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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
  واخلمسوناحلاديةالدورة 

        ٢٠١٢مارس / آذار٣٠- ١٩فيينا، 
 تقريرمشروع ال    

   
    مقدِّمة -أوال 

عقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض               -١
 /آذار ٣٠ إىل ١٩فيينــا، مــن باخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة  احلاديــة وورهتــا الــسلمية، د

ــارس  ــة،  و. ٢٠١٢م ــة الفرعي ــستها انتخبــت اللجن ــودة يف ٨٣٩يف جل ــارس، / آذار١٩ املعق م
 .٦٦/٧١رئيساً هلا ملدة سنتني، عمالً بقرار اجلمعية العامة ) نيجرييا(تاريه تشارلز بريسيبه 

  . جلسة[...]ية وعقدت اللجنة الفرع  -٢
    

    إقرار جدول األعمال - ألف 
ــستها     -٣ ــة، يف جلـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٨٣٩أقـ ــدول  /آذار ١٩ املعقـ ــارس، جـ مـ

 :األعمال التايل

  .إقرار جدول األعمال -١ 

 .انتخاب الرئيس  -٢  

 .كلمة الرئيس -٣ 
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 .تبادل عام لآلراء -٤ 

 .ة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلق -٥ 

غري احلكومية فيما املنظمات أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و   عن  معلومات   -٦ 
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٧ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

النظـر  طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك                )ب(  
ــة ب   ــسبل والوســائل الكفيل ــق االيف ال ــادل  ســتخدام تحقي الرشــيد والع

ــدويل    ل لمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد ال
 .لالتصاالت

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء  -٨ 
 . تنقيحهاوإمكانيةاخلارجي 

ــتعراض التطـــورات   -٩  ــة واسـ ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق  دراسـ
باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠ 

بتــدابري ختفيــف احلطــام   املتــصلة تبــادل عــام للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة       -١١ 
 .الفضائي

ــصلة باستكــشاف        -١٢  ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية               مقدَّمـة اقتراحات   -١٣ 
الثانيـة  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا                 

  .سنيواخلم
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    احلضور - باء 
أذربيجـان،  االحتـاد الروسـي،      : التالية األعضاء يف اللجنة    ...حضر الدورة ممثلو الدول الـ      -٤

، إيطاليـا،   )اإلسالمية-مجهورية(األرجنتني، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران        
، بـريو،   )املتعددة القوميـات  -دولة(بوليفيا  باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا،       

تركيــا، تــونس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا،          
، )البوليفاريـة -مجهوريـة (نـسا، فنــزويال     شيلي، الصني، العـراق، فر    سويسرا،  سلوفاكيا، السويد،   

املغـرب،  مـصر،   ماليزيـا،   ليبيـا،   لبنـان،   فييت نام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا،             
ــشمالية،        ــدا ال ــا العظمــى وإيرلن ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، اململكــة العربي

 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــرَّرت  -٥ ــة وق ــة اللجن ــستها  ،الفرعي ــدعو  /آذار ١٩ املعقــودة يف ٨٣٩يف جل مــارس، أن ت
والـسلفادور وعمـان    إسرائيل واإلمارات العربية املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة          املراقبني عن   
يكـون   أالَّ ، حـسب االقتـضاء، علـى   وخماطبتـها ، حلضور الدورة    طلبهم على   ًء، بنا وكوستاريكا

مـن جانـب    قـرار    أيِّ   يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك علـى                  
  .اللجنة بشأن صفة تلك الدول

رت اللجنـة الفرعيـة أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب، بنـاء           ويف اجللسة ذاهتا، قرَّ     -٦
ــضاء، علــى     ــدورة وخماطرهتــا، حــسب االقت ــه، حلــضور ال يكــون يف ذلــك مــساس   أالَّ علــى طلب

  .ب اللجنة بشأن الصفةقرار من جان أيِّ بطلبات أخرى من هذا القبيل وأال ينطوي ذلك على

 .وحضر الدورة مراقبان عن منظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت  -٧

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

، )إنترســبوتنيك (املنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت، املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية 
أيـضاً، بنـاء علـى دعـوة        وحـضر الـدورة     . املركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا       

  ).نيدروااليو(اللجنة الفرعية، مراقب عن املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

