادم هــذه األجــسام مــع احلطــام الفــضائي،         ــها وت ــى متن ــة عل ــدرة النووي ــزودة مبــصادر للق امل

  .والتكنولوجيا الالزمة لرصد احلطام الفضائي
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أنَّ القواعــد امللزمــة قانونــاً ينبغــي أن تأخــذ يف   رأي مفــاده عــنوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٤٢
 مـن إمكانيـة      حتـدَّ  احلسبان املسؤولية التارخييـة للـدول املرتـادة للفـضاء عـن هـذه املـشكلة، وأالَّ                

الوصول إىل الفضاء اخلارجي أمام البلـدان الناميـة ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة وال تفـرض                 
  .امج الفضائية لدى تلك البلدانتكاليف غري مربرة على الرب

تحويل املبادئ التوجيهية التقنية للتخفيـف مـن        لضرورة  أنه ال    وأُعرب عن رأي مفاده     -١٤٣
احلطام إىل صك ملزم قانوناً حيث إنَّ الدول املرتادة للفـضاء تـسعى إىل التخفيـف مـن احلطـام                    

  .دامة األنشطة الفضائيةالفضائي بدافع من مصلحتها الذاتية يف احملافظة على أمان واست
اللجنــة الفرعيــة مــن الــضروري أن تتعــاون أنَّ   عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود  -١٤٤

ــة  ــة علــى وضــع قواعــد مُ   والقانوني ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي لزمــة بــشأن ختفيــف احلطــام  اللجن
  .الفضائي
حلطـام ضـرورية ملنـع      أنَّ إزالة القطع الكبرية من ا       عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -١٤٥

انتشار احلطام الفضائي وأنَّ املسائل القانونيـة املتـصلة باإلزالـة الفعليـة للحطـام الفـضائي ينبغـي                   
  .معاجلتها
أنَّه ينبغي أن تتاح للجنة الفرعيـة، خـصوصاً مـن             عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -١٤٦

لفـضائي والـدول الـيت لـديها     جانب الدول اليت هي مسؤولة إىل حد بعيد عـن تكـوين احلطـام ا          
لتخفيف منه، معلومات عـن التـدابري املتخـذة للحـدِّ مـن تكـوُّن ذلـك                 لالقدرة على اختاذ تدابري     

  . احلطام
أنَّ اإلبـالغ عـن حالـة تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن                  عرب عن رأي مفـاده    وأُ  -١٤٧

سني الـشفافية وتعزيـز تـدابري بنـاء         احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة من شأنه أن يساهم يف حتـ           
  .الثقة بني الدول

 االهتمــام مبــشكلة احلطــام الفــضائي، علــى أالَّ  املهــمأنَّ مــن  وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -١٤٨
يقتصر ذلك على احلطام املوجود يف الفضاء اخلارجي بل يشمل حـاالت عودتـه غـري احملكومـة                  

ملعايري الدولية املعمول هبا يف هذا الشأن مـن         إىل سطح األرض أيضاً، وبالتايل تعميق القواعد وا       
  .أجل تعزيز األمان بالنسبة لإلنسان والبيئة على السواء

 تعزيــز التنميــة املــستدامة لألمــم وتــشجيعها يقتــضيان مــن  نَّ أوأُعــرب عــن رأي مفــاده  -١٤٩
 اللجنـة   الـيت وضـعتها   بـادئ التوجيهيـة     املالصكوك التنظيمية يف جمال احلطام الفـضائي، مبـا فيهـا            

د الــسياسات البيئيــة الــيت تــنص عليهــا املعاهــدات الدوليــة  لتخفيــف احلطــام الفــضائي، أن جتــسِّ
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وضـمان حتقيـق تنميـة اجتماعيـة وثقافيـة واقتـصادية            هبدف محاية بيئة األرض وحميطهـا احليـوي         
  . مع البيئةمنسجمة
عـــودة احلطـــام  أنَّ مجيـــع املعلومـــات ذات الـــصلة املتعلقـــة بوأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده  -١٥٠

الفــضائي إىل الغــالف اجلــوي لــألرض ينبغــي أن تبلَّــغ بعنايــة وبــسرعة للبلــدان الــيت قــد تتــضرر 
  .منها
أنَّ إبــرام اتفــاق مــع الواليــات املتحــدة لتبــادل املعلومـــات        وأُعــرب عــن رأي مفــاده     -١٥١

ات واخلـدمات   ر تـوفري هـذه املعلومـ      سِّواخلدمات املتعلقة بالتوعية بأحوال الفضاء من شأنه أن ييـ         
إىل الكيانات احلكومية واحلكومية الدولية والتجارية بغية حتـسني مـستوى األمـان واالسـتدامة يف      

  .الرحالت الفضائية
لة عمـل الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة      أنَّ حمـصَّ    عـن رأي مفـاده     وأَعرب بعض الوفـود     -١٥٢

ية العلمية والتقنية وأفرقة اخلرباء التابعة      أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرع        
له، اهلادفة إىل صوغ جمموعة مبادئ توجيهية تقنية، ميكن دجمها يف األعمال املقبلة للجنة الفرعية               

  .القانونية
ــة بــشأن التعامــل مــع     وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٥٣ ــة الطوعي ــادئ التوجيهي أنَّ مــشروع املب

ة وأدوات دعـم التعــاون يف جمـال التوعيــة بـأحوال الفــضاء،    احلطـام الفــضائي والعمليـات الفــضائي  
ــابع     ــاء الت ــقالــذي ســوف يدرجــه فريــق اخلــرباء ب  العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء   للفري

الذي سيقدِّمه إىل ذلـك الفريـق العامـل مـن أجـل النظـر فيـه،                 يف تقريره   اخلارجي يف األمد البعيد     
سية للحدِّ من املخاطر الـيت يـشكلها احلطـام الفـضائي علـى              ميكن أن ميثل أساسا لوضع معايري قيا      

  .العمليات الفضائية
ونوَّهت اللجنة الفرعية مـع التقـدير بقيـام أملانيـا واجلمهوريـة التـشيكية وكنـدا بإعـداد                     -١٥٤

خالصة وافية ملعايري ختفيف احلطام الفضائي اعتمدهتا الـدول واملنظمـات الدوليـة، وطلبـت إىل                
اصـلة عملـها بـشأن تلـك اخلالصـة الوافيـة بغيـة زيـادة عـدد الـدول واملنظمـات              تلك الوفـود مو   

د وطلبت اللجنة الفرعية تقدمي تلك اخلالصة الوافية إىل األمانـة قبـل انعقـا             . الدولية املشمولة هبا  
، حـىت ميكـن عرضـها علـى اللجنـة      ٢٠١٤يونيـه  /، يف حزيـران  الدورة السابعة واخلمسني للجنة   

  .يف تلك الدورة
وطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن حتـتفظ باخلالصـة بعـد ذلـك يف صـفحة خمصَّـصة                 -١٥٥

  .لذلك الغرض على موقعها الشبكي
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واتفقت اللجنة الفرعيـة علـى دعـوة الـدول األعـضاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة                     -١٥٦
تـشريعات أو  يِّ أالدولية اليت تتمتع بصفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقـدمي معلومـات بـشأن               

معايري تعتمد بشأن ختفيف احلطام الفضائي أو حتـديث املعلومـات القائمـة هبـذا الـشأن، وذلـك                  
واتفقـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً علـى دعـوة مجيـع              . باستخدام النموذج املخصَّص لذلك الغرض    

ها لـوائح   الدول األعضاء األخرى إىل املسامهة يف تلك اخلالصة الوافية وتشجيع الدول اليت لدي            
وينبغي عرض اخلالصة الوافيـة يف صـيغتها        . أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها        

  .٢٠١٥احملدَّثة على اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عام 
    

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانونا   -عاشراً  
    خلارجياملعنية بالفضاء ا

تبـــادل عـــام " مـــن جـــدول األعمـــال، املعنـــون ١٢نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة يف البنـــد   -١٥٧
" للمعلومـــات بـــشأن صـــكوك األمـــم املتحـــدة غـــري امللزمـــة قانونـــا املعنيـــة بالفـــضاء اخلـــارجي 

  .٦٨/٧٥ار اجلمعية العامة بند منفرد للمناقشة، وذلك عمال بقر/كموضوع
لــو االحتــاد الروســي وأملانيــا  ممثِّ مــن جــدول األعمــال١٢ إطــار البنــد  يفوألقــى كلمــةً  -١٥٨

ــا  ــن    وإيطالي ــا والــصني وفرنــسا وف ــا وجنــوب أفريقي ــة كوري زويال  والربازيــل والربتغــال ومجهوري
وأثنـاء  . وكوبا واملكسيك ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة واليابان      ) البوليفارية-مجهورية(

  .شأن هذا البند أيضاً ممثِّلو دول أعضاء أخرىالتبادل العام لآلراء، أدىل بكلمات ب
، حـسبما وردا يف الوثيقـة       اهلدفني املنشودين يف هـذا البنـد      إىل   اللجنة الفرعية    وأشارت  -١٥٩

A/AC.105/L.288.  
 غرفــة اجتماعــات أعــدهتا اليابــان وعنواهنــا  اللجنــة الفرعيــة ورقـةُ علــى اًوكـان معروضــ   -١٦٠

