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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية القانونية
  واخلمسونالثانيةالدورة 

        ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩- ٨فيينا، 
 تقريرمشروع ال    

   
      مقدِّمة -أوالً 
    افتتاح الدورة - ألف 

جي يف األغـراض    عقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـار           -١
   إىل ٨ مــن  ، يف الفتــرة فيينــا باخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة     الثانيــة و الــسلمية، دورهتــا 

 ).نيجرييا (ي  تشارلز بريسيبرئاسة تاريب، ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩

  .جلسة[...] وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
، جدول األعمـال    أبريل/ نيسان ٨  املعقودة يف  ٨٥٩تها  أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلس      -٣

 :التايل

 .إقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 
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 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

ومية فيما غري احلكاملنظمات أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و   عن  معلومات   -٥ 
 .يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف               )ب(  
لمـدار  الرشـيد والعـادل ل  سـتخدام  تحقيـق اال  السبل والوسائل الكفيلـة ب    
  .ون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالثابت بالنسبة لألرض د

ــة   -٧   ــشريعات الوطني ــصلةالت ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف    املت  باستكــشاف الف
  .األغراض السلمية

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

اتفاقيــة الــضمانات   ربوتوكــولة ب ذات الــصلراتدراســة واســتعراض التطــوّ   -٩ 
 .سائل اخلاصة باملوجودات الفضائيةاملتعلق بامل الدولية على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠ 

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف               -١١ 
 .لفرعية العلمية والتقنية يف احلسباناحلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة ا

ــات اآلاســتعراض  -١٢  ــاون يف جمــال  اللي ــة للتع استكــشاف الفــضاء اخلــارجي  دولي
 .واستخدامه يف األغراض السلمية

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

  .واخلمسني
    

    احلضور - جيم 
ــدورة ممثِّ   -٤ ــدول الــ  حــضر ال ــو ال ــة ] ٥٧[ـل ــة التالي ــضاء يف اللجن ــاد الروســ : األع  ي،االحت

ــان ــتني،أذربيجـ ــا، األرجنـ ــبانيا،  أرمينيـ ــوادور،إسـ ــا، إكـ ــسيا، أملانيـ ــا، إندونيـ ــران ، أوكرانيـ  إيـ
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 ، بولنـدا ، بوركينـا فاسـو  ، بلجيكـا ، الربتغال،ازيل الرب ،باكستان،   إيطاليا ،)اإلسالمية-مجهورية(
 ، اجلمهوريــة التــشيكية ، اجلزائــر، تــونس،تركيــابــريو،  ،)دة القوميــاتاملتعــدِّ-دولــة(بوليفيــا 

ــا  ــة كوري ــا ،مجهوري ــوب أفريقي ــا، جن ــسويد، ســلوفاكيا، روماني ــسرا، ال ــصني، شــيلي، سوي  ، ال
 ، كوبـا  ، كنـدا  ، كازاخستان ، فييت نام  ،)اريةالبوليف-مجهورية(زويال     فن ، الفلبني ، فرنسا ،العراق

اململكــة العربيــة  ،  املكــسيك، املغــرب، ماليزيــا، ليبيــا، لبنــان، كينيــا،كولومبيــا، كوســتاريكا
 ، اهلنــد، نيجرييــا، النمــسا،يرلنــدا الــشمالية إ اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و   ،الــسعودية
  . اليونان،ليابان ا، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا،هنغاريا

 مـن  ني عـن كـلٍّ   أن تـدعو املـراقب   ، يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني،       رت اللجنة الفرعية  قرَّو  -٥
فادور وغواتيمـاال وكـوت     لإسرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة والـس            

 أالَّ علـى تـها، حـسب االقتـضاء،    ب، حلـضور الـدورة وخماط   م، بناء علـى طلبـه     ديفوار ولكسمربغ 
قــرار مــن  أيِّ  ينطـوي ذلــك علــى يكـون يف ذلــك مــساس بطلبــات أخـرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ  