 مراقـب  صـفة  هلـا  مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت          أيضاً  وحضر الدورة     -٩
رابطــة  املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء،املعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء، : اللجنــة لــدى دائــم

  .القانون الدويل، اجمللس االستشاري جليل الفضاء

ــرَّو  -١٠ ــة قـ ــة الفرعيـ ــسته، رت اللجنـ ــودة يف٨٣٩ا يف جلـ ــارس، / آذار١٩  املعقـ ــوة مـ دعـ
األمريكـي لقـانون املالحقـة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري        -املراقبني عـن املعهـد اإليـبريي    
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 علـى طلبـهما، حلـضور الـدورة وخماطبتـها، حـسب االقتـضاء،               ًءوحمكمة التحكـيم الدائمـة، بنـا      
قـرار   أيِّ وأال ينطوي ذلك علـى يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل          أالَّ   على

  .من اللجنة بشأن الصفة

 من األردنمة الطلبات املقدَّوُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن   - ١١
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.4 ( وأرمينيا(A/AC.105/C.2/2012/CRP.20)  وكوستاريكا
)A/AC.105/C.2/ 2012/CRP.5 (لالنضمام إىل عضوية اللجنة.  

 -ني مـن املعهـد اإليـبريي      َمعـن الطلـبني املقـدَّ     ت على اللجنة الفرعيـة معلومـات        رضوُع  -١٢
 (A/AC.105/C.2/2012/CRP.7)األمريكي لقـانون املالحـة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري              

للحــصول  (A/AC.105/C.2/2012/CRP.6)واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء الشمــسية األرضــية 
 .للجنةعلى صفة مراقب لدى ا

 قائمـة مبمثلـي الـدول وهيئـات األمـم           […]/A/AC.105/C.2/2012/INF وترد يف الوثيقـة     -١٣
  .املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - جيم 

مارس، عقد املعهد الـدويل لقـانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء                / آذار ١٩يف    -١٤
، "املــسائل املتعلقــة باملــسؤولية والتــسجيل : كيــة األجــسام الفــضائية نقــل مل"نــدوة حــول موضــوع  

زوان، من املعهد الدويل لقانون الفضاء، والـسيد سـريجيو مـاركيزيو،            -َترأَّستها السيدة تانيا ماسون   
واستمعت اللجنة الفرعية أثناء النـدوة إىل العـروض اإليـضاحية           . من املركز األورويب لقانون الفضاء    

ممارسـات الـدول    "، قَدَّمه أرميل كرييست، و    "وانب القانونية لنقل امللكية ونقل األنشطة     اجل: "التالية
ــة يف جمــال تــسجيل نقــل ملكيــة األجــسام الفــضائية    ، قدَّمــه ميلدريــد تروغيلــر؛  "واملنظمــات الدولي

ــدول املطلقــة   "و ــسواتل ومــسؤولية ال ــة ال تــسجيل "و، قدَّمــه ســتوكو آوكــي؛  "عمليــات نقــل ملكي
، قّدمـه مـارتن سـتانفورد؛     "صلة ذلك مبـسائل نقـل امللكيـة       :  للضمانات واتفاقية التسجيل   اليونيدروا

ــة ‘صــوب اســتخدام  "و ــالم املالءم ــضاء؟‘ أَع ــك؛ و  "يف الف ــان در دون ــرانس ف ــه ف ــارات "، قّدم اخلي
وأدىل مبالحظات ختامية كـل     . ، قّدمه أوالفو دي بيتنكور نيتو     "التنظيمية ملعاجلة مسائل نقل امللكية    

وقد ُجعلت الورقات والعـروض اإليـضاحية   . رئيس اللجنة الفرعية والرئيسان املشاركان للندوة     من  
كتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، التـابع لألمانـة العامـة        يف املوقع الشبكي مل   املقّدمة أثناء الندوة متاحة     

)www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2012/symposium.html(.  