ــشأن صــكوك   " ــات ب ــام للمعلوم ــادل ع ــضاء      تب ــة بالف ــاً املعني ــة قانون ــم املتحــدة غــري امللزِم  األم
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.29" (اخلارجي
املـسامهة اليابانيـة يف التبـادل العـام       "عنوانـه   عـرض إيـضاحي     إىل  واستمعت اللجنـةُ الفرعيـة        -١٦١

  .مه ممثل اليابان، قدَّ"لآلراء بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانونا املعنية بالفضاء اخلارجي
والحظت اللجنةُ الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول قد اختذت تدابري لتنفيذ اإلرشـادات               -١٦٢

التوجيهية واملبادئ واملعايري املعترف هبا دولياً وذلك من خالل تـضمينها يف أحكـام ذات صـلة                 
مـة قـد أصـبحت ملزِمـةً يف         يف تشريعاهتا الوطنية، ومـن مثَّ فـإنَّ بعـض القواعـد الدوليـة غـري امللزِ                

  .بعض األحكام املعنية من التشريعات الوطنية
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ــا احلاليــة ذات       -١٦٣ وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانون
الصلة باألنشطة الفضائية قد أدَّت دوراً هاما يف تكملة ودعـم معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن                   

ال تؤدي دورا بالغ الداللة باعتبارهـا وسـيلة فعالـة يف معاجلـة املـسائل                الفضاء اخلارجي، وال تز   
  .املستجدة، ووفَّرت أساسا لضمان استخدام الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ تبادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                       -١٦٤
 وأن يلقي الضوء على استخدام صكوك األمم املتحـدة          من شأنه أن يساعد الدول يف مداوالهتا      

  .ح ذلك االستخدام بشأن الفضاء اخلارجي وأن يوضِّغري امللزِمة قانوناً
يف إطــار هــذا البنــد مــن   عــن رأي مفــاده أنَّ تبــادل املعلومــات  وأَعــرب بعــض الوفــود  -١٦٥

دى قبوهلـا وإمكانيـة   جدول األعمال من شأنه أن يوضح غايات الصكوك غري امللزمة قانوناً وم      
  .تطبيقها ومدى فعاليتها

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ الفرصة املتاحة لتبادل املعلومات يف إطار هذا البند جـديرة                 -١٦٦
بالترحــاب هبــا بــصفة خاصــة بــالنظر إىل التوصــية املقدَّمــة مــن فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين    

اء اخلــارجي إىل الــدول األعــضاء باختــاذ التــدابري  بتــدابري الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــض 
الالزمة لكي تنفّذ، على أوسع مدى ممكن عمليا، القواعد واملبادئ التوجيهية اليت أُقـرَّت علـى                
أساس توافـق اآلراء يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واجلمعيـة                      

 ).A/68/189 من الوثيقة ٧٣انظر الفقرة (العامة 

ــاده     -١٦٧ ــسري     أنَّ وأُعــرِب عــن رأي مف ــدوليني يف تي ــن ضــمن أهــم األدوار للمحــامني ال م
نـة مبــا يف ذلــك  حالــة معيَّأيِّ التعـاون الــدويل النـاجح إمنــا هــو اسـتبانة آليــات التعـاون املثلــى يف     

عـاون علـى   عندما حيتمل أن تيسِّر فعالً آليةٌ غري ملزِمـة قانونـا حتقيـَق األهـداف املنـشودة مـن الت            
  .حنو أفضل مما تيسِّره معاهدة

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إبرام صكوك غري ملزِمة قانونا بـشأن الفـضاء اخلـارجي يف                   -١٦٨
إطار األمم املتحدة من شأنه أن يكمِّل على حنـو مفيـد النظـام القـانوين احلـايل لقـانون الفـضاء،           

م الرقـايب ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي ويف تعزيـز            فيما ميثِّل جهدا يبذلـه اجملتمـع الـدويل يف التنظـي           
تشريع قوانني الفضاء، ومن شـأنه مـن مثَّ أن يفـضي إىل تطـوير أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى                       

  .حنو متناسق وشامل للجميع ومستدام يف األمد البعيد وفقا للقانون
 امللزِمـة قانونـا     وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّه بالنظر إىل طبيعة صكوك األمم املتحـدة غـري               -١٦٩

بشأن الفضاء اخلارجي، اليت تتكـون يف جوهرهـا مـن بيانـات وتوصـيات وإرشـادات توجيهيـة                   
ومبادئ، وهتدف إىل تعزيز أمناط السلوك غري القائمة على قواعد ملزِمة على حنو صـارم، فإهنـا                 
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ــشطة الفــضاء اخلــارجي     ــاالً يف ضــمان االســتدامة يف أن ــؤدي دوراً فعَّ  هــذا ويف. ال ميكــن أن ت
الصدد، ذكر الوفد الذي أعرب عن هذا الـرأي رأيـاً آخـر أيـضاً بأنَّـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن                     

  .متحِّص تلك القواعد بغية مواصلة وضع قواعد ومعايري ملزِمة يف قانون الفضاء
عـن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي أن تركِّـز املناقـشة يف إطـار هـذا البنـد            الوفـود وأَعرب أحد   -١٧٠

ــشأن وضــع قواعــد    علــى تبــ  ــدول املعلومــات واخلــربات ب ــصلِّبة "ادل ال ــة غــري مت ــشأن " قانوني ب
قانونيـة  "الفضاء، وينبغي اجتناب إحداث تأثري سليب على إرادة البلدان يف وضع وتنفيذ قواعد              

صـكوك غـري ملزِمـة قانونـا        صـوغ   أيـضا بـأنَّ      ذلـك الوفـد      رأىويف هذا الصدد،    ". غري متصلِّبة 
معاهـدات األمـم املتحـدة    اسـتناداً إىل  ينبغـي االضـطالع هبمـا      وتنفيـذها   رجي  بشأن الفضاء اخلا  

ومبادئهـــا وإعالناهتـــا احلاليـــة بـــشأن الفـــضاء اخلـــارجي، وينبغـــي أن يـــضعا يف احلـــسبان كليـــا 
احتياجات ومصاحل البلدان النامية، وينبغي أالَّ يتجاوزا القدرة احلالية لدى البلدان علـى تطـوير             

ينطويـا علـى سـعي       ية أو مـستواها يف إدارة األنـشطة الفـضائية، وينبغـي أالَّ            تكنولوجيات فـضائ  
ك الوفد كـذلك عـن رأي        وأعرب ذل  .إىل استحداث معايري أو متطلبات يكون تنفيذها عسرياً       

 هذا البند من جدول األعمـال يكـرر بعـض البنـود األخـرى مـن جـدول أعمـال                     نَّآخر مفاده أ  
 ينبغي إجراء النقاشات يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال        وأنه اللجنة وجلنتيها الفرعيتني  

  .استناداً إىل توافق اآلراء القائم
 عن رأي مفاده أنَّه بغية ضـمان االضـطالع بأنـشطة فـضائية آمنـة                 الوفود وأَعرب أحد   -١٧١

ومستدامة ومأمونة يف املدى البعيد، من الـضروري القيـام بـسدِّ فجـوة قانونيـة أخـرى يف نظـام           
نون الفضاء الـدويل بتوجيـه االنتبـاه علـى حنـو خمـصوص يف اللجنـة واللجنـة الفرعيـة إىل منـع                         قا

 كتـدبري هـام للحفـاظ علـى     أنـواع مـن األسـلحة يف الفـضاء اخلـارجي          أيِّ  سباق التسلُّح ونـشر     
سياسية الـ عالنـات    اإل الوفـد أيـضاً أنَّ    ذلـك   وذكر  . الطابع السلمي الستخدام الفضاء اخلارجي    

  .قانوناًآلية فعالة غري ملزمة ات الصلة اليت تصدر عن الدول ميكن أن تشكل ذطوعية ال
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة الفرعيـة ميكـن أن تتبـيَّن أنَّ مـن اجملـدي أن تنظـر يف                        -١٧٢

إطار هـذا البنـد يف التطـورات ذات الـصلة بوضـع صـكوك حتقِّـق أفـضل املمارسـات خبـصوص                       
ا مثالً مدونة قواعـد الـسلوك الدوليـة ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي، الـيت                 األنشطة الفضائية، ومنه  

بادر إىل وضعها االحتاد األورويب، وتقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الـشفافية              
األعمـال والتوصـيات اجلـاري إعـدادها        ، و )A/68/189(وبناء الثقة يف أنشطة الفـضاء اخلـارجي         

ملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنـة الفرعيـة          يف الفريق العامل ا   
  .العلمية والتقنية
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املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة اللـتني        أنَّ جممـوعيت     عـن رأي مفـاده       وأَعرب بعض الوفود    -١٧٣
غـراض  اعتمدهتما األمم املتحدة ليستا أقـلّ أمهيـة بالنـسبة إىل اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األ                  

السلمية من املعاهدات ومن االتفاقيات الدولية، وأنه ينبغي للجنة الفرعيـة أن جتـري استعراضـاً                
  .منتظماً ملدى قبوهلا وتنفيذها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية

 عند نظرها يف هذا البنـد مـن جـدول    ،أنه ينبغي للجنة الفرعية   وأُعرب عن رأي مفاده     -١٧٤
ن تويل اهتمامـاً أكـرب لتبـادل اآلراء والتحليـل القـانوين للـصكوك غـري امللزمـة قانونـاً                أ ،األعمال

