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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية           
 الدورة اخلامسة واألربعون            

    ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ١٣-٣فيينا،     
  مشروع التقرير  

 مقدمة -أوال 
 

  افتتاح الدورة      -ألف  
ي يف األغراض   عقَـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارج             -١

/ نيسان] ١٣[ إىل   ٣السـلمية دورـا اخلامسة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من              
 ).شيلي( ، برئاسة راميوندو غونساليس أنينات٢٠٠٦أبريل 

ــيها    / نيســان٣، املعقــودة يف ٧٣٢ويف اجللســة  -٢ ــريل، ألقــى الرئــيس كــلمة وصــف ف أب
.  تضـطلع ـا اللجـنة الفرعـية يف دورـا اخلامسة واألربعني             بإجيـاز األعمـال الـيت مـن املقـرر أن          

 ).COPUOS/Legal/T.732(وترد كلمة الرئيس يف حمضر حريف غري منقّح 
  

  انتخاب الرئيس       -باء  
رئيسا للجنة الفرعية   ) شـيلي  (راميونـدو غونسـاليس أنيـنات     ، انتخـب    ٧٣٢يف اجللسـة     -٣

 .لفترة والية تدوم سنتنيالقانونية 
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  اعتماد جدول األعمال            -م جي  
، جــدول األعمــال ]٧٣١[اعــتمدت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف جلســتها االفتتاحــية   -٤

 :التايل

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب الرئيس -٢ 

 .إقرار جدول األعمال -٣ 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء -٥ 

 .الفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة ب -٦ 

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٧ 

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٨ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(  
ــيلة بتح   ــائل الكف ــلمدار    يف الســبل والوس ــادل ل ــيق االســتخدام الرشــيد والع ق

 .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 الــنووية يف الفضــاء القــدرةاســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر  -٩ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ائل دراسـة واسـتعراض الـتطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملس           -١٠ 
اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية، املـــلحق باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى 

 .املعدات املنقولة

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -١١ 

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٢ 
 القانونـــية أثــناء دورـــا السادســـة  بــنود جديـــدة تــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعــية   

 .واألربعني
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  احلضور     -دال  
االحتـــاد : حضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول التالـــية األعضــاء يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية   -٥

الروســي، األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، 
لــيا، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بلغاريــا، بوركيــنا فاســو، ، إيطا)اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران 

بولـندا، بـريو، تايلـند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية              
ــيا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، شــيلي، الصــني، فرنســا،         ــيا، رومان ــا، جــنوب أفريق كوري

، فييـت نـام، كـندا، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، مصر،           )بولـيفارية ال-مجهوريـة (الفلـبني، فـنـزويال     
املغــرب، املكســيك، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجرييا،  

 .اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

يل، أبلــغ الرئــيس اللجــنة الفرعــية بــتلقي أبــر/ نيســان٣، املعقــودة يف ٧٣١ويف اجللســة  -٦
طلـبات مـن املمـثلني الدائمـني لبوليفـيا وبـيالروس وتونـس واجلمهوريـة الدومينيكية وزمبابوي                  

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أنه ملا كان منح صفة           . وسويسـرا حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب         
ض الســلمية، فهــي ال الـمراقــب هــو حــق خــاص بلجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــرا 

تســتطيع أن تــتخذ أي قــرار رمســي بشــأن هــذه املســألة، ولكــن ميكــن ملمثــلي هــذه الــدول أن     
حيضـروا اجللسـات الرمسـية للجنة الفرعية وأن يوجهوا إىل الرئيس طلبات ألخذ الكلمة، إذا ما            

 . رغبوا يف إلقاء كلمات

:  األمم املتحدة، بصفة مراقب    وحضـر الدورة ممثل عن اهليئة التالية من هيئات منظومة          -٧
 ).اإليكاو(منظمة الطريان املدين الدويل 

املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد : ومثّلــت اهليــئات التالــية أيضــا مبراقــبني -٨
، واملعهد األورويب لسياسات الفضاء، )اإليسا(، ووكالـة الفضاء األوروبية    )يومتسـات (اجلويـة   