  .جانب اللجنة بشأن الصفة

، بنـاء علـى طلبـه،        عـن االحتـاد األورويب      أن تدعو املراقـب     أيضاً رت اللجنة الفرعية  قرَّو  -٦
ساس بطلبـات أخـرى   يكـون يف ذلـك مـ      أالَّ   تها، حـسب االقتـضاء، علـى      بحلضور الدورة وخماط  
  .قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة أيِّ  ينطوي ذلك علىمن هذا القبيل وأالَّ

 .وحضر الدورة االحتاد الدويل لالتصاالت بصفة مراقب  -٧

 دائـم  مراقب صفة هلا وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت          -٨
، )إيـسا (وكالـة الفـضاء األوروبيـة      ي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،        منظمة التعاون الفـضائ    :اللجنة لدى

املنظمــة ، لــةاملنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الــساتلية املتنقِّ املنظمــة األوروبيــة لــسواتل االتــصاالت،  
املركــز  ،املنظمــة الدوليــة لــسواتل االتــصاالت   ، )إنترســبوتنيك (الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية  
أيضاً املراقب عن املعهد الـدويل   وحضر الدورة   . لدول مشال أفريقيا  اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد     

  ).اليونيدروا(لتوحيد القانون اخلاص 
 دائـم  مراقـب  صـفة  هلـا  مراقبون عن املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة الـيت          وحضر الدورة     -٩

ملالحـة   األمريكـي لقـانون ا     -املعهـد اآليـبريي       الفـضاء،  تاملعهـد األورويب لـسياسا    : اللجنة لدى
رابطة القـانون الـدويل، اجمللـس      املعهد الدويل لقانون الفضاء،،اجلوية والفضاء والطريان التجاري  

  .االستشاري جليل الفضاء
لالنـضمام إىل    غانـا  مـن    م املقـدَّ  الطلـب وُعرضت على اللجنة الفرعيـة معلومـات عـن            -١٠

  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.3 (جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةعضوية 
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الــشبكة اإلســالمية عــن الطلــب املقــدَّم مــن رضــت علــى اللجنــة الفرعيــة معلومــات وُع  -١١
للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة اسـتخدام الفـضاء           املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء   

 .(A/AC.105/C.2/2013/CRP.4) اخلارجي يف األغراض السلمية

لـي الـدول وهيئـات األمـم         قائمـة مبمثّ   […].A/AC.105/C.2/2013/INF وترد يف الوثيقـة     -١٢
  .املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - دال 

  أبريـل، عقـد املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء          / نيـسان ٨يف   -١٣
زوان، مـن  -سها كل من تانيا ماسونَترأ، " اليونيدروا بشأن الفضاء بروتوكول"ندوة حول موضوع    

وألقى رئيس . املعهد الدويل لقانون الفضاء، وسريجيو ماركيزيو، من املركز األورويب لقانون الفضاء       
: واستمعت اللجنة الفرعية أثناء الندوة إىل العـروض اإليـضاحية التاليـة           . اللجنة الفرعية كلمة ترحيب   

  مـاذا حيمـل املـستقبل    : مفاوضـات بـرلني  "مـارتني سـانفورد؛ و    ، قدَّمـه    "سبل إمتام املفاوضات بنجاح   "
، "منظور البلدان املستجدة يف ارتياد الفضاء"تيد وستيفان هوب؛ و-، قدَّمه برنارد مشيت"من وعود؟ 

زوان نيابـة عـن كــريس   -، قدَّمتـه تانيــا ماسـون  "إطاللــة علـى الغـد  "قدَّمـه باتريـك فيتـول سـيخوال؛ و    
وميكـن االطـالع علـى      . ة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة مبالحظـات ختاميـة          وأدىل رئيـسا النـدو    . جونسون

مة أثناء الندوة يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، الورقات والعروض اإليضاحية املقدَّ
  ).www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/Legal/2013/symposium.html(التابع لألمانة العامة 