  . بغية تعزيز إعداد قانون الفضاء على حنو تدرجيي
    
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي  -حادي عشر

    واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول   ١٣، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد      ٦٨/٧٥ العامة   عمالً بقرار اجلمعية    -١٧٥

استعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي            "األعمال، املعنون   
ــسلمية  ــها اخلمــسية    "واســتخدامه يف األغــراض ال ــد منــدرج ضــمن إطــار خطــة عمل   انظــر (، كبن

 خلطة العمل تلـك، واصـلت اللجنـة الفرعيـة           ووفقاً). A/AC.105/1003 من الوثيقة    ١٧٩الفقرة  
   إجـــراء تبـــادل للمعلومـــات عـــن جمموعـــة آليـــات التعـــاون الـــدويل القائمـــة    ٢٠١٤ يف عـــام

 .يف جمال الفضاء

 إيطاليــا وأملانيــا و مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو إســبانيا ١٣ يف إطــار البنــد وألقــى كلمــةً  -١٧٦
وأدىل بكلمـات بـشأن     . اليابان و ات املتحدة الوالي و النمسا و املكسيك و كندا و فرنسا و الصنيو

  .هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرى
مـارس، الفريـَق العامـل    / آذار٢٤ املعقودة يف ٨٧٨وأنشأت اللجنة الفرعية، يف جلستها    -١٧٧

رجي واسـتخدامه يف    املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـا              
واعتمـــدت اللجنـــة الفرعيـــة يف    ). اليابـــان (األغـــراض الـــسلمية، برئاســـة سيتـــسوكو أوكـــي      

تقرير رئيس الفريق العامل، الـوارد يف املرفـق   ، ٢٠١٤أبريل / نيسان٣املعقودة يف   ٨٩٥ جلستها
  .الثالث من هذا التقرير

  : على اللجنة الفرعية معروضةً الوثائُق التاليةوكانت  -١٧٨
ــال         )أ(   ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ ــذكِّرة مـ مـ

استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّن معلومـات واردة مـن          
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ــا  ــروأملانيـ ــا  اجلزائـ ــتني )A/AC.105/C.2/105(وكينيـ ، )A/AC.105/C.2/105/Add.1(، واألرجنـ
  ؛)A/AC.105/C.2/105/Add.2(ورابطة القانون الدويل 

ــشأن      )ب(   ــات ب ــة اجتماع ــة غرف ــاون  ورق ــات التع ــاد  يف جمــال آلي ــضاء يف االحت الف
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.23(االحتاد الروسي ، تتضمَّن معلومات واردة من الروسي
ورقــة غرفــة اجتماعــات بــشأن اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال      )ج(  

اسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّن معلومـات واردة مـن       استكشاف الفضاء اخلارجي و   
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.24(اليابان 

ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمن ملخــصاً عــن اآلليــات التعاونيــة الدوليــة الــيت    )د(  
ــسلمية       ــدا يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ــستخدمها كن ت

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.25(؛  
ورقة غرفة اجتماعات عن مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة                 )ه(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 
وكالـة الفـضاء    "ورقة غرفة اجتماعات قدمتها وكالة الفـضاء األوروبيـة عنواهنـا              )و(  

  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.28" (األوروبية بوصفها آلية وجهة فاعلة يف جمال التعاون الدويل
آليــة دوليــة للتعــاون يف جمــال "عــرض إيــضاحي عنوانــه إىل واســتمعت اللجنــة الفرعيــة   -١٧٩

استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية يف حالــة الوكالــة اليابانيــة        
   .مه ممثل اليابان، قدَّ")جاكسا(الفضاء اجلوي الستكشاف 

ع يف اآلليـات الـيت ُتـستخدم للتعـاون يف جمـال             لجنـة الفرعيـة باالتـساع والتنـوُّ       ونوَّهت ال   -١٨٠
ــادئ          ــات ومب ــاً؛ وترتيب ــة قانون ــراف ملزم ــدِّدة األط ــة ومتع ــات ثنائي ــشمل اتفاق ــيت ت ــضاء، وال الف
وإرشادات تقنية غري ملزمة قانونـاً؛ وآليـات تنـسيق متعـدِّدة األطـراف يـستخدمها مـشغِّلو الـنظم                    

ق تطوير تطبيقات تلك الـنظم مبـا يعـود بـالنفع علـى البيئـة والتنميـة وأمـن البـشرية            الفضائية لتنسي 
ورفاهها؛ وطائفة من املنتديات الدولية واإلقليمية، منها مـؤمتر القيـادات األفريقيـة بـشأن تـسخري                 
علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، وامللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا       

ووكالــة الفــضاء األوروبيــة، احملــيط اهلــادئ، ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، و
  . ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

اللجنة الفرعية أنَّ تبـادل املعلومـات عـن اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون                 وذكرت    -١٨١
 اجلوانب القانونية هلذه اآلليات فحـسب بـل أن          يف جمال األنشطة الفضائية ينبغي أالَّ ُيركِّز على       
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 األسـباب الـيت دعـت إىل اسـتحداث تلـك اآلليـات       ومنها مـثالً  ُيركِّز أيضاً على مسائل عملية،      
  .عود به على الدول اليت تنضمُّ إليها من منافعتوما 
ة األنـشطة الفـضائي   يف  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ من شأن استعراض آليـات التعـاون              -١٨٢

 على فهم خمتلف هنوج التعاون يف األنـشطة الفـضائية، وأن            الدولَعلى حنو متواصل    أن يساعد   
يسهم يف مواصلة تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                   

، وهـي آخـر سـنة    ٢٠١٧والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الـصدد أنَّ سـنة       . األغراض السلمية 
ا يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وفقــاً خلطــة العمــل املتعلقــة بــه، ستــصادف    ُينظــر أثناءهــ

  .الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي
 عــن رأي مفــاده أنَّ التعــاون الــدويل يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي وأَعــرب بعــض الوفــود  -١٨٣

شطة الفــضاء بالفائــدة علــى ينبغــي أن يــستند إىل مفهــوم التنميــة الــشاملة للجميــع، لكــي تعــود أنــ
ــصادية، وذلــك وفقــاً لإلعــالن اخلــاص        ــها االقت ــدان بــصرف النظــر عــن مــستوى تنميت مجيــع البل
ــدول      ــع الـ ــدة مجيـ ــتخدامه لفائـ ــارجي واسـ ــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـ ــدويل يف جمـ ــاون الـ بالتعـ

لعامـة يف   اجلمعيـة ا  ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية، الـذي اعتمدتـه             
  .٥١/١٢٢قرارها 
ه ينبغي توسيع نطاق آليات التعـاون الـدويل لـدى األوسـاط             وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ      -١٨٤

ــة،        ــة يف تقــدمي املــساعدة اإلمنائي ــات العامل ــشمل شــراكات مــع الكيان ــة بالفــضاء حبيــث ت   املعني
ة املــستدامة وجــدول ممــا يعــزِّز مــسامهة تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا يف حتقيــق أهــداف التنميــ

  .٢٠١٥عمال اإلمنائي ملا بعد عام األ
 يف تــشجيع ة الفرعيــة أن تــؤدي دوراً إجيابيــاه ينبغــي للجنــعــن رأي مفــاده أنَّــوأُعــرِب   -١٨٥

التعاون الدويل وذلك من أجـل تعزيـز تـصميم نظـام التعـاون الـدويل واسـتحداث آليـة تعاونيـة                      
  .وسيادة القانون يف الفضاء اخلارجيالة وعملية لغرض صون السلم واألمن فعَّ

ــرِ  -١٨٦ ــن رأي وأُع ــاده ب ع ــب معيَّ    مف ــشأن جوان ــاون ب ــة للتع ــادرات الدولي ــن  أنَّ املب ــة م ن
اة استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ومنها مثالً رصـد األرض واملالحـة العامليـة، متوخَّـ              

روابــط التــآزر إىل أقــصى لغــرض التوحيــد بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف الفــضاء بغيــة زيــادة 
ــحــدٍّ ــشارُ ا يــشجِّ؛ ممَّ ز االســتفادة مــن التطبيقــات واخلــدمات   ك يف املعلومــات ويعــزِّ ع علــى الت

  .الفضائية يف البلدان النامية أيضاً
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  من شأنه أن يظلَّ أساسـاً ضـروريا      أنَّ التعاون الدويل  مفاده   عن رأي    وأَعرب بعض الوفود    -١٨٧
ديدة، ومنها مثالً ضمان االستدامة يف األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد      يات اجل للتعامل مع التحدِّ  

  .ن من حتقيق التنمية املستدامة لدى مجيع البلدانا ميكِّوكذلك تعزيز السلم واألمن ممَّ
    

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   -ثاين عشر
  ر فيها اللجنة الفرعية القانونية السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظ

    يف دورهتا الرابعة واخلمسني
 مـن جـدول   ١٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة     -١٨٨

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية              "األعمال، املعنون   
 ،"اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسنيبــشأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا 

 املـسائل   ويف إطار هـذا البنـد، نظـرت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً يف              . كبند منتظم يف جدول أعماهلا    
  .ااملتعلقة بتنظيم أعماهل

 من جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا                ١٤وتكلَّم يف إطار البند       -١٨٩
يل والربتغال وبلجيكا واجلزائر واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجنـوب أفريقيـا            والرباز

