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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

  الدورة الثامنة واخلمسون
      ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

  لجنة الفرعية القانونية عن دورهتا الرابعة واخلمسني، تقرير ال    
      ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤إىل  ١٣املعقودة 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....................................................................................... ل عام لآلراءتباُد- ثانياً
 ٩........  ون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقان- ثالثاً
 ١٢................................  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها- رابعاً
 املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، - خامساً

خدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االست
 ١٨.....................................................  لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٢٣................  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية- سادساً
 ٢٤.................................... ................................  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء- سابعاً
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 الصفحة 

 ٢٩.....  ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحهااستعراض املبادئ- ثامناً
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ - تاسعاً

 ٣٢........................................................ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
 ٣٦.............  املعنية بالفضاء اخلارجي ام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناًل عتباُد- عاشراً
 ٤٠.  استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية- حادي عشر
 األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف- ثاين عشر

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

 ٤٠...........................  مسنياخلامسة واخلدورهتالكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف
  ٤٦............................................. ................................ املسائل التنظيمية  - باء

  املرفقات
 ٤٨تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها- األول
 ٥٣..................  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهباملسائل املتعلقةتقرير رئيس الفريق العامل املعين- الثاين
تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي- الثالث

     ٥٧.................................................................... واستخدامه يف األغراض السلمية
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    مقدِّمة - أوالً 
    افتتاح الدورة - ألف 

ي يف األغــراض َعقــدت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارج  - ١
ــا الرابعـــة واخلمســـني يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة بفيينـــا، يف الفتـــرة مـــن       إىل  ١٣الســـلمية، دورهتـ

 أُويف شروغل (أملانيا).- ، برئاسة كاي٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

  جلسة. ٢٠وَعقدت اللجنة الفرعية   - ٢
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
ــتها    - ٣ ــة، يف جلســ ــة الفرعيــ ــودة يف امل ٨٩٧أقــــرَّت اللجنــ نيســــان/أبريل، جــــدول  ١٣عقــ

  التايل:  األعمال
  إقرار جدول األعمال.  - ١  
  كلمة الرئيس.  - ٢  
  تباُدل عام لآلراء.  - ٣  
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة فيمـا       - ٤  

  يتعلق بقانون الفضاء.
  فضاء اخلارجي وتطبيقها.حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بال  - ٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  - ٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف          (ب)    

الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  
  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.الثابت بالنسبة لألرض دون مساس 

ــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      - ٧   التشــريعات الوطني
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  - ٨  
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اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء          - ٩  
  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.

تبــاُدل عــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليــات القانونيــة املتصــلة بتــدابري ختفيــف     - ١٠  
  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

تبــاُدل عــام للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً املعنيــة     - ١١  
  بالفضاء اخلارجي.

ــتعراض اآل  - ١٢   ــارجي   اسـ ــاء اخلـ ــال استكشـــاف الفضـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ليـــات الدوليـ
  واستخدامه يف األغراض السلمية.

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية بشـأن     - ١٣  
بنـــــود جديـــــدة لكـــــي تنظـــــر فيهـــــا اللجنـــــة الفرعيـــــة القانونيـــــة يف دورهتـــــا   

  واخلمسني. اخلامسة
    

    احلضور  - جيم  
 ،أذربيجـان  ،االحتـاد الروسـي  التاليـة األعضـاء يف اللجنـة:     ٥٦حضر الدورةَ ممثِّلو الدول الــ   - ٤

 ،اإلسـالمية)  - إيـران (مجهوريـة   ، أوكرانيا ،إندونيسيا ،أملانيا ،إكوادور ،إسبانيا ،أرمينيا، األرجنتني
 - بوليفيـا (دولـة    ،نـدا بول ،بوركينـا فاسـو   ،بلغاريـا  ،بلجيكـا  ،الربتغـال  ،الربازيـل  ،باكسـتان  ،إيطاليا

ــات)  ــريو ،املتعــددة القومي ــيالروس ،ب ــا ،ب ــونس ،تركي ــر ،ت ــة التشــيكية  ،اجلزائ ــة  ،اجلمهوري مجهوري
 ،الفلــبني ،فرنســا ،العــراق ،الصــني ،شــيلي ،سويسـرا  ،ســلوفاكيا ،رومانيــا ،جنــوب أفريقيــا ،كوريـا 

 ،لبنــان ،كينيــا، ولومبيــاك ،كوســتاريكا ،كوبــا ،كنــدا ،فييــت نــام ،البوليفاريــة)- فرتويــال (مجهوريــة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى   ،اململكة العربية السعودية ،املكسيك ،املغرب ،ماليزيا ،لكسمربغ

  .اليونان ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاريا ،اهلند ،النمسا ،يرلندا الشماليةآو
إسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة وبنمـا       عـن  وقرَّرت اللجنة الفرعية أن تـدعو املـراقبني    - ٥

ــة وســري النكــا والســلفادور وعُ   ــة الدومينيكي ــا واجلمهوري ــاًء علــى طلبــهم،  مــان وقطــر وناميبي ، بن
حلضور الدورة وخماطبتها، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن        

  نب اللجنة بشأن صفة تلك الدول.هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جا
وقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أن تــدعو املراقــب عــن االحتــاد األورويب، بنــاًء علــى طلبــه،     - ٦

حلضور الدورة وخماطبتها، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن        
  صفة تلك املنظمة. هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن
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  وحضر الدورة مراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت.  - ٧
وحضر الدورةَ مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم         - ٨

لــدى اللجنــة: منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وكالــة الفضــاء األوروبيــة (إيســا)،  
ة لســواتل االتصــاالت، الشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء،  املنظمــة األوروبيــ

  املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية.
وحضر الدورةَ أيضاً مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقـب دائـم     - ٩

- اسات الفضاء، املعهد اإليـبريي لدى اللجنة: املركز األورويب لقانون الفضاء، املعهد األورويب لسي
األمريكــي لقــانون املالحــة اجلويــة والفضــاء والطــريان التجــاري، الرابطــة الدوليــة لتعزيــز األمــان يف   
ــدويل، مؤسســة العــامل اآلمــن، اجمللــس        ــانون ال ــانون الفضــاء، رابطــة الق ــدويل لق الفضــاء، املعهــد ال

  االستشاري جليل الفضاء.
ة معلومات عن الطلبات املقدمة مـن إسـرائيل واإلمـارات    وُعرضت على اللجنة الفرعي  - ١٠

ــة        ــوية جلنـ ــمام إىل عضـ ــر لالنضـ ــان وقطـ ــلفادور وُعمـ ــا والسـ ــري النكـ ــدة وسـ ــة املتحـ العربيـ
ــتخدام ــلمية   اســـــ ــراض الســـــ ــارجي يف األغـــــ ــاء اخلـــــ ، A/AC.105/C.2/2015/CRP.4( الفضـــــ

A/AC.105/C.2/2015/CRP.22 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.7 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.3 ،
A/AC.105/C.2/2015/CRP.5 ،A/AC.105/C.2/2015/CRP.6.(على التوايل ،  

قائمـة بأمسـاء ممثلـي الـدول وهيئـات األمـم        A/AC.105/C.2/2015/INF/47وترد يف الوثيقـة    - ١١
  املتحدة وسائر املنظمات الدولية الذين حضروا الدورة.

    
   الندوة  - دال  

ــد امل  ١٣يف   -١٢ ــز األورويب لقــانون     نيســان/أبريل، عق ــانون الفضــاء واملرك ــد الــدويل لق عه
الفضاء ندوة حول موضوع "إدارة حركة املرور يف الفضاء"، برئاسة مشـتركة بـني السـيدة تانيـا     

زوان من املعهد الدويل لقانون الفضاء وسريجيو ماركيزيو مـن املركـز األورويب لقـانون    -ماسون
اســتمعت اللجنــة الفرعيــة بعــد ذلــك إىل العــروض الفضــاء. وافُتتحــت النــدوة بكلمــة ترحيــب، و

اإليضاحية التالية: "دراسات األكادميية الدوليـة للمالحـة الفضـائية حلركـة املـرور يف الفضـاء مـن        
"، الــذي أعدتــه كــورين يورغنســون، وقدمــه ألكســندر سوســيك؛  ٢٠١٦إىل عــام  ٢٠٠٦عــام 

خلارجي"، الذي قدمه سـتيفان هـوب؛   "احلقوق وااللتزامات يف املشاعات الدولية: حالة الفضاء ا
"األمان الفضائي وإدارة حركة املرور يف الفضاء"، الذي قدمته إيزابيل روجنيي؛ "إدارة التـرددات  
وإدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"، الــذي قدمــه إيفــون هنــري؛ "إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء   
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الفضـاء اجلـوي املشـترك بـني منظمـة       وإدارة األنشطة الفضائية"، الذي قدمه غويو وانغ؛ "منتدى
الطــريان املــدين الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون الفضــاء اخلــارجي: جهــد مشــترك بــني     
وكــالتني يف جمــال إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"، الــذي قدمتــه ســيمونيتا دي بيبــو ونــيكالس    

ن هـاورد. وأدىل رئيسـا   هيدمان؛ و"خريطة الطريق إىل النجوم: تقريـر مـؤمتر"، الـذي قدمتـه دايـا     
الندوة ورئيس اللجنة الفرعية بكلمات ختامية. وميكن االطِّالع على العروض اإليضاحية املقدَّمة 
ــة          ــة العامـ ــابع لألمانـ ــارجي التـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــب شـ ــبكي ملكتـ ــع الشـ ــدوة يف املوقـ ــاء النـ أثنـ

)www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/2015/symposium.html.( 

 والحظت اللجنة الفرعية بعني التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها.  - ١٣
    

   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  - هاء  
نة الفرعية هـذا التقريـر   نيسان/أبريل، اعتمدت اللج ٢٤، املعقودة يف ٩١٦يف اجللسة   -١٤

 واختتمت أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني.
    

   تباُدل عام لآلراء  -ثانياً  
ممثِّلــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة: االحتــاد  لــآلراء العــام التبــادل أثنــاءألقــى كلمــةً   -١٥

، إيطاليـــا، )اإلســـالمية-مجهوريـــة( إيـــران ،أوكرانيـــا ،إندونيســـيا ،أملانيـــا، األرجنـــتني ،الروســـي
 جنـوب  ،كوريـا  مجهوريـة  ،التشـيكية  اجلمهوريـة  ،اجلزائـر  ،بلغاريـا  ،بلجيكـا  ،الربازيل ،ستانباك

ــا ــال ،فرنســا ،الصــني ،شــيلي ،أفريقي ــة( فرتوي ــة-مجهوري ــت ،)البوليفاري ــام فيي ــدا ،ن ــا ،كن  ،كوب
 ،النمسـا  ،الشـمالية  يرلنـدا آو العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  ،املكسـيك  ،املغـرب  ،لكسمربغ

 ٧٧الــ  جمموعـة  عـن  نيابـة  شـيلي  ممثِّل وتكلَّم اليابان. ،األمريكية املتحدة الواليات ،هنغاريا ،داهلن
 املراقبـون  تكلـم  كمـا . والكارييب الالتينية أمريكا دول جمموعة عن نيابة كولومبيا وممثِّل والصني،

ة الفضاء األوروبيـة واملعهـد   مان، وكذلك عن وكالوُع والسلفادور املتحدة العربية اإلمارات عن
  األورويب لسياسات الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن.

ط فيهـا الضـوء   نيسان/أبريل، أدىل الرئيس بكلمة سلَّ ١٣، املعقودة يف ٨٩٧ويف اجللسة   -١٦
  ة.على برنامج عمل اللجنة الفرعية واملسائل التنظيمية اليت ختص دورهتا احلالي

ويف اجللسة نفسها، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمة استعرضت فيهـا    -١٧
دور املكتب يف أداء مسؤوليات األمني العـام مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء        

األنشطة واملبـادرات املنفَّـذة يف اجملـاالت ذات الصـلة     أيضاً اخلارجي. واستعرضت مديرة املكتب 
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لجنة الفرعية. ولفتت انتباه اللجنـة الفرعيـة إىل حـدوث اخنفـاض يف مـوارد املكتـب وشـدَّدت        بال
على أمهية توافر املوارد الالزمة للنجاح يف تنفيذ برنامج عمل املكتب، وكذلك لـتمكني املكتـب   

  من استحداث مبادرات جديدة وتلبية االحتياجات املستجدة.
لكسمربغ إىل عضوية جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي    ورحَّبت اللجنة الفرعية بانضمام  -١٨

  يف األغراض السلمية.
  .املنتدى احلكومي الدويل الرئيسي لتطوير قانون الفضاءوالحظت اللجنة الفرعية أهنا   -١٩
، املتعلقـة بسـبل   ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامـة   ١٥واستذكرت اللجنة الفرعية الفقرة   -٢٠

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، ورحَّبـت بـاآلراء املقدَّمـة     ووسائل احلفاظ على استخدا
من الدول حىت اآلن بشأن تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقـة  

  ).A/68/189يف أنشطة الفضاء اخلارجي (
رجي واسـتخدامه يف  وأعادت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفضاء اخلـا   -٢١

األغراض السلمية، وشددت هذه الوفود على املبادئ التالية: تيسُّر إمكانيـة الوصـول إىل الفضـاء    
اخلارجي أمـام مجيـع الـدول علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة تطورهـا             

ورشــيداً  العلمــي والــتقين واالقتصــادي، وكــذلك اســتخدام الفضــاء اخلــارجي اســتخداماً منصــفاً 
لصــاحل البشــرية مجعــاء؛ وعــدم متلُّــك الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية  
األخرى بدعوى السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو أي وسيلة أخرى؛ وعدم عسكرة الفضاء 

لوضع أسـلحة مـن أّي نـوع كانـت، وعـدم اسـتغالله        اخلارجي، الذي ال ينبغي أبدا أن يستخدم
ال يف حتسني ظروف العيش وتوطيد السالم بني سكان كوكبنا باعتباره تراثا مشـتركا للبشـرية؛   إ

  والتعاون الدويل على تطوير األنشطة الفضائية.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املتعلقــة      -٢٢

ــه لتنظــ     ــذي ُيرتكــز علي ــوفر األســاس ال ــة وغــري   بالفضــاء اخلــارجي ت ــات احلكومي يم أنشــطة اهليئ
  احلكومية والقطاع اخلاص يف الفضاء اخلارجي.

بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مواءمـة النظـام املتعـدد األطـراف الـذي يـنظم          أعرب و  -٢٣
أنشطة الفضـاء اخلـارجي مـع التطـورات العلميـة والتكنولوجيـة اجلديـدة تتطلـب إعـادة النظـر يف           

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وحتديثها وتدعيمها، وذلـك مـن أجـل     معاهدات األمم املتحدة
تقوية املبادئ اليت حتكم األنشطة الفضـائية الـيت تقـوم هبـا الـدول وتعزيـز التعـاون الـدويل ووضـع          

  تكنولوجيا الفضاء يف ُمتناول الناس.
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شــأن وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي وضــع اتفاقيــة عامليــة شــاملة ب    -٢٤
التــام للمبــادئ  الفضــاء اخلــارجي، هبــدف إجيــاد حلــول للمســائل املطروحــة حاليــا، بــاالحترام   

  األساسية الواردة يف معاهدات األمم املتحدة احلالية بشأن الفضاء اخلارجي.
وجــدَّدت وفــود تأكيــد أمهيــة منــع ســباق التســلح يف الفضــاء اخلــارجي وأشــارت إىل      -٢٥

  تؤديه تدابري الشفافية وبناء الثقة يف هذا الصدد. الدور املفيد الذي ميكن أن
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغـي جتنـب التـدابري الـيت مـن شـأهنا أن حتـدَّ          -٢٦

من إمكانية الوصول إىل الفضاء أمام الدول ذات القـدرات الفضـائية الناشـئة وأن متتنـع الـدول      
ضع معايري أو حدود دنيا أو عليا مفرطـة الصـرامة   بو عن مواصلة تطوير اإلطار القانوين الدويل

  ميكن أن تعيق تعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ سيادة القانون يف الفضاء هو حجر الزاوية الـذي ميكـن أن     -٢٧

يكفــل اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، فضــال عــن تنميتــه املســتدامة يف          
  البعيد.  مداأل
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ زيــادة اجلهــات الفاعلــة املشــتغلة باألنشــطة    -٢٨

الفضائية وزيادة تعقُّد هـذه األنشـطة أمـران يؤكـدان حاجـة الـدول إىل العمـل يف إطـار اللجنـة          
  الفرعية من أجل حتسني اإلطار القانوين القائم.

احلاليـة  استعراض معاهدات األمم املتحـدة  بهتمام االعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أُو  -٢٩
 العرفيـة الدوليـة  قواعـد  الخـرى، مثـل   القانونيـة األ  صـادر امل فضـال عـن  الفضاء اخلـارجي،   بشأن
  القوانني غري امللزمة. ومعايري
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة    -٣٠

رعية العلمية والتقنية من أجل حتقيق التساوق الزمين بني التطـوير التـدرجيي   القانونية واللجنة الف
  لقانون الفضاء والتطورات العلمية والتقنية الكربى يف هذا اجملال.

وأعـرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغـي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتــابع عمــل     -٣١
  ء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة العلمية والتقنية.الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضا

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف األساس القـانوين ملمارسـة     -٣٢
احلــق يف الــدفاع عــن الــنفس يف الفضــاء اخلــارجي وطرائقهــا وجوانبــها القانونيــة، وفقــا مليثــاق   

  األمم املتحدة.
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استثمار القطـاع اخلـاص يف    مفاده أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجعوأُعرب عن رأي   -٣٣
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.

وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن ينشـئ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قسـما            -٣٤
ة التقنيــة للتعــاون الــتقين لكــي يســاعد علــى تضــافر اجلهــود فيمــا بــني الــدول وتــوفري املســاعد    

  للبلدان، بناء على طلبها.
    