  . يف عملهاقيِّماً الندوة أسهمت إسهاماً عية مع التقدير أنَّحظت اللجنة الفروال  -١٥
    



 

V.12-51937 5 
 

A/AC.105/C.2/L.287 

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -دال  
مارس، اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة هـذا التقريـر           /آذار[...] ، املعقودة يف    [...]يف اجللسة     -١٦

  .واختتمت أعمال دورهتا احلادية واخلمسني
    

    تبادل عام لآلراء  -ثانيا  
االحتاد الروسي : تكلم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة الفرعية  -١٧

وإيطاليـا والربازيـل   ) اإلسـالمية -مجهوريـة (واألرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأملانيا وإندونيـسيا وإيـران      
نوب أفريقيـا ورومانيـا والـصني    وبلجيكا وبولندا واجلزائر واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وج   

وكنــدا وكوبــا وكينيــا وليبيــا واملغــرب واململكــة العربيــة   ) البوليفاريــة-مجهوريــة(وفرنــسا وفنـــزويال 
كمـا تكلـم ممثـل كينيـا، نيابـة عـن            . السعودية والنمـسا ونيجرييـا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان            

وتكلـم  .  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي     جمموعة الدول األفريقية، وممثل إكوادور، نيابة عن      
 املراقــب عـن املعهــد  كمــا ألقـى . فــضائي آلسـيا واحملــيط اهلـادئ  أيـضاً املراقــب عـن منظمــة التعـاون ال   

  . كلمة عامةاألمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري-اإليبريي

 ألقى الرئيس كلمة أبرز فيها مـا قامـت         مارس،/ آذار ١٩، املعقودة يف    ٨٣٩ويف اجللسة     -١٨
به اللجنة الفرعية على مدى السنوات اخلمسني املاضية من دور حموري يف صوغ النظام القانوين               

كم أنشطة الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه ويف مواصـلة             حيالدويل الذي   
لذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف     تطوير ذلك النظام، حسبما اعُترف به يف اإلعالن اخلاص با         

الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، الـذي          
  .٦٦/٧١اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 

، ألقت مديرة مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت فيهـا               ذاهتاويف اجللسة     -١٩
ات األمني العـام مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء                دور املكتب يف أداء مسؤولي    

قة يف الفضاء اخلـارجي، وكـذلك دور املكتـب          ا يف ذلك حفظ سجل األجسام املطلَ      ارجي، مب اخل
  .وعمله فيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

رئيـساً جديـداً للفتـرة      ) يـا نيجري(ورّحبت اللجنة الفرعية بانتخاب تاريه تشارلز بريـسيبه           -٢٠
ــادر، أمحــد طالــب زادة    ٢٠١٣-٢٠١٢ ــرئيس املغ ــران  (، وأعربــت عــن تقــديرها لل ــة إي مجهوري

  .ملا قّدمه أثناء فترة واليته من مسامهة يف تعزيز عمل اللجنة الفرعية) اإلسالمية

 كريـستول . ذكرى السيدين غيوال غال من هنغاريـا وكـارل ك         الفرعية  وكرَّمت اللجنة     -٢١
مــن الواليــات املتحــدة، اللــذين قــدما أثنــاء حياهتمــا املهنيــة مــسامهات ذات شــأن يف علــم قــانون  

  .الفضاء ويف تطوير قانون الفضاء الدويل تدرجيياً
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ساع نطاق االلتزام مبواصلة تطوير التعاون الدويل واإلقليمـي         والحظت اللجنة الفرعية اتِّ     -٢٢
امه يف األغــراض الــسلمية، وبتنفيــذ األنــشطة يف يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخد

والحظـت اللجنـة    . الفضاء اخلـارجي وفقـاً للقواعـد القانونيـة الدوليـة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي                
  .لذلك الغرضالفرعية أيضاً تزايد عدد الشراكات اإلقليمية والدولية اليت أُقيمت 

خدام الفـضاء اخلـارجي واستكـشافه        باست تأكيد التزام حكوماهتم  املندوبني  وعاود بعض     -٢٣
املساواة وعدم التمييز يف تيسري سـبل الوصـول إىل          :  على املبادئ التالية   وادألغراض سلمية، وشدَّ  

الفضاء اخلارجي، وتكافؤ الشروط املفروضة على مجيع الدول، بصرف النظر عن درجة تطورها       
 اسـتخداماً منـصفاً ورشـيداً،       العلمي والـتقين واالقتـصادي، وكـذلك اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي            

وعـدم متلُّــك الفــضاء اخلـارجي، مبــا فيــه القمـر واألجــرام الــسماوية األخـرى بــدعوى الــسيادة أو     
وسيلة أخرى، وعدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله              أيِّ   االستخدام أو االحتالل أو   