وكنـدا وكوبـا وكولومبيـا      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    لصني وفرنسا وفـن   وسويسرا وشيلي وا  
. وكينيــا وماليزيــا ومــصر واملكــسيك والنمــسا ونيجرييــا وهولنــدا والواليــات املتحــدة واليابــان 

  .  ممثِّلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند خالل التبادل العام لآلراءوتكلَّم أيضا
  : ما يلي الفرعية على اللجنةوكان معروضاً  -١٩٠

اقتـراح بـشأن جتديـد هيكـل جـدول أعمـال            "ورقة عمل مقدَّمة مـن أملانيـا بعنـوان            )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1 وA/AC.105/C.2/L.293" (اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها

  ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات مقدَّمـــة مـــن أملانيـــا تتـــضمَّن صـــيغة منقَّحـــة مـــن    )ب(  
ــوارد يف الوثيقــة   ، مبــا يــشمل معلومــات تفــسريية   A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1اقتراحهــا ال

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.30(؛  
رييا والواليـات   ُمقترح مقدَّم من اليابان بتأييد من فرنسا وكندا والنمسا ونيج           )ج(  

صـكوك   بند جديـد يف جـدول األعمـال بـشأن التبـادل العـام للمعلومـات عـن                 "املتحدة بعنوان   
  ).A/AC.105/L.288" (اخلارجي األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء
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اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   - ألف  
  جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا بشأن بنود 

    الرابعة واخلمسني
فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى االحتفــاظ يف جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة واخلمــسني   اتَّ  -١٩١

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

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

تبـاُدل   "ونظرت اللجنة الفرعية يف مسألة اإلبقاء يف جدول األعمال على البند املعنـون              -١٩٢
". عـام للمعلومـات بـشأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بالفـضاء اخلــارجي           

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠خة  املؤرA/AC.105/L.288َّوُعرضت عليها يف هذا الشأن الوثيقة 
 أنَّ اإلبقاء على هـذا البنـد يف جـدول األعمـال              عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    - ١٩٣
بنــد للمناقــشة مــن شــأنه أن يزيــد املعرفــة بكيفيــة تطبيــق الــدول لــصكوك األمــم  /ضــوعكمو

 نَّ وأ،املتحدة غري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف إطـار املمارسـة العمليـة                
تبادل املعلومات يف هذا الشأن سـوف ميثِّـل أداةً مفيـدةً للـدول عنـد وضـع أطرهـا التنظيميـة                      

  .شطة الفضاء اخلارجيالوطنية ألن
 مـن   بدايـةً زيـادة بلـورة وتوضـيح عـدد          أنَّه ينبغي     عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    - ١٩٤

املسائل املتعلقة باألهداف املرجـوة مـن العمـل يف إطـار هـذا البنـد ومبنهجيـة هـذا العمـل ونطاقـه                        
  .وحمصلته
ند من جـدول األعمـال      أنَّ توسيع نطاق هذا الب      عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -١٩٥
لطائفـة أوسـع    سـيتيح إجـراء حتليـل أمشـل          جاوز صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونـاً       يتفيما  

يات املعاصــرة يف جمــال استكــشاف   الــيت تعــاجل التحــدِّ مــن الــصكوك غــري امللزمــة قانونــاً نطاقــاً 
  .واستخدامه يف األغراض السلميةاخلارجي الفضاء 
لفرعيـة علـى االحتفـاظ يف جـدول أعمـال دورهتـا الرابعـة واخلمـسني                 فقت اللجنـة ا   واتَّ  -١٩٦

تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري   "بند منفرد للمناقشة، عنوانه    /مبوضوع
  .A/AC.105/L.288على أساس الوثيقة " امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي
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 إطـار ذلـك البنـد مـن         يف،  نَّ بوسع الدول األعضاء    على أ  فقت اللجنة الفرعية أيضاً   واتَّ  -١٩٧
 متعلقـة بالفـضاء      غري ملزمـة قانونـاً     اً أخرى صكوك،  عند االقتضاء أن تناقش،   جدول األعمال،   

  . والصكوك غري امللزمة قانوناًالعالقة بني الصكوك امللزمة قانوناًأن تناقش أيضاً اخلارجي و
ح علــى اللجنــة إدراج البنــود التاليــة يف جــدول فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن تقتــرواتَّ  -١٩٨

  :خلمسنيأعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة وا
  

  البنود املنتظمة  
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .كلمة الرئيس  -٢  
  .تبادل عام لآلراء  -٣  

معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٤   
  .انون الفضاءفيما يتعلق بق

  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٥  
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    

  طبيعــة املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض واســتخدامه، مبــا يف ذلــك النظــر   )ب(     
ق االستخدام الرشيد والعادل للمدار يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقي

  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
  التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه     -٧   

  .يف األغراض السلمية
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٨  

  
  ةالبنود املنفردة للمناقش/املواضيع  

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -٩   
  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف                -١٠   
  .احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
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باُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة            ت  -١١   
  .بالفضاء اخلارجي

  
  البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط العمل  

ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       -١٢    ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي
  .واستخدامه يف األغراض السلمية

 حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل املتعدِّدة الـسنوات،          ٢٠١٥العمل املقرَّر لعام    (     
الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـال دورهتـا احلاديـة واخلمـسني               

)A/AC.105/1003 ١٧٩، الفقرة.((  
  

  البنود اجلديدة  
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن                 -١٣   

  .جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلامسة واخلمسنينود ب
ــَد     واتَّ  -١٩٩ ــة أيــضاً علــى أن تعــاود، يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني، َعقْ ــة الفرعي فقــت اللجن

الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،             
  . الفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهوكذلك
ــة كــذلك علــى أن تــستعرض، يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني،    واتَّ  -٢٠٠ ــة الفرعي فقــت اللجن

مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة            
  .رجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورةبالفضاء اخلا

ــضاء واملركــز          - ٢٠١ ــانون الف ــدويل لق ــد ال ــدعى املعه ــى أن ُي ــة عل ــة الفرعي واتَّفقــت اللجن
األورويب لقــانون الفــضاء جمــدَّداً إىل تنظــيم نــدوة ُتعقــد أثنــاء دورهتــا الرابعــة واخلمــسني،          

اقتراحاهتـا  م ل الندوة أن تقـدّ وأشارت إىل أنَّ بوسع الوفود الراغبة يف اقتراح مواضيع من أج          
  .مةظِّمباشرة إىل اجلهات املن

 إىل  ١٣ه تقرَّر مؤقَّتاً عقد دورهتا الرابعة واخلمسني مـن          وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ      -٢٠٢
  .٢٠١٥أبريل / نيسان٢٤
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    املسائل التنظيمية  - باء  
بشأن جتديـد هيكـل جـدول أعمـال     أشارت اللجنة الفرعية إىل االقتراح املقدَّم من أملانيا           -٢٠٣

ــواردة يف الــوثيقتني        ــها بــصيغته ال ــيم عمل ــة القانونيــة وتنظ ــة الفرعي  A/AC.105/C.2/L.293اللجن
  .A/AC.105/C.2/2014/CRP.30 وفيما بعد يف الوثيقة A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1و

ــة ب أنَّ  عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود   -٢٠٤ ــة القانوني ــة الفرعي اعتبارهــا  دور اللجن
 يف تطــويره ينبغــي احملافظــة عليــه  دماًقــانون الفــضاء واملــضي قُــ تعزيــز  الــدويل الرئيــسي لاحملفــل

  .وطيدهوت
م مـن أملانيـا إمنـا هـو خطـوة            االقتـراح املقـدَّ    أنَّ  عـن رأي مفـاده     وأَعرب بعض الوفـود     -٢٠٥

حتــسني كفــاءة اءة تــأيت يف الوقـت املناســب لتبـسيط هيكــل جــدول أعمـال اللجنــة الفرعيـة و    بنَّـ 
  .استخدام دوراهتا

 اإلبقـاء علـى هيكـل جـدول أعمـال           أنـه ينبغـي     عـن رأي مفـاده     وأَعرب بعض الوفود    -٢٠٦
  .نة الفرعية القانونية بال تغيرياللج
 مــن أملانيــا جــدير  قــدَّم املاالقتــراح مقــصد أنَّ  عــن رأي مفــادهوأَعــرب بعــض الوفــود   -٢٠٧

ن التوضــيح والبلــورة قبــل أن يتــسىن ىل مزيــد مــبالترحيــب، وإن كانــت بعــض جوانبــه حتتــاج إ
  . ومتابعة املداوالت بشأنهاهليكل اجلديد املتضمن فيهالنظر يف 
 من أملانيـا ينبغـي أن يعتـرب اقتراحـا لتحـسني           قدَّموأُعرب عن رأي مفاده أنَّ االقتراح امل        -٢٠٨

  .خرى أيضاتنظيم عمل اللجنة الفرعية وأسلوبه وأنَّ من الضروري استكشاف خيارات أ
عيت أملانيـا إىل مواصـلة املـشاورات    ُديف إطار مناقشة هذا البند من جدول األعمال،     و  -٢٠٩

 ودورة  ٢٠١٤لجنـة يف عـام      ال انعقـاد دورة  تيحهـا   ياملفتوحة مستفيدة من الفـرص الـيت سـوف          
مواصـلة صـقل اقتراحهـا الـوارد يف         ، مـن أجـل      ٢٠١٥اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف عـام           