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   - ثالثاً  
   احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء غري
مـن جـدول    ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٣٥

ات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة    األعمال، املعنون "معلومات عن أنشطة املنظم
 فيما يتعلق بقانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

. ال شـيلي والواليـات املتحـدة   ممـثِّ  مـن جـدول األعمـال    ٤يف إطـار البنـد   لقى كلمـةً  وأ  -٣٦
رويب كمــا تكلــم املراقبــون عــن منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واملركــز األو 

األمريكـــي لقـــانون املالحـــة اجلويـــة والفضـــاء والطـــريان -لقـــانون الفضـــاء، واملعهـــد اإليـــبريي
ــة       ــة الدوليـ ــدويل، واملنظمـ ــانون الـ ــة القـ ــاء، ورابطـ ــانون الفضـ ــدويل لقـ ــد الـ ــاري، واملعهـ التجـ

  لالتصاالت الفضائية.
  وكان ما يلي معروضاً على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند:  -٣٧

من األمانة تتضمن معلومات عن أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة      مذكِّرة  أ)(  
ــانون        ــانون الفضــاء وردت مــن املركــز األورويب لق ــق بق ــا يتعل ــة فيم واملنظمــات غــري احلكومي
الفضاء واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيـدروا)، ورابطـة القـانون الـدويل واملنظمـة      

  )؛A/AC.105/C.2/106الفضائية (الدولية لالتصاالت 
تتضـمن املعلومـات الـواردة مـن املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء          ورقة اجتمـاع   (ب)  

  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.19عن األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء (
ــل         -٣٨ ــوان "اجمللــس االستشــاري جلي ــة إىل عــرض إيضــاحي بعن ــة الفرعي واســتمعت اللجن

ريق مشروع قانون الفضـاء والسياسـات الفضـائية"، قدمـه املراقـب عـن       الفضاء: التركيز على ف
  اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
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والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات         -٣٩
 غري احلكومية املتعلقة بقانون الفضـاء مـا زالـت تسـهم إسـهاماً كـبرياً يف دراسـة قـانون الفضـاء         
ــداد      ــدوات وإعـ ــؤمترات والنـ ــيم املـ ــلت تنظـ ــات واصـ ــويره، وأنَّ تلـــك املنظمـ ــيحه وتطـ وتوضـ
املنشورات والتقارير، وتنظيم حلقـات دراسـية تدريبيـة لصـاحل املمارسـني والطـالب، والغـرض        

  تزيد املعرفة بقانون الفضاء وتنهض به. منها مجيعا أن
الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون    والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية   -٤٠

  الفضاء الدويل وتدعيمه و زيادة فهمه.
ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن املعهد الدويل لقـانون الفضـاء     -٤١

)، مبـا يف  A/AC.105/C.2/2015/CRP.19 عن أنشطة املعهد املتصلة بقـانون الفضـاء (انظـر الوثيقـة    
جلولة األخرية من مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية الثالثة والعشـرين يف  ذلك نتائج ا

؛ ونتـائج  ٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ٣جمال قانون الفضاء، اليت جرت يف تورنتو، كندا، يف 
ندوة آيلني م. غالووي السنوية التاسعة بشأن القضـايا احلامسـة يف قـانون الفضـاء، الـيت ُعقـدت       

؛ ومعلومات عـن احللقـة الدراسـية    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٠صمة، يف يف واشنطن العا
الثامنة واخلمسني املقبلة بشأن قانون الفضاء اخلارجي، املقـرر عقـدها يف القـدس يف الفتـرة مـن      

؛ ومعلومــــات عــــن مــــؤمتر تغّيــــر املنــــاخ وإدارة  ٢٠١٥تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٦إىل  ١٢
لدولية للمالحة الفضائية واملعهد الـدويل لقـانون الفضـاء يف    الكوارث، الذي عقدته األكادميية ا

  .٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٦تريفاندروم، اهلند، يف الفترة من 
ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة باملعلومــات الــيت قــدمها املراقــب عــن املركــز األورويب لقــانون    -٤٢

)، مبا يف ذلك A/AC.105/C.2/106ة الفضاء عن أنشطة املركز املتصلة بقانون الفضاء (انظر الوثيق
 ١٤الـذي عقـده املركـز يف بـاريس يف      ٢٠١٤معلومات عن منتدى املمارسني املتخصصني لعام 

آذار/مارس؛ وعن اجلولة األوروبية من مسابقة مانفريـد الكـس للمحاكمـات الصـورية يف جمـال      
؛ ٢٠١٤أيار/مـايو   ١٧ إىل ١٤قانون الفضاء، اليت ُعقدت يف فروتسواف، بولندا، يف الفترة من 

ونتائج الدورة الصيفية الثالثة والعشرين الـيت عقـدها املركـز األورويب لقـانون الفضـاء عـن قـانون        
  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢إىل  ١الفضائية يف جنيف، سويسرا، يف الفترة من  ةالفضاء والسياس

مـة التعـاون الفضـائي    ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قـدمها املراقـب عـن منظ     -٤٣
آلسيا واحمليط اهلادئ عن أنشـطة هـذه املنظمـة يف جمـال قـانون الفضـاء، مبـا يف ذلـك معلومـات          
عــن حلقــة العمــل عــن قــانون الفضــاء املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والصــني ومنظمــة التعــاون   

ــرة مــن       ــيجني يف الفت ــيت ُعقــدت يف ب رين تشــ ٢١إىل  ١٧الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ال
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، وعن الدورة الثالثة املقبلة ملنتدى قانون الفضاء والسياسة الفضائية، الـيت  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
  .٢٠١٥ستعقدها منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ يف بيجني يف أيلول/سبتمرب 

  ورحَّبـت اللجنــة الفرعيــة مبــا قدمــه املراقــب عـن رابطــة القــانون الــدويل مــن معلومــات     -٤٤
)، مبـا يف ذلـك   A/AC.105/C.2/106عن أنشـطة الرابطـة املتصـلة بقـانون الفضـاء (انظـر الوثيقـة        

معلومات عن الدورة السادسة والسبعني ملؤمتر الرابطة الذي تعقـده كـل سـنتني والـذي نظَّمتـه      
 ١١إىل  ٧باالشتراك مع اجلمعية األمريكية للقانون الدويل يف واشنطن العاصمة يف الفتـرة مـن   

  .٢٠١٤سان/أبريل ني
األمريكـي  -ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن املعهد اإليـبريي   -٤٥

لقــانون املالحــة اجلويــة والفضــاء والطــريان التجــاري عــن أنشــطة هــذا املعهــد املتصــلة بقــانون    
الفضـــاء، مبـــا يف ذلـــك اجتماعـــه األخـــري الـــذي ُخصـــص لقـــانون الفضـــاء وُعقـــد يف تشـــرين   

  .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقـب عـن املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت        -٤٦

ــانون الفضـــاء (انظـــر الوثيقـــة     ــة يف جمـــال قـ ــبوتنيك) عـــن أنشـــطة هـــذه املنظمـ ــائية (إنترسـ الفضـ
A/AC.105/C.2/106 يت توفرهــا )، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن أنشــطة التــدريب والــدعم املهــين الــ

  منظمة "إنترسبوتنيك" لشركائها، وعن التعاون الدويل يف شكل مشاريع ساتلية مشتركة.
ــا الثالثــة واخلمســني،           -٤٧ ــة الفرعيــة يف دورهت ــذي توصــلت إليــه اللجن ــاً لالتفــاق ال ووفق

)، أتــاح املعهــد الــدويل  ٤٥، الفقــرة A/AC.105/1067(انظــر الوثيقــة  ٢٠١٤املعقــودة يف عــام 
قـانون اخلـاص (اليونيـدروا) للجنـة الفرعيـة معلومـات عـن التطـورات األخـرية بشـأن           لتوحيد ال

ــة        ــائل اخلاصـ ــق باملسـ ــة املتعلـ ــدَّات املنقولـ ــى املعـ ــة علـ ــمانات الدوليـ ــة الضـ ــول اتفاقيـ بروتوكـ
). والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أنَّ A/AC.105/C.2/106بـــاملوجودات الفضـــائية (انظـــر الوثيقـــة 

ة بإنشاء السجل الدويل للموجودات الفضائية، اليت تقوم بـدور السـلطة   اللجنة التحضريية املعني
مؤقتا علـى السـجل الـدويل املقبـل، قـد عقـدت ثـالث دورات تكللـت بالنجـاح. وقـد            املشرفة

، الصـــيغة ٢٠١٤وضـــعت اللجنـــة التحضـــريية، يف دورهتـــا الثالثـــة املعقـــودة يف أيلول/ســـبتمرب 
فيما عدا املسألة املتعلقة بتحديد املعايري اخلاصـة بـأجزاء    النهائية لنص الالئحة التنظيمية للسجل

  املركبات الفضائية.
ت اللجنــة الفرعيــة علــى دعــوة ممثِّــل اليونيــدروا لكــي يقــدم إليهــا معلومــات يف   اتَّفقــو  -٤٨

ــا اخلامســة واخلمســني   ــة       دورهت ــة بربوتوكــول اتفاقي ــن تطــورات أخــرى متعلق ــا اســتجد م عم
  دَّات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية.الضمانات الدولية على املع
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ت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـوُّرات           اتَّفقو  -٤٩
األخــرية يف جمــال قــانون الفضــاء بينــها وبــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري           

مـات جمـدَّداً إىل أن تقـدم إىل اللجنـة الفرعيـة، يف دورهتـا       احلكومية، وعلى أن ُتدعى تلـك املنظ 
  اخلامسة واخلمسني، تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء.

    
   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - رابعاً  

مـن جـدول    ٥لبنـد  ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف ا   ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٥٠
األعمال، املعنون "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا"،   

 كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

ممثلــو االحتــاد الروســي وإســبانيا   مــن جــدول األعمــال ٥يف إطــار البنــد  ةًكلمــوألقــى   -٥١
البوليفاريـة) وكنـدا وهولنـدا    -يـال (مجهوريـة  وأملانيا والربازيل واجلزائر ومجهوريـة كوريـا وفرتو  

أيضاً باسم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة     والواليات املتحدة واليابان. وألقى ممثل شيلي كلمةً
  والكارييب. كما تكلَّم ممثلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

بعنوان "تسجيل األجسـام الفضـائية مـن     واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي  -٥٢
ــة      ــة الفضــاء األوروبيــة: السياســات واملمارســات احلاليــة"، قدمــه املراقــب عــن وكال قبــل وكال

  الفضاء األوروبية.
نيســـان/أبريل، فريقهـــا  ١٣، املعقـــودة يف ٨٩٧ودعــت اللجنـــة الفرعيـــة يف جلســـتها    -٥٣

ملتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا إىل     العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس ا      
فرانسـوا مايـانس (بلجيكـا). وأثنـت اللجنـة الفرعيـة علـى الـرئيس         -االنعقاد جمددا برئاسة جان

للمضـي   سـعيه الـدؤوب   املنتهية واليته للفريق العامل على تفانيه يف رئاسة الفريق العامل وعلى
  قدما مبناقشات الفريق العامل.

نيســـان/أبريل، تقريـــر  ٢٣، املعقـــودة يف ٩١٣لفرعيـــة، يف جلســـتها وأقــرَّت اللجنـــة ا   -٥٤
  رئيس الفريق العامل، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.

  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٥٥
ورقة اجتماع بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضـطلع هبـا يف     (أ)  
  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.8(الوثيقة  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١ارجي، حىت الفضاء اخل



 

V.15-02959 13 
 

A/AC.105/1090 

مـــــــن األمانـــــــة تتضـــــــمنان رّديـــــــن وارديـــــــن مـــــــن أملانيـــــــا  تانمـــــــذكِّر  (ب)  
)A/AC.105/C.2/2015/CRP.11) وكنــــــدا (A/AC.105/C.2/2015/CRP.21 علــــــى جمموعــــــة (

دات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة     األسئلة املقدمة من رئيس الفريق العامل املعـين حبالـة معاهـ   
  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها؛

عرض عام قدمـه رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة            (ج)  
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها للردود الـيت وردت مـن الـدول األعضـاء واملـراقبني      

لـيت طرحهـا والـيت تـرد يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة        الدائمني لـدى اللجنـة علـى جمموعـة األسـئلة ا     
، املرفــق األول، التــذييل  A/AC.105/1067دورهتــا الثالثــة واخلمســني، الوثيقــة     القانونيــة عــن 

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.12؛(  
أجوبـة رئــيس جلنـة قــانون الفضــاء التابعـة لرابطــة القــانون الـدويل علــى أســئلة       (د)  

املعين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء         مقدمة من رئيس الفريق العامل
  .(A/AC.105/C.2/2015/CRP.25)اخلارجي وتطبيقها 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء          -٥٦
  كانت كما يلي: ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١اخلارجي حىت 

ــادئ   (أ)   ــدة املب ــدان استكشــاف واســتخدام      معاه ــدول يف مي ــة ألنشــطة ال املنظم
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجـرام السـماوية األخـرى: بلـغ عـدد الـدول األطـراف        

  دولة؛ ٢٥دول وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليها  ١٠٣فيها 
ائيني وردِّ االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالَّحــني الفضــائيني وإعــادة املالَّحــني الفضــ   (ب)  

دولـةً، وعـدد الـدول     ٩٤األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي: بلغ عدد الـدول األطـراف فيـه    
قبوهلمـا  أيضـاً  دولةً؛ وكانت منظمتان حكوميتان دوليتـان قـد أعلنتـا     ٢٤اإلضافية املوقِّعة عليه 

  للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق؛
ية عن األضرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية (اتفاقيـة      اتفاقية املسؤولية الدول  (ج)  

دولــةً، وعــدد الــدول اإلضــافية املوقِّعــة عليهــا  ٩٢املســؤولية) بلــغ عــدد الــدول األطــراف فيهــا 
ــةً؛ وكانـــت ثـــالث منظمـــات حكوميـــة دوليـــة قـــد أعلنـــت    ٢١ ــاً دولـ ــا للحقـــوق أيضـ قبوهلـ

  وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
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يـــة تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي: بلـــغ عـــدد الـــدول    اتفاق  (د)  
دول؛ وكانـت ثـالث منظمـات     ٤دولةً، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليهـا   ٦٢األطراف فيها 

  قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛أيضاً حكومية دولية قد أعلنت 
ول على سطح القمر واألجـرام السـماوية األخـرى    االتفاق املنظِّم ألنشطة الد  (ه) 

دولـةً، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة عليـه        ١٦(اتفاق القمر): بلغ عدد الدول األطـراف فيـه   
  دول.  ٤

وأشارت اللجنة الفرعية إىل حلول الذكرى السنوية األربعني إلبرام اتفاقيـة التسـجيل،    -٥٧
تزامات مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة      وهي من أهم الصكوك يف تطبيق وتنفيذ االل

ــيت اعتمــدت يف      ــة التســجيل، ال ــاين/نوفمرب   ١٢بالفضــاء اخلــارجي. وتشــكّل اتفاقي تشــرين الث
ودخلـت حيـز النفــاذ يف    ١٩٧٥كـانون الثاين/ينــاير   ١٤وفـتح بـاب التوقيــع عليهـا يف     ١٩٧٤

  ضاء اخلارجي.، أساس تسجيل األجسام املطلقة يف الف١٩٧٦أيلول/سبتمرب  ١٥
والحظت اللجنة الفرعية بتقدير أنَّ األمانـة مـا زالـت تقـدم سـنويا معلومـات حمدَّثـة عـن           -٥٨

حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضطلع هبـا يف الفضـاء اخلـارجي؛ وقـد أتـيح التحـديث       
اللجنـة الفرعيـة    . وطلبـت A/AC.105/C.2/2015/CRP.8 احلايل للجنة الفرعيـة يف ورقـة االجتمـاع   

  إىل األمانة أن تدرج يف التحديثات املقبلة معلومات االتصال بُِوَدَعاء تلك االتفاقات.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء  -٥٩

توثيـق  ال غىن عنه لـدعم التوسُّـع املتزايـد يف حجـم األنشـطة الفضـائية و       اخلارجي أساس قانوين
التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. ورحَّبـت تلـك الوفـود         
بانضــمام مزيــد مــن الــدول إىل املعاهــدات وحثَّــت الــدولَ الــيت مل تصــبح بعــُد أطرافــاً يف تلــك   

  املعاهدات على أن تنظر يف ذلك.
معاهــدات األمــم  بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري مراجعــة  أعــرب و -٦٠

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها بغيـة تفعيـل املبـادئ اإلرشـادية         
اليت حتكم األنشـطة الفضـائية للـدول وسـد أي ثغـرات قانونيـة تشـوب النظـام القـانوين الـدويل           

التكنولوجيـا   احلايل املتعلق بالفضاء اخلارجي، فضـال عـن توثيـق التعـاون الـدويل وتيسـري تبـادل       
واخلربات الفنيـة يف جمـال الفضـاء لفائـدة النـاس مجيعـاً. ورأت تلـك الوفـود أنَّ عمليـة املراجعـة           
والتحديث هذه ينبغي أالَّ تقوِّض املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها النظام القانوين احلايل، بـل  

  ينبغي أن ُتثريها وتواصل تطويرها.
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فاده أنَّ مـن الضـروري ضـمان انضـمام مجيـع الـدول       وأعرب بعض الوفود عن رأي م -٦١
إىل معاهـــدات األمـــم املتحـــدة اخلمـــس املتعلقـــة بالفضـــاء اخلـــارجي، وضـــمان تنفيـــذها هلـــذه  
املعاهدات، اليت تشكِّل األساس القانوين املنظِّم ألنشطة الفضاء اخلـارجي والـيت مكَّنـت الـدول     

هذه األنشطة. وذهبت تلك الوفود إىل أنـه ميكـن   وشعوهبا من التمتع بالفوائد اجلّمة املتأتية من 
للجهات الفاعلة اليت تضطلع بأنشطة يف الفضاء اخلارجي، يف احلاالت الـيت يكتنـف فيهـا عـدم     

  اليقني القانوين تلك املعاهدات، أن تستعني بالصكوك غري امللزمة قانوناً.
اخلمــس املتعلقــة  عــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة وأ -٦٢

بالفضــاء اخلــارجي هــي أســاس ُيرتكَــز عليــه لتنظــيم مشــاركة احلكومــات واملنظمــات غــري           
ــن يف األنشــطة          ــزِّز عنصــري الســالمة واألم ــا ُتع ــأن، وأهن ــذا الش ــؤولياهتا يف ه ــة ومس احلكومي
ــود عــن رأي مفــاده أنَّ النظــام القــانوين الــذي حيكــم األنشــطة       الفضــائية. وأعربــت تلــك الوف

لع هبا يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن يكفل إسـهام حبـوث الفضـاء واألنشـطة الفضـائية يف      املضط
جليـل احلاضـر    وحتقيق ما فيه مصلحتهم وكـذلك يف حتقيـق الرخـاء    حتسني ظروف عيش البشر

  وأجيال املستقبل.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري التوصــل إىل اتفــاق بشــأن     -٦٣

القانوين احلايل املتعلـق بالفضـاء اخلـارجي وذلـك مـن أجـل التصـدي للتحـديات          حتديث النظام
املرتبطة بسرعة تطـور األنشـطة الفضـائية، الـيت مل يكـن مـن املمكـن التنبـؤ هبـا وقـَت التفـاوض            

  بشأن معاهدات األمم املتحدة اخلمس.
ري امللزمـة الـيت   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اجملموعة الواسعة مـن اآلليـات واملبـادرات غـ     -٦٤

جيري وضعها من أجل استكمال معاهدات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي،     
مثــل مبــادرة االحتــاد األورويب بشــأن مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة املتعلقــة بأنشــطة  

ــن أجــل      ــة م ــادئ التوجيهي ــة مشــاريع املب اســتدامة أنشــطة الفضــاء    الفضــاء اخلــارجي وجمموع
الفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف    ارجي يف األمد البعيد اليت أعدها اخل

للجنة الفرعية العلمية والتقنية، مل تسفر عـن فوائـد عمليـة يف الوقـت الـراهن       التابع األمد البعيد
  فحسُب، بل ميكن أن تؤثر أيضاً يف وضع معاهدات بشأن الفضاء اخلارجي يف املستقبل.