  .ة مع التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملهاوالحظت اللجنة الفرعي  -١٤
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء  
أبريل، اعتمدت اللجنة الفرعيـة هـذا التقريـر    /نيسان[...] ، املعقودة يف [...]يف اجللسة     -١٥

  .واختتمت أعمال دورهتا الثانية واخلمسني
    

    تبادل عام لآلراء  -ثانياً  
االحتــاد : م ممثلــو الــدول التاليــة األعــضاء يف اللجنــة أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء       تكلَّــ  -١٦

الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، أرمينيـــا، إكـــوادور، أملانيـــا، إندونيـــسيا، أوكرانيـــا، إيـــران  
ــة( ــة التــشيكية،   )اإلســالمية-مجهوري ــدا، اجلزائــر، اجلمهوري ــا، الربازيــل، الربتغــال، بولن  ، إيطالي

، فييـت نـام،     )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الصني، فرنسا، فـن       
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 النمــسا، نيجرييــا، اهلنــد، الواليــات ،كنــدا، كوبــا، ليبيــا، املغــرب، املكــسيك، اململكــة املتحــدة
ة وأدلــت غواتيمــاال ببيــان نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــ   . املتحــدة، اليابــان، اليونــان 

  .ي والكاريب
على البنود  الضوء  فيها  ط  أبريل، ألقى الرئيس كلمة سلَّ    / نيسان ٨، يف   ٨٥٩ويف اجللسة     -١٧

  .الرئيسية يف جدول األعمال املعروضة على اللجنة الفرعية يف دورهتا احلالية وبرنامج عملها
العامـة  ويف اجللسة ذاهتا، ألقت مديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة                    -١٨

كلمة استعرضت فيها دور املكتب يف أداء مـسؤوليات األمـني العـام مبقتـضى معاهـدات األمـم                   
املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك حفــظ ســجل األجــسام املطلَقــة يف الفــضاء      

  .اخلارجي، وكذلك دور املكتب وعمله فيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
أبريل باليوم الدويل لتحليـق اإلنـسان       / نيسان ١٢ت اللجنة الفرعية باالحتفال يف      هونوَّ  -١٩

 ختليـدا لـذكرى الرحلـة الفـضائية     ٦٥/٢٧١يف الفضاء، الذي أعلنته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا           
 بذكرى أول رحلـة     ٢٠١٣األوىل اليت قام هبا رائد الفضاء يوري غاغارين، واالحتفال يف عام            

ويف هذا الشأن، الحظت اللجنـة      .  امرأة، وهي رائدة الفضاء فالنتينا تريشكوفا      فضائية تقوم هبا  
الفرعية بعني التقدير نشر مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أللبـوم توقيعـات إلكتـروين بعنـوان                    

ميكــن االطــالع عليــه باالتــصال احلاســويب  " رســائل مــن مستكــشفي الفــضاء إىل أجيــال الغــد "
  ).www.unoosa.org(املباشر يف موقعه الشبكي 

رات يف تـسيري الـدول األعـضاء ألنـشطتها     وأشارت اللجنة الفرعية إىل عدد مـن التطـوّ          -٢٠
ــة املتعلقــة بالفــضاء، ونوَّ    ــشريعاهتا الوطني ــذها لت ــدويل   الفــضائية ويف تنفي ــة التعــاون ال هــت بأمهي

جي مــن أجــل واإلقليمــي يف هــذا اجملــال وااللتــزام الواســع النطــاق بتنفيــذ أنــشطة الفــضاء اخلــار
األغراض الـسلمية ووفقـا للنظـام القـانوين الـدويل املتعلـق بالفـضاء اخلـارجي ضـمانا السـتدامته               

  .على املدى البعيد من أجل خري البشرية
 اإلطــار القــانوين الــدويل القــائم الــذي حيكــم أنــشطة الفــضاء   ورأت بعــض الوفــود أنَّ  -٢١