ــيدروا( القــانون اخلــاص واملعهــد الــدويل لتوحــيد  ــلمالحة الفضــائية،  )اليون ، واالحتــاد الــدويل ل
 .ورابطة القانون الدويل، والس االستشاري جليل الفضاء

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.38وتـــرد يف الوثـــيقة  -٩
مم املتحدة، واملنظمات الفرعـية واملراقـبني عـن الـدول غـري األعضـاء فـيها، وهيئات منظومة األ                

 .احلكومية الدولية، واهليئات األخرى، الذين حضروا الدورة، وأعضاء أمانة اللجنة الفرعية
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  تنظيم العمل       -هاء   
، ٧٣٢ و٧٣١قامــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، وفقــا للقــرارات املــتخذة يف جلســتيها  -١٠

 :بتنظيم عملها على النحو التايل

ــة معــاهدات األمــم     عــاودت اللجــنة ال  )أ(  ــريقها العــامل املعــين حبال فرعــية عقــد ف
املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها، واملفــتوح العضــوية جلمــيع األعضــاء يف  

 رئاسته؛) اليونان(اللجنة الفرعية، واتفقت على أن يتوىل فاسيليوس كاسابوغلو 

 باملسـائل املـتعلقة بتعريف    عـاودت اللجـنة الفرعـية عقـد فـريقها العـامل املعـين              )ب( 
الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، واملفـتوح العضـوية جلمـيع أعضـاء اللجنة الفرعية، واتفقت                   

 رئاسته؛) الربازيل(على أن يتوىل جوزيه مونسريات فيلهو 

ــدول      )ج(  ــات الـ ــين مبمارسـ ــامل املعـ ــريقها العـ ــد فـ ــية عقـ ــنة الفرعـ ــاودت اللجـ عـ
ألجسام الفضائية، واملفتوح العضوية جلميع األعضاء يف اللجنة        واملـنظمات الدولية يف تسجيل ا     

 رئاسته؛) أملانيا(أووي شروغل -الفرعية، واتفقت على أن يتوىل كاي

بـدأت اللجـنة الفرعية عملها كل يوم بعقد جلسة عامة لالستماع إىل بيانات              )د( 
لعاملـــة، حســـب مث كانـــت تـــرفع جلســـتها وتدعـــو إىل انعقـــاد اجـــتماعات األفـــرقة ا. الوفـــود
 .االقتضاء

ــة  -١١ ــية اســتخدام       ٧٣١ويف اجللس ــل مبــرونة بغ ــتمر تنظــيم العم ــترح الرئــيس أن يس ، اق
 .خدمات املؤمترات املتاحة على أفضل وجه، واتفقت اللجنة الفرعية على ذلك

اجلوانب القانونية  "وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما، مـع االرتـياح، بـأن نـدوة عـنواا                    -١٢
، نظمهــا املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء  "وارث ومســامهة قــانون الفضــاء اخلــارجي إلدارة الكــ

الـتابع لالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقـانون الفضـاء التابع                
. أبــريل أثــناء الــدورة احلالــية للجــنة الفرعــية  / نيســان٣لوكالــة الفضــاء األوروبــية، عقــدت يف  

زوان مـن املعهد الدويل لقانون الفضاء، وترأسها        -ؤون الـندوة تانـيا ماسـون      وتولّـت تنسـيق شـ     
ميثاق "وقـدم عروضـا إيضـاحية كـل مـن يوهـان غابرينوفيتش عن               ). النمسـا (بيـتر يانكوفيـتش     

حتديات احلصول على   "؛ وراي هـاريس عـن       "املقدمـة واملسـائل األولـية والـتجارب       : الكـوارث 
اجلوانب القانونية "؛ وسـريغيو ماركـيزيو عن     "لكـوارث بـيانات رصـد األرض مـن أجـل تدبـر ا           

اجلهــود األوروبــية مبــا يف ذلــك بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية         : لــتدبر الكــوارث 
اجلوانــب القانونــية والسياســاتية لدعــم تدبــر الكــوارث مــن  "؛ وماســامي أونــودا عــن "واألمنــية
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 يدعى املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز واتفقت اللجنة الفرعية على أن    ". الفضـاء يف آسـيا    
ــا السادســة         ــناء دور ــانون الفضــاء أث ــدوة أخــرى عــن ق ــد ن ــانون الفضــاء إىل عق األورويب لق

وقـد أدرجـت الورقـات والعـروض املُقدمـة خالل الندوة يف موقع اإلنترنت ملكتب         . واألربعـني 
 /http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2006)شـؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة 

symposium.html). 

