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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

   السابعة واخلمسونالدورة 
        ٢٠١٨ نيسان/أبريل ٢٠-٩فيينا، 

  تقريرالمشروع     
    

يف الفضاء النووية  القدرةاستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر   -ثامنًا  
  اخلارجي وإمكانية تنقيحها

من جــدول  ١٠يف البنــد  اللجنــة الفرعيــةنظرت ، ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١
األعمال املعنون "اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء 

  كموضوع/بند منفرد للمناقشة. ،اخلارجي وإمكانية تنقيحها"
ــــيلي  لوثِّمموأدىل   -٢ ــــتان وش ــــي وباكس من جدول  ١٠يف إطار البند  ٍتبكلمااالحتاد الروس

 ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.هب تتعلق بكلماتلو دول أعضاء أخرى ثِّمموأدىل األعمال. 

النووية يف  القدرةإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر  أنَّإىل  اللجنة الفرعيةوأشــــارت   -٣
خلارجي ( مدته اللجنة الفرعA/AC.105/934الفضـــــــاء ا لذي اعت يةالعلمية ية )، ا يف دورهتا  والتقن

، قد أيضًا ٢٠٠٩، وأقرته اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني، عام ٢٠٠٩السادسة واألربعني، عام 
ستخدام مصادر ب فيما يتعلقيف التعاون الدويل  كبريم دُّأفضى إىل إحراز تق  القدرةضمان مأمونية ا

 لفضاء.ل قانون الدويلالالنووية يف الفضاء اخلارجي، كما سهَّل تطوير 

خطة العمل  تأقرَّ العلمية والتقنية الفرعية اللجنة أنَّأيضـــــًا اللجنة الفرعية  واســـــتذكرت  -٤
النووية يف الفضاء اخلارجي، التابع القدرة دة السنوات للفريق العامل املعين باستخدام مصادر دِّاملتع

ية،  ية والتقن ية العلم قة  ٢٠٢١-٢٠١٧ للفترةللجنة الفرع ، ٢٣٧الفقرة ، A/AC.105/1138(الوثي
 ).٩املرفق الثاين، الفقرة و

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/AC.105/934
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للمسائل القانونية املتصلة بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إيالء اهتمام أكرب  وأعرب  -٥
مبا فيها املدار الثابت ة يف املدارات األرضية، نووي قدرةاملنصات الساتلية املزودة مبصادر باستخدام 

الت عودة منصـــات مزودة مبصـــادر قدرة نووية إىل الغالف اجلوي الحتمانظرًا ، بالنســـبة لألرض
واملحيط احليوي عرِّض البشــرية مما ُي عنها،املبلغ  صــطداماتاالعطال ولألرض بصــورة عرضــية واأل

  والبيئة ملخاطر جسيمة.لألرض 
إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٦
شامًال ًاموثوق ًاال يزال مصدر رجياخلا صادر  و ضمان االستخدام اآلمن مل ضل املعايري اُملتاحة ل ألف

اإلطار ينبغي أن تكون مدعومًة ذلك مطالب بتنقيح  أيَّ النووية يف الفضـــــاء اخلارجي، وأنَّالقدرة 
 ن احلاالت اليت قد يفتقر فيها اإلطار إىل الفعالية. بأمثلة حمددة ُتبيِّ

النووية ينبغي القدرة مصادر  اليت تستخدماستخدام التطبيقات  ي مفاده أنَّوُأعرب عن رأ  -٧
ــي ًاأن يكون حمدود مع القانون الدويل، ال ســيما معاهدة الفضــاء  ًاقدر اإلمكان، وأن يكون متماش

اتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن  ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، فضًال ،اخلارجي
 ُبغية ضمان سالمة بيئة الفضاء اخلارجي وأمنه واستدامته. هتا وبروتوكوالهتا وضماناهتا، واتفاقيا

غالف الحطام فضـــــائي إىل  وُأعرب عن رأي مفاده أنه يف ضـــــوء احلاالت املتكررة لعودة  -٨
ــــــقوطه الالحق يف املحيط اهلادئ باحتمال ، ينبغي إحالة املعلومات املتعلقة على الغالب اجلوي وس

  يع الدول اليت قد تتضرر من ذلك.يا وقود نووي إىل مجبقاوجود 
    

  تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا   -ًاعاشر  
  املعنية بالفضاء اخلارجي

من جــدول  ١٢، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -٩
مات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية األعمال، املعنون "تبادل عام للمعلو

 بالفضاء اخلارجي" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

ــــــيلي واليابان بكلماٍت يف إطار البند   -١٠ من جدول  ١٢وأدىل ممثِّلو باكســــــتان وبولندا وش
ــــــ لو دول أعضاء ثِّمموأدىل والصني.  ٧٧األعمال. كما ألقى ممثل نيجرييا كلمًة نيابًة عن جمموعة الـ

 ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.هب تتعلق بكلماتأخرى 

نه  وأعرب  -١١ اجلهات  عوتنوُّر تكنولوجيا الفضـــــــاء مع تطوُّبعض الوفود عن رأي مفاده أ
فهٍم أفضــل اكتســاب مواصــلة صــار من املهم ، العام واخلاصمن القطاعني  يف جمال الفضــاء الفاعلة