ة حسبما أقرته اجلمعية العامة      ألغراض سلمية، والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الفضائي        إالَّ
  .واحملافل الدولية األخرى

ــرية األنــشطة املــضطلع هبــا يف    أنَّ عــن رأي مفــادهاملنــدوبني وأعــرب بعــض   -٢٤ تــساُرع وت
الفضاء اخلارجي وازدياد مشاركة الدول واملنظمات الدولية والقطاع غري احلكومية يتطلبان مـن              

اصــالً لكــي يتــسىن املــضي يف تــدعيم النظــام القــانوين اخلــاص اللجنــة الفرعيــة القانونيــة َتفكُّــراً متو
بالفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل مراجعــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة   

  .بالفضاء اخلارجي وتنقيحها

 يف النظام القانوين الذي حيكم الفـضاء        ه توجد عن رأي مفاده أن   املندوبني  وأعرب بعض     -٢٥
اً ثغـرة تتعلـق بإمكانيـة إدخـال أسـلحة إىل الفـضاء اخلـارجي، وهـذا يتطلـب إبـرام                      اخلارجي حالي 

اً ميتـدع  احلـايل  لنظام القانوين امعاهدات جديدة هتدف إىل إزالة هذا القصور كما يتطلب تدعيم      
  .ألمان واألمن والشفافية يف تنفيذ األنشطة الفضائيةشامالً وتراكمياً، مبا يكفل ا

 باملبــادرات الــيت تــساعد علــى مواصــلة تطــوير قــانون الفــضاء   وبنياملنــدورّحــب بعــض   -٢٦
الدويل، مـن أجـل احلفـاظ علـى اسـتدامة الفـضاء وأمانـه واسـتقراره وأمنـه علـى املـدى الطويـل،                         
بإرساء مبادئ توجيهيـة السـتخدام الفـضاء اسـتخداماً مـسؤوالً، وال سـيما إعـداد مدونـة قواعـد             

  .سلوك دولية ألنشطة الفضاء اخلارجي

هنـاك حاجـة إىل عالقـة أحكـم تنظيمـاً بـني              أنَّ   عـن رأي مفـاده    املندوبني  وأعرب بعض     -٢٧
اللجنة الفرعية والفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع                     

قابيـة  للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، وأفرقـة خربائهـا، وخـصوصاً فريـق اخلـرباء املعـين بـالنظم الر                    
  .لجنة كلهاالوإرشاد األطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء، من أجل بناء عالقات تضافرية ملنفعة 
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ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تتعـاون تعاونـاً أوثـق مـع اللجنـة الفرعيـة                      -٢٨
 املتقدمـة يف   العلمية والتقنية من أجل معاجلة اجلوانـب القانونيـة للتطـورات العلميـة والتكنولوجيـة              

بغيــة صــوغ قواعــد دوليــة ملزمــة تتنــاول مــسائل بالغــة األمهيــة، مثــل احلطــام   ارجي، الفــضاء اخلــ
  .الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 املضي يف تطـوير النظـام القـانوين الـدويل ويف     عن رأي مفاده أنَّ املندوبني  وأعرب بعض     -٢٩
 على حنو يتيح جلميع الدول، سـواء أكانـت دوالً متقدمـة يف           القانونية رعيةهيكلة عمل اللجنة الف   

ــدر   ــضاء أم دوالً ذات ق ــاد الف ــدم      اتارتي ــى ق ــضائية عل ــشطة الف ــع باألن ــدة، أن تنتف ــضائية ولي  ف
االقتـصادي والتنميـة املـستدامة، خـصوصاً     -املساواة، من شأنه أن يسهم يف االزدهار االجتمـاعي      

  .يف البلدان النامية

 للجنة وجلنتها الفرعية القانونية سـجالً متميـزاً يف النـهوض مبيـدان              وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٣٠
قـــانون الفـــضاء ويف تطـــوير قـــانون الفـــضاء علـــى حنـــو ال يعيـــق استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي 

قدرة اللجنـة الفرعيـة علـى التركيـز علـى            هذا النجاح ُيعزى إىل      واستخدامه، بل يشجعهما، وأنَّ   
  .املشاكل العملية وعلى معاجلة تلك املشاكل من خالل عملية توافقية موجهة حنو النتائج

سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي يـستلزم إجـراء              خطـر نـشوب      وأُبدي رأي مفـاده أنَّ      -٣١
  . نـزع السالح، وخصوصاً جلنتها الفرعية القانونية، ومؤمتراللجنةحوار بّناء بني 

 أملانيــا وفرنـسا بعـرض شـريط فيـديو مبناسـبة جنــاح      ْيهـت اللجنـة الفرعيـة بقيـام ممثلَـ     ونوَّ  -٣٢
مارس / آذار ٢٣، التابعة لوكالة الفضاء األوروبية، يف       (ATV-3)إطالق مركبة النقل املؤمتتة الثالثة      

  .، من كورو، غيانا الفرنسية٢٠١٢
    

    حدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املت -ثالثا 
مـن جـدول     ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٣٣

، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا         "األعمال، املعنون   
 .كبند منتظم يف جدول أعماهلا

جنـوب  أملانيا وإندونيسيا والربازيل و    من جدول األعمال ممثلو      ٥البند  وتكلّم يف إطار      -٣٤
وتكلّـم  . والواليات املتحـدة  واململكة العربية السعودية    ) البوليفارية-مجهورية(زويال  ـأفريقيا وفن 

نيابـة  إكـوادور   بشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء، ممثلو دول أعضاء أخـرى وممثـل                
 .الدول األفريقيةنيابة عن جمموعة كينيا ي، وممثل   دول أمريكا الالتينية والكاريبعن جمموعة
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ــةُ و  -٣٥ ــاودت اللجن ــةع ــستها ،  الفرعي ــودة يف [...]يف جل ــارس،/آذار[...]  املعق ــَد م  عق
فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،             

 املعقـودة يف    [...]وأقّرت اللجنة الفرعيـة يف جلـستها         ).بلجيكا(ن فرانسوا مايانس    برئاسة جا 
  .ذا التقريرهل، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق األول مارس/آذار[...] 

  :ما يليالفرعية وكان معروضاً على اللجنة   -٣٦

ــة بالفــضاء اخلــارجي      )أ(    وغريهــا مــن  معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املتعلق
  ؛(ST/SPACE/51)القرارات واملبادئ التوجيهية الصادرة عن اجلمعية العامة 

ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املـضطلع         )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.3 (٢٠١٢يناير / كانون الثاين١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 

ذكرة املقّدمة مـن األمانـة بـشأن األنـشطة الـيت جيـري االضـطالع             إضافة إىل امل    )ج(  
هبا، أو يعتزم االضطالع هبا، فوق سطح القمر واألجرام السماوية األخرى، والقواعـد الوطنيـة         
والدولية اليت حتكم تلك األنشطة، واملعلومات الواردة من الـدول األطـراف يف االتفـاق املـنظم                 

األجــرام الــسماوية األخــرى بــشأن منــافع التقيُّــد بــذلك    ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر و  
  ؛(A/AC.105/C.2/L.271/Add.2)االتفاق 

جمموعة أسئلة مقّدمة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم                     )د(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.10)املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

  مــة مــن رئــيس الفريــق العامــل     علــى جمموعــة األســئلة املقدَّ  الــردود الــواردة    )هـ(  
 املعــــين حبالــــة معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا  

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.11(.  

 الــسجل -مــسائل التــسجيل  "عنوانــهواســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيــضاحي   -٣٧
  .، قّدمه ممثل فرنسا)"٢٠١٢ - ١٩٦٥(الوطين الفرنسي 

حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء               أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -٣٨
 : كانت كما يلي٢٠١٢يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــدان استكــشاف واســتخدام        )أ(  ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظِّم ــدة املب معاه
   دولـــة طـــرف ١٠١: األجـــرام الـــسماوية األخـــرىالفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر و 

  دولة إضافية موقّعة؛٢٦و
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االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورّد   )ب( 
 دولة إضـافية موقّعـة؛ وقـد أعلنـت          ٢٤ دولة طرفا و   ٩١ :األجسام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي    

 لحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق؛ان حكوميتان دوليتان قبوهلما لتمنظم

 ٨٨: اتفاقيــة املــسؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية  )ج( 
منظمــات حكوميــة دوليــة قبوهلــا  ثــالث  دولــة إضــافية موقّعــة؛ وقــد أعلنــت  ٢٣دولــة طرفــا و

 للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛

 دول  ٤ دولـة طرفـا و     ٥٥: سجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي         اتفاقية ت  )د( 
؛ وقـــد أعلنـــت منظمتـــان حكوميتـــان دوليتـــان قبوهلمـــا للحقـــوق وااللتزامـــات إضـــافية موقّعـــة

 املنصوص عليها يف االتفاقية؛

:  ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى         ماالتفاق املنظِّ   )هـ( 
  . دول إضافية موقّعة٤ دولة طرفا و١٣

 قطر أصبحت طرفاً يف معاهـدة الفـضاء اخلـارجي واتفـاق             ورّحبت اللجنة الفرعية بأنَّ     -٣٩
، وبأن جنـوب أفريقيـا أصـبحت طرفـاً يف اتفاقيـة املـسؤولية               ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣اإلنقاذ يف   

ــاين ٩يف  ــاير / كــانون الث ــة التــسجيل يف  ٢٠١٢ين ــاين ٢٧ ويف اتفاقي ــاير / كــانون الث ، ٢٠١٢ين
  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٩وبأن تركيا أصبحت طرفاً يف اتفاق القمر يف 

ورّحبت اللجنة الفرعية بالتقارير املقّدمة من الدول األعضاء بشأن ما أحرزته مـن تقـّدم                 -٤٠
قـوانني  صـوغ  يف االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، ويف              

 . ويف إبرام اتفاقات ثنائية ومتعّددة األطراف بشأن التعاون الفضائيوطنية بشأن الفضاء،

ورأى بعض الوفود أنَّ معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي متثل بنياناً قانونيـاً         -٤١
متيناً، له أمهيـة بالغـة يف دعـم توّسـع األنـشطة الفـضائية ويف تـدعيم التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام                          

ــضاء  ــسلمية الف ــدول إىل     . اخلــارجي يف األغــراض ال ــن ال ــد م ــضمام مزي ــود بان ــك الوف ورّحبــت تل
  .فعل ذلكيف أن تنظر تلك املعاهدات تصبح بعد أطرافاً يف الدول اليت مل وحثت املعاهدات، 

لدول اليت سبق أن صّدقت على معاهدات تنظر ا رأي مفاده أنعن  املندوبنيوأعرب بعض   -٤٢
  .لقة بالفضاء اخلارجي يف مدى كفاية قوانينها الوطنية لتنفيذ تلك املعاهداتاألمم املتحدة املتع

ات يف تنفيذ أحكـام املعاهـدات،        هناك حاجة إىل استبانة التحدي     وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٤٣
 مــن شــأن تبــادل املمارســات الفــضلى وتقــدمي املــساعدة التقنيــة أن يزيــدا مــن حتــسُّن تنفيــذ وأنَّ

 .ب الدول األطرافاملعاهدات من جان
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 األحكام القانونية اليت تـضطلع هبـا اللجنـة الفرعيـة          صوغ   عملية   مفاده أنَّ  رأي   وأُبدي  -٤٤
االنــضمام إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة  تعزيــز  مــن أجــل املُــضي يف  ينبغــي أن ُتــدعم،
يـة غـري    اعتمـاد صـكوك قانون    أنَّ  الـذي أبـدى ذلـك الـرأي          املنـدوب وذكـر   . بالفضاء اخلـارجي  

ملزمة هـو حـل واقعـي مـن شـأنه أن يـشّجع الـدول علـى االنـضمام إىل القواعـد القانونيـة الـيت                     
 .حتكم األنشطة يف الفضاء اخلارجي وعلى االمتثال لتلك القواعد

 هبــدف ،اتفاقيــة عامليــة شــاملة بــشأن الفــضاء اخلــارجي  توضــع أنوأُبــدي رأي مفــاده   -٤٥
الــيت جتــّسدها كامــل للمبــادئ األساســية الحتــرام اال، مــع إجيــاد حلــول للمــسائل القائمــة حاليــاً

  .الفضاء اخلارجياملوجودة بشأن معاهدات األمم املتحدة 

اســـتخدام الفـــضاء مـــن جانـــب الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة   أنَّ رأي مفـــادهوأُبـــدي   -٤٦
تحـدة  وكيانات القطاع اخلاص قد ازدهر يف ظل اإلطار القانوين املتمثل يف معاهـدات األمـم امل               