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ أوجــه القصــور والثغــرات املوجــودة يف معاهــدات األمــم    -٦٥
هـي   املتحدة احلالية املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وخصوصاً اتفاقية املسـؤولية واتفاقيـة التسـجيل،   

  .معدل االنضمام إىل تلك املعاهداتمن بني أسباب اخنفاض 
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عامـــة الـــواردة يف معاهــدة الفضـــاء اخلـــارجي  وأُعــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّ املبــادئ ال   -٦٦
أصبحت قانوناً عرفيا دوليا، نظراً إىل أنَّ ُجلَّ الدول اليت تضطلع بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي    

قت على املعاهدة وتعمل وفقاً ألحكامها؛ وعـالوة علـى ذلـك، لـيس هنـاك دليـل علـى        قد صدَّ
  ات خمالفة هلا.اّتباع الدول اليت مل تنضم إىل املعاهدة ملمارس

وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تنظـر يف األعمـال الـيت           -٦٧
تقوم هبا السلطة الدولية لقاع البحار من أجل وضـع مشـروع إطـار لتنظـيم أنشـطة االسـتغالل       

سـتغالل بغيـة   املضطلع هبا يف منطقة قاع البحار العميقة الدولية، وإعداد الشروط املالية هلـذا اال 
بــني النظــام التجــاري املتعلــق بقــاع البحــار العميقــة   صــالت النظــر فيمــا قــد يكــون هنــاك مــن 

  واملسائل الناشئة عن املادة احلادية عشرة من اتفاق القمر.
الدول تتحمل املسؤولية عن أنشـطتها الوطنيـة    وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٦٨

يعـين   لكـن ذلـك ال   دة السادسة من معاهدة الفضـاء اخلـارجي،  يف الفضاء اخلارجي مبوجب املا
أنَّ الدولة مسؤولة، مبوجب املادة السابعة من تلك املعاهدة أو مبوجـب اتفاقيـة املسـؤولية، عـن     
األضــرار الــيت ُيلحقهــا جســم فضــائي متلكــه أو تشــغله منشــأة مســجَّلة يف تلــك الدولــة، عنــدما 

اجلســُم مــن مكــان يقــع يف دولــة غــري دولــة تســجيل   تكــون تلــك املنشــأة قــد طلبــت أن ُيطلَــقَ 
يف احلالـة املـذكورة مـن خـالل اتفـاق       ميكـن حتديـد املسـؤوليات    أنـه املنشأة. واعترب ذلك الوفُد 

  ثنائي يربم بني دولة التسجيل والدولة اليت أطلقت اجلسم الفضائي.
مـن العناصـر    وأعرب أحد الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ تسـجيل األجسـام الفضـائية هـو       -٦٩

الرئيسية يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأنَّ مبادئ التسجيل الـواردة يف  
معاهدة الفضاء اخلارجي ويف اتفاقية التسـجيل كافيـة، إذا طُبِّقـت تطبيقـاً سـليماً. واعتـرب ذلـك        

ي تقضــيان بــأن تظــل الوفــد أيضــاً أنَّ املــادتني السادســة والســابعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارج 
ــاً       ــة املطلقــة مســؤولة عــن مجيــع األجســام الفضــائية الــيت أطلقتــها. ونتيجــة لــذلك، وجتنُّب الدول

  الستعمال "أعالم اجملاملة"، ال ميكن نقل التسجيل إالَّ بني الدول املطلقة.
إنشاء سجل وطـين لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي       عرب عن رأي مفاده أنَّأُو  -٧٠

  .تفاقية التسجيلامتثاال الحد ذاته يف يشكل 
قـرارات  انتـهكت  مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة      أنَّرأت  بعض الوفـود  أنَّغري   -٧١

ألهنــا  ،ســافرا اانتــهاك )٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤و) ٢٠٠٦( ١٧١٨جملــس األمــن 
 ٢٠١٢ديسـمرب  كـانون األول/  ١٢يف  Kwangmyongsong 3-2استخدمت يف إطالق السـاتل  
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وجـوب أال تقـوم   علـى   التأكيـد بشـدة   مواصـلة ، وأنـه مـن املهـم    التسـيارية  القذائفتكنولوجيا 
  املذكورة. قرارات جملس األمن تنتهكأخرى  أعمالأي ب هذه الدولة

تضــمن إخطــار الــيت ت، ST/SG/SER.E/INF/31تعمــيم الوثيقــة  أنَّ ورأى أحــد الوفــود  -٧٢
 بإنشاء سجل وطين لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي    الدميقراطية الشعبية مجهورية كوريا 

بيانــات  خبصــوص ST/SG/SER.E/662والوثيقــة  ،وفقــا للمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة التســجيل     
 مـن جانـب   الشـرعية إضـفاء   ا بأهنما نـوع مـن  ، ميكن أن يفسرالدولة هذهاملقدمة من  التسجيل
القـذائف  اسـتخدام تكنولوجيـا   بفضـائي  ال هاإطالق جسـم  متويه هذه الدولةحماولة  علىاألمانة 
تقريـر   نفسـه االنتبـاه إىل  الوفد ووجه . املذكورة وااللتفاف على قرارات جملس األمن التسيارية

ــن       ــس األم ــرار جمل ــأ عمــال بق ــق اخلــرباء املنش ــؤرخ) ٢٠٠٩( ١٨٧٤فري ــباط/ ٢٣ امل فرباير ش
٢٠١٥ )S/2015/131  لتطــوير أنشــطة الفضــاء    طنيــةاإلدارة الوأنَّ  ، املرفــق)، الــذي أشــار إىل
حســب الوثيقــة  مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــةوهــي جهــة الوصــل الوطنيــة يف ، اجلــوي

ST/SG/SER.E/INF/31      اسم مستعار للجنة تكنولوجيا الفضـاء الكوريـة، وهـي هيئـة مدرجـة ،
 ١٧١٨يف قائمـــة اهليئـــات احملظـــورة الـــيت تعـــدها اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن 

الصــلة مــن رســالة األمــني العــام   يتضــمن األجــزاء ذاتإشــعار رمســي  نشــروطلــب )، ٢٠٠٦(
، املرفـق) علـى   S/2014/147فريـق اخلـرباء (  ل ٢٠١٤عام  وتقرير S/2013/108الواردة يف الوثيقة 

تسـجيل املقدمـة مـن    ، باإلضـافة إىل معلومـات ال  املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  .ا الشعبية الدميقراطيةمجهورية كوري

للجنـة  الـيت عقـدهتا ا   ٩١٣ اجللسـة  يف ت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي وذكر  -٧٣
بالشـواغل الـيت أعـرب عنـها وفـد       اعلمـ  أحاط املكتبأنَّ  ٢٠١٥أبريل نيسان/ ٢٣الفرعية يف 

عبية الشــبــه اليابــان فيمــا يتعلــق بإخطــار مجهوريــة كوريــا   مجهوريــة كوريــا والبيــان الــذي أدىل
الدميقراطية بإنشاء سجل وطين لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي وفقـا للمـادة الثانيـة مـن         

 ٢، عمـال بـالفقرة   األجسـام الفضـائية  وطنيـة لتسـجيل    جهـة وصـل   وإحداثاتفاقية التسجيل، 
أبلـغ اإلخطـار   املكتـب   بـأن الفرعيـة   اللجنـةَ أعلمـت  . و٦٢/١٠١(ج) من قرار اجلمعية العامة 

 إدارة الشـؤون السياسـية  و مكتـب الشـؤون القانونيـة   و املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام    ىل فورا إ
كمـا   ).٢٠٠٩( ١٨٧٤لألمانة العامة ومنسـق فريـق اخلـرباء املنشـأ عمـال بقـرار جملـس األمـن         

 نيســان/ ١٤مجهوريـة كوريـا واليابـان يف    بـأن البيـانني الصـادرين عـن     الفرعيـة   اللجنـةَ  أعلمـت 
 ةمـدير  ترذكّـ ومكاتـب وإدارات وأفـراد.   مـا ذُكـر آنفـا مـن      بلغـا فعـال إىل  قد أُ ٢٠١٥أبريل 

اللجنــةَ الفرعيــة، بنــاء علــى املعلومــات الــواردة مــن اجلهــات   مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي
أن وظيفة األمني العام ومكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي فيمـا يتعلـق باإلخطـارات       املذكورة، ب
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. وتقنيـة إداريـة   وظيفـة فاقيـة التسـجيل والـدول األعضـاء هـي      الواردة من الدول األطراف يف ات
إىل مجهوريـة كوريـا   ذكرتـه   من النوع الذيإضافة معلومات دأب على عدم املكتب  ولذا فإن

كتـب نشـر اإلشـعارات املطلوبـة علـى      امل ه لـيس بوسـع  إلخطارات. ويف ضوء ذلك، لوحظ أنـ ا
  .الشبكيموقعه 
العمـل غـري الشـرعي    نتـائج  ملؤسـف أن يعتـرب املكتـب    مـن ا أنَّ  وذهب أحد الوفـود إىل   -٧٤
يف عـدد  قـد أدانـه   الذي كان جملس األمـن  وارتكبته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  الذي

أنَّ  جــدامــن املؤســف  أنَّ  نفســهالوفــد ورأى . وتقنيــةمســألة إداريــة  جمــرد مــن املناســبات،  
عكس متاما أحكـام ميثـاق األمـم    تذكورة آنفا ال األمم املتحدة املاملعلومات اليت تلقتها مكاتب 

ــادرة عـــن جملـــس األمـــن وتقريـــر فريـــق اخلـــرباء     ــرارات الصـ ــوارد املتحـــدة والقـ ــة الـ يف الوثيقـ
S/2015/131 ــد أنــ ــة   املســألةينبغــي إعــادة النظــر يف   ه. وذكــر الوف ــدورة الثامن ومناقشــتها يف ال

ــراض ا     ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــني للجنـ ــدها يف   واخلمسـ ــرر عقـ ــلمية، املقـ لسـ
  .٢٠١٥حزيران/يونيه 

    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   - خامساً  

الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل 
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

   ون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتبالنسبة لألرض د
كبنـد منـتظم    ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة    -٧٥

  يف جدول أعماهلا، وعنوانه:
  "املسائل املتصلة مبا يلي:  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  "(أ)    
اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر     طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض و    "(ب)    

يف الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار الثابــت        
  بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت."

الربازيـل وبلجيكـا واجلزائـر    ممثِّلـو   مـن جـدول األعمـال    ٦يف إطـار البنـد   كلمةً وألقى   -٧٦
ــا والصـــني  ــة كوريـ ــة ومجهوريـ ــا وفرتويـــال (مجهوريـ ــا  - وفرنسـ ــدا وكولومبيـ ــة) وكنـ البوليفاريـ

ــات املتحــدة   ــدا والوالي ــةً عــن جمموعــة دول    واملكســيك وهولن ــل شــيلي بكلمــة نياب . وأدىل ممثِّ
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والصـني. وتكلـم أيضـاً     ٧٧يب، كما ألقـى كلمـة نيابـةً عـن جمموعـة الــ      ـأمريكا الالتينية والكاري
دة. وألقـى املراقـب عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت كلمـة        املراقب عن اإلمـارات العربيـة املتحـ   

  أثناء التبادل العام لآلراء. ٦. كما ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بالبند أيضاً
نيسـان/أبريل   ١٣، املعقـودة يف  ٨٩٧وعاودت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف جلسـتها       -٧٧

املسائل املتعلقة بتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني    ، عقد اجتماع لفريقها العامل املعين ب٢٠١٥
حدوده، برئاسة جوزيه مونسريات فيلو (الربازيل). ووفقاً لالتفاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة     
الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني، والـذي أقرَّتـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف دورهتـا        

اجتماعـه لكـي ينظـر يف املسـائل املتصـلة بتعريـف الفضـاء        الثالثة واألربعني، عقد الفريق العامل 
  اخلارجي وتعيني حدوده فقط.

ــة الفرعيــة، يف جلســتها    ٤وقــد عقــد الفريــق العامــل    -٧٨ ، ٩١٣جلســات. وأقــرَّت اللجن
  نيسان/أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير. ٢٣املعقودة يف 

  ي معروضاً على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند:وكان ما يل  -٧٩
ــيني         (أ)   ــوان "أســئلة عــن تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتع ــة بعن ــن األمان ــذكِّرة م م

  )؛Add.16و A/AC.105/889/Add.15حدوده: الردود الواردة من الدول األعضاء" (
اريــة ألغــراض مــذكِّرة مــن األمانــة بعنــوان "أســئلة حــول التحليقــات دون املد   (ب)  

  ).Add.5و A/AC.105/1039/Add.4البعثات العلمية و/أو نقل البشر" (
والحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ منظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومكتـب شـؤون            -٨٠

بعنــوان "األنشــطة  مشــتركة حــول موضــوع الفضــاء اجلــوي الفضــاء اخلــارجي قــد نظّمــا نــدوة
عقـدت يف   ان املـدين: التحـديات القائمـة والفـرص املتاحـة"،     املستجدة يف جمـال الفضـاء والطـري   

. وقـد اسـتقطب هـذا احلـدث     ٢٠١٥ آذار/مـارس  ٢٠إىل  ١٨مونتريال، كندا، يف الفترة مـن  
مشـاركا مـن مجيـع أحنـاء العـامل ميثلـون أوسـاط الطـريان والفضـاء وجنـح يف            ٣٥٠غري املسبوق 

ــة وال    ــة القانوني ــز احلــوار بــني اجلهــات الفاعل ــادة الفهــم املشــترك   تعزي ــة املختصــة ويف زي تنظيمي
يف النــدوة علــى عقــد   للتحــديات والفــرص املتصــلة بتطــوير النقــل الفضــائي التجــاري. واتُّفــق   

  .٢٠١٧ويف فيينا يف عام  ٢٠١٦للمتابعة يف اإلمارات العربية املتحدة يف عام  ندوتني
منظمـة الطـريان املـدين    والحظت اللجنة الفرعية أنَّ مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي و    -٨١

الذي أنشئ ليكون منربا تفاعليا للمناقشـات يف هـذا اإلطـار،     الدويل سيقودان الفريق الدراسي
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وأنَّ الــــدول األعضــــاء يف جلنــــة الفضــــاء اخلــــارجي مــــدعوة إىل ترشــــيح خربائهــــا لعضــــوية  
  الدراسي.  الفريق
الفرعيـة، إزاء التقـدُّم    عرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه أصبح لزاماً على اللجنةوأ  -٨٢

ــتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص         ــوجي واالس العلمــي والتكنول
واملســائل القانونيــة املســتجدَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مســألة   

عريــف مـن شـأن ت   أنَّأيضـاً  تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده. واعتــربت تلـك الوفـود        
الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن يســاعدا علــى إنشــاء نظــام قــانوين وحيــد يــنظم حركــة     

يف تنفيــذ قــانون الفضــاء وقــانون  األجســام الفضــائية اجلويــة ويكفــال جانــب الوضــوح القــانوين
اجلو، فضال عن توضيح مسائل سيادة الدول ومسؤوليتها الدولية واحلدود بني الفضـاء اجلـوي   

  جي.والفضاء اخلار
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مها أمـران مهمـان     -٨٣

  لضمان أمان العمليات الفضائية اجلوية.
أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ من شأن االتفاق على تعريف واضح للحـدود  أعرب و  -٨٤

ي وجلنتها الفرعية القانونيـة  بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي أن يتيح للجنة الفضاء اخلارج
التركيز على وضع وتطوير صكوك قانونيـة ال يقتصـر تطبيقهـا علـى جمـال واحـد مـن األنشـطة         
الفضائية، وأن يتيح اليقني القانوين املفضي إىل تزويـد املشـغِّلني التجـاريني بالضـمانات الالزمـة      

ذ اللجنــة الفرعيــة  يف حــال عــدم اختــا   أنــهأيضــاً لالضــطالع بأنشــطتهم. ورأى ذلــك الوفــد    
إجراءات يف هذا الصدد، فإنَّها قد تفقد دورها الرائد بشأن هذه املسـألة، ممـا يعـد مبثابـة إمهـال      

  للوالية املنوطة هبا.
ــؤدي إىل       -٨٥ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ مواصــلة تطــوير األنشــطة الفضــائية ميكــن أن ي

تسـاعد علـى تنظـيم هـذه األنشـطة       استحداث قواعد عرفية ذات صلة هبذا اجملال، من شأهنا أن
  دومنا حاجة إىل تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

ورأى بعض الوفود أنَّ من األفضل فيمـا يتعلـق بتعريـف الفضـاء اخلـارجي و/أو تعـيني         -٨٦
حدوده التركيز على وظيفة اجلسم املعين والغـرض منـه، ال علـى موقعـه، لتقريـر مـا إذا كانـت        

  ون الفضاء ومىت يكون ذلك.أنشطته ختضع لقان
وأُعــــرب عــــن رأي مفــــاده أنَّ مــــن املهــــم النظــــر يف العالقــــات بــــني قــــانون اجلــــو    -٨٧

  الفضاء.  وقانون
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وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظـل اإلطـار     -٨٨
ملــي لوضــع احلــايل، الــذي يــؤدِّي وظيفتــه جيــداً، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكَّــدة وأســاس ع   

تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو تعــيني حلــدوده. كمــا رأى ذلــك الوفــد أنَّ أيَّ حماولــة يف الوقــت  
الراهن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ستكون عملية نظرية قد تعقِّـد عـن غـري قصـد     

  املتواصلة. مواكبة التطورات التكنولوجية ال ميكنها األنشطة القائمة ورمبا
الوفود إىل أنَّ تعيني حدود الفضاء اخلـارجي يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـإدارة      وذهب أحد   -٨٩

األنشطة الفضائية، وأنه ميكن للجنة الفرعية والفريق العامـل أن يركِّـزا أوال علـى املسـائل ذات     
الصــلة الــيت حتتــاج إىل حلــول عمليــة، مثــل التحليقــات دون املداريــة أو عمليــات اإلطــالق مــن 

أنَّ التعــاون الــدويل ميكــن أن يكــون مفيــدا يف هــذا  أيضــاً تلــك الوفــود  أجســام طــائرة. ورأت
ــه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ومنظمــة       اجملــال، كمــا يتجلــى يف العمــل الــذي اضــطلع ب

  الطريان املدين الدويل يف اآلونة األخرية.
ــف الفضــاء           -٩٠ ــدُّم يف تعري ــق تق ــه ميكــن حتقي ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

  ي وتعيني حدوده من خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل.اخلارج
بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تعــزز جهودهــا     وأعــرب  -٩١

الرامية إىل التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده       
  ة للتوصُّل إىل حلٍّ إجيايب وسليم من الناحية القانونية.وأهابت بالدول بذل كل اجلهود الالزم

وهـو مـورد    -وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض      -٩٢
جيـب أن ُيسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وينبغـي       -طبيعي حمدود معرَّض، بال ريب، خلطر التشبُّع 
عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة. فهـذا مـن شـأنه أن        أن يكون متاحاً جلميـع الـدول، بصـرف النظـر     

ــألرض بشــروط منصــفة، مبراعــاة        ــدار الثابــت بالنســبة ل ــة الوصــول إىل امل ــدول إمكاني ــيح لل يت
اعتبارات منها على اخلصوص احتياجات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، وكـذلك املوقـع اجلغـرايف       

ت وقواعـد األمـم املتحـدة وقراراهتـا     لبلدان معيَّنـة، وكـذلك عمليـات االحتـاد الـدويل لالتصـاال      
  ذات الصلة.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورٌد      -٩٣
طبيعي حمدود ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـاحل        

ة األنشـطة الفضـائية يف تلـك البيئـة؛     مجيع الدول، وأنه معرَّض خلطر التشـبُّع، ممـا يهـدد اسـتدام    
وأنَّ من الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط منصـفة، مـع       

أنَّ مـن املهـم   أيضـاً  إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية. وكان من رأي تلك الوفـود  
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 ولقــرارات االحتــاد الــدويل   اســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــا للقــانون الــدويل       
لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملـدد يف معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع إيـالء        

  االعتبار ملسامهات األنشطة الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية.
سـبة لـألرض هـو جـزء مــن     وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ املــدار الثابـت بالن        -٩٤

ال خيضـــع للتملُّـــك الـــوطين بـــدعوى الســـيادة عليـــه أو اســـتخدامه أو   أنـــهالفضـــاء اخلـــارجي، و
ــأيِّ وســيلة أخــرى، وأنَّ اســتخدامه خيضــع ملعاهــدة الفضــاء       ــه أو ب اســتخدامه املتكــرر أو احتالل

ام املــادتني أنَّ أحكــأيضــاً اخلــارجي ومعاهــدات االحتــاد الــدويل لالتصــاالت. ورأت تلــك الوفــود 
تتملَّـك   يف املعاهـدة أن  ال جيـوز لألطـراف   أنهاألوىل والثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي توضِّح 

أيَّ جزء من الفضاء اخلـارجي، مثـل أي موقـع مـداري يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، سـواء          
  أي وسيلة أخرى.بادعاء السيادة أو بواسطة االستخدام، مبا يف ذلك االستخدام املتكرر، أو ب

ــا       -٩٥ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، باعتبــاره مــورداً طبيعي
حمدوداً معرَّضاً بوضوح خلطر التشبُّع، جيـب أن يسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وناجعـاً واقتصـاديا       

لدان الـيت توجـد يف مواقـع    ومنصفاً. واعُترب هذا املبدأ أساسيا لضمان مصاحل البلدان النامية والب
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦جغرافية معيَّنة، حسبما تنص عليه الفقـرة  

  .١٩٩٨لالتصاالت، بصيغتها اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني املعقود يف عام 
ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -٩٦ علــى  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اســتغالل ال

أساس "األولوية حبسب األسبقية" أمر غري مقبول، وأنه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، تبعـا لـذلك، أن      
ــدأي         ــاً ملب ــة، وفق ــع املداري ــدول إىل املواق ــا يضــمن تكــافؤ فــرص وصــول ال ــاً قانوني تضــع نظام

  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه.
أنـه ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إلتاحـة إمكانيـة انتفـاع مجيـع           وأُعرب عن رأي مفـاده   -٩٧

الــدول، علــى قــدم املســاواة، بــاملوارد الطيفيــة يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، مــع اإلقــرار     
تنطــوي عليــه مــن إمكانــات فيمــا يتعلــق بــالربامج االجتماعيــة الــيت تعــود بــالنفع علــى أقــل     مبــا

ــة اســتفادة مــن اخلــدم   ــة    اجملتمعــات احمللي ــة وطبي ــة تنفيــذ مشــاريع تعليمي ات، ألهنــا تتــيح إمكاني
وتضمن إمكانية احلصـول علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وحتسـن الصـالت مبصـادر         

املعارف وتبادهلـا   املعلومات الضرورية من أجل تدعيم التنظيم االجتماعي، وتشجع على تعزيز
  دون وساطة من جهات جتارية.