 نذلك ضــــما ُبغية التصــــدي للتحديات اجلديدة، مبا يف ًااُمللزمة قانون لصــــكوك األمم املتحدة غري
 للفضاء اخلارجي. م ستدااملو نماآل مستخدااال

تضـــطلع  ًاصـــكوك األمم املتحدة غري اُمللزمة قانون بعض الوفود عن رأٍي مفاده أنَّ وأعرب  -١٢
ضالقائمة يف تكملة معاهدات األمم املتحدة  مٍّبدوٍر ها ستخدام الف شأن ا اء اخلارجي يف األغراض ب
 السلمية.
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، املتعلقة باســتشــعار األرض عن بعد من الفضــاء اخلارجيبعض الوفود املبادئ  واســتذكر  -١٣
بإتاحة الوصـــــول  ،توافر البيانات غري التمييزيعلى مفهوم تلك الوفود  دتأكَّيف هذا الصـــــدد، و

إذ ، األرض عن بعدباسـتشـعار  املتعلقةبوصـفه أحد املبادئ الرئيسـية إليها على أسـاس غري متييزي، 
 لتنمية املستدامة ويعزز الشفافية والثقة بني الدول. ل امهم جدًّتوافر ذلك ال إنَّ

إلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال اســــتكشــــاف الفضــــاء اإىل  لوفودابعض  وأشــــار  -١٤
اخلارجي واســــتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــــلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 

ملواصــلة تعزيز التعاون الدويل هبدف زيادة الفوائد النامجة عن اســتخدام  اهامًّ ا، بوصــفه صــكًّيةالنام
مجيع الدول  أنَّتلك الوفود وأضــــافت  .التطبيقات الفضــــائية إىل أقصــــى حد لصــــاحل مجيع الدول

ـــجيع التعاون الدويل وتعزيزه على قد دعيت يف ذلك اإلعالن لفضـــاء املرتادة ل ـــامهة يف تش إىل املس
 .أساٍس عادٍل

اليت  ،ملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائيا بعض الوفود عن رأٍي مفاده أنَّ وأعرب  -١٥
الوفود البلدان تلك اخلارجي. وشــجعت الفضــاء تســاعد يف ضــمان اســتدامة بيئة  ،لجنةالوضــعتها 

على أن تضـــطلع على االضـــطالع مبســـؤوليات متفاوتة فيما خيص االزدحام يف الفضـــاء اخلارجي، 
 لفضاء بدور قيادي يف هذا السياق. ملرتادة لاالدول 

تشــمل ألهنا هلا قيمة قانونية خاصــة،  الصــكوك غري امللزمة قانونًا عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -١٦
 ،قيمة إضافية من خالل االستخدام واملمارسة كما أهنا اكتسبتقواعد ومعايري من القانون الوضعي، 

  يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل. ويسهمناشئة  ممارسةقد يكون ذلك مؤشرًا على و
الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الذي يضـــطلع به عمل ال وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -١٧

إعداد خالصــــــة وافية للمبادئ التوجيهية املتعلقة يف األمد البعيد فيما يتعلق بالفضــــــاء اخلارجي 
شطة الفضاء اخلارجي ستدامة أن سم ب با وأنه ينبغي للدول األعضاء، ، أمهية كبريةيف األمد البعيد يت

  من خالل التعاون املتبادل. أن تعمل على تنفيذها  ى تلك املبادئ التوجيهية،مبجرد االتفاق عل
املســــــتجدات لجنة الفرعية يف لمن املهم أن تنظر ا عن رأي مفاده أنَّ دوفأحد الوأعرب و  -١٨

عمل جلنة القانون الدويل  الوفد أنَّ . ورأى ذلكيف إطار هذا البند جلنة القانون الدويل على مستوى
يف العديد من جماالت القانون الدويل،  ًابعضا مبعضه وعمل اللجنة الفرعية القانونية ميكن أن يدعم

بشـــأن  احاليًّجلنة القانون الدويل  الذي تضـــطلع بهاللجنة الفرعية ميكن أن تســـتفيد من العمل  وأنَّ
ســيما   االتفاقات واملمارســات الالحقة فيما يتعلق بتفســري املعاهدات املتعلقة بالفضــاء اخلارجي، ال

أحد أهداف اللجنة الفرعية هو دراســة طبيعة املشــاكل القانونية اليت قد تنشــأ عن اســتكشــاف  وأنَّ
  الفضاء اخلارجي.