ونتيجة لذلك، تسهم التكنولوجيا واخلدمات الفـضائية إسـهاماً غـري            .املتعلقة بالفضاء اخلارجي  
  .حمدود يف النمو االقتصادي ويف حتسني نوعية احلياة يف خمتلف أحناء العامل

 جناح اللجنة الفرعية يف املضي قدماً مبيدان قانون الفـضاء ُيعـزى             نَّ رأي مفاده أ   يبدأُو  -٤٧
مــشاكل مــن هــذا  أيِّ هتا علــى التركيــز علــى املــشاكل العمليــة وإىل ســعيها إىل معاجلــةإىل قــدر

رأى املنــدوب كمــا . القبيــل مــن خــالل عمليــة قائمــة علــى توافــق اآلراء وموجهــة حنــو النتــائج 
أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـسعى أثنـاء مـداوالهتا إىل مواصـلة ذلـك                    الذي أبدى ذلك الرأي     

  .ي إغراء التركيز على املسائل النظرية، بدالً من املسائل العمليةالتقليد وإىل تفاد

عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعيـة أن تـشارك بنـشاط يف               املندوبنيوأعرب بعض     -٤٨
استحداث مبادئ توجيهية جديدة لضمان مأمونيـة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي وأمنـها وقابليتـها                 

  .يف الفضاء اخلارجي أو تقليله إىل أدىن حد ممكنللتنبؤ، هبدف احلد من التدخل الضار 

 نـشر أسـلحة     رظُـ ْح معاهدة الفضاء اخلـارجي ال تَ      رأياً مفاده أنَّ   املندوبنيوأبدى بعض     -٤٩
تقليديــة يف الفــضاء اخلــارجي حظــراً كافيــاً، وأنــه ال بــد مــن اعتمــاد تــدابري وافيــة وفعالــة ملنــع    

  .ارجيسباق تسلح يف الفضاء اخل أيِّ احتمال حدوث

 نقــل تــسجيل اجلــسم الفــضائي أثنــاء عملــه يف املــدار مــن دولــة  مفــاده أنَّ رأيوأُبــدي  -٥٠
مطِلقة إىل دولة غـري مطِلقـة لـيس مـسموحاً بـه ال يف معاهـدة الفـضاء اخلـارجي وال يف اتفاقيـة                         

 املسؤولية عن اجلسم الفضائي تقع على عاتق الدولـة املطِلقـة وال ميكـن التنـصل                وأنَّ   التسجيل،
 أيِّ  الدولة املطِلقة اليت يتـوىل ُمـشغِّلها أمـر        نَّ أ املندوب الذي أبدى ذلك الرأي    كما رأى   . منها

  .جسم فضائي إمنا تأخذ على عاتقها مسؤولية إضافية قائمة بذاهتا
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 القواعد القانونية الدولية الـيت حتكـم الفـضاء اخلـارجي ال حتـول               وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٥١
  .داخلية بني الدولة املطِلقة ودولة املشّغل احلايل دون اختاذ ترتيبات

وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تواصــل مناقــشة اتفــاق القمــر بكــل      -٥٢
  .جوانبه، من أجل تعزيز وضوح أحكامه وإمكانية فهمها

ــة أنَّ   -٥٣ ــة الفرعي ــامي فهــم أحكــام اتفــاق القمــر، وخــصوصاً مفهــوم    والحظــت اللجن  تن
، يـثري لـدى بعـض الـدول عمليـة تفكـري ومناقـشة بـشأن إمكانيـة أن                    "ث املشترك للبـشرية   الترا"

  . يف اتفاق القمرأطرافاًتصبح 
  

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

 مـن جـدول     ٦البنـد   الفرعيـة يف    ، نظـرت اللجنـة      ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٥٤
أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة          عن  معلومات   "األعمال، املعنون 

 .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"فيما يتعلق بقانون الفضاء

 أنـشطة اإليـسا   عـن (املراقـب عـن اإليـسا    تكلّـم   ، من جـدول األعمـال   ٦ويف إطار البند      -٥٥
املعهد الدويل لقانون الفضاء ورابطة      و يوتلساتعن  واملراقبون   )ورويب لقانون الفضاء  واملركز األ 

 .إنترسبوتنيك والقانون الدويل

  :ما يليوكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل النظر يف هذا البند،   -٥٦