١٣-           ا السادسة واألربعون يف الفترة من       وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن تعقد دور
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٥مارس إىل / آذار٢٦
  

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية               -واو  
وترد اآلراء اليت أبديت يف . جلسة[...] عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية مـا جمموعه             -١٤

 ).[…]-COPUOS/Legal/T.731(تلك اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

واعـتمدت اللجـنة الفرعـية هـذا الـتقرير واختتمـت أعمـال دورا اخلامسة واألربعني،                  -١٥
 .٢٠٠٦أبريل /نيسان] ١٣[، املعقودة يف [...]يف جلستها 

  
  اء تبادل عام لآلر   -ثانيا  

رئيسا ) شيلي( رحبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بانتخاب راميوندو غونساليس أنينات            -١٦
، لقيادته )إيطاليا(جديـدا هلـا، وأعربـت عـن تقديـرها للرئـيس املنتهـية مدته، سريغيو ماركيزيو                 

 .ومسامهاته يف العمل على حتقيق إجنازات اللجنة الفرعية خالل واليته لفترة سنتني

اخلسائر بـت اللجـنة الفرعـية عـن تعازيهـا حلكومـة مجهوريـة إيران اإلسالمية عن                  وأعر -١٧
 .عن الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرايف األرواح البشرية اليت جنمت 

وهـنأت اللجـنة الفرعـية الـربازيل عـلى الـرحلة الفضـائية اليت قام ا أول مالح فضائي                     -١٨
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣٠برازيلي يف 

 اللجـنة الفرعـية عـن تقديرها لألمانة ملا أعدته من وثائق ممتازة للدورة احلالية         وأعربـت  -١٩
 .للجنة الفرعية

بكلمات أثناء التبادل العام    القانونية  ألقى ممثلو الدول األعضاء التالية يف اللجنة الفرعية         و -٢٠
 والربازيل وبوركينا   واألرجنـتني واسبانيا وإكوادور وإندونيسيا وإيطاليا     االحتـاد الروسـي     : لـآلراء 

فاسو وتايلند واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجنوب           



 

 6 
 

 A/AC.105/C.2/L.263

أفريقـيا ورومانـيا وشـيلي والصـني وفرنسـا وكندا وكولومبيا واملغرب ونيجرييا واهلند والواليات            
 املنظمة األوروبية الستغالل سواتل مراقبان عنوألقى كلمة   . املتحدة األمريكية واليابان واليونان   

 وترد اآلراء اليت أبداها أولئك      .واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية      ) يومتسـات (األرصـاد اجلويـة     
 .(COPUS/Legal/T.731-734)املتكلمون يف حماضر حرفية غري منقحة 

أبــريل، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء   / نيســان٣ املعقــودة يف ٧٣١ويف اجللســة  -٢١
وأحاطــت . اخلــارجي كــلمة اســتعرض فــيها دور املكتــب وعملــه فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء   

الــنظام القــانوين الــدويل إىل تعزيــز فهــم اهلادفــة  بأنشــطة املكتــب ، مــع الــتقدير،اللجــنة الفرعــية
 .والتقيد به

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الـنظام القـانوين الـدويل القائم الذي حيكم                   -٢٢
ضـاء اخلـارجي يوفّـر أساسـا سليما لالضطالع باألنشطة الفضائية وأنه ينبغي تشجيع الدول                الف

 .على التقيد بالنظام القانوين القائم بغية تعزيز أثره

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مـؤداه أن الـنظام القـانوين القـائم الذي حيكم الفضاء               -٢٣
يف أنشطة الفضاء اخلارجي ورحبت بالنظر يف       اخلـارجي ال يكفـي متاما ملواجهة احلقائق احلالية          

 .خيارات ممكنة لتطوير قانون الفضاء الدويل وتدوينه يف املستقبل

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن هـناك جانـب قصور معينا يف النظام القانوين احلايل الذي                     -٢٤
عو إىل  حيكـم الفضاء اخلارجي فيما يتعلق بإضفاء طابع عسكري على الفضاء اخلارجي، مما يد             