  .توافق يف اآلراء بشأنهإىل  التوصُّلو A/AC.105/C.2/2014/CRP.30وثيقة ال
املسائل املتعلقة بفعالية عمل اللجنة الفرعية هلا عالقة أيـضاً          أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده     -٢١٠

  . املسائل اليت تتصل مباشرة مبا تتناوله اللجنة الفرعية من مسائلملعاجلةبوجود إرادة سياسية 
أن يكـون هنـاك مزيـد مـن التـضافر       أنـه ينبغـي       عـن رأي مفـاده     رب بعض الوفـود   وأَع  -٢١١

والتعاون بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، من أجل مواصـلة تعزيـز               
االتِّساق يف عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، وتعزيز فهم وتطبيق ما يوجد من صـكوك قانونيـة                

  . الفضاءتتعلق بقانون



 

42 V.14-02399 

 

A/AC.105/1067    

 مبـا يف    ،اً داخليـ  تـضع نظامـاً   للجنـة أن    ينبغي   هأنَّ  عن رأي مفاده   وأَعرب بعض الوفود    -٢١٢
وأنَّ علــى ذلــك مراجعــة ممارســاهتا احلاليــة بــشأن اختــاذ القــرارات بنــاء علــى توافــق يف اآلراء،    
  .ةاألمانة، يف هذا الصدد، أن تتشاور مع الدول األعضاء الستطالع رأيها يف هذه املسأل

متــه دائــرة إدارة  هــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير بالبيــان اإليــضاحي الــذي قدَّ       ونوَّ  -٢١٣
 VIC Online (""خدمات االتصال احلاسويب املباشر مبركز فيينـا الـدويل  "املؤمترات بشأن بوابة 

Services(                  وهي تطبيقة شـبكية جديـدة تتـيح للمـشاركني يف االجتماعـات االطـالع بـسهولة ،
ائق وجداول االجتماعـات ومعلومـات عـن املرافـق واخلـدمات املتاحـة يف مركـز فيينـا               على الوث 
  .الدويل
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      املرفق األول

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

مــارس  / آذار٢٤عقــودة يف  امل٨٧٨عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف جلــستها       -١
َد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء   ، َعقْــ٢٠١٤

  ).بلجيكا(فرانسوا ميانس -اخلارجي وتطبيقها برئاسة جان
أبريـل  /نيـسان  ٣مـارس إىل    / آذار ٢٥ جلـسات يف الفتـرة مـن         ٤وعقد الفريـق العامـل        -٢

، A/AC.105/942الوثيقـة   (احية ذكَّـر الـرئيس بواليـة الفريـق العامـل            ويف اجللسة االفتت  . ٢٠١٤
  ).٧، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/990؛ والوثيقة ٦ و٤املرفق األول، الفقرتان 

وذكَّر الرئيس أيضاً بأنَّ اللجنة الفرعية القانونيـة كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتـا الثانيـة                     -٣
هتا الثالثة واخلمسني مدى احلاجة إىل متديد واليـة الفريـق   واخلمسني، على أن تستعرض يف دور 

  ).١٨٨، الفقرة A/AC.105/1045الوثيقة (العامل إىل ما بعد دورهتا الثالثة واخلمسني 
  :وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي  -٤

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقرارات اجلمعيـة            )أ(  
  ؛ )ST/SPACE/61/Rev.1الوثيقة  (امة والوثائق األخرى ذات الصلةالع

ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضطلع هبـا              )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.7الوثيقة  (٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يف الفضاء اخلارجي، حىت 

جمموعة من األسئلة املقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل             رة من األمانة تتضمن     كِّمذ  )ج(  
 الوثيقـــة(املتحـــدة اخلمـــس املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وتطبيقهـــا   املعـــين حبالـــة معاهـــدات األمـــم
A/AC.105/C.2/2014/CRP.16(؛  

 علــى جمموعــة األســئلة املقدَّمــة مــن رئــيس  الــرّدينرة مــن األمانــة تتــضمن كِّمــذ  )د(   
  حبالة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا         الفريق العامل املعين  

الوثيقـــة ( ومـــن االحتـــاد الروســـي )A/AC.105/C.2/2014/CRP.17الوثيقـــة (الـــواردين مـــن أملانيـــا 
A/AC.105/C.2/2014/CRP.18و Corr.1(؛  

لقانونيــة رة مــن األمانــة تتــضمن مــسامهة تركيــا يف دورة اللجنــة الفرعيــة ا كِّمــذ  )ه(   
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26الوثيقة (الثالثة واخلمسني 
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رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة          مها  حملة عامة قدَّ  ورقة غرفة اجتماعات تعرض       )و(   
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا بــشأن الــردود الــواردة مــن  

مة مـن الـرئيس يف الوثيقـة        دَّئمني لدى اللجنة على جمموعة األسئلة املق      الدول األعضاء واملراقبني الدا   
A/AC.105/C.2/2013/CRP.12)  الوثيقةA/AC.105/C.2/2014/CRP.22(.  

ــات      -٥ ــة االجتماعـــ ــة غرفـــ ــوارد يف ورقـــ ــتبيان الـــ ــل أنَّ االســـ ــق العامـــ والحـــــظ الفريـــ
A/AC.105/C.2/2014/CRP.16       ر والية الفريـق العامـل مـن     يبقى أساساً جيداً ملا ُتجرى ضمن إطا

مناقــشات بــشأن املــسائل ذات الــصلة حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء    
  .اخلارجي وتطبيقها

وأثنــاء مناقــشة االســتبيان والــردود الــواردة عليــه، الحــظ الفريــق العامــل أنَّ مــن شــأن    -٦
 واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات        زيادة املسامهات املكتوبة املقدَّمة من الدول األعضاء      

ــة أن ُتثــري مناقــشات الفريــق العامــل        ــم لــدى اللجن ــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائ غــري احلكومي
  .املستمرة، مما ميكِّنه من إعداد جمموعة آراء للنظر فيها مستقبالً

 مـن أجـل   فق الفريق العامل على توسيع نطاق جمموعة األسئلة الواردة يف االستبيان     واتَّ  -٧
بــإدراج ســؤال إثــراء املناقــشات الــيت ســتجرى الحقــاً يف إطــار واليــة الفريــق العامــل؛ وذلــك    

املتحـدة اخلمـس    تنظر فيه الدول األعضاء بشأن العالقة بـني معاهـدات األمـم        لكي   إضايف رابع 
ــدويل العــريف   ر واالســتبيان احملــدَّث مرفــق هبــذا التقريــ  . املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي والقــانون ال

  . كتذييلاخلاص بالفريق العامل
والحظ الفريق العامل أنَّ االستبيان يركِّز على املسائل األساسـية ذات الـصلة بـاألمور                 -٨

ولـوحظ أنَّ األسـئلة الـواردة يف        . العملية، ويساعد علـى تنظـيم عمـل الفريـق العامـل وترشـيده             
ُيفَتـرض فيهـا أن ُتـستخدم        اجلديـد، ليـست حـصريةً وال         ٤االستبيان، حىت بعد إضافة الـسؤال       

  .على حنو ُيقيِّد مناقشات الفريق العامل أثناء دورة اللجنة الفرعية الرابعة واخلمسني
فق الفريق العامل على أنَّ األعمـال املـضطلع هبـا يف إطـار بنـود أخـرى مـن جـدول                      واتَّ  -٩

  .ستبيانأعمال اللجنة الفرعية ميكن أن تثري املناقشات حول األسئلة الواردة يف اال
فــق الفريــق العامــل علــى معــاودة دعــوة الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملنظمــات          واتَّ  -١٠

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي                      
  .وسُتتاح أيُّ ردود ترد يف ورقة غرفة اجتماعات .تعليقات وردود على االستبيان

ــاود  -١١ ــضوعـ ــا،       بعـ ــاً عمليـ ــل هنجـ ــق العامـ ــع الفريـ ــاده أن يتَّبـ ــد رأي مفـ ــود تأكيـ    الوفـ
  .ال نظريا، يف مناقشة أحكام املعاهدات
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دورته احلالية شهدت مناقـشةً شـاملةً بـشأن املـسائل املتـصلة      أنَّ والحظ الفريق العامل      -١٢
تنفيــذها وتطبيقهــا بالعالقــة القائمــة بــني معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي و

وأكَّـد الفريـق علـى دور     . وطابع عدد من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلك املعاهدات         
اللجنة الفرعية القانونية كمنرب لتبادل املعلومـات واآلراء بـشأن األسـباب الـيت تـدفع الـدول إىل        

  .االنضمام إىل تلك املعاهدات أو عدم االنضمام إليها
 العامل كذلك أنَّ هناك مناقشة قد جرت بشأن التـأثري الـذي ميكـن أن     والحظ الفريق   -١٣

يترتب على الصكوك غري امللزمة فيمـا خيـص تفـسَري وتطبيـَق أحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة                     
  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 إىل وجود أوجـه     جرت وُخِلَص أثناءها   هناك مناقشة قد     حظ الفريق العامل أيضاً أنَّ    وال  -١٤
ابه بني مفاهيم ومبادئ معاهدات األمم املتحدة واملفاهيم واملبـادئ املماثلـة املوجـودة يف نظـم                 تش

ــة متنوِّ  ــة وطني ــة؛ إالَّقانوني ــك        أنَّع ــَق تل ــسَري وتطبي ــذي يظــل َيحكــم تف ــو ال ــدويل ه ــانون ال  الق
  .املعاهدات من الناحية العملية