عن رأي مفاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض    بعض الوفودأعرب و  -٩٨
يلـزم   يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها بإنشـاء مـا       
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من أفرقة عاملة وأفرقة قانونية وتقنية حكومية دولية، حسب االقتضاء. ورأت تلك الوفود أنـه  
و أفرقة حكومية دولية تضمُّ خرباء تقنـيني وقـانونيني مـن أجـل تعزيـز      ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أ

تكافؤ فـرص الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، ودعـت إىل تعزيـز مشـاركة االحتـاد           
  الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل.

    
خلارجي التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء ا  - سادساً  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
مـن جـدول    ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٩٩

األعمال، املعنون "التشريعات الوطنيـة ذات الصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       
  يف األغراض السلمية"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

الربازيـل واجلزائـر ومجهوريـة     ممثِّلـو  مـن جـدول األعمـال    ٧يف إطار البند مةً كلوألقى   -١٠٠
. وألقـى املراقـب عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت       كوريا واملكسيك والنمسـا وهولنـدا واليابـان   

ــادل        أيضــاً.كلمــة  ــاء التب ــد أثن ــق هبــذا البن ــو دول أعضــاء أخــرى كلمــات تتعل كمــا ألقــى ممثل
  لآلراء.  العام
، ٢٠١٤للطلب الصادر عن اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثـة واخلمسـني، يف عـام     اًووفق  -١٠١

أعدَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باالشـتراك مـع االحتـاد الـدويل لالتصـاالت نشـرة معلومـات        
عن املسائل ذات الصلة بالتسـجيل والتـرخيص وختفيـف احلطـام الفضـائي وإدارة التـرددات فيمـا        

ــة    جــداصــغرية والصــغرية يتعلــق بالســواتل ال ــة يف ورق ــة الفرعي . وقــد أتيحــت هــذه النشــرة للجن
ــع الشــبكي ملكتــب شــؤون   أيضــاً ونشــرت  A/AC.105/C.2/2015/CRP.17االجتمــاع  علــى املوق

  .)http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/small-sat-handout.htmlالفضاء اخلارجي (
ــة    -١٠٢ ــة الفرعي ــوان " إىل عــرض إيضــاحي واســتمعت اللجن ــق  بعن ــة فيمــا يتعل ــة الراهن  احلال

  ممثل اليابان.  قدمه ، "ووضع أطر قانونية الفضائية اليابان سياسةب
 حتـــاد الـــدويلوأثنـــت اللجنـــة الفرعيـــة علـــى مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي واال    -١٠٣

للجهـات   هذه النشـرة، الـيت ستصـبح مصـدراً هامـا للمعلومـات بالنسـبة        لالتصاالت إلعدادمها
  الفاعلة يف جمال الفضاء اليت تعتزم تشغيل سواتل من هذا القبيل.

للنشـرة مـن خـالل اجلهـود الـيت       التـرويج أيضـاً  ت اللجنة الفرعية على أنـه ميكـن   اتَّفقو  -١٠٤
  الفضاء اخلارجي. تبذهلا الدول األعضاء يف جلنة
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والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول األعضـاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي       -١٠٥
  .٦٨/٧٤قد بدأت بالفعل تنفِّذ التوصيات الواردة يف قرار اجلمعية العامة 

والحظت اللجنة الفرعيـة مـا تضـطلع بـه الـدول األعضـاء مـن أنشـطة شـىت لوضـع أو             -١٠٦
إلدارة األنشــطة الفضــائية  ياســات وطنيــة متعلقــة بالفضــاء، وإلحــداث نظــام تعزيــز قــوانني وس

أنَّ تلـك األنشـطة هتـدف    أيضـاً  الوطنية أو حتسينه. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة الفرعيـة      
ــة وحتســني التصــدِّي      ــز القــدرة التنافســية وإشــراك األوســاط األكادميي إىل حتســني اإلدارة وتعزي

  طور األنشطة الفضائية وتنفيذ االلتزامات الدولية على حنو أفضل.للتحدِّيات اليت يطرحها ت
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومشـاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة        -١٠٧

بالفضــاء. ونوَّهــت يف هــذا الصــدد بأمهيــة قيــام الــدول بصــوغ تشــريعات بشــأن الفضــاء، ألنَّ   
  وراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها.األطر التنظيمية الوطنية تؤدِّي د

وأكَّــدت اللجنــة الفرعيــة جمــدَّداً أنَّ مــن األمهيــة مبكــان أن يؤخــذ يف احلســبان ازديــاد       -١٠٨
حجم األنشطة التجارية وأنشـطة القطـاع اخلـاص يف الفضـاء اخلـارجي يف سـياق وضـع األطـر         

اً فيمــا يتعلــق مبســؤوليات الــدول إزاء أنشــطتها  التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وخصوصــ 
  الفضائية الوطنية.

 ت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ املناقشــات الــدائرة يف إطــار هــذا البنــد مهمــة، وأهنــا اتَّفقــو  -١٠٩
ــة القائمــة وتبــادل اخلــربات بشــأن املمارســات       ــة الوطني متكِّــن الــدول مــن فهــم األطــر التنظيمي

  ن األطر القانونية الوطنية.الوطنية، وتبادل املعلومات ع
ت اللجنة الفرعيـة علـى أمهيـة مواصـلة تبـادل املعلومـات بانتظـام عـن التطـوُّرات          اتَّفقو  -١١٠

ــةُ       ــة املتعلقــة بالفضــاء. ويف هــذا الصــدد، شــجَّعت اللجن ــة الوطني ــة علــى األطــر التنظيمي الطارئ
ها ولوائحهــا التنظيميــة الفرعيــةُ الــدولَ األعضــاء علــى مواصــلة تزويــد األمانــة بنصــوص قوانينــ  

الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وكــذلك تــوفري معلومــات حمدثــة ومســامهات إلدراجهــا يف العــرض   
  اإلمجايل لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية.

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - سابعاً  

مـن جـدول    ٨نـة الفرعيـة يف البنـد    ، نظـرت اللج ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -١١١
ــوعاً/بنداً      ــاره موضــ ــاء"، باعتبــ ــانون الفضــ ــال قــ ــدرات يف جمــ ــاء القــ ــون "بنــ ــال، املعنــ األعمــ

  للمناقشة.  منفرداً
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ــى  - ١١٢ ــار البنــد  كلمــةً  وألق ــاد الروســي وأملانيــا     مــن جــدول األعمــال   ٨يف إط ممثِّلــو االحت
- زويال (مجهوريــة الصــني وفرنســا وفــنوإندونيســيا واجلزائــر ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا و 

ــان. وأدىل ممثِّــل      ــا واملغــرب واملكســيك والياب ــا وكيني ــدا وكوســتاريكا وكولومبي ــة) وكن البوليفاري
والصــني وكلمــة نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة  ٧٧شــيلي بكلمــٍة نيابــةً عــن جمموعــة الـــ

ــا ألقـــى ممثِّلـــو دول أعضـــاء أخـــرى كلمـــات ت   تعلـــق هبـــذا البنـــد أثنـــاء التبـــادل  والكاريــــيب. كمـ
  لآلراء.  العام
  وكان ما يلي معروضاً على اللجنة الفرعية:  -١١٣

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة والصـني ومنظمـة التعـاون        (أ)  
الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء حول دور التشـريعات الفضـائية الوطنيـة يف    

ــز ســي  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٧ادة القــانون الــيت عقــدت يف بــيجني مــن   تعزي
)A/AC.105/1089؛(  

وقائع حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني بشـأن قـانون الفضـاء:      (ب)  
"دور تشــريعات الفضــاء الوطنيــة يف تعزيــز ســيادة القــانون"، وميكــن االطِّــالع عليهــا يف املوقــع  

  ؛ST/SPACE/66تب شؤون الفضاء اخلارجي يف الوثيقة الشبكي ملك
ــة اجتمـــاع  (ج)   ــاء   ورقـ ــانون الفضـ ــال قـ ــة يف جمـ ــيال للفـــرص التعليميـ  تتضـــمَّن دلـ

(A/AC.105/C.2/2015/CRP.9)؛  
تتضـمَّن معلومـات قدَّمتـها النمسـا عـن اإلجـراءات واملبـادرات         ورقة اجتماع  (د)  

 ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.16اء (املتعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون الفض

واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية املقدَّمة يف إطار هذا البند مـن    -١١٤
  جدول األعمال:

دعــم برنــامج الفضــاء الربازيلــي"، قدَّمــه  -"جامعــة القــوات اجلويــة الربازيليــة   (أ)  
 ممثِّل الربازيل؛

عــد باســتخدام عمليــات الســواتل الصــغرية عــن بُ  "اجلوانــب التنظيميــة لتســيري   ب)(  
 النطاقات التردُّدية الراديوية اخلاصة باهلواة"، قدَّمه ممثِّل إسبانيا؛

"بناء قدرات اليابان يف جمال قانون الفضاء: التقدُّم احملرز يف اآلونـة األخـرية"،     (ج)  
 قدَّمه ممثِّل اليابان.
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نــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون   ت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ ب واتَّفقــ  -١١٥
الفضاء مقوِّمات بالغة األمهية للجهود املبذولة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل  

سـيما لـدى    من أجل املضي قُُدماً يف تطـوير اجلوانـب العمليـة لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، وال      
القــانوين الــذي ُتنفَّــذ فيــه األنشــطة الفضــائية. وجــرى   البلــدان الناميــة ولزيــادة املعرفــة باإلطــار  

  التشديد على أنَّ للجنة الفرعية دوراً هاما عليها أن تنهض به يف ذلك الشأن.
بتقـدير أنَّ كيانـات حكوميـة وغـري حكوميـة تضـطلع بعـدد         والحظت اللجنة الفرعيـة   -١١٦

ت يف جمـال قـانون الفضـاء. ومـن     من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية مـن أجـل بنـاء القـدرا    
بني تلك اجلهود تشجيع اجلامعات على تقـدمي منـائط وحلقـات دراسـية بشـأن قـانون الفضـاء؛        
وتوفري زماالت دراسية يف مرحليت التعليم اجلامعي والدراسـات العليـا يف جمـال قـانون الفضـاء؛      

الفضــاء وأطــر    واملســاعدة علــى القيــام، علــى الصــعيد الــوطين، بإعــداد تشــريعات يف جمــال        
للسياســات العامــة هبــذا الشــأن؛ وتنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية وأنشــطة متخصصــة  
أخرى من أجل زيادة فهم قانون الفضاء؛ وتوفري دعم مايل وتقـين للبحـوث القانونيـة؛ وإعـداد     

وكتب دراسية ومنشورات مكرَّسـة لقـانون الفضـاء؛ واملسـاعدة علـى       دراسات وورقات حبث
للمحاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء؛ ومساعدة املهنيني مـن الشـباب    اتمسابق تنظيم

على املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقانون الفضاء؛ وتوفري فرص تدريبيـة  
ــدرُّب لــدى وكــاالت        ــة مــن أجــل اكتســاب اخلــربات، وال ســيما مــن خــالل الت وغــري تدريبي

  كرَّسة للدراسات والبحوث املتعلقة بقانون الفضاء.الفضاء؛ ودعم الكيانات امل
ــاليمي مــن خــالل        -١١٧ ــز التعــاون اإلقليمــي واألق ــة تعزي ــة إىل أمهي ــة الفرعي وأشــارت اللجن

منظمات من قبيـل منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ووكالـة الفضـاء األوروبيـة           
يمــي لوكــاالت الفضــاء يف آســيا واحملــيط  ومــن خــالل منتــديات إقليميــة مــن قبيــل امللتقــى اإلقل 

اهلــادئ ومــؤمتر القــارة األمريكيــة املعــين بالفضــاء ومــؤمترات القيــادات األفريقيــة بشــأن تســخري  
  علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة.  

 والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدةً ماليةً لتمكني الطلبـة   -١١٨
من حضور مسابقة مانفريد الكس للمحاكمات الصـورية يف جمـال قـانون الفضـاء، الـيت تـنظَّم       

  مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية. كل سنة أثناء
والحظـت اللجنـة الفرعيــة أنَّ بنـد جــدول األعمـال املتعلــق بالتشـريعات الوطنيــة ذات        -١١٩

األغـراض السـلمية وبنـد جـدول األعمـال      الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف   
املتعلق باستعراض اآلليات الدولية للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       
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يف األغــراض الســلمية ينطويــان علــى إمكانــات عظيمــة لتعزيــز مســامهة اللجنــة الفرعيــة يف بنــاء 
ــدو     ــد ال ــات تفي ــادل املعلوم ــات تب ــدرات، ألنَّ املناقشــات وعملي ــةً يف الق ــدةً عملي ــداد  ل فائ إع

  أنشطتها الفضائية.
ورحَّبت اللجنـة الفرعيـة بإنشـاء املركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء            -١٢٠

املنتسب إىل األمم املتحـدة يف جامعـة بايهـانغ يف بـيجني، حيـث إنـه سـيزيد مـن فـرص التعلـيم           
  سيا واحمليط اهلادئ.  والتدريب يف جمال قانون الفضاء من أجل بلدان منطقة آ

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا       -١٢١
ــدريباً متخصِّصــاً ومنحــاً     ــوفِّر ت ــانون الفضــاء واجملــاالت    دراســيةًالفضــاء ميكــن أن ت يف جمــال ق

ادة العامـة مـن الفضـاء    املتصلة به مثل البيانات الفضائية وإدارة حركة املـرور الفضـائية واالسـتف   
  االقتصادية.-يف حتقيق التنمية االجتماعية

حـول قـانون    بتقدير بعقـد حلقـة عمـل األمـم املتحـدة التاسـعة       ونوَّهت اللجنة الفرعية  -١٢٢
الفضاء اليت كان حمورها "دور التشريعات الوطنية املتعلقـة بالفضـاء يف تعزيـز سـيادة القـانون".      

 ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١إىل  ١٧جني يف الفتــرة مــن وقــد ُعقــدت حلقــة العمــل يف بــي
واستضافتها احلكومة الصـينية وَتَشـاَرَك يف تنظيمهـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومنظمـة         

  التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وإدارة الفضاء الوطنية الصينية.
تشــريعات الوطنيــة املتعلقــة والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ حلقــة العمــل ناقشــت دور ال  -١٢٣

كمــا يلــزم لتعقيــدات اآلليــات التنظيميــة  بالفضــاء يف تعزيــز ســيادة القــانون مــن أجــل التصــدِّي
. وأحاطت حلقة العمل علمـاً  سياسات عامة يف هذا اجملال لألنشطة الفضائية وصعوبات وضع

"، الـذي اعترفـت   ٢٠٠٥املعنون "نتـائج مـؤمتر القمَّـة العـاملي لعـام       ٦٠/١بقرار اجلمعية العامة 
فيه اجلمعية بأنَّ احلكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل أمـران أساسـيان   

  للنمو االقتصادي املطَّرد وللتنمية املستدامة وللقضاء على الفقر واجلوع.
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ حلقة العمل قد استعرضت األهداف املنشودة مـن وضـع     -١٢٤

ــ ــوم        ق ــات عل ــن تطبيق ــد املســتمدَّة م ــد الفوائ ــه يف ضــوء تزاي انون فضــاء دويل وأشــارت إىل أن
ــع املســتمر لألنشــطة الفضــائ     ــا الفضــاء والتوسُّ ــام   وتكنولوجي ــن االهتم ــد م ــالء املزي  ية جيــب إي

  .سياسات العامة على الصعيد الوطينللتطورات يف جمايل التنظيم الرقايب وال
ــة   -١٢٥ ــة الفرعي ــة العامــة    أيضــاً  والحظــت اللجن أنَّ حلقــة العمــل قــد رحَّبــت بقــرار اجلمعي
املتعلق بتوصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي   ٦٨/٧٤

واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي قـدَّمت فيـه اجلمعيـة جمموعـةً مـن العناصـر لكـي تنظـر         
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راً تنظيميـة لألنشـطة الفضـائية الوطنيـة، وفقـاً      فيها الدول، حسب االقتضاء، عنـدما تشـترع أُطـ   
أخــرى أن تتَّخــذ   دول ت حلقــة العمــل علــى أنَّ بوســع   نظمتــها القانونيــة الوطنيــة. واتَّفقــ   أل

  التنظيمية الوطنية اليت تضعها. إلدراج تلك العناصر يف األطر إجراءات
ــا مكتــب شــؤ       -١٢٦ ــيت ينظِّمه ــة أنَّ حلقــات العمــل ال ــة الفرعي ون الفضــاء والحظــت اللجن

اخلــارجي بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة ُتســهم إســهاماً قيِّمــاً يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون  
  الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ مـن الضـروري تـدعيم قـدرة مكتـب شـؤون          -١٢٧
  اخلارجي على بناء القدرات وتوفري التدريب يف جمال قانون الفضاء.الفضاء 
وأكَّدت اللجنـة الفرعيـة جمـدَّداً ارتياحهـا إلجنـاز املنـهاج الدراسـي عـن قـانون الفضـاء             -١٢٨

وعمليــة حتــديث جمموعــة مــواد املطالعــة املنشــورة علــى اإلنترنــت، وكالمهــا موجــود يف املوقــع  
  ارجي.الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخل

وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رغبتـــه يف مســـاعدة املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم     -١٢٩
وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة على تيسـري إدراج املنـهاج الدراسـي املـذكور يف     
برامج التعليم لدى كل منها باعتباره أداة تعليمية دينامية ميكن للمعلِّمني مـن خمتلـف اخللفيـات    

  ملهنية استخدامها بسهولة.ا
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ علــى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن    -١٣٠

يعــزِّز مــن جهــوده الراميــة إىل دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء يف منطقــة أمريكــا     
  سيما من خالل تنظيم حلقات دراسية أو حلقات عمل.  الالتينية والكاريـيب، وال

ــاده أنَّ    -١٣١ ــن رأي مف ــرب ع ــأثَّر       وأُع ــد تت ــاد الفضــاء، ق ــا ترت ــدان، وإن مل تكــن كلُّه البل
حتسـباً   باحلوادث اليت تقع يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ على كلِّ بلد أن يعـرف التزاماتـه وحقوقـه   

إلنفاذ أيِّ تدابري تتعلـق بالتبعـات يف هـذا الشـأن. وأشـري إىل أنَّ العمـل علـى بنـاء القـدرات يف          
مشـاركة القطـاعني العـام واخلـاص      ال قانون الفضاء بات أكثر إحلاحاً من ذي قبل مع تزايـد جم

  يف األنشطة الفضائية.  
والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـام بتحـديث           -١٣٢

ه، ) فأضــاف إليــA/AC.105/C.2/2015/CRP.9دليــل الفــرص التعليميــة يف جمــال قــانون الفضــاء (
ضمن مجلة أمور، معلومـات عـن الزمـاالت واملـنح الدراسـية املتاحـة؛ واتَّفقـت اللجنـة الفرعيـة          
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ــى أن ــدول         عل ــة ال ــة الفرعي ــذا الصــدد، دعــت اللجن ــدليل. ويف ه ــب حتــديث ال يواصــل املكت
  األعضاء إىل تشجيع املسامهات على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبالً.