ــلحفاظ عــلى        ــنظام احلــايل ل ــز ال ــدة ــدف إىل ســد تلــك الفجــوة وتعزي ــرام معــاهدات جدي إب
ورأى الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الرأي أنه،           . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          

عـلى وجـه اخلصـوص، ينـبغي توسيع احلظر اجلزئي املفروض على األسلحة الفضائية اسد يف                 
 املـنظمة ألنشـطة الـدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا              معـاهدة املـبادئ   

، ))٢١(-د (٢٢٢٢مـرفق قـرار اجلمعية العامة       (يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى            
 .ليشمل مجيع األسلحة

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن إضــفاء طــابع عســكري عــلى الفضــاء اخلــارجي ميكــن أن  -٢٥
ورأى الوفد  . سـتراتيجي واألمن الدويل وميكن أن يؤدي إىل سباق تسلّح         يقـوض االسـتقرار اال    

الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أن عـلى اللجـنة الفرعـية أن تـناقش السـبل الكفـيلة بضمان استخدام                        
تكنولوجــيا الفضــاء يف األغــراض الســلمية، مبــا يف ذلــك وضــع آلــية قانونــية شــاملة وفعالــة ملــنع 

وأشار . اء اخلـارجي وتسـليحه وحدوث سباق تسلّح فيه  إضـفاء الطـابع العسـكري عـلى الفضـ       
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ذلـك الوفـد أيضـا إىل أن حمـافل دولـية أخـرى بـدأت يف الـنظر يف مسائل متصلة بالفضاء، مثل                     
 .تعيني حدود الفضاء اخلارجي، مل يتيسر حتقيق تقدم بشأا يف اللجنة الفرعية

عنية أن تلتزم باملعاهدات   وأعـرب عـن رأي مفـاده أن عـلى مجـيع الـدول واملنظمات امل                -٢٦
ــاهدة الفضــاء اخلــارجي، كشــرط        ــية املتصــلة بالفضــاء اخلــارجي، ال ســيما مع ــبادئ الدول وامل
ــلى          ــلحفاظ ع ــب حــدوث ســباق تســلّح يف الفضــاء اخلــارجي، ول ــة جتن ــام لكفال أساســي وه

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف األغراض السلمية وحدها

اللجـنة الفرعية يف عملها ميكن أن يعزى إىل جتنبها          وأعـرب عـن رأي مفـاده أن جنـاح            -٢٧
مناقشـة مسـائل سياسـية خـارج نطـاق واليـتها وإىل قدرـا على التركيز على املشاكل العملية                    
والســعي إىل معاجلــة أي مــن تلــك املشــاكل بواســطة عملــية قائمــة توافــق اآلراء وموجهــة حنــو  

 .النتائج

لجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية مــبادئ توجيهــية وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن اعــتماد ال -٢٨
لتخفـيف احلطـام الفضــائي يف وقـت مــبكر قـد ميكّـن مــن تكمـيل معــاهدات الفضـاء اخلــارجي        
القائمــة باملــبادئ التوجيهــية، ــدف تــرويج الــثقة يف أمــن بيــئة الفضــاء وجلــب مــزايا اســتخدام 

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية جلميع األمم

األمانة املؤقتة  حظـت اللجـنة الفرعـية، مع االرتياح، أن حكومة إكوادور أصبحت             وال -٢٩
 خلفا حلكومة كولومبيا، وبأا سوف تعقد مؤمتر القارة     ملؤمتـر القـارة األمريكـية املعين بالفضاء       

، عمال بقرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٦يولـيه   /األمريكـية اخلـامس املعـين بالفضـاء يف كيـتو يف متـوز             
ــؤرخ  ا٥٩/١١٦ ــك،   . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠مل ــية كذل والحظــت اللجــنة الفرع

بعـني االرتياح، أن حكومة شيلي نظّمت اجتماعا حتضرييا ممتازا للمؤمتر خالل املعرض الدويل              
 .٢٠٠٦مارس /للطريان والفضاء يف سانتياغو يف آذار

 