قَْده أثناء دورهتا الرابعـة واخلمـسني،   وأوصى الفريق العامل بأن تعاود اللجنة الفرعية عَ       -١٥
  .، وأن تنظر يف مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورة٢٠١٥عام 
ــام        واتَّ  -١٦ ــة، ع ــه القادم ــُسه يف دورت ــه رئي ــدِّم إلي ــى أن يق ــل عل ــق العام ــق الفري ، ٢٠١٥ف

السـتبيان تتـضمَّن جتميعــاً   وبالتعـاون مـع األمانـة، حملــةً عامـةً ُمحدَّثـة عــن الـردود الـواردة علــى ا       
لآلراء اليت قُدِّمت كتابةً وطُرحـت يف املناقـشات الـيت جـرت أثنـاء دوراتـه، لكـي تـوفِّر أساسـاً                       
لتبسيط جمموعة األسئلة الـواردة يف االسـتبيان أو توسـيع نطاقهـا أو تكييفهـا، تـشجيعاً إلجـراء                    

  .ملهذا الشأن ضمن إطار والية الفريق العايف مزيد من املناقشات 
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  التذييل 
جمموعة من األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة     

    معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
  معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها املتصلة بالقمر   - ١  

    واألجرام السماوية األخرى
معاهـــدة املبـــادئ املنظمـــة لنـــشاطات الـــدول يف ميـــدان استكـــشاف  "كـــام هـــل أح  ١- ١

معاهــدة ("، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى  "واســتخدام الفــضاء اخلــارجي
تشكِّل إطاراً قانونياً كافياً الستخدام واستكشاف سطح القمر واألجـرام   ")الفضاء اخلارجي 

  السماوية األخرى؟
  ؟"اتفاق القمر"نضمام إىل ما هي فوائد اال  ٢-١
الـيت ينبغـي توضـيحها أو تعديلـها حـىت يتـسىن             " اتفاق القمر "ما هي مبادئ أو أحكام        ٣-١

  توسيع نطاق انضمام الدول إليه؟
    

    التَّبعة واملسؤولية الدوليتان  - ٢  
علـى النحـو الـوارد يف املـادتني الثالثـة والرابعـة مـن               " اخلطأ"هل ميكن استخدام مفهوم       ١-٢
 يف )اتفاقيــة املــسؤولية (فاقيــة املــسؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائيةات

معاقبة عدم امتثـال الدولـة للقـرارات الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة أو هيئاهتـا الفرعيـة واملتعلقـة                       
 بــشأن املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة  ٤٧/٦٨بأنــشطة الفــضاء، مثــل القــرار  

ووية يف الفضاء اخلـارجي واملبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة           الن
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية؛ أو بعبـارة أخـرى هـل ميكـن اعتبـار أنَّ عـدم                      
االمتثــال للقــرارات الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة أو الــصكوك الــصادرة عــن اهليئــات الفرعيــة    

بـاملعىن املقـصود يف املـادتني       " خطـأ "جلمعية العامة واملتعلقة بأنشطة الفـضاء ُيـشكِّل         املنبثقة عن ا  
  ؟"اتفاقية املسؤولية"الثالثة والرابعة من 

اتفاقية "على النحو الوارد يف املادة األوىل من " األضرار"هل ميكن استخدام مفهوم   ٢-٢
هبا جسم فضائي تشغيلي من أجل حبيث يشمل اخلسائَر الناجتة عن مناورة يقوم " املسؤولية

تفادي االرتطام جبسم فضائي أو حبطام فضائي غري ممتثل للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام 
  الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي؟
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هل هناك جوانب حمدَّدة متعلقة بتنفيذ املسؤولية الدوليـة، علـى النحـو املنـصوص عليـه            ٣-٢
 بـشأن  ٤١/٦٥، تـرتبط بقـرار اجلمعيـة العامـة     "معاهـدة الفـضاء اخلـارجي     "عة من   يف املادة الراب  

  ؟"املبادئ املتعلقة باستشعار األرض من بعد من الفضاء اخلارجي"
    

    تسجيل األجسام الفضائية   - ٣  
هـل ميكـن العثـور علـى أسـاس قـانوين يف اإلطـار القـانوين الـدويل القـائم املنطبـق علـى               ١-٣

وأحكــام " معاهــدة الفــضاء اخلــارجي" واألجــسام الفــضائية، خاصــة أحكــام األنــشطة الفــضائية
، مــن شــأنه أن ")اتفاقيــة التــسجيل" ("اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي "

  يسمح بنقل تسجيل جسم فضائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟
و ملكيــة تنطــوي علــى جــسم فــضائي أثنــاء  كيــف ميكــن تنــاول مــسألة نقــل أنــشطة أ   ٢-٣

تشغيله يف املدار من شـركة تابعـة لدولـة التـسجيل إىل شـركة تابعـة لدولـة أجنبيـة تنـاوالً ميتثـل                
  لإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق على األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟

 عليـه يف املـادة الثامنـة مـن          ما هي الوالية والرقابـة الـيت متـاَرس، علـى النحـو املنـصوص                ٣-٣
 وفقـاً ألحكـام      دوليـةٌ  ، على جسم فضائي َسـجَّلته منظمـةٌ حكوميـةٌ         "معاهدة الفضاء اخلارجي  "
  ؟"اتفاقية التسجيل"
    

    القانون الدويل العريف يف الفضاء اخلارجي  - ٤  
هل توجد يف معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي أيُّ أحكـام                    -٤
 كن اعتبارها تشكّل جزءاً من القـانون الـدويل العـريف؛ ومـا هـي تلـك األحكـام إنْ وجـدت؟                     مي

  أو الوقائعية اليت استندت إليها إجابتكم؟/هل ميكنكم ذكر األركان القانونية و
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      املرفق الثاين
    تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده    

ــسة   -١ ــودة يف ٨٧٨يف اجللـ ــارس/ آذار٢٤، املعقـ ــة  ٢٠١٤ مـ ــة الفرعيـ ــاودت اللجنـ ، عـ
القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، َعقْـَد فريقهـا العامـل                  

  ).الربازيل(املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوزيه مونسّريات فيليو 
، عمـالً بقـرار اجلمعيـة        قـد ُعقـد     الفريـق العامـل إىل أنَّ الفريـق        َه انتبـا  وقد اسـترعى الـرئيسُ      -٢

  .، لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده٦٨/٧٥ العامة
  :وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي  -٣

بتعريـف  التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل      بشأن  مذكِّرة من األمانة      )أ(  
  ؛)Add.15 وA/AC.105/865/Add.14 (الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

: أسئلة عن تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده        بشأن  مذكِّرة من األمانة      )ب(  
  ؛)Add.14 وA/AC.105/889/Add.13(الردود الواردة من الدول األعضاء 

ــة    )ج(  ــشأن مــذكِّرة مــن األمان ــة ألغــراض  أســئلة حــول التحليقــات دون ا ب ملداري
  ؛)Add.3 وA/AC.105/1039/Add.2(أو نقل البشر /البعثات العلمية و

ــات     )د(   ــة اجتماع ــة غرف ــشأن ورق ــف ا  ب ــة بتعري ــسائل املتعلق ــضاء اخلــارجي  امل لف
ــدوده  ــيني حــ ــي  رد: وتعــ ، ورد أوروغــــواي )A/AC.105/C.2/2014/CRP.6( االحتــــاد الروســ

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.13(؛  
مــسامهة تركيــا يف الــدورة الثالثــة واخلمــسني تتــضمن فــة اجتماعــات ورقــة غر  )ه(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(للجنة الفرعية القانونية 
ــات     )و(   ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــضمن ورقـ ــصتتـ ــات   اًملخَّـ ــن املمارسـ ــات عـ  للمعلومـ

 ريــــف الفــــضاء اخلــــارجي وتعــــيني حــــدودهلــــدول فيمــــا يتعلــــق بتعلالوطنيــــة والتــــشريعات 
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.27(.  
وقــدَّم الــرئيس عرضــاً إيــضاحيا خلَّــص فيــه املعلومــات واآلراء والنظريــات العامَّــة عــن      -٤

املسائل املتعلِّقة بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، الـيت انبثقـت منـذ أنْ بـدأت اللجنـة                     
  .الفرعية النظر يف هذه املسائل يف الستينات من القرن املاضي
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عمليـات الطـريان املـدين احلاليـة واملنظـورة لـن            أنَّ   الوفود عن رأي مفاده      وأَعرب أحد   -٥
ــراوح بــني    ــى خطــر    ١٣٠ كــم و١٠٠تتجــاوز ارتفاعــات تت ــا حيتمــل أنْ ينطــوي عل  كــم، ممَّ

ويف هــذا الــصدد، اقتــرح الوفــد الــذي أعــرب عــن ذلــك . االصــطدام مبركبــات فــضائية عديــدة
  .ي والفضاء اخلارجي ضمن هذا النطاقالرأي أن ُيقرَّر احلدُّ بني الفضاء اجلوِّ

 عن رأي مفاده أنَّ اتِّباع هنج وظيفي من شأنه أن يكـون أسـلوباً               وأَعرب بعض الوفود    -٦
  .ناجعاً يف حتديد نطاق تطبيق قانون اجلو وقانون الفضاء