ــت  -١٣٣ ــة  وأعرب ــود       اللجن ــى الوف ــد أن عــرض عل ــاين بع ــد األمل ــديرها للوف ــة عــن تق الفرعي
املشاركة يف الدورة احلالية للجنة الفرعية اجمللََّد الثالث مـن تعليـق كولونيـا علـى قـانون الفضـاء       

هذا اجمللَّـد، مـع اجمللَّـد األول     يف إطار املسامهة يف بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء. ويشكل
، تعليقاً كامالً علـى كـلِّ   ٢٠١٣واجمللَّد الثاين الذي ُعرض يف عام  ٢٠١٠م الذي ُعرض يف عا

مــادة مــن املــواد يف مجيــع معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وعلــى   
  صكوك قانونية أخرى حول هذا املوضوع.

بـإبالغ   لـديها  وأوصت اللجنة الفرعيـة الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملـراقبني الـدائمني        -١٣٤
اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، بأيِّ إجراء ُيتَّخذ أو ُيعَتزم اتِّخاذه علـى الصـعيد   

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

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

مـن جـدول    ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -١٣٥
األعمال، املعنون "استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      

  ارجي وإمكانية تنقيحها"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة.اخل
ممثِّلــو مجهوريــة كوريــا وفرتويــال مــن جــدول األعمــال  ٩كلمــةً يف إطــار البنــد وألقــى   -١٣٦

البوليفارية) وكندا واملكسيك وهولندا والواليات املتحدة. وتكلَّم ممثِّل شـيلي نيابـةً   -(مجهورية
ن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريــيب. كمـا ألقـى       والصـني، ونيابـةً عـ    ٧٧عن جمموعة الـ

  ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.
وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة       -١٣٧

ــه  A/AC.105/934يف الفضــاء اخلــارجي (  ــذي اعتمدت ــة يف   )، ال ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي اللجن
، وأقرَّته جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض     ٢٠٠٩دورهتا السادسة واألربعني، عام 

، قـد مسـح بـإحراز تقـدُّم ملحـوظ يف التعـاون       ٢٠٠٩السلمية يف دورهتا الثانية واخلمسني، عام 
الفضـاء اخلـارجي، وَسـهَّل تطـوير     الدويل على ضمان أمان استخدام مصادر القدرة النوويـة يف  

  قانون الفضاء الدويل.
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ــد خطــة العمــل املتعــدِّدة الســنوات        -١٣٨ ــاح متدي ــة بارتي ــة القانوني ــة الفرعي والحظــت اللجن
 ٢٠١٧للفريق العامل املعين باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي حـىت عـام        

)A/AC.105/1065 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  
بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،   أعــرب و  -١٣٩

بصرف النظر عن مسـتوى تطوُّرهـا االجتمـاعي أو االقتصـادي أو العلمـي أو الـتقين، أن تقـوم        
بأنشــطة التنظــيم الرقــايب الســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وأن تكيِّــف 

ئم املعايري الدوليـة ذات الصـلة. ورأت تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ احلكومـات       تشريعاهتا الوطنية لتال
تتحمَّل مسؤوليةً دوليـةً عمَّـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة مـن أنشـطة وطنيـة            
تنطوي على استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ هذه األنشـطة جيـب أن   

  هبا. ضارَّةًال تكون نافعةً للبشرية، 
ــادئ املتصــلة          -١٤٠ ــاد النظــر يف املب ــي أن ُيع ــه ينبغ ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

) بغيـة وضـع   ٤٧/٦٨باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي (قرار اجلمعيـة العامـة   
  الفضاء اخلارجي.معايري دولية ملزمة توفِّر إطاراً قانونيا الستخدام مصادر القدرة النووية يف 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ال مسـوِّغ لتنقـيح املبـادئ املتصـلة باسـتخدام        -١٤١
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك حاجة إىل زيادة التنسـيق والتفاعـل بـني      -١٤٢
ة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل التـرويج لوضـع إطـار ُملـزِم         اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـ 

  قانوناً بشأن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ إطار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة        -١٤٣

  لفرعية القانونية من أجل دراسته.النووية يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُيقدَّم رمسيا إىل اللجنة ا
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الالزم وجود مـا يكفـي مـن التفاعـل بـني        -١٤٤

تنظيميـة ذات   لـوائح اللجنتني الفرعيتني من أجل وضع استراتيجيات، وخطط طويلة األجـل، و 
يات الــواردة يف صــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، مبراعــاة التوصــ  

  األمان.  إطار
بني تلبيـة االحتياجـات    يتحقق فيه التوازنهنج  اتباعمفاده أنه ينبغي وأُعرب عن رأي   -١٤٥

املضـي  النووية بغيـة   القدرةألنشطة الفضائية واملخاطر الناشئة عن استخدام مصادر من ااحلالية 
  .عمل اللجنة الفرعيةب ماُدقُ
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مفاده ضـرورة أن يـوىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام        وأعرب بعض الوفود عن رأي  -١٤٦
مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وخصوصـا يف املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض         

الســـفلى، مـــن أجـــل معاجلـــة اجلوانـــب القانونيـــة ملشـــكلة   ويف طبقـــة غـــالف األرض اجلـــوي
ادر قـدرة نوويـة يف املـدار واحلـوادث     االصطدامات احملتملة بني األجسام الفضـائية املـزوَّدة مبصـ   

أو حاالت الطوارئ الـيت ميكـن أن تنشـأ عـن عـودة هـذه األجسـام َعَرضـاً إىل الغـالف اجلـوي           
لألرض وأثرها علـى سـطحها، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن عواقـب علـى صـحة النـاس وحيـاهتم             

  وعلى النظام اإليكولوجي.
الء مزيــد مــن االهتمــام للمســائل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إيــ  -١٤٧

القانونيـــة املرتبطـــة باســـتخدام املنصَّـــات الســـاتلية املـــزوَّدة مبصـــادر قـــدرة نوويـــة يف املـــدارات  
األرضية، مبا يف ذلك املدار الثابت بالنسبة لألرض، نظراً ملا يبلَّغ عنه من أعطـال واصـطدامات   

أنَّ مـن الضـروري مناقشـة إدراج    اً أيضـ تعرِّض البشرية ملخاطر جسيمة. واعتربت تلك الوفـود  
ــة      مبــادئ جديــدة هتــدف إىل حتســني األحكــام املتعلقــة بأمــان اســتخدام مصــادر الطاقــة النووي
وتكييفها لتالئم التكنولوجيات اجلديـدة، وكـذلك التعمُّـق يف دراسـة اسـتخدام هـذه املنصَّـات        

  هبدف التشجيع على وضع قواعد ملزمة قانونا.
د عن رأي مفاده أنه جيب احلدُّ قدر املستطاع من اسـتخدام مصـادر   وأعرب بعض الوفو  -١٤٨

القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وينبغــي أن يســتند هــذا االســتخدام إىل تقيــيم دقيــق ألمــان  
  االستخدام بغية تقليل خماطر تعرُّض عموم الناس حلوادث اإلشعاع الضار أو املواد املشعة.

ه ينبغـي تعـديل املبـادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة        وأُعرب عـن رأي مفـاده أنـ     -١٤٩
لالسـتخدام   توجيهيـة ومعـايري   مبـادئ ( ٣ارجي، بـأن ُتحـذَف مـن املبـدأ     النووية يف الفضاء اخلـ 

(أ)، اللتـــان تشـــريان إىل اســـتخدام املفـــاعالت  ٣و‘ ٣‘(أ)  ٢املـــأمون)، الفقرتـــان الفرعيتـــان 
  املدارات األرضية.النظائر املشعَّة يف  مولِّداتالنووية و
وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّ مـــن الضـــروري إشـــراك اخلـــرباء واألوســـاط الصـــناعية    -١٥٠

واألكادميية والسلطات املختصة يف وضع املعايري ذات الصلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة    
  يف الفضاء اخلارجي.

ســتعراض األمــان ميكــن النظــر يف إنشــاء فريــق مســتقل ال أنــهوأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٥١
  النووي من أجل تنظيم استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
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باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف  ينبغــي أال ُيســمح أنــهوأُعــرب عــن رأي مفــاده   -١٥٢
الفضاء اخلارجي إالَّ يف حال إيفاد بعثات إىل الفضاء السحيق وبعد النظر يف استخدام مصـادر  

  خرى ورفضها.القدرة األ
ينبغـي إجـراء حبـوث مـن أجـل إجيـاد مصـادر قـدرة بديلـة           أنـه وأُعرب عن رأي مفاده   -١٥٣

  ُتغين عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
    
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري   -تاسعاً  

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

مـن جـدول    ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -١٥٤
ــدابري        ــة املتَّصــلة بت ــات القانوني ــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآللي ــاُدل ع ــون "تب األعمــال، املعن

لفرعية العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان"، باعتبـاره     ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة ا
  موضوعاً/بنداً منفرداً للمناقشة.

ممثِّلــو االحتــاد الروســي وأملانيــا  مــن جــدول األعمــال ١٠يف إطــار البنــد كلمــةً وألقــى   -١٥٥
ــة    ــا وفرتويــال (مجهوري ــة كوري ــة التشــيكية ومجهوري ــدا -والربازيــل واجلمهوري ــة) وكن البوليفاري

دا والواليـات املتحـدة واليابـان. وأدىل ممثِّـل شـيلي بكلمـة نيابـةً عـن جمموعـة          واملكسيك وهولن
والصني وكلمة نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب. كما ألقـى ممثِّلـو دول    ٧٧الـ

  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.
الصة وافية ملعايري ختفيف احلطام الفضـائي الـيت اعتمـدهتا    وكانت ورقة اجتماع تتضمَّن خ  -١٥٦

  ) معروضة على اللجنة الفرعية.A/AC.105/C.1/2015/CRP.20الدول واملنظمات الدولية (
، ٦٢/٢١٧وأشارت اللجنة الفرعية بارتيـاح إىل أنَّ إقـرار اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا        -١٥٧

اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي 
األغراض السلمية هو خطوة مهمَّة يف سبيل تزويد مجيع البلدان الـيت ترتـاد الفضـاء بإرشـادات     

  حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي.
ــام          -١٥٨ ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن

ســق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها اللجنــة و/أو    الفضــائي تتَّ
املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت   
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واملعنيــة باحلطــام الفضــائي، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري خاصــة هبــا لتخفيــف احلطــام  
لك املبـادئ التوجيهيـة. والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً أنَّ بعـض الـدول         الفضائي تستند إىل ت

جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني     تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن  
، واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف  الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفضــائي 

(الـــنظم الفضـــائية: متطلبـــات ختفيـــف احلطـــام  ٢٠١١: ٢٤١١٣احلطـــام الفضـــائي، واملعيـــار 
للتنظـيم الرقـايب    ، كمراجـع يف أطرهـا  املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي  الفضائي)، الصادر عن 

  لألنشطة الفضائية الوطنية.
ــادئ        -١٥٩ ــدابري إلدراج املب ــدول اختــذت ت ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن

ــاي  ــة واملع ــام ذات الصــلة يف       التوجيهي ــام الفضــائي يف األحك ــا بشــأن احلط ــا دولي ــرف هب ري املعت
 تشريعاهتا الوطنية.

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية الـيت تـنظم ختفيـف      -١٦٠
احلطام الفضائي بتعيني سلطات إشراف حكومية، وبإشراك املؤسسـات األكادمييـة والصـناعية،    

  قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأن. وبوضع
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لكلٍّ من أملانيا واجلمهورية التشـيكية وكنـدا إزاء     -١٦١

مبادرهتــا إىل وضــع خالصــة وافيــة للمعــايري الــيت اعتمــدهتا الــدول واملنظمــات الدوليــة لتخفيــف 
  هذا الشأن.احلطام الفضائي وإزاء عملها يف 

 وأعربت اللجنة الفرعية أيضـاً عـن تقـديرها لألمانـة إلنشـائها صـفحة شـبكية مكرَّسـة          -١٦٢
عــن تلــك اخلالصــة للجنــة الفرعيــة   معلومــات لتحــديث تلــك اخلالصــة الوافيــة وألهنــا أتاحــت 

  العلمية والتقنية من أجل النظر فيها يف دورهتا الثانية واخلمسني.
رأي مفــاده أنَّ مســتقبل األنشــطة الفضــائية ســوف يعتمــد وأعــرب بعــض الوفــود عــن   -١٦٣

اعتماداً كبرياً على تدابري ختفيف احلطام الفضائي، وأنه ينبغي بنـاًء علـى ذلـك تعميـق البحـوث      
ــائي      ــام الفضــ ــة للحطــ ــة البيئيــ ــائي والنمذجــ ــام الفضــ ــة احلطــ ــا مراقبــ ــاالت تكنولوجيــ يف جمــ

مــن احلطــام الفضــائي وإىل احلــدِّ كــثريا مــن  والتكنولوجيــات الراميــة إىل محايــة الــنظم الفضــائية
تكوُّن املزيد مـن احلطـام الفضـائي. ورأت تلـك الوفـود أنَّ نتـائج البحـوث ينبغـي أن ُتسـتخدم          

  لتحسني وحتديث املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة.
ــة الف      -١٦٤ ــى اللجن ــاده أنَّ عل ــود عــن رأي مف ــوم   وأعــرب بعــض الوف ــة أن تق ــة القانوني رعي

  بتحليل قانوين للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة.
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الصـــناعية  وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّ مـــن الضـــروري إشـــراك اخلـــرباء واألوســـاط   -١٦٥
واألكادميية والسلطات املختصة يف استحداث قواعد ومعايري من أجل تعزيز املبادئ التوجيهيـة  

  تخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة.ل
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ وضع صكٍّ ملزم قانوناً من أجـل ختفيـف احلطـام الفضـائي       -١٦٦

  لن يؤدِّي تلقائيا إىل قبوله وتنفيذه على حنو شامل.
مـا مـن ضـرورة لتحويـل املبـادئ التوجيهيـة        أنـه وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -١٦٧
لتخفيــف احلطــام إىل صــكٍّ ملــزم قانونــاً حيــث إنَّ البلــدان املرتــادة للفضــاء تســعى إىل     التقنيــة

التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي بــدافع مــن مصــلحتها الذاتيــة يف احملافظــة علــى أمــان واســتدامة 
  األنشطة الفضائية.

 وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املبــادئ واإلرشــادات الدوليــة غــري امللزمــة    -١٦٨
 املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي ينبغي أن تتصـف باملرونـة وسـهولة التكيُّـف مـع التكنولوجيـا      
اجلديدة وما يستجدُّ من ظروف وأحوال وأنَّ من غري املعقـول إرسـاء معـايري لتخفيـف احلطـام      

  يف القانون الدويل يف هذا الوقت.
عَّاالً ومفيـداً جلميـع البلـدان إذا    وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ هنج عدم اإللزام قد يكون ف  -١٦٩

 ما ُنفِّذ على الصعيد الوطين من خالل سياسات ولوائح ومعايري.

ــة ملعــايري ختفيــف        -١٧٠ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري دراســة اخلالصــة الوافي
ــت          ــا إذا كان ــد م ــن أجــل حتدي ــة م ــدول واملنظمــات الدولي ــدهتا ال ــيت اعتم احلطــام الفضــائي ال

ــا ــة لتخفيــف احلطــام       املعلوم ــادئ التوجيهي ــا ميكــن أن تســتخدم يف حتــديث املب ــواردة فيه ت ال
  الفضائي اليت وضعتها اللجنة وكيفية هذا االستخدام.

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اخلالصـة الوافيـة ملعـايري ختفيـف احلطـام الفضـائي ميكـن أن          -١٧١
  تشكِّل نقطة بداية لوضع لوائح دولية.

ينبغـي أن تتـاح للجنـة الفرعيـة، خصوصـاً مـن        أنـه وفـود عـن رأي مفـاده    وأعرب بعـض ال   -١٧٢
جانب الدول اليت هي مسؤولة إىل حدٍّ بعيد عن تكوُّن احلطام الفضائي والدول الـيت لـديها القـدرة    

  على اختاذ تدابري للتخفيف منه، معلومات عن التدابري املتخذة للحدِّ من تكوُّن ذلك احلطام.
مفاده أنَّ اإلبالغ عن حالة تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام    وأُعرب عن رأي  -١٧٣

الفضائي الصادرة عن اللجنة من شأنه أن يساهم يف حتسني الشفافية وتطـوير تـدابري بنـاء الثقـة     
  بني الدول.
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ــة أن تنظــر يف مســألة       -١٧٤ ــة الفرعي وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ علــى اللجن
  إطار التزايد يف عدد السواتل الصغرية املنشورة. احلطام الفضائي يف

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ علــى اللجنــة الفرعيــة أن تــويل مزيــداً مــن      -١٧٥
  االهتمام للحطام الفضائي يف املدار الثابت بالنسبة لألرض.

ــن          -١٧٦ ــداً م ــويل مزي ــة أن ت ــة الفرعي ــى اللجن ــاده أنَّ عل ــود عــن رأي مف  وأعــرب بعــض الوف
االهتمام للحطام الفضائي الناتج عن املنصَّات الفضائية املزوَّدة مبصادر للقدرة النووية علـى متنـها   

  وعن تصادم هذه األجسام مع احلطام الفضائي، وللتكنولوجيا الالزمة لرصد احلطام الفضائي.
ل علـى  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مسألة احلطام الفضائي ينبغي أالَّ تعامَـ   -١٧٧

حنو حيدُّ مـن إمكانيـة الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي أو يضـعف مـن تطـوُّر القـدرات الفضـائية           
ــدأ          ــار مب ــن الضــروري أن يؤخــذ يف االعتب ــة، وأنَّ م ــدان النامي ــوا أو البل ــدان من ــل البل ــدى أق ل

  التناسب يف املسؤوليات عن إزالة احلطام الفضائي.
أنَّ إزالة القطع الكبرية من احلطـام ضـرورية ملنـع    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٧٨

انتشــار احلطــام الفضــائي وأنَّ األطــراف الفاعلــة يف جمــال الفضــاء املســؤولة عــن تكــوُّن احلطــام  
  الفضائي هي اليت ينبغي أن تزيله.

وأعــرب بعــض الوفــود عـــن رأي مفــاده أنَّ معاجلــة مســـألة اإلزالــة الفعليــة تتطلَّـــب          -١٧٩
  املسائل القانونية. استجالء عدٍد من

ــات    -١٨٠ ــاده أنَّ أيَّ عملي ــة  وأُعــرب عــن رأي مف ــة فعلي للحطــام ينبغــي أن تســتند إىل   إزال
صكوك قانونية توضع حتت رعاية األمم املتحدة وأنَّ من غري املقبول وضع صكٍّ قـانوين بشـأن   

  اإلزالة الفعلية للحطام خارج إطار األمم املتحدة.
رأي مفاده أنَّ التعاون بني اللجنة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة     وأعرب بعض الوفود عن  -١٨١

الفرعية العلمية التقنية آخذ يف التزايد وأنَّ التقدُّم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة       
أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، ميكـن أن يفيـد      

  رعية القانونية.اللجنة الف
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن الضـروري تـدعيم التعـاون بـني اللجنـة             -١٨٢

الفرعية القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأنَّ على اللجنـتني الفـرعيتني أن تتعاونـا علـى     
لـك الوفـود   وضع قواعد ملزمة وغري ملزمة قانونا مـن أجـل ختفيـف احلطـام الفضـائي. ورأت ت     

أنَّ النتائج اليت توصَّـلت إليهـا األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة ينبغـي أن           
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ُتعَرض رمسيا على اللجنة الفرعية القانونية لدراستها وحتديد املسائل القانونية الـيت ينبغـي للجنـة    
 الفرعية القانونية أن تعاجلها.

أنَّ توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية        وأُعرب عن رأي مفاده   -١٨٣
  يف ختفيف احلطام الفضائي.أيضاً الفضاء اخلارجي ميكن أن تساهم  أنشطةوبناء الثقة يف 

واتَّفقت اللجنـة الفرعيـة علـى دعـوة الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة            -١٨٤
م لــدى اللجنــة إىل مواصــلة املســامهة يف اخلالصــة الوافيــة بصــفة مراقــب دائــ تتمتَّــعالدوليــة الــيت 

ملعايري ختفيف احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدوليـة بتقـدمي معلومـات بشـأن     
أيِّ تشريعات أو معايري ُتعَتَمد بشأن ختفيف احلطام الفضائي أو حتديث املعلومات احلاليـة هبـذا   

ج املخصَّــص لــذلك الغــرض. واتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً الشــأن، وذلــك باســتخدام النمــوذ
علــى دعــوة مجيــع الــدول األعضــاء األخــرى يف األمــم املتحــدة إىل املســامهة يف تلــك اخلالصــة    

  الوافية وتشجيع الدول اليت لديها لوائح أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها.
    
صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً تباُدل عام للمعلومات بشأن   - عاشراً  

   املعنية بالفضاء اخلارجي
مـن جـدول    ١١، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥العامة  اجلمعيةعمالً بقرار   -١٨٥

األعمال، املعنون "تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمـة قانونـاً املعنيـة    
  /بند منفرد للمناقشة.بالفضاء اخلارجي" كموضوع

ممثِّلـو االحتـاد الروسـي وإسـبانيا      مـن جـدول األعمـال    ١١يف إطـار البنـد   كلمـةً  وألقى   -١٨٦
وأملانيــا وإيطاليــا والربازيــل واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وشــيلي والصــني وفرنســا   

والنمسـا وهولنـدا    املتحـدة البوليفارية) وكندا وكوبا واملكسـيك واململكـة   -زويال (مجهورية وفن
والواليات املتحدة واليابان واليونان. وتكلَّم املراقب عن شيلي نيابةً عـن جمموعـة دول أمريكـا    
ــدويل         ــانون ال ــة ورابطــة الق ــة الفضــاء األوروبي ــان عــن وكال ـــيب. وأدىل املراقب ــة والكاري الالتيني

اد األورويب، نيابـةً عـن   بكلمتني يف هذا الصدد. كما تكلَّم ممثِّل لكسمربغ واملراقـب عـن االحتـ   
بكلمات تتعلـق هبـذا البنـد أثنـاء التبـادل      أيضاً االحتاد األورويب. وأدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى 

  العام لآلراء.
أعدهتا اليابان بعنوان "اسـتبيان حـول التبـادل العـام للمعلومـات       وكانت ورقة اجتماع  -١٨٧

ــأن  ــكوكبشـــ ــاً ا    صـــ ــة قانونـــ ــري امللزِمـــ ــدة غـــ ــم املتحـــ ــارجي"   األمـــ ــاء اخلـــ ــة بالفضـــ ملعنيـــ
)A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1.معروضة على اللجنة الفرعية (  
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دبلوماسـية بشـأن    مفاوضـات  وأبلغ املراقب عـن االحتـاد األورويب اللجنـة الفرعيـة بـأنَّ       -١٨٨
وضـع مشـروع مدونـة قواعـد سـلوك دوليـة ألنشـطة الفضـاء         بمبادرة االحتـاد األورويب املتعلقـة   

فريـق اخلـرباء   ولتقريـر   ٦٩/٣٨و ٦٨/٥٠ستجرى، استجابة لقراري اجلمعيـة العامـة   اخلارجي 
إىل  ٢٧، يف الفترة مـن  احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

ــه  ٣١ ــم املتحــدة ســتدعى      ٢٠١٥متوز/يولي ــدول األعضــاء يف األم ــع ال ــورك، وأنَّ مجي يف نيوي
  حضورها.  إىل

تني للمبـادرة  الفـرعي  جلنتيهـا اللجنـة أو   من عـدم مناقشـة   بعض الوفود عن قلق أعربو  -١٨٩
األمــم املتحــدة مل تســند الواليــة الالزمــة إلجــراء مفاوضــات بشــأهنا تبعــا    أن ت، ورأاملــذكورة
طــابع عــاملي علــى مبــادرة االحتــاد األورويب تلــك  أن إضــفاء أيضــاً  تلــك الوفــودورأت . لــذلك
 اللجنـة الفرعيـة القانونيـة   إطـار  اوضات يف إطار األمم املتحـدة، وال سـيما يف   املفإجراء  يتطلب
  للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.التابعة 
ورحَّبت اللجنـة الفرعيـة بتبـادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد والحظـت أنَّ صـكوك            -١٩٠

األنشـطة الفضـائية قـد أدَّت دوراً هامـا يف تكملـة      بشأن  األمم املتحدة احلالية غري امللزِمة قانوناً
ــة           ــيلة فعَّال ــل وس ــزال متث ــارجي، وال ت ــة بالفضــاء اخل ــم املتحــدة املتعلق ــدات األم ــز معاه وتعزي

للتحديات املستجدة الناشئة عن زيادة األنشطة يف الفضاء اخلارجي وتنوُّعهـا، وتـوفِّر    للتصدِّي
  ستخداما آمنا ومستداما.أساسا لضمان استخدام الفضاء اخلارجي ا

وشـــجَّعت اللجنـــة الفرعيـــة الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة الفضـــاء اخلـــارجي، فضـــال عـــن    -١٩١
 لديها مركز مراقب دائم لـدى تلـك اللجنـة، علـى الـردِّ، طواعيـة       يتالدولية ال احلكوميةاملنظمات 

وأن  A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1 وحسب االقتضاء، علـى االسـتبيان الـوارد يف الوثيقـة    
تقدِّم ردودها إىل وفد اليابان، الذي ُدعي إىل إعداد جتميع للردود مـن أجـل تقدميـه إىل اللجنـة     

  الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه قد يكون من األنسب تناول األهداف املبيَّنـة    -١٩٢

مـن جـدول األعمـال،     ٧للجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد     يف االستبيان يف املناقشات الـيت جتريهـا ا  
ــق ــتخدامه يف       املتعلـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلة باستكشـ ــة ذات الصـ ــريعات الوطنيـ بالتشـ
  السلمية.  األغراض
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ االسـتبيان حيصـر املناقشـة يف صـكوك األمـم           -١٩٣
  احلالية غري امللزمة قانوناً. املتحدة
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من تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـال   ١٩٧واستذكرت اللجنة الفرعية الفقرة   -١٩٤
)، حيـث اتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة  A/AC.105/1067( ٢٠١٤الثالثــة واخلمســني، يف عــام  دورهتـا 

على أنَّ بوسع الـدول األعضـاء، يف إطـار ذلـك البنـد مـن جـدول األعمـال، "أن تنـاقش، عنـد           
أخرى غري ملزمة قانوناً متعلقة بالفضاء اخلارجي وأن تنـاقش أيضـاً العالقـة     االقتضاء، صكوكاً

  ".بني الصكوك امللزمة قانوناً والصكوك غري امللزمة قانوناً
تقتصـر املناقشـات الـيت تـدور يف      ينبغـي أال  وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه       -١٩٥

م املتحدة غري امللزمة قانونـاً فقـط،   إطار هذا البند من جدول األعمال على دراسة صكوك األم
وأنَّ مهمة اللجنة الفرعية القانونية هي دراسـة مجيـع الصـكوك غـري امللزمـة قانونـاً، سـواء منـها         

هــي قيــد اإلعــداد، مثــل مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك    الــيتالصــكوك املوجــودة بالفعــل أو  
ة االحتـاد األورويب، الـيت ميكـن    الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي اجلاري إعداده يف إطـار مبـادر  

أن يكون هلا أثر طويل املدى على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وكـذلك     
  على أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها يف األمد البعيد.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي االقتصـار علـى مناقشـة صـكوك األمـم        -١٩٦
غري امللزمة قانوناً يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال، وفقـا ألهـداف البنـد،       ليةاحلااملتحدة 

  .A/AC.105/C.2/L.291الواردة يف الوثيقة 
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن يكـون نطـاق هـذا البنـد مـن جـدول             -١٩٧

اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن      مـن تقريـر   ١٩٧واسعا، متشِّيا مع االتفاق الوارد يف الفقرة  األعمال
أعمال دورهتا الثالثة واخلمسـني، وأنـه ينبغـي أن ُيعنـون هـذا البنـد "تبـادل عـام للمعلومـات بشـأن           
  الصكوك غري امللزمة قانوناً واملبادرات املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية".

بادل املعلومات يف إطـار هـذا البنـد    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من شأن ت  -١٩٨
من جدول األعمال أن يساعد الـدول يف مـداوالهتا وأن ُيلقـي الضـوء علـى اسـتخدام صـكوك        

ه ينبغـي أال  أنـ نفسـها   الوفـود األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنيـة بالفضـاء اخلـارجي. ورأت    
  ن.الستبيااملناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال على ا تقتصر
املناقشات اجلاريـة يف إطـار   مفاده أنه ينبغي التركيز يف وأعرب بعض الوفود عن رأي    -١٩٩

غـري امللزمـة    صـكوك األمـم املتحـدة   لهذا البند من جدول األعمال على تنفيذ الـدول األعضـاء   
التـدابري  اسـتعراض   ورأت الوفـود نفسـها أن مـن شـأن    . يف حـد ذاهتـا  الصـكوك   ال على، قانوناً

ــيت تتخــذها تنفيذال ــة ال ــى     ي ــدول األعضــاء أن يســلط الضــوء عل ــة الصــكوك وأن  مــدى ال فعالي
  تعزيز املناقشات يف إطار هذا البند. ذو أمهية بالغة يف االستبيان
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وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ تبـادل املعلومـات بشـأن املبـادئ غـري امللزمـة           -٢٠٠
لــيت أعــدهتا جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   قانونــاً واملبــادئ التوجيهيــة التقنيــة ا 

السلمية حظي بترحيـب خـاص بـالنظر إىل التوصـية الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني          
) والـيت تقضـي بـأن    A/68/189املعين بتدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي (      

ري لكي تنفِّذ، علـى أوسـع نطـاق ممكـن عمليـا، املبـادئ       تتَّخذ الدول األعضاء ما يلزم من التداب
والتوجيهات اليت أقرَّهتا جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية واجلمعيـة العامـة      

  على أساس توافق اآلراء.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية هـي      -٢٠١
للمناقشات بشأن مواصلة تطوير قانون الفضـاء وتطبيقـه،     متعدد األطرافمنتدى دويل أنسب

 ســلوك وأنَّ املــداوالت بشــأن مبــادرة االحتــاد األورويب املتعلقــة بوضــع مشــروع مدونــة قواعــد 
دولية ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن ُتجـرى يف إطـار جلنـة الفضـاء اخلـارجي يف السـياق           

ة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، ويف ضـوء توصـيات        العام املتعلق مبوضوع اسـتدام 
  فريق اخلرباء احلكوميني.

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن أهــم األدوار الــيت يضــطلع هبــا احملــامون     -٢٠٢
الدوليون يف تيسري جناح التعاون الدويل حتديُد آليات التعـاون املثلـى يف أيِّ حالـة معيَّنـة، مبـا يف      

عنـدما ُيحتمـل وجـود آليـة غـري ملزِمـة قانونـاً مـن شـأهنا أن تيسِّـر أكثـر مـن أي معاهـدة               ذلك
كانــت حتقيــَق األهــداف املنشــودة مــن التعــاون. واعتــرب ذلــك الوفــد أيضــاً أنَّ املبــادَئ املتعلقــة    

تعزيـز دعـائم نظـام     عد من الفضاء اخلارجي، اليت هلـا الفضـل الكـبري يف   باستشعار األرض عن ُب
عــد لفائــدة مجيــع الــدول وكــذلك ميثــاق التعــاون علــى  نــاجح يف جمــال االستشــعار عــن ُبدويل 

ــة      ــة أو تكنولوجي حتقيــق االســتخدام املنسَّــق للمرافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي
امليثـاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى) ُيعتـربان مـن األمثلـة املمتـازة           أيضاً (املسمَّى 

  ت.على هذه اآلليا
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيحتفظ هبـذا البنـد يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة         -٢٠٣

  واخلمسني ملواصلة النقاش بشأن مضمون هذا البند ونطاقه معاً.
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استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء   -حادي عشر
   اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

مـن جـدول    ١٢، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٢٠٤
األعمال، املعنـون "اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي          
واســتخدامه يف األغــراض الســلمية"، كبنــد منــدرج ضــمن إطــار خطــة عملــها اخلمســية (انظــر  

ووفقاً خلطة العمل تلك، واصلت اللجنـة الفرعيـة    ).A/AC.105/1003من الوثيقة  ١٧٩الفقرة 
  .يف جمال الفضاء احلاليةملعلومات بشأن جمموعة آليات التعاون الدويل ا تبادل ٢٠١٥يف عام 

اجلزائـر ومجهوريـة كوريـا    ممثِّلـو   مـن جـدول األعمـال    ١٢يف إطـار البنـد   كلمةً  وألقى  -٢٠٥
البوليفاريــة) واملكســيك وهولنــدا والواليــات املتحــدة   -والصــني وفرنســا وفرتويــال (مجهوريــة 

. كمـــا ألقـــى ممثِّلـــو دول أعضـــاء أخـــرى كلمـــات تتعلـــق هبـــذا البنـــد أثنـــاء التبـــادل   واليابـــان
  لآلراء.  العام
نيســان/أبريل، عقـــد   ١٣املعقــودة يف   ٨٩٦وعــاودت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســـتها      -٢٠٦

ليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء       اجتماع فريقها العامل املعين باستعراض اآل
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، برئاسة سيتسوكو أوكي (اليابان). وأقـرت اللجنـة   

، تقريـر رئيسـة الفريـق العامـل،     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٣املعقودة يف  ٩١٤الفرعية يف جلستها 
 الوارد يف املرفق الثالث هبذا التقرير.

  الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية: وكانت  -٢٠٧
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 السـلمية، تتضـمن معلومـات واردة مـن       
  )؛A/AC.105/C.2/107إسبانيا واليابان (

ليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف      بشأن استعراض اآل ورقة اجتماع  (ب)  
ــراض الســلمية، تتضــمَّن   اخلــارجيالفضــاء  ــات واســتخدامه يف األغ ــن النمســا   معلوم واردة م

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.14؛(  
تتضــمَّن مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن تصــنيف اآلليــات الدوليــة    ورقــة اجتمــاع  (ج)  

تخدامه يف األغـــــراض الســـــلمية للتعـــــاون يف جمـــــال استكشـــــاف الفضـــــاء اخلـــــارجي واســـــ
)A/AC.105/C.2/2015/CRP.15؛(  

  التاليني: اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني واستمعت  -٢٠٨
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"الوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي: منــاذج مــن اآلليــات الدوليــة      (أ)  
قدَّمـه ممثِّـل    للتعاون يف جمال استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية"،     

  اليابان؛
"احلاجة إىل اعتماد هنج وإطار دوليني ألنشطة تطـوير جديـدة علـى علـوٍّ دون       (ب)  
  "، قدَّمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.كيلومتر ٢٠٠
نطاق اآلليات املستخدمة يف التعاون يف جمـال الفضـاء    اللجنة الفرعية اتِّساع والحظت  -٢٠٩

ــة عناصــرها،  و ــا وأمهي ــاً؛        تنوعه ــة قانون ــراف امللزم ــددة األط ــة واملتع ــات الثنائي ــا االتفاق ــا فيه مب
التقنية غـري امللزمـة قانونـاً؛ وآليـات      واملبادئ واملبادئ التوجيهيةومذكِّرات التفاهم؛ والترتيبات 

تطـوير تطبيقـات   تنسـيق   التنسيق املتعدِّدة األطراف اليت يستعني هبا مشغِّلو النظم الفضائية علـى 
تلك النظم مبا يعود بالنفع علـى البيئـة والتنميـة وأمـن البشـرية ورفاههـا؛ واملنظمـات احلكوميـة         
ــة؛       ــة الفضــاء األوروبي والدوليــة، مثــل منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ ووكال

ريقيـة بشـأن تسـخري    وطائفة متنوِّعة من املنتديات الدولية واإلقليمية، منـها مـؤمتر القيـادات األف   
علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة املسـتدامة، وامللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف       

  آسيا واحمليط اهلادئ، ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء.
ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تــؤدِّي دوراً إجيابيــا يف تشــجيع  أنــهوأُعــرِب عــن رأي مفــاده   -٢١٠

الدويل وذلـك مـن أجـل تعزيـز تصـميم نظـام التعـاون الـدويل واسـتحداث آليـة تعـاون            التعاون 
  السلم واألمن وسيادة القانون يف الفضاء اخلارجي. بغية صون وعمليةفعَّالة 
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ الغرض من املبادرات الدولية للتعاون بشأن جوانـب معيَّنـة     -٢١١
ــة مــثالً، هــو   الفضــاء اخلــارجي واســ  استكشــافمــن  تخدامه، كرصــد األرض واملالحــة العاملي

التوحيد بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء بغية زيـادة روابـط التـآزر إىل أقصـى حـدٍّ،      
ممَّا يشجِّع على التشاُرك يف املعلومـات ويعـزِّز االسـتفادة مـن التطبيقـات واخلـدمات الفضـائية،        

  مبا يف ذلك يف البلدان النامية.
وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أنَّ مـــن املهـــم أن يـــوىل االعتبـــار، حســـب    -٢١٢

االقتضاء، للسـبل الكفيلـة بتيسـري نقـل املعـارف والتكنولوجيـا وبنـاء القـدرات وغـري ذلـك مـن            
ملزيد مـن البلـدان ومـن النـاس الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي مبـا          ، كيما يتسنَّىالتعاونوسائل 
  االقتصادية.-لنفع وحيسن أحواهلا وأحواهلم االجتماعيةعليهم وعليها با يعود
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ــتند إىل          -٢١٣ ــي أن يس ــال الفضــاء ينبغ ــدويل يف جم ــاون ال ــاده أنَّ التع ــن رأي مف وأُعــرب ع
 الشاملة للجميع، ممَّا من شأنه أن ميكِّن مجيع الدول، بصرف النظر عـن مسـتوى   التنميةمفهوم 

  ع املتأتِّية من استخدام التطبيقات الفضائية.تطورها االقتصادي، من االستفادة من املناف
تبـيَّن مـن املمارسـة العمليـة أنَّ آليـات التعـاون        أنهوأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده   -٢١٤

الدويل يف جمال الفضاء وتعزيز مبدأ سيادة القـانون يف الفضـاء اخلـارجي أمـران يكمـل أحـدمها       
مهمــة للنــهوض بســيادة القــانون يف الفضــاء  حبكــم طبيعتــهما؛ فالتعــاون الــدويل وســيلة   اآلخــر

فعَّالـة للتعـاون الـدويل. واعتـرب      مؤسسـيةً اخلارجي، يف حـني يـوفِّر مبـدأ سـيادة القـانون ضـمانةً       
ينبغـي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تضـطلع بـدور قيـادي يف هـذا السـياق،           أنهذلك الوفد أيضاً 

ييمهـا، مـن أجـل كفالـة التنفيـذ الفعـال ملبـادئ        وأن ِجتدَّ يف التمـاس آليـات التعـاون العمليـة وتق    
  التعاون الدويل.

ــدويل ســيظلُّ أساســاً ضــروريا         -٢١٥ ــاون ال ــاده أنَّ التع ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
 للتصدي للتحدِّيات اجلديدة، مثل ضـمان اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد وتعزيـز       

  مة جلميع البلدان.السلم واألمن حتقيقاً للتنمية املستدا
ت اللجنة الفرعية على أنَّ اسـتعراض آليـات التعـاون يف جمـال األنشـطة الفضـائية       اتَّفقو  -٢١٦

ســيظل يســاعد الــدولَ علــى فهــم خمتلــف هنــوج التعــاون يف األنشــطة الفضــائية، وسيســهم يف     
اض الدويل يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـر       التعاونمواصلة تعزيز 

، وهي، وفقـاً خلطـة عملـها،    ٢٠١٧السلمية. وذكَّرت اللجنة جمدَّداً، يف هذا الصدد، بأنَّ سنة 
ُينظر فيها يف هذا البند من جـدول األعمـال، ستصـادف الـذكرى السـنوية اخلمسـني        آخر سنة

  العتماد معاهدة الفضاء اخلارجي.
    