توجيهية  مثة حاجة إىل العمل على وضــــــع مبادئ عن رأي مفاده أنَّ دوفأحد الوعرب أو  -١٩
إدارة حركة املرور يف الفضــــاء واحلطام مبســــائل منها ومبادئ ملعاجلة التحديات القانونية املتصــــلة 

ذلك الوفد أنه ينبغي إنشــاء إطار دويل إلدارة رأى والفضــائي واســتكشــاف الفضــاء واســتغالله. 
على مل تحدة تشــــــألمم املتيف إطار احركة املرور يف الفضــــــاء، مبا يف ذلك آلية لتبادل املعلومات 
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وضــع قواعد إجرائية و ،األجســام املوجودة يف الفضــاء واألحداث اليت جتري فيهعن قاعدة بيانات 
  . تلك اآلليةلتشغيل 

ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي شـــبكية الصـــفحة الوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير   -٢٠
خالصة وافية لآلليات فحة تلك الصتتضمن و .صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًالخصصة امل

اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية 
ث للدول واملنظمات الدولية، إىل والصــــكوك ذات الصــــلة باالســــتبيان املحدَّ ،بالفضــــاء اخلارجي

  ذا البند من جدول األعمال.هبجانب وثائق أخرى ذات صلة 
الدوَل األعضاَء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية اليت تتمتع اللجنة الفرعية وشجَّعت   -٢١

مبركز مراقب دائم لدى اللجنة على أن تتبادل املعلومات بشـــــأن ممارســـــاهتا فيما يتعلق بصـــــكوك 
نة بردودها بغرض  األمم بالفضـــــــاء اخلارجي، وأن توايف األما قة  قانونًا املتعل املتحدة غري امللزمة 
  ديث اخلالصة الوافية.حت
    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -رابع عشر

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

ــة   -٢٢ ــام ــة الع ــد ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعي ــة يف البن ــة الفرعي ل من جــدو ١٦، نظرت اللجن
األعمال، املعنون "اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية بشــأن 
بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمســــــني"، كبند منتظم يف 

  ل املتعلقة بتنظيم أعماهلا.جدول أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية أيضًا، يف إطار هذا البند، يف املسائ
ــــــيمن جدول األعمال ممثِّلو  ١٦وأدىل بكلمة يف إطار البند   -٢٣ ــــــتراليا، و ،االحتاد الروس أس

 ،والصــني، ولكســمربغ، واملكســيك، وهولندا، والواليات املتحدةوتشــيكيا، والربازيل، وبلجيكا، 
  . ناء التبادل العام لآلراءهذا البند أثبشأن  بكلماتلو دول أعضاء أخرى ثِّمموأدىل . واليونان

تالية يف جدول أعمال   -٢٤ واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج البنود ال
  اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني:

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

  بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٥  
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  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)  
مبا يف ذلك النظر يف طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه،   (ب)    

ـــيد والعادل للمدار  ـــتخدام الرش ـــائل الكفيلة بتحقيق االس بل والوس ـــُّ الس
  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض   -٧  
  السلمية.

  ون الفضاء.بناء القدرات يف جمال قان  -٨  
  

  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة        
اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء   -٩  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
ــــــأن اآلليات القانونية املتَّصــــــلة بتدابري ختفيف   -١٠   تبادل عام للمعلومات واآلراء بش

ذات الصــــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية  احلطام الفضــــــائي والتدابري العالجية
  العلمية والتقنية يف احلسبان.

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

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

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
  

  البنود اجلديدة     
ضاء اخلارجي يف األغ  -١٥   ستخدام الف شأن اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة ا سلمية ب راض ال

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واخلمسني.
النظر يف البند اخلاص بالتبادل العام لآلراء بشــــأن  أنَّبعض الوفود عن رأي مفاده  وأعرب  -٢٥

ضــائية واســتغالهلا واســتخدامها النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف املوارد الف
يف جدول أعمال الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة ينبغي أن ُيدَرج 

  غرض حفز مناقشة مركزة.وذلك ب بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
يف البند اخلاص ذلك إدراج النظر يف اهلدف من  بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ وأعرب  -٢٦

ســـــبق إدراجه يف جدول قد  هتبادل اآلراء بشـــــأن وأنَّ امل ليس واضـــــحًاالفريق العجدول أعمال 
  اجللسات العامة.أعمال 
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خالل فترة ما الوفود املهتمة هبذا األمر ستجري مشاورات  أنَّإىل اللجنة الفرعية  وأشارت  -٢٧
يتضـــمن أهداف وطرائق إدراج ذلك البند يف جدول أعمال الفريق  بني الدورات بغية تقدمي اقتراح

  الثامنة واخلمسني. هتادورأثناء لكي تنظر فيه إىل اللجنة الفرعية  املالع
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيدَعى املعهد الدويل لقانون الفضـــــــاء واملركز األورويب   -٢٨

لقانون الفضــــاء من جديد إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء الدورة الثامنة واخلمســــني للجنة الفرعية، مع 
ــــاين العادل يف مراعاة ضــــرورة حت ــــيد طائفة تلك قيق التمثيل اجلغرايف واجلنس الندوة من أجل جتس

  الغرض.حتقيقًا لذلك الكيانات األكادميية املهتمة سائر واسعة من اآلراء فيها، بالتعاون مع 
إىل  ١يف الفترة من  واخلمســني الثامنةوالحظت اللجنة الفرعية أنَّه تقرَّر مؤقَّتًا عقُد دورهتا   -٢٩
  .٢٠١٩سان/أبريل ني ١٢
 