حاجة تدعو اللتماس تعريـف قـانوين للفـضاء اخلـارجي            وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه ال       -٧
تواصــل العمــل ضــمن اإلطــار احلــايل، الــذي   حــدوده قانونيــا، وأنَّــه ينبغــي للــدول أنأو لتعــيني

يــثري أيَّ صــعوبات عمليــة، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكَّــدة وأســاس عملــي لوضــع تعريــف   ال
  . للفضاء اخلارجي أو لتعيني حدوده

عيـة مـسألة     تعـاجل اللجنـة الفر      عن رأي مفاده أنَّ من الضروري أنْ       وأَعرب بعض الوفود    -٨
ــدويل تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده باالشــتراك مــع منظمــ     ــيت ة الطــريان املــدين ال  ال

  .تلك املسألة هي أيضاً تعاجل انفكَّت ما
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ مثَّة أحكاماً كثرية يف معاهدات األمم املتحـدة اخلاصَّـة بالفـضاء        -٩

ها بأنشطة فضائية يف الفضاء اجلوِّي الوطين أو الدويل، وأنَّـه           اخلارجي تعاجل احلاالت اليت ُيضطلَع في     
ميكـن أنْ تعرقـل حرِّيـة استكـشاف          مع أنَّ ممارسة الدولـة لـسيادهتا علـى فـضائها اجلـوِّي الـوطين ال               

الفضاء اخلارجي واستخدامه، فإنَّ صيغة الفقرة الثانية من املادة األوىل مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة                  
 القمــر واألجــرام يف ذلــك دول يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــاألنــشطة الــ

 ميكن أنْ تنطوي على ما مؤدَّاه أنَّ الوصـول إىل الفـضاء اخلـارجي، علـى الـرغم            السماوية األخرى، 
  .من كونه شرطاً ضروريا الستكشافه واستخدامه، لن يستفيد من تلك احلرِّية بالدرجة نفسها

 عن رأي مفاده أنَّـه ميكـن النظـر، يف بعـض احلـاالت املعنيـة، يف اعتمـاد معيـار                  وأُعرب  -١٠
قائم على أساس االرتفاع بـشأن تعـيني حـدود الفـضاء اخلـارجي، حيـث ميكـن أنْ يـنصَّ علـى                       

وميكـن أنْ يـصحَّ ذلـك علـى         . عنصر موضوعي لكي يستويف نشاط ما صـفة النـشاط الفـضائي           
ــسَّ   ــة صــواريخ ال ــال، يف حال ــة إىل مــدار،    ســبيل املث ــصمَّم بقــصد إيــصال أيِّ محول رب، الــيت ال ُت

  .ولكنَّها مع ذلك قد تصل إىل ارتفاعات عالية بقدرٍ جدير باالعتبار
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري االعتـراف بتعـايش خمتلـف أشـكال القـوانني               -١١

وفيمـا  .  الناظم هلذا املوضـوع نفـسه  اليت أدَّت إىل اتِّفاقات متعدِّدة وإىل مصادر متعدِّدة للقانون       
خيصُّ قانون اجلو وقانون الفضاء، فإنَّ حتقيق التوازن بني خمتلف احلقوق وااللتزامـات الـيت تـرد                 
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يف معاهدة واحدة مبفردها أو التوفيق بني القواعـد املعياريـة واإلجـراءات يف معاهـدات متعـدِّدة                
األنظمــة، يتطلَّبــان اتِّبــاع هنــج عملــي يف حتكــم املوضــوع نفــسه وتــسوِّي املنازعــات يف خمتلــف 
ي اللتني تنشآن من تقرير ما إذا كانـت           معاجلة مسألة املعيارية النسبية أو مسألة التسلسل التراتب       

توجد قواعد قانونيـة لـتحكم األجهـزة الـيت تعـرب الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي أو تـدخل                      
رِّر أيضاً ما إذا كان ينبغي أن ُتـسَند األولويـة           وينبغي لذلك النَّهج أن يق    . فيهما أو تستخدمهما  

إىل قاعدة معيَّنة أو تفسري معيَّن من ضمن عدَّة قواعد وتفاسري قـد تكـون جـائزة التطبيـق علـى                    
وفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي            ويف هـذا الـصدد، أبـدى ال       . مسألة قانونية أو منازعة حمتملة    

أنْ يـساعد علـى تعـيني األولويـات الدوليـة ضـمن             آخـر أيـضاً يف أنَّ مـن شـأن هـذا العمـل                اًرأي
  .جماالت قانون اجلو وقانون الفضاء اليت تطوَّرت على حنوٍ مستقل عن بعضها بعضاً

 عن رأي مؤدَّاه أنَّه بالنظر إىل عدم وجود توافـق يف اآلراء بـشأن       وأَعرب بعض الوفود    -١٢
 ميكنـه أنْ يلخِّـص اآلراء واملفـاهيم         تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، فإنَّ الفريق العامل       

، وأن يعرضها يف تقرير يقدِّمه إىل اللجنة الفرعيـة، حتـسُّباً            على مرِّ السنني   عمله   مناليت انبثقت   
إلمكانية تعليق عمل الفريق إىل حني ظهور تطوُّرات جديدة يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                

  . وتعيني حدودهواستخدامه من شأهنا أنْ تسوِّغ احلاجة إىل تعريفه
وأُعرب عن رأي مؤدَّاه أنَّ الفريق العامل ميكنه أنْ ينظر يف إمكانيـة قيامـه يف املـستقبل        -١٣

بتضمني اإلضافات إىل ملخَّـص املعلومـات عـن املمارسـات والتـشريعات الوطنيـة للـدول فيمـا                   
 لـصادرة  ا ٣٨٨/٢٠١٢  رقـم   التنظيميـةَ  الالئحةَيتعلَّق بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده       

، بشأن وضـع نظـام      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب يف        
للجماعة األوروبية خبصوص مراقبة أنشطة التصدير والنقل والسمسرة والعبور اخلاصـة بالـسلع         

" ضائيةيستويف املواصـفات الفـ    "املزدوجة االستخدام، حيتوي على تعريف ما ُيصطلح عليه بأنَّه          
ــشري إىل   ــاره ي ــات اخلاصــة       "باعتب ــي باملتطلَّب ــث تف ــربة حبي ــصنَّعة واملخت ــصمَّمة وامل املنتجــات امل

الكهربائية أو امليكانيكية أو البيئة الالزمة الستخدامها يف إطـالق ونـشر سـواتل أو ُنظـم حتليـق               
  ". كم أو أعلى من ذلك١٠٠عايل االرتفاع تعمل على ارتفاعات تصل إىل 

" األنـشطة الفـضائية   " مـن الـرئيس لتعريـف املـصطلح          إىل اقتراح مع الفريق العامل    واست  -١٤
كان اهلدف منه بناء توافق يف اآلراء، حتَّى وإنْ كان أوَّليا، مع اللجـوء مؤقَّتـاً إىل تنحيـة مهمَّـة             
تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده جانبــاً بغيــة التركيــز علــى مهمَّــة تعريــف األنــشطة     

وقـد اتَّفـق الفريـق العامـل        . ة، وهو واحد مـن مواضـيع التنظـيم مبقتـضى قـانون الفـضاء              الفضائي
  .٢٠١٥قبلة للجنة الفرعية يف عام  يف الدورة املاالقتراحعلى مواصلة مناقشة هذا 

  :فق على ما يليوبناًء على ما أجراه الفريق العامل من مناقشات، اتَّ  -١٥
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ــضاء يف جل    )أ(   ــدول األعـ ــوة الـ ــلة دعـ ــارجي يف   مواصـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ نـ
األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، أو جيري إعـداده، مـن تـشريعات وطنيـة                  
أو أيِّ ممارســات وطنيــة هلــا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء  

  ؛أو تعيني حدودمها/ي واجلوِّ
  :ىل حكومات الدول األعضاء عن طريق األمانةمواصلة توجيه األسئلة التالية إ  )ب(  
أو تعـيني   /هل تـرى حكـومتكم أنَّ مـن الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و                  ‘١‘  

ي والفـضاء اخلـارجي، بـالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية                حدود الفضاء اجلوِّ  
  والطريان؟ر التكنولوجي الذي تشهده تكنولوجيات الفضاء وأنشطة الطريان وإىل التطوُّ

   آخر حللِّ هذه املسألة؟هل ترتئي حكومتكم هنجاً  ‘٢‘  
أو حدٍّ أعلى /هل تبحث حكومتكم إمكانية تعيني حدٍّ أدىن للفضاء اخلارجي و   ‘٣‘  

ي، مع التسليم يف الوقت نفسه بإمكانية سنِّ تـشريع دويل أو وطـين خـاص               للفضاء اجلوِّ 
  ي واخلارجي على السواء؟اءين اجلوِّبشأن املهام اليت ينفِّذها أيُّ جسم يف الفض

ــدائمني لــدى       )ج(  مواصــلة دعــوة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال
  :اللجنة إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التالية

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

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

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

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

  أو نقل البشر؟/املدارية ألغراض البعثات العلمية و
كيــف ســيؤثِّر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات     ‘٥‘   

  ر التدرجيي لقانون الفضاء؟أو نقل البشر على التطوُّ/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
  تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون     

      مه يف األغراض السلميةيف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدا
، أنـشأت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، التابعـة للجنـة             ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١