ارجي يف األغراض اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخل  -ثاين عشر
السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 

   دورهتا اخلامسة واخلمسني  يف
مـن جـدول    ١٣، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٢١٧

األغـراض السـلمية   األعمال، املعنون "اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف   
جديدة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني"،           بنودبشأن 

يف إطـار هـذا البنـد، يف املسـائل      أيضـاً، كبند منتظم يف جدول أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية 
  املتعلقة بتنظيم أعماهلا.
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ممثِّلـو االحتـاد الروسـي وإسـبانيا      عمـال مـن جـدول األ   ١٣يف إطـار البنـد   كلمـةً  وألقى   -٢١٨
التشـــيكية ومجهوريـــة كوريـــا  واجلمهوريـــةوأملانيـــا وإندونيســـيا وإيطاليـــا والربازيـــل واجلزائـــر  

ــدا والواليــات      ــدا واملغــرب واملكســيك والنمســا وهولن ــا وشــيلي وفرنســا وكن وجنــوب أفريقي
تتعلـق هبـذا البنـد أثنـاء التبـادل      بكلمـات  أيضاً املتحدة واليابان. وأدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى 

العام لآلراء. كما تكلَّم املراقبان عن االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤسسة العامل اآلمن يف إطـار  
  هذا البند.

  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٢١٩
 ورقة عمل مقدمة من األمانـة بعنـوان "اسـتعراض اسـتخدام النصـوص احلرفيـة        (أ)  

ــة       ــها الفرعي ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت ــائع اجتماعــات جلن لوق
  )؛A/AC.105/C.2/L.282القانونية" (

ورقة عمل مقدَّمة من أملانيا بعنوان "اقتراح بشأن إعادة تنظيم جـدول أعمـال     (ب)  
  )؛A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها" (

مذكِّرة مقدَّمـة مـن الـرئيس السـابق واحلـايل والقـادم للجنـة اسـتخدام الفضـاء            (ج)  
ــوان     ــراض الســلمية بعن ــام  موضــوع‘: ٥٠اليونيســبيس+"‘اخلــارجي يف األغ ــة  ٢٠١٨ع للجن

الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة وجلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  
  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.10األغراض السلمية" (

ــدورة اخلامســة واخلمســني      (د)   ــا ملوضــوع/بند منفــرد للمناقشــة يف ال ــراح أملاني اقت
للجنــة الفرعيــة القانونيــة بعنــوان: "تبــادل اآلراء حــول مفهــوم إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"  

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.13غ والنمسا وهولندا؛رب)، بتأييد من لكسم 

ازيل ملوضـوع/بند منفـرد للمناقشـة يف الـدورة اخلامسـة واخلمسـني       اقتراح الرب  (ه)  
للجنة الفرعية القانونية بعنوان: "تبادل اآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السـواتل  

  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.23" (الصغرية
ناقشـة  اقتراح جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب ملوضـوع/بند منفـرد للم     (و)  

اخلامســة واخلمســني للجنــة الفرعيــة القانونيــة بعنــوان: "تبــادل اآلراء بشــأن تطبيــق     الــدورةيف 
  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.23/Rev.1القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية" (
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اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن   - ألف  
    واخلمسني لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلامسة بنود جديدة

اللجنة الفرعيـة علـى االحتفـاظ يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني          تاتَّفق  -٢٢٠
بثالثة مواضيع/بنود منفردة للمناقشة عنواهنا "استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـادر   

اخلارجي وإمكانية تنقيحها" و"تبادل عـام للمعلومـات واآلراء بشـأن     القدرة النووية يف الفضاء
اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعيـة العلميـة   
والتقنية يف احلسبان" و"تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً      

  خلارجي".املعنية بالفضاء ا
ت اللجنة الفرعية على أن ُيـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني       اتَّفقو  -٢٢١

موضوع/بند منفرد جديد للمناقشة، عنوانه "تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانـب القانونيـة إلدارة   
  .A/AC.105/C.2/2015/CRP.13 حركة املرور يف الفضاء" على أساس ورقة االجتماع

ت اللجنــة الفرعيــة علــى أن ُيــدَرَج يف جــدول أعمــال دورهتــا اخلامســة واخلمســني فقــاتَّو  -٢٢٢
موضوع/بند منفرد جديد للمناقشة بعنوان "تبادل عام لآلراء بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل علـى      

، A/AC.105/C.2/2015/CRP.23/Rev.1 أنشطة السواتل الصـغرية"، علـى أسـاس ورقـة االجتمـاع     
اد الــدويل لالتصــاالت إىل إطــالع اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا اخلامســة  وعلــى أن ُيــدعى االحتــ

واخلمســني، علــى آخــر التطــورات ذات الصــلة واملســائل املتعلقــة بــإجراءات االحتــاد ولوائحــه    
  التنظيمية املنطبقة على السواتل الصغرية.

ج البنـود التاليـة   ت اللجنة الفرعية على أن ُيقترح على جلنة الفضاء اخلارجي إدرااتَّفقو  -٢٢٣
  يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني:

    
    البنود املنتظمة      

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تباُدل عام لآلراء.  -٤  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         -٥  

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

ــة بت   ــادل   يف الســبل والوســائل الكفيل ــق االســتخدام الرشــيد والع حقي
ــدويل     للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال

  لالتصاالت.
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٨  

  األغراض السلمية.
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  

    
    ناقشةاملواضيع/البنود املنفردة للم      

اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -١٠  
  وإمكانية تنقيحها. اخلارجي

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف       -١١  
  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة         -١٢  
  بالفضاء اخلارجي.

  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  

    
    اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل البنود      

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي
  واستخدامه يف األغراض السلمية.
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ــام        ــوّخى لع ــدِّدة      ٢٠١٦(العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب حســبما ه
ــن أ      ــة القانونيــة ع ــة الفرعي ــواردة يف تقريــر اللجن ــنوات، ال ــال دورهتــا  الس عم

  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003واخلمسني ( احلادية
    

    البنود اجلديدة      
اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          -١٦  

بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          بشــأن
  السادسة واخلمسني.

الفرعية علـى أن ُيـدعى املركـز األورويب لقـانون الفضـاء واملعهـد الـدويل        ت اللجنة اتَّفقو  - ٢٢٤
لقانون الفضـاء جمـدَّداً إىل تنظـيم نـدوة ُتعقـد أثنـاء دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، وأشـارت إىل أنَّ           

  بوسع الوفود الراغبة يف اقتراح مواضيع للندوة أن تقّدم اقتراحاهتا مباشرة إىل اجلهات املنظِّمة.
إىل  ٤تقرَّر مؤقَّتاً عقد دورهتا اخلامسة واخلمسـني مـن    أنهأشارت اللجنة الفرعية إىل و  -٢٢٥
  .٢٠١٦ أبريلنيسان/ ١٥

    
    املسائل التنظيمية  - باء  

ُعرض على اللجنة الفرعية تنقيح االقتراح املقدَّم من أملانيا بشأن إعادة تنظـيم جـدول      -٢٢٦
ملــــــها بصــــــيغته الــــــواردة يف الوثيقــــــة  أعمــــــال اللجنــــــة الفرعيــــــة القانونيــــــة وتنظــــــيم ع 

A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2.  
مبــادرة  وأعـاد بعـض الوفــود تأكيـد الـرأي الــذي مفـاده أنَّ االقتـراح املقــدَّم مـن أملانيـا          -٢٢٧

  بناءة أتت يف وقتها لتبسيط هيكل جدول أعمال اللجنة الفرعية واالستفادة أكثر من دوراهتا.
أملانيــا جــدير  اقتــراح الــرأي الــذي مفــاده أنَّ الغــرض مــن وأعــاد بعــض الوفــود تأكيــد   -٢٢٨

بالترحيب، وال سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلـة اجلـدول الـزمين ألعمـال اللجنـة الفرعيـة، لكـنَّ        
بعض عناصـر االقتـراح حتتـاج إىل مزيـد مـن اإليضـاح والتفصـيل، مبـا يف ذلـك اهليكـل اجلديـد            

  العاملة.األفرقة التحضريية واألفرقة  املقترح، من
 مــن التفاصــيل عــن امزيــد أن يقــدم رأي مفــاده أنــه ينبغــي للوفــد األملــاينوأُعــرب عــن   -٢٢٩
ــراح وانــب التوافقيــ اجل  مــن نــص  وأن حيــذفجــدول األعمــال،  تنظــيم إعــادة أي ، ة مــن االقت

 التحضــريية واألفرقــةألفرقــة العاملــة ابــدور  مــا يتعلــقجوانــب أخــرى، ال ســيما  أي  االقتــراح
  واجلوانب التنظيمية املتعلقة هبا.التابعة هلا 
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وخالل املناقشة اليت جرت يف إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال، ُدعيـت أملانيـا إىل        -٢٣٠
مواصــلة إجــراء مشــاورات مفتوحــة فيمــا بــني الــدورات مــن أجــل صــوغ اقتراحهــا الــوارد يف   

للجنـة الفرعيـة وثيقـة    مبزيد من التفصـيل لكـي تقـدِّم إىل ا    A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2الوثيقة 
  منقَّحة مبراعاة التعليقات الواردة من الدول األعضاء.

وأعـرب بعــض الوفــود عــن رأي مفـاده أنــه ينبغــي أن يكــون هنـاك مزيــد مــن التضــافر      -٢٣١
والتعاون بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، من أجـل مواصـلة تعزيـز    

فهــم وتطبيــق الصــكوك  نــة الفضــاء اخلــارجي وجلنتيهــا الفــرعيتني، وزيــادةيف عمــل جل االتِّســاق
  القانونية احلالية املتعلقة بقانون الفضاء.

نظامـا داخليــا وأن ُتعيـد النظــر يف    وأُعـرب عـن رأي مفــاده أنـه ينبغــي للجنـة أن تضــع      -٢٣٢
لألمانة التشاور مـع الـدول   احلالية املتمثلة يف اختاذ القرارات بتوافق اآلراء، وأنه ينبغي  ممارستها

  األعضاء هبذا الشأن.
مقدَّمـة مـن الـرئيس السـابق واحلـايل والقـادم للجنـة         مذكِّرة ونظرت اللجنة الفرعية يف  -٢٣٣

موضـوع عـام   ‘: ٥٠اليونيسـبيس+ ‘استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية، بعنـوان "   
ــة الفرع    ٢٠١٨ ــة واللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة اســتخدام الفضــاء    للجن ــة وجلن ــة القانوني ي

  . A/AC.105/C.2/2015/CRP.10اخلارجي يف األغراض السلمية"، واردة يف الوثيقة 
املـذكورة،   املطروح يف ورقة االجتماع ووافقت اللجنة الفرعية على االقتراح الرئيسي  -٢٣٤

احلـايل والــرئيس   مـن األمانـة أن تقـوم، بالتشـاور الوثيـق مـع الـرئيس السـابق والـرئيس          وطلبـت 
بصياغة اقتراحهم هذا مبزيد من التفصيل وتعرضـه بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة       القادم للجنة،

، ٢٠١٥الست على نظر جلنة الفضاء اخلارجي يف دورهتا الثامنـة واخلمسـني يف حزيران/يونيـه    
 الثانيـة  دورهتـا  يف والتقنيـة  العلميـة  الفرعيـة  قدَّمتـها اللجنـة   الـيت  آخـذة يف اعتبارهـا التوصـيات   

  ).٤الفقرة  األول، املرفق ،A/AC.105/1088واخلمسني (
، A/AC.105/990( ٢٠١١ووفقاً للمقرَّر الذي اختذته اللجنة الفرعية القانونيـة يف عـام     -٢٣٥

 )، واستنادا إىل االقتراح الذي قدَّمته األمانة بوقـف اسـتخدام احملاضـر احلرفيـة غـري     ١٩٨الفقرة 
ت اللجنـــة الفرعيـــة علـــى اســـتخدام     اتَّفقـــ )، A/AC.105/C.2/L.282الوثيقـــة  احملـــررة (انظـــر  

مواصـــلة حتســـني التطبيـــق اخلـــاص هبـــذه  ت علـــىاتَّفقـــالتســـجيالت الرقميـــة بصـــفة دائمـــة، و
  التسجيالت.
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     املرفق األول
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس   

    رجي وتطبيقهااملتعلقة بالفضاء اخلا
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      -١

، َعقْـَد فريقهـا العامـل املعـين     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٣املعقـودة يف   ٨٩٧السلمية، يف جلسـتها  
 -ان حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا برئاســة جــ  

  فرانسوا مايانس (بلجيكا).
نيسـان/أبريل   ٢٣إىل  ١٣وقد عقد الفريق العامل أربع جلسات يف الفترة املمتدة مـن    -٢

ــة       ٢٠١٥ ــر الوثيقـ ــل (انظـ ــق العامـ ــة الفريـ ــرئيس واليـ ــتذكر الـ ــة، اسـ ــة االفتتاحيـ . ويف اجللسـ
A/AC.105/942  ؛ والوثيقـــة ٦و ٤، املرفـــق األول، الفقـــرتنيA/AC.105/990فـــق األول، ، املر

 ). وأعلم الرئيُس الفريَق العاملَ بأنَّ هذه هي السنة األخرية من عمله كرئيس له.  ٧الفقرة 

ت، يف دورهتــا الثالثــة  اتَّفقــواســتذكر الــرئيس أيضــاً أنَّ اللجنــة الفرعيــة كانــت قــد         -٣
ــة      ــد والي واخلمســني، علــى أن تســتعرض يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني مــدى احلاجــة إىل متدي

، املرفــق A/AC.105/1067فريــق العامــل إىل مــا بعــد دورهتــا الرابعــة واخلمســني (انظــر الوثيقــة  ال
  ).١٥األول، الفقرة 

البـالغ لوفـاة فاسـيليوس كاسـابوغلو      هويف اجللسة االفتتاحية، أعـرب الـرئيس عـن أسـف      -٤
ــرة املمتــدة مــن عــام      ، ٢٠٠٩إىل عــام  ٢٠٠٦(اليونــان)، الــذي تــرأس الفريــق العامــل يف الفت

  يف جمال قانون الفضاء.   وأشاد بتفانيه يف العمل ومبسامهاته
  على الفريق العامل: وكان ما يلي معروضا  -٥

بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضـطلع هبـا يف    ورقة اجتماع  (أ)  
  )؛ A/AC.105/C.2/2015/CRP.8( ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي، حىت 

يـــــــن وارديـــــــن مـــــــن أملانيـــــــا نان ردَّمـــــــذكِّرتان مـــــــن األمانـــــــة تتضـــــــمَّ  )(ب  
)A/AC.105/C.2/2015/CRP.11) وكنــــــدا (A/AC.105/C.2/2015/CRP.21 علــــــى جمموعــــــة (

األسئلة املقدمة من رئيس الفريق العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة        
  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها؛  
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قدَّمــه رئــيس الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة     عــرض عــام  (ج)  
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها للردود الواردة من الدول األعضـاء واملـراقبني الـدائمني    

  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.12لدى اللجنة على جمموعة األسئلة اليت طرحها الرئيس (
علمــا بورقــة االجتمــاع الــيت تتضــمن أجوبــة رئــيس جلنــة   كمــا أحــاط الفريــق العامــل    -٦

ــاء  ــئلة رئــــــيس الفريــــــق   التابعــــــة الفضــــ ــانون الــــــدويل علــــــى أســــ ــة القــــ العامــــــل لرابطــــ
)A/AC.105/C.2/2015/CRP.25.(  
واســتعرض الفريــق العامــل الــردود علــى جمموعــة األســئلة املقدَّمــة مــن الــرئيس (انظــر      -٧

يت قُـدِّمت كتابـة وطُرِحـت يف مناقشـات الفريـق العامـل       التذييل)، باإلضافة إىل جتميع لآلراء الـ 
خالل الدورات السابقة للجنة الفرعية القانونية، بصـيغتها الـواردة يف العـرض العـام املقـدَّم مـن       

  رئيس الفريق العامل.  
مــا زالــت أساســاً جيــداً للمناقشــات الــيت   والحــظ الفريــق العامــل أنَّ جمموعــة األســئلة  -٨

ية الفريق العامل بشأن املسـائل ذات الصـلة حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة       ُتجرى يف إطار وال
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا. والحـظ الفريـق العامـل أيضـاً أنَّ األسـئلة الـواردة        

  أن ُتستخَدم على حنو يقيِّد مناقشات الفريق العامل.   شاملة وال ينبغي يف االستبيان ليست
العامل إىل املناقشة الشاملة اليت جـرت يف الـدورة احلاليـة بشـأن املسـائل       وأشار الفريق  -٩

ــذها     القائمــةاملتصــلة بالعالقــة  بــني معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتنفي
  وتطبيقها وطابع عدد من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلك املعاهدات.

أي الــذي مفــاده أنَّ املبــادئ الــواردة يف معاهــدات  وعــاودت بعــض الوفــود تأكيــد الــر   -١٠
بالفضاء اخلارجي مـا زالـت أساسـاً متينـاً، وأنـه ينبغـي للفريـق العامـل أن          املتعلقةاألمم املتحدة 

  يتَّبع هنجاً عمليا، ال نظريا، يف مناقشة أحكام املعاهدات.
بة أو املتباعدة أثنـاء مناقشـة   والحظ الفريق العامل أنه أُعرِب عن عدد من اآلراء املتقار  -١١

ــواردة مــن الــدول األعضــاء يف اللجنــة، ســواء كتابــةً أو أثنــاء مــداوالت      االســتبيان والــردود ال
  الفريق العامل.  