مذكرة من األمانة حتتوي على معلومات عن أنـشطة متعلقـة بقـانون الفـضاء،                 )أ(  
  ؛(A/AC.105/C.2/100)ن رابطة القانون الدويل وإنترسبوتنيك وردت م

ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى معلومــات عــن أنــشطة متعلقــة بقــانون      )ب(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.16)الفضاء، وردت من املركز األورويب لقانون الفضاء 

نون ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى معلومــات عــن أنــشطة متعلقــة بقــا     )ج(  
  .(A/AC.105/C.2/2012/CRP.18)الفضاء، وردت من املعهد الدويل لقانون الفضاء 

ــضاحي تقــين      -٥٧ ــة إىل عــرض إي ــة الفرعي ــشبك  عــن اواســتمعت اللجن ــع ال ي للمركــز ملوق
  .، قّدمه املراقب عن اإليسااألورويب لقانون الفضاء
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يـة الدوليـة واملنظمـات      أنـشطة املنظمـات احلكوم    أنَّ  بارتيـاح    والحظت اللجنة الفرعية    -٥٨
 ذلــك القــانوندراســة غــري احلكوميــة يف جمــال قــانون الفــضاء قــد واصــلت إســهامها الكــبري يف  

تلـك املنظمـات اسـتمرت يف تنظـيم مـؤمترات ونـدوات عديـدة، ويف                 وأنَّ   ،وتوضحيه وتطويره 
ــصاصيني املمارســني         ــة لالخت ــية تدريبي ــات دراس ــيم حلق ــارير، ويف تنظ ــشورات وتق ــداد من إع

 .هذه األنشطة كلها تستهدف توسيع املعرفة بقانون الفضاء واالرتقاء هبا وأنَّ لطلبة،وا

 للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة دوراً هامـاً يف تطـوير             والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ      -٥٩
  .قانون الفضاء الدويل وتدعيمه وتعزيز فهمه

عن رابطة القانون الدويل من معلومـات      والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما قّدمه املراقب          -٦٠
عن أنشطة تلك املنظمـة فيمـا يتعلـق بعمـل الفريـق االستـشاري التـابع للمحكمـة الدائمـة للتحكـيم              

ويف هـذا الـصدد،     .  اخلـاص يف الفـضاء اخلـارجي       واملعين بتسوية املنازعات املتـصلة بأنـشطة القطـاع        
قواعـد االختياريـة للتحكـيم يف املنازعـات       ُعرضت على اللجنة الفرعية ورقة غرفة اجتماعات عن ال        

الناشئة عن أنشطة الفضاء اخلارجي، اليت اعتمدها اجمللـس اإلداري للمحكمـة الدائمـة للتحكـيم يف                  
ــانون األول٦ ــسمرب / ك ــا   . (A/AC.105/C.2/2012/CRP.17) ٢٠١١دي ــة مب ــة الفرعي ــت اللجن ورّحب

  . املعتَمد عن ذلك الصك القانوينقّدمه املراقب عن احملكمة الدائمة من معلومات إضافية

وأطلع املراقب عن يوتلسات اللجنة الفرعية على نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويـة               -٦١
 وعلى عمـل جلنـة النطاقـات التردديـة العريـضة مـن أجـل التنميـة الرقميـة، الـيت أنـشأها                       ٢٠١٢لعام  

، هبدف التعجيل بتحقيـق أهـداف األمـم         ٢٠١٠ام  األمني العام لآليتيو واملدير العام لليونسكو يف ع       
األطـراف يف   االجتماع الـسابع والـثالثني جلمعيـة         أنَّ    لأللفية يف ذلك امليدان، وعلى     اإلمنائيةاملتحدة  
 على تقـدمي تقـارير منتظمـة إىل األطـراف عـن التـداخل       ، قد اتفق٢٠١١يف عام املعقود   ،يوتلسات

  .ية ُتبث بواسطة سواتل يوتلساتاملتكرر على عدة قنوات إذاعية وتلفز

 من املهم مواصلة تبادل املعلومات عن التطـّورات األخـرية           واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ      -٦٢
،  الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة        يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكوميـة         

 إىل ارير عـن أنـشطتها املتعلقـة بقـانون الفـضاء     تقتقدمي جمّدداً إىل تلك املنظمات  ُتدعى  وعلى أن 
 .اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني

 