ــستها     ــسلمية، يف جل /  آذار٢٤ املعقــودة يف ٨٧٨اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال
راض اآلليـات   اسـتع " من جدول األعمـال، املعنـون        ١٣، فريقاً عامالً ُيعىن بالبند      ٢٠١٤مارس  

". الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية   
الفريـق العامـل املعـين باآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال               ) اليابـان (وترأست سيتـسوكو أوكـي      

  .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
أبريـل  / نيـسان  ٣مـارس إىل    / آذار ٢٨ يف الفتـرة مـن        جلـسات  ٥وعقد الفريـق العامـل        -٢

وأوجزت الرئيسة، يف اجللسة االفتتاحية، الواليـة املـسَندة إىل الفريـق العامـل يف إطـار                 . ٢٠١٤
  ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003(خطة عمله املتعددة السنوات 

  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٣
ــن األ   )أ(   ــذكِّرة مـ ــال      مـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ مانـ

استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، تتـضمَّن معلومـات واردة مـن          
ــا و ــا  أملانيـ ــر وكينيـ ــتني )A/AC.105/C.2/105(اجلزائـ ، )A/AC.105/C.2/105/Add.1(، واألرجنـ

  ؛)A/AC.105/C.2/105/Add.2(ورابطة القانون الدويل 
ــاون الفــضائي يف االحتــاد الروســي،        )ب(   ــات التع ــة اجتماعــات عــن آلي ــة غرف ورق

  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.23(تتضمَّن معلومات واردة من االحتاد الروسي 
ــاون يف جمــال          )ج(   ــات الدوليــة للتع ــن اســتعراض اآللي ــة اجتماعــات ع ــة غرف ورق

تتـضمَّن معلومـات واردة مـن    استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية،       
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.24(اليابان 

ــيت           )د(   ــة ال ــاون الدولي ــات التع ــن آلي ــوجزاً ع ــضمَّن م ــات تت ــة اجتماع ــة غرف ورق
ــسلمية       ــدا يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ــستخدمها كن ت

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.25(؛  
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مــسامهة تركيــا يف الــدورة الثالثــة واخلمــسني تتــضمن ورقــة غرفــة اجتماعــات   )ه(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(للجنة الفرعية القانونية 

وكالة الفـضاء   "ورقة غرفة اجتماعات قدَّمتها وكالة الفضاء األوروبية بعنوان           )و(  
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.28" (األوروبية كآلية للتعاون الدويل وجهة فاعلة فيه

عـــى الفريـــق العامـــل أيـــضاً يف مداوالتـــه الوثـــائق الـــيت أتيحـــت يف الـــدورة الثانيـــة ورا  -٤
  . واخلمسني للجنة الفرعية يف إطار هذا البند من جدول األعمال

 غري رمسيـة مـن الرئيـسة تتـضمَّن مـشروع             على الفريق العامل ورقةٌ    اًكما كان معروض    -٥
  .جمموعة من األسئلة لكي ينظر فيها

ئيسة، يف جلسة الفريق العامل األوىل، مشروع جمموعة األسـئلة، وركَّـزت          وقدَّمت الر   -٦
على ضرورة حتديد طريقـة لتـصنيف آليـات التعـاون الـدويل حبيـث يـتمكن الفريـق العامـل مـن                       
تكـوين صــورة تتــيح فهــم جمموعـة آليــات التعــاون الــيت تـستخدمها الــدول واملنظمــات الدوليــة    

  .عاً معينة من تلك اآلليات على غريهاوالظروف اليت تفضل فيها الدول أنوا
والحظ الفريق العامل أنَّ تصنيف آليات التعاون الـدويل مـن شـأنه أن يـؤدي إىل فهـم          -٧

أفضل ملختلف هنوج التعاون يف األنشطة الفضائية، اليت تتَّبعها الدول واملنظمـات الدوليـة، وأنَّ               
ى حتديـد أنـواع اآلليـات املـستخدمة         من شأن النتائج املستخلصة أن تـساعد الفريـق العامـل علـ            

وسوف يتيح حتليل تلـك النتـائج للفريـق العامـل إمكانيـة النظـر يف كيفيـة                  . ومضامينها القانونية 
مسامهة عمله يف زيادة تعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه               

  .يف األغراض السلمية
 الرئيـسة، وأشـار     مته قدَّ وع جمموعة األسئلة الذي   تفاصيل مشر ونظر الفريق العامل يف       -٨

متثــل أداة متكـــِّن الفريــق العامــل مــن حتقيــق أهدافــه يف إطــار خطــة عملــه    األســئلة إىل أنَّ تلــك 
  . أدناه١٠وترد جمموعة األسئلة املتفق عليها يف الفقرة . املتعددة السنوات

دعو جمـدَّداً الـدول األعـضاء يف جلنـة          واتَّفق الفريق العامل على أنَّـه ينبغـي لألمانـة أن تـ              -٩
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات   
الدولية غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لـدى اللجنـة، إىل تقـدمي أمثلـة ومعلومـات عـن                     

  .آليات التعاون الدويل اليت تستخدمها يف التعاون الفضائي
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ــى          -١٠ ــديها عل ــدائمني ل ــراقبني ال ــة وامل ــضاء يف اللجن ــدولَ األع ــل ال ــُق العام وشــجَّع الفري
الرجوع إىل اجملموعة التالية مـن األسـئلة، حـسب االقتـضاء وعلـى أسـاس طـوعي، لالسترشـاد                    

  :هبا يف مسامهاهتم يف أعمال الفريق العامل
ملثــال، استكــشاف علــى ســبيل ا(مــا هــو اجملــال الرئيــسي ألنــشطتكم التعاونيــة   -١   

الفــضاء، البحــث العلمــي، االختبــار، التعلــيم وتــدريب األفــراد، املالحــة العامليــة، إدارة 
  ؟)الكوارث بواسطة االستشعار عن ُبعد، خدمات اإلطالق التجارية، وما إىل ذلك

علـى سـبيل املثـال، تعـاون حكـومي          (هل هو تعاون متعدد األطراف أم ثنائي          -٢   
 هيئاٍت، تعـاون بـني كيانـاٍت غـري حكوميـة، تعـاون خمـتلط، إىل              دويل، تعاون فيما بني   

  ؟)ما هنالك
  ما هي مدة التعاون؟  -٣  
  هل تضطلع وكالة فضاء وطنية بدور رئيسي يف التعاون؟  -٤  

هل تضطلع سلطة أو مؤسسة وطنيـة أخـرى غـري هيئـة الفـضاء بـدور هـام يف                      -٥   
رصـاد جويـة، هيئـة تنميـة أو هيئـة      على سـبيل املثـال، مؤسـسة علميـة، هيئـة أ          (التعاون  

  ؟)مساعدة مالية، وما إىل ذلك
هـل تـشارك شــركات أو صـناعات مــن القطـاع اخلــاص مـشاركة مباشــرة يف        -٦   

  التعاون؟
  :هل جيري التعاون يف إطار  -٧  
  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّصة؛  )أ(    
  منظمات حكومية دولية مستقلة؛  )ب(    
   تعاون فضائي إقليمية أو أقاليمية؛منظمات أو آليات  )ج(    
  منظمات غري حكومية؛  )د(    
  منتديات من نوع آخر؟  )ه(    
  هل آلية التعاون ثنائية أم متعددة األطراف؟  -٨  
  :هل متثِّل آلية التعاون  -٩  
  اتفاقاً ملزِماً قانوناً؛  )أ(    
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  ؛)رتيبوإذا كان كذلك، فما هو نوع ذلك الت(ترتيباً غري ملزِم قانوناً   )ب(   
  مزجياً من كليهما؟  )ج(    

هل أُنشئت آلية التعـاون مبوجـب اتفـاق إطـاري، ثنـائي أو متعـدد األطـراف،                    -١٠   
ــتقين  /وهــل هــي مــصحوبة باتفــاق أو ترتيــب تنفيــذي و   أو مبــذكِّرة تفــاهم للتعــاون ال

  والتنسيق يف إطار التعاون؟
أو الترتيب غري امللـزم     /نوناً و ما هو نوع األحكام املتضمَّنة يف االتفاق امللزم قا          -١١   

قانونــاً؟ وتــرد فيمــا يلــي أمثلــة علــى أنــواع األحكــام وميكــن االســتفادة منــها حــسب    
  :االقتضاء

  بنود بشأن بذل أقصى اجلهد؛  )أ(    
  بنود متعلقة بالوالية القضائية؛  )ب(    
  ترتيبات مالية أو بنود بشأن عدم تبادل األموال؛  )ج(    
  لبيانات التقنية والسلع؛بنود بشأن تبادل ا  )د(    
  أحكام بشأن املسؤولية والتبعة الدولية؛  )ه(    
  إعفاء متبادل من املسؤولية؛  )و(    
  قواعد متعلقة حبقوق امللكية الفكرية واحليازة؛  )ز(    
  بند بشأن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية؛  )ح(    
  أنواع أخرى من األحكام؟  )ط(    

م قانوناً أو الترتيـب غـري امللـزم قانونـاً بوضـوح علـى أنْ       هل ينص االتفاق امللز    -١٢   
جيــري تــشغيل املــشروع وفقــاً ملعاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي ومــع 
مراعـــاة املبـــادئ املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة ذات الـــصلة   

بعـة يف التـسجيل، والتـشريعات       القرارات املتعلقة مبفهوم الدولة املطِلقة، واملمارسة املتَّ      (
  ؟)الوطنية، وما إىل ذلك

  