ــه       -١٢ ــدة االســتمرار يف استكشــاف تلــك اآلراء مبوجــب واليت ــق العامــل بفائ وســلَّم الفري
حلـول لضـمان التنفيـذ الرشـيد والتطبيـق       احلالية، وخباصة اآلراء اليت قـد تسـهم يف التوصُّـل إىل   

الكامل ألحكام معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي فيمـا خيـص أنشـطة     
  الفضاء الراهنة واملقبلة.  
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الفريق العامـل علـى أن ُيقـدِّم إليـه رئيُسـه املنتهيـة واليتـه، بالتعـاون مـع األمانـة،            اتَّفقو  -١٣
للـردود الـواردة علـى جمموعـة األسـئلة، يتضـمن جتميعـاً لـآلراء الـيت قُـدِّمت            عرضاً عامـا حمـدَّثاً  

كتابةً وطُرِحت يف املناقشات الـيت جـرت أثنـاء جلسـات الفريـق العامـل خـالل الـدورة الرابعـة          
، باإلضـــافة إىل أيِّ ردود أخـــرى علـــى ٢٠١٥واخلمســـني للجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف عـــام  

ل فترة مـا بـني الـدورات، لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل يف دورتـه          جمموعة األسئلة ُتقدَّم خال
، كأساس ألعمال الفريق العامل مستقبالً وإلثراء املناقشـات الـيت سـُتجرى    ٢٠١٦القادمة عام 

  الحقاً يف إطار واليته.
ه سيكون من املفيد، ملواصـلة مناقشـاته، زيـادة املسـامهات     والحظ الفريق العامل أيضاً أن  - ١٤
كتوبة املقدَّمة من الدول األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت       امل

  هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة، مما ميكِّنه من إعداد جمموعة آراء للنظر فيها مستقبالً.
الفريــق العامــل علــى معــاودة دعــوة الــدول األعضــاء يف اللجنــة واملنظمــات          اتَّفــقو  -١٥

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

وأوصـــى الفريـــق العامـــل بـــأن تعـــاود اللجنـــة الفرعيـــة َعقْـــَده أثنـــاء دورهتـــا اخلامســـة    -١٦
  مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورة.، وأن تنظر يف ٢٠١٦واخلمسني، عام 
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      التذييل    
جمموعة من األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات     

      اخلارجي وتطبيقها بالفضاءاملتحدة اخلمس املتعلقة   األمم
 ملتصلة بالقمر واألجراممعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها ا  - ١  

    السماوية األخرى
الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام      ألنشـطة هل أحكام معاهدة املبـادئ املنظِّمـة     ١-١

الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ("معاهدة الفضـاء اخلـارجي")   
  واألجرام السماوية األخرى؟تشكِّل إطاراً قانونيا كافياً الستخدام واستكشاف القمر 

  ما هي فوائد االنضمام إىل "اتفاق القمر"؟  ٢-١
ما هي مبادئ أو أحكام "اتفاق القمر" الـيت ينبغـي توضـيحها أو تعديلـها حـىت يتسـىن         ٣-١

  توسيع نطاق انضمام الدول إليه؟
    

    التَّبعة واملسؤولية الدوليتان  - ٢  
نحـو الـوارد يف املـادتني الثالثـة والرابعـة مـن       هل ميكن استخدام مفهوم "اخلطأ" علـى ال   ١-٢

) يف "اتفاقيـة املسـؤولية  "اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضـرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية (     
 بشـأن عدم امتثال الدولة للقرارات الصادرة عن اجلمعية العامـة أو هيئاهتـا الفرعيـة    على عاقبة امل

باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف    املتصلةشأن املبادئ ب ٤٧/٦٨أنشطة الفضاء، مثل القرار 
الفضـاء اخلـارجي واملبــادئ التوجيهيـة لتخفيــف احلطـام الفضــائي الصـادرة عــن جلنـة اســتخدام       
الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية؛ أو بعبـارة أخـرى هـل ميكـن اعتبـار أنَّ عـدم االمتثـال           

أنشـطة   بشـأن  الفرعيـة  هيئاهتـا صكوك الصـادرة عـن   للقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة أو ال
  الفضاء ُيشكِّل "خطأ" باملعىن املقصود يف املادتني الثالثة والرابعة من "اتفاقية املسؤولية"؟

هل ميكن استخدام مفهوم "األضرار" علـى النحـو الـوارد يف املـادة األوىل مـن "اتفاقيـة         ٢-٢
منـاورة يقـوم هبـا جسـم فضـائي تشـغيلي مـن أجـل         املسؤولية" حبيث يشمل اخلسائَر الناجتة عن 

للمبـادئ التوجيهيـة   على حنو لـيس فيـه امتثـال     ،تفادي االرتطام جبسم فضائي أو حبطام فضائي
  لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي؟
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نصـوص عليـه   هل هناك جوانب حمدَّدة متعلقة بتنفيذ املسؤولية الدوليـة، علـى النحـو امل     ٣-٢
بشـأن   ٤١/٦٥يف املادة السادسة من معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، تـرتبط بقـرار اجلمعيـة العامـة        

  بعد من الفضاء اخلارجي؟عن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض 
    

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

األنشــطة الفضــائية واألجســام الفضــائية، خاصــة أحكــام معاهــدة الفضــاء اخلــارجي وأحكــام      
اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي ("اتفاقية التسجيل")، من شأنه أن يسـمح  

  بنقل تسجيل جسم فضائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟
مســألة نقــل أنشــطة أو ملكيــة تنطــوي علــى جســم فضــائي أثنــاء   كيــف ميكــن تنــاول   ٢-٣

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

علـى النحـو املنصـوص عليـه يف املـادة الثامنـة مـن        ما هي الوالية والرقابـة الـيت متـاَرس،      ٣-٣
معاهدة الفضـاء اخلـارجي، علـى جسـم فضـائي َسـجَّلته منظمـةٌ حكوميـةٌ دوليـةٌ وفقـاً ألحكـام            

  "اتفاقية التسجيل"؟
    

    يف الفضاء اخلارجي الدويل القانون العريف  - ٤  
ي أيُّ أحكـام  هل توجد يف معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارج       -٤

هـل  و؛ ومـا هـي تلـك األحكـام إنْ ُوجـدت؟      الـدويل  ميكن اعتبارهـا جـزءاً مـن القـانون العـريف     
  إليها إجابتكم؟ تستندميكنكم ذكر األركان القانونية و/أو الوقائعية اليت 
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      املرفق الثاين
تعريف الفضاء املسائل املتعلقة بتقرير رئيس الفريق العامل املعين ب    

    عيني حدوده اخلارجي وت
، عـــاودت اللجنـــة الفرعيـــة ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ١٣، املعقـــودة يف ٨٩٧يف اجللســـة   -١

القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية َعقْــَد فريقهــا العامــل 
 اتتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، برئاسـة جوزيـه مونسـريَّ        املسائل املتعلقة باملعين ب

  فيلو (الربازيل).
الرئيُس انتباَه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق قد ُعقد، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      وجهو  -٢
  لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. ،٦٩/٨٥
  معروضاً على الفريق العامل:ما يلي وكان   -٣

تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني   عــن وان "أســئلةبعنــمــن األمانــة  تانمــذكِّر  (أ)  
  )؛Add.16و A/AC.105/889/Add.15( "حدوده: الردود الواردة من الدول األعضاء

أسـئلة حـول التحليقـات دون املداريـة ألغـراض      " بعنـوان من األمانة  تانمذكِّر  (ب)  
ــة و/أو نقــل البشــر  ــة ألغــ  و" "البعثــات العلمي راض البعثــات أســئلة عــن التحليقــات دون املداري

  ).Add.5و A/AC.105/1039/Add.4( "و/أو نقل البشر العلمية
ودعا الرئيس الوفوَد إىل اختاذ خطـوات عمليـة وملموسـة ميكنـها أن تـؤدي إىل إحـراز         -٤
ر تلـك اخلطـوات إجـراء مناقشـات     د علـى ضـرورة أن تيسِّـ   م يف عمل الفريق العامـل، وشـدَّ  تقدُّ
مــه يف دورة اللجنــة الفرعيــة الثالثــة ر الــرئيس بــاالقتراح الــذي قدَّاءة فيمــا بــني الوفــود. وذكَّــبنَّــ

 التوصـل إىل ، بشـأن تعريـف مصـطلح "األنشـطة الفضـائية" هبـدف       ٢٠١٤واخلمسني، يف عـام  
ــاً إىل تنحيــة مهمَّــة تعريــف الفضــاء      توافــق يف اآلراء، حتَّــى وإنْ كــان أوليــا، مــع اللجــوء مؤقَّت

الـيت تعـد    ،غيـة التركيـز علـى مهمَّـة تعريـف األنشـطة الفضـائية       اخلارجي وتعيني حدوده جانباً ب
  أحد اجملاالت الواجب تنظيمها مبقتضى قانون الفضاء.

ــي       ىورأ  -٥ ــدُّم العلمـ ــة، إزاء التقـ ــة الفرعيـ ــى اللجنـ ــاً علـ ــات لزامـ ــه بـ ــود أنـ بعـــض الوفـ
والتكنولــوجي واالســتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص واملســائل    
ــاً، أن تنظــر يف مســألة تعريــف       ــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عموم ــة املســتجدَّة وتزاي القانوني

  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
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حتقيــق  وتعــيني حــدوده تعريــف الفضــاء اخلــارجي   مــن شــأن بعــض الوفــود أن ىورأ  -٦
  .وقانون الفضاء قانون اجلوالوضوح القانوين يف تطبيق 

لفضـاء اخلـارجي أو تعـيني    ا مـن ضـرورة اللتمـاس تعريـف    ه مـا  نـ ورأت وفود أخـرى أ   -٧
ا، وأنَّ علــى الــدول أن ُتواِصــل العمــل ضــمن اإلطــار احلــايل، الــذي ال يــثري أيَّ  حــدوده قانونيــ

صعوبات عملية، إىل حني بروز حاجة مؤكَّدة وأساس عملي لوضع تعريف للفضـاء اخلـارجي   
  أو لتعيني حدوده.

ــاده أنَّ وأُ  -٨ ــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي      عــرب عــن رأي مف مواصــلة مناقشــة مســألة تع
ــة قــد ال تــؤدي إىل حلــول ملموســة    ــة احلالي فقــد يكــون مــن   ومــن مثَّ ،وتعريفــه يف إطــار املنهجي

  يف مسائل أخرى هلا صلة بإمكانية تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. األفضل النظر مثالً
ا، ودعت إىل إجياد حلـول ملموسـة.   عملي هلذه املسألة طابعاً وذكرت بعض الوفود أنَّ  -٩

  سم بطابع نظري.هذا العمل ال يتَّ أنَّ ورأت تلك الوفود أيضاً
ــملُا بإمكــان الفريــق العامــل  وقيــل إنَّ  -١٠ النظر يف مســائل تتعلــق بالقيــام مــثال بــ  دماًضــي قُ

  بالتوافق بني قانون اجلو وقانون الفضاء والتفاعل فيما بينهما.
ــإدارة األنشــطة   تعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي    لوفــود أنَّبعــض ا ىورأ  - ١١ وثيــق الصــلة ب

شـيء علـى املسـائل ذات الصـلة      وقبـل كـلِّ   ز أوالًبإمكـان الفريـق العامـل أن يركِّـ     ، وأنَّالفضائية
  اليت حتتاج إىل حل عملي، مثل التحليقات دون املدارية أو عمليات اإلطالق من أجسام طائرة.

دة الـيت تعرضـها خمتلـف اجلهـات الفاعلـة يف جمـال       أنَّ القضايا احملـدَّ ورأت وفود أخرى   -١٢
  الفريق العامل. إطار املناقشات يف تعزيز األنشطة الفضائية ميكنها

ينبغــي للفريــق العامــل واللجنــة الفرعيــة أن  أنــهبعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  وأعــرب  -١٣
تشـريعات   جلوية مـن أوضـاع خطـرية وسـنِّ    ؤ مبا قد ينشأ عن األنشطة الفضائية ايسعيا إىل التنبُّ

ر تكنولوجيـا  خمتلف السـيناريوهات املتعلقـة بتطـوُّ    مبراعاةي هلا، وأن حياوال وضع قواعد للتصدِّ
  وأنشطة الفضاء.

ز على واليتـه وأن ينظـر يف   من املهم للفريق العامل أن يركِّ عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -١٤
لك احللول قد يكون التوصل إىل استنتاج بعدم لـزوم تعريـف   أحد ت مجيع احللول املمكنة، وأنَّ

  الفضاء اخلارجي و/أو تعيني حدوده.
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مواصـلة النظـر فيمـا يوجـد، أو      ،م يف عملـه إلحراز تقدُّ ،لفريق العاملل ه ميكنوقيل إن  -١٤
ممارسـات وطنيـة هلـا صـلة مباشـرة أو غـري مباشـرة         جيري إعداده، مـن تشـريعات وطنيـة أو أيِّ   

  .الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها بتعريف
ــة      وأعــرب  -١٦ ــة الفرعي بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري أنْ تعــاجل اللجن

مســألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده باالســتعانة بــاخلربات التقنيــة ملنظمــة الطــريان 
  لك املسألة.املدين الدويل اليت ما انفكَّت هي أيضاً تعاجل ت

  الفريق العامل بناًء على ما أجراه من مناقشات على ما يلي: اتَّفقو  -١٧
ــارجي يف       (أ)   ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــاء يف جلنـ ــدول األعضـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ

األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، أو جيـري إعـداده، مـن تشـريعات وطنيـة      
مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي والفضــاء  أو أيِّ ممارســات وطنيــة هلــا صــلة

  اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها؛
دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة، عن طريـق األمانـة، إىل     (ب)  

لة بشأن ضرورة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أو    تقدمي مقترحات ملموسة ومفصَّ
دة ذات طــابع عملــي هلــا صــلة  أو تزويــد الفريــق العامــل حبــاالت حمــدَّ ، ماتربيــر عــدم ضــرورهت 

بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وسالمة العمليـات الفضـائية اجلويـة. وسـينظر الفريـق      
  من هذا القبيل؛ ومعللة سقةمة ومتَّم من مسامهات منظَّقدَّالعامل يف اجتماعاته املقبلة فيما سُي

واجلهـات الـيت لـديها مركـز     األعضـاء يف األمـم املتحـدة     مواصلة دعوة الـدول   (ج)  
  على األسئلة التالية: الدى اللجنة إىل تقدمي ردوده مراقب دائم

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

يقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحل  ‘٢‘  
العلميــة و/أو نقــل البشــر أن يعــود علــى الــدول وغريهــا مــن اجلهــات بفائــدة   

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

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

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

سـياق التعريـف القـانوين    ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن          ‘٦‘  
  للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.
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      املرفق الثالث
  تقرير رئيسة الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون    

     جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة ٦٩/٨٥عامــة لقــرار اجلمعيــة ال وفقـاً   -١

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عقد اجتماع فريقها العامـل املعـين باسـتعراض    
اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         

 السلمية، برئاسة سيتسوكو أوكي (اليابان).

. ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٣و ١٧جلسات يف الفترة ما بني  مخسوعقد الفريق العامل   -٢
وأوجــزت الرئيســة، يف اجللســة االفتتاحيــة، الواليــة املســَندة إىل الفريــق العامــل يف إطــار خطــة   

 ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003عمله املتعددة السنوات (

 معروضاً على الفريق العامل:ما يلي وكان   -٣

ــذكِّ  (أ)   ــال       مـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ ــن األمانـ رة مـ
واردة مـن   معلومـات  استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، تتضـمن    

 )؛A/AC.105/C.2/107( إسبانيا واليابان

بشأن استعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف       ورقة اجتماع  (ب)  
ــراض الســلمية، تتضــمن  الفضــاء اخلــ  ــات ارجي واســتخدامه يف األغ ــن النمســا   معلوم واردة م

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.14؛( 

بشــأن تصــنيف اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف  ورقــة اجتمــاع  (ج)  
 ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.15الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (

ــائق الــيت أتيحــت يف    وأخــذ الفريــق العامــل يف   -٤ ــه الوث ــار أيضــاً يف ســياق مداوالت  االعتب
يف والعــروض اإليضــاحية املقدمــة الثانيــة واخلمســني والثالثــة واخلمســني  اللجنــة الفرعيــة دوريت

 إطار هذا البند من جدول األعمال.

ــق العامــل أنَّ   -٥ ــه يف إطــار خطــة العمــل اخلمســية، يف عــام     واســتذكر الفري ــام عمل اختت
مة ألنشطة الـدول  يصادف الذكرى السنوية اخلمسني العتماد معاهدة املبادئ املنظِّ، س٢٠١٧

يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية     
 يف االحتفال هبـذه الـذكرى ألنَّ   ةًمهمَّ نتائج ذلك العمل ميكن أن تكون مسامهةً األخرى، وأنَّ
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علـى مـدى السـنوات اخلمسـني املاضـية. والحـظ        رت كـثرياً للتعـاون قـد تطـوَّ    اآلليات الدوليـة 
ــق ــل الفري ــذا الصــدد، أنَّ أيضــاً العام ــه ميكــن أن يســهم إســهاماً   ، يف ه ــدورة  كــبرياً عمل يف ال

صها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة    املواضيعية اليت ختصِّ
 .٢٠١٨" لعام ٥٠نتها الفرعية القانونية ملؤمتر "اليونيسبيس+العلمية والتقنية وجل

واستذكر الفريق العامل أنَّ من شأن تصنيف آليات التعاون الدويل أن يؤدي إىل فهـم    -٦
أفضل ملختلف هنوج التعاون يف األنشطة الفضائية اليت تتَّبعهـا الـدول واملنظمـات الدوليـة، وأنَّ     

تسـاعد الفريـق العامـل علـى حتديـد أنـواع اآلليـات املسـتخدمة         من شأن النتائج املستخلصـة أن  
ومضامينها. وسوف يتيح حتليل تلـك النتـائج للفريـق العامـل إمكانيـة النظـر يف كيفيـة مسـامهة         
عملــه يف زيــادة تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   

 األغراض السلمية.

 ارتيـــــاح بورقــــة االجتمـــــاع ب الفريــــق العامـــــل علمــــاً  ويف هــــذا الصــــدد، أحـــــاط     -٧
A/AC.105/C.2/2015/CRP.15َّهتا األمانة بالتشـاور الوثيـق مـع رئيسـة الفريـق العامـل       ، اليت أعد

لــديها يف أعمــال الفريــق  واملــراقبني الــدائمنيإســهامات الــدول األعضــاء يف اللجنــة  إىل اســتناداً
 ســليماً ل أساســاًالوثيقــة تشــكِّ ق العامــل علــى أنَّالفريــ اتَّفــقالعامــل وحبــوث إضــافية أخــرى. و
 سيستند إليه ملواصلة تطوير عمله.

 ة أمثلـة ويف سياق عمل الفريق العامـل أثنـاء دورة اللجنـة الفرعيـة هـذه، لوحظـت عـدَّ         -٨
دة األطـــراف اســـتخدام االتفاقـــات الثنائيـــة واملتعـــدِّ  تشـــمل اآلليـــات الدوليـــة للتعـــاون، علـــى
واستخدام آليات التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي،        رات التفاهمومذكِّ

دة. وعرضـت الـدول األعضـاء    وغري ذلك من آليات التعاون الدويل بشأن أنشـطة فضـائية حمـدَّ   
 ، مـع ، يف شـكل دراسـات حـاالت   الـدويل مـن آليـات التعـاون     استخلصتها اليت رَبالِعيف اللجنة 
رئيســة  مــن َبِلــ. وطُةنــمعيَّ ةتعاونيــ أهــدافنــة لتحقيــق معيَّ ونتعــاأســباب اختيــار آليــة  إيضــاح

 عمـل الفريـق العامـل ويف   سياق مة يف األمانة مواصلة حتليل املسامهات املقدَّ منالفريق العامل و
النظـر يف هـذا البنـد مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة، وذلـك بغـرض مواصـلة تطـوير              سياق

 .A/AC.105/C.2/2015/CRP.15 مضمون ورقة االجتماع

 الفريق العامل على ما يلي: اتَّفقو  -٩

ــدَّ     (أ)   ــة جم ــدعو األمان ــي أن ت ــتخدام الفضــاء      داًينبغ ــة اس ــدول األعضــاء يف جلن ال
اخلارجي يف األغراض السلمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة الـيت هلـا     

ومــات عــن آليــات التعــاون الــدويل الــيت صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل تقــدمي أمثلــة ومعل 
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تستخدمها من أجل التعـاون يف جمـال الفضـاء، بغيـة التوصـل إىل فهـم جمموعـة آليـات التعـاون          
نـة مـن   ل فيهـا الـدول فئـات معيَّ   اليت تستخدمها الدول واملنظمات الدولية والظروف الـيت تفضِّـ  

 اآلليات على غريها؛

اجلهــات ذات مركــز   ضــاء اخلــارجي و تشــجَّع الــدول األعضــاء يف جلنــة الف     (ب)  
، ر مستخلصـة بَـ ِعدراسات حـاالت و  على لديها على أن تدرج يف ردودها أمثلةً املراقب الدائم

نـة مـن أجـل    ى للفريق العامل فهم أسباب اختيار آليـات تعـاون معيَّ  حسب االقتضاء، كي يتسنَّ
ليــات امللزمــة وغــري امللزمــة وكيفيــة إجــراء االختيــار بــني اآل ،نــة مــن التعــاون الــدويلأنــواع معيَّ

وسبب تنظيم االتفاقـات الثنائيـة بشـأن التعـاون يف      ،، وبني الترتيبات الرمسية وغري الرمسيةقانوناً
 مت هبا؛ظِّجمال الفضاء، على سبيل املثال، بالطريقة اليت ُن

اجلهات ذات مركـز املراقـب   ميكن للدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي و  (ج)  
مرة أخرى إىل جمموعـة األسـئلة الـواردة يف تقريـر رئيسـة الفريـق العامـل         ترجعديها أن ل الدائم

الثالثـــة واخلمســـني   الـــذي يتضـــمَّنه تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة عـــن أعمـــال دورهتـــا       
)A/AC.105/1067 ١٠، املرفق الثالث، الفقرة.( 

ضـاء اخلـارجي واملـراقبني    وعلى أساس الردود الواردة مـن الـدول األعضـاء يف جلنـة الف      -١٠
ــديها، طُ  ــدائمني ل ــال ــة مــن َبِل ــوم األمان ــل،    أن تق ــق العام ــع رئيســة الفري ــق م  ، بالتشــاور الوثي

إضــافة فصــل جديــد  بوســائل منــها، A/AC.105/C.2/2015/CRP.15 ورقــة االجتمــاع بتحــديث
ا الفريـق  هـذه لكـي ينظـر فيهـ     حة من ورقة االجتمـاع منقَّ صيغة وبإتاحة، ر املستخلصةَبالِع عن

مــن التوجيهــات بشــأهنا يف الــدورة اخلامســة واخلمســني للجنــة الفرعيــة،   م مزيــداًالعامــل ويقــدِّ
  .٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 

  


