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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
  من جدول األعمال٤البند 

املتعلقة  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس
    بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

   تطوير قانون الفضاء الدويل مستقبالل استبيان بشأن اخليارات املمكنة 
  ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان                             

يقــترح أن تقــدم الوفــود إجابــات عــن األســئلة التالــية مــن أجــل الــتعرف عــلى مواقــف  
الـدول األعضـاء يف جلـنة األمـم املـتحدة السـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية فيما        

 :لق باألولويات الرئيسية يف تطوير قانون الفضاء الدويل مستقباليتع
  

  كيف ينبغي النظر إىل احلالة الراهنة لقانون الفضاء الدويل؟ -١ 
مخــس معــاهدات بشــأن الفضــاء ومخــس (يفــي قــانون الفضــاء الــدويل الــراهن  )أ( 

ه يف الوقــت بصــورة تامــة مبتطلــبات تطويــر استكشــاف الفضــاء واســتخدام) جمموعــات مــبادئ
 احلاضر؛

يشـكّل قـانون الفضـاء الـدويل الـراهن أساسـا جـيدا لتنظـيم األنشطة الفضائية                   )ب( 
وميكن حتقيق  . الـيت تضطلع ا الدول، ولكن هناك حاجة إىل تعديل بعض األحكام وتوسيعها            
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 .ذلـك عـن طـريق تفسـري األحكـام ذات الصـلة يف قـرارات اجلمعية العامة املتعلقة ذه املسائل                    
 ؛)إذا اختري هذا اخليار، لعلّ من املفيد حتديد املسائل املشمولة(

لقـد ظـل قـانون الفضـاء الـدويل الراهن مبثابة دليل جيد تسترشد به الدول يف                   )ج( 
استكشـاف الفضـاء واسـتخدامه مـنذ بدايـة عصر الفضاء، ولكنه مل يعد يؤدي وظائفه الرقابية                  

ري عـلى األنشطة الفضائية وتنويع أصناف النشاط        عـلى حنـو تـام نتـيجة إلضـفاء الطـابع الـتجا             
 وظهور مواضيع جديدة على الساحة؛

 تقييمات أخرى حلالة قانون الفضاء الدويل؛ )د( 

 .من الصعب إجراء تقييم قاطع حلالة قانون الفضاء الدويل الراهنة )ه( 
  

  ما هي اخليارات املمكنة لتطوير قانون الفضاء الدويل مستقبال؟ -٢ 
ينــبغي تــرك معــاهدات الفضــاء اخلمــس واموعــات اخلمــس مــن املــبادئ          )أ( 

 األساسية بشكلها احلايل يف األمد البعيد؛

لعـلّ من املفيد أن يضطَلع بعمل من أجل تعديل أحكام منفردة من معاهدات               )ب( 
ل الفضـاء واملـبادئ اخلاصـة باألنشـطة الفضـائية، وأن تعتمد اجلمعية العامة قرارات بشأن مسائ                

 حمددة، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛

ينـبغي تـرك الصـكوك واملـبادئ القائمة املتعلقة بقانون الفضاء الدويل بشكلها               )ج( 
 احلايل، على أن تسد الثغرات املوجودة فيها بأحكام تشريعية وطنية؛

ينـــبغي اختــــاذ اخلطــــوات التالـــية اســــتعدادا لصــــوغ اتفاقـــية شــــاملة لألمــــم     )د( 
ــتحدة ــانون الفضــاء بشــأن  امل ــيــة     ‘ ١‘: ق ــال اللجــنة الفرع ــند يف جــدول أعم ــبغي إدراج الب ين

ينــبغي إجــراء دراســة للخــربات ‘ ٣‘ينــبغي صــوغ اخلطــوط العريضــة للصــك؛ ‘ ٢‘القانونــيــة؛ 
ينــبغي إجــراء حصــر ‘ ٤‘التشــريعية املكتســبة يف صــوغ اتفاقــية األمــم املــتحدة لقــانون الــبحار؛ 

ــانون الف لألحكــام القائمــة يف  ــدويل والوطــين الســتخدامها كأســاس    ق ضــاء عــلى الصــعيدين ال
ينـبغي، يف الوقـت ذاته، عدم وقف عملية التصديق على املعاهدات الراهنة          ‘٥‘للصـك املقـبل؛     

 واإلنضمام إليها من جانب الدول اليت ليست أطرافا فيها حىت اآلن؛

ن أملتحدة بش ينـبغي أن يـبدأ العمـل بـدون تـأخري لصوغ اتفاقية شاملة لألمم ا                )ه( 
 قانون الفضاء؛
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ــرب ذات        )و(  ــيت تعت ــدويل ال ــانون الفضــاء ال ــتطوير ق اخلــيارات املمكــنة األخــرى ل
 .أولوية

  
 ما هو النهج العام الذي ينبغي اتباعه إزاء مجع وتصنيف قانون الفضاء الدويل؟ -٣ 

  )٢السؤال  علىا رد) ه(أو ) د(بالنسبة للوفود اليت أخذت بأحد اخليارين (
بطـرح األحكام الواردة يف قانون الفضاء       " مـن الصـفر   "ينـبغي أن يـبدأ العمـل         )أ( 

 الدويل احلايل جانبا باعتبارها قد أدت غرضها؛

ينـبغي أن تسـتخدم معـاهدات الفضـاء اخلمـس احلالـية كأساس لصوغ اتفاقية                 )ب( 
ئ الفــردية لقــانون شــاملة وتطويــر األحكــام املطلوبــة وإزالــة اإلزدواجــية؛ وينــبغي ترقــية املــباد   

األخــرى إىل صــكوك للقــانون الــدويل ملــزمة قانونــيا؛ " القــانون اللــني"الفضــاء الــدويل ووثــائق 
وينـبغي صـوغ أحكـام جديـدة لـتلك اجلوانـب يف النشاط الفضائي، اليت كانت تقع يف السابق          

 خارج نطاق القانون الدويل، أو كانت تنظَّم داخل التشريعات الوطنية لفرادى الدول؛

 .النهج األخرى إزاء صوغ اتفاقية شاملة لألمم املتحدة بشأن قانون الفضاء )ج( 
  