ــشطة ا      ــتفادة مــن األن ــن االس ــدول م ــن ال ــضاء اخلــارجي وأنَّ  اخلــارجي ميكِّ ــذة يف الف  مــن ملنف
الضروري مواصلة السعي إىل حتقيق االنضمام العاملي ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقـة بالفـضاء              

  .اخلارجي وتطبيقها
دت علـى   دا أمهية معاهدات الفضاء اخلارجي القائمـة، وشـدَّ        دت بعض الوفود جمدَّ   وأكّ  -٢٢

 الفــضاء اخلــارجي جلميــع الــدول علــى قــدم املــساواة  تيــسري ســبل الوصــول إىل :املبــادئ التاليــة
رهـا العلمـي    ودون متييز وبشروط متكافئـة فيمـا بينـها مجيعـا، بـصرف النظـر عـن مـستوى تطوّ                   
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ــتقين ــادل للفــضاء اخلــارجي؛ وعــدم متلُّــك الفــضاء         ،وال  فــضال عــن االســتخدام الرشــيد والع
 الـسيادة أو بواسـطة االسـتخدام     اخلارجي، مبا فيه القمر واألجرام الـسماوية األخـرى، بـدعوى          

 يف  وسـيلة أخـرى؛ وعـدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اســتغالله إالَّ       أو االحـتالل أو بـأيِّ  
  .األغراض السلمية؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الفضائية

 اسـتنادا    يف تطوير النظام القانوين الدويل     دماً أمهية املضي قُ   داًدت بعض الوفود جمدَّ   وأكَّ  -٢٣
ــشطة        ــسيري األن ــة يف ت ــاء الثق ــشفافية وبن ــد مــن ال ــة املزي ــادئ القائمــة لكفال إىل املعاهــدات واملب
الفضائية على حنو يتيح جلميع األمم االستفادة من األنشطة الفضائية مع مراعاة مصاحل البلـدان               

  .النامية على وجه اخلصوص
مـل بنـشاط علـى اسـتحداث مبـادئ           على اللجنة الفرعية أن تع     ورأت بعض الوفود أنَّ     -٢٤

 ؤ هبا هبـدف احلـدِّ     توجيهية جديدة لضمان سالمة أنشطة الفضاء اخلارجي وأمنها وإمكانية التنبّ         
  .ل الضار يف الفضاء اخلارجي أو تقليله إىل أدىن مستوىمن التدّخ

ة علـى اسـتدامة الفـضاء وسـالمته واسـتقراره            أمهية احملافظـ   داًدت بعض الوفود جمدَّ   وأكَّ  -٢٥
ــروح          ــي ب ــشفافية والتحل ــاة ال ــشأن مراع ــة ب ــادئ توجيهي ــد بوضــع مب ــدى البعي ــى امل ــه عل وأمن

ــسؤولية يف اســتخدامه، ورحَّ  ــزِّ  امل ــيت تع ــادرات ال ــضاء   بــت باملب ــانون الف ــسامهة يف تطــوير ق ز امل
  . أنشطة الفضاء اخلارجيالدويل، مبا يف ذلك مشروع مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن

 توثيق التعاون وتنسيق العمـل بـني        ّداج من الضروري    وكان من رأي بعض الوفود أنَّ       -٢٦
اللجنــة الفرعيــة القانونيــة واللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة مــن أجــل حتــسني معاجلــة اجلوانــب  

طــوير القواعــد الدوليــة رات العلميــة والتكنولوجيــة وابتغــاء تعزيــز العمــل علــى تالقانونيــة للتطــّو
امللزمة اليت تعاجل املسائل احلرجة من قبيـل احلطـام الفـضائي واسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة           

  .يف الفضاء اخلارجي
ــسلّ      -٢٧ ــق مــن حــدوث ســباق ت ــود عــن القل ح يف الفــضاء اخلــارجي  وأعربــت بعــض الوف

 للفضاء اخلـارجي جتعـل مـن     الثغرات اليت تعتري يف الوقت الراهن النظام القانوين   والحظت أنَّ 
  .الضروري وضع نظام قانوين أشد مشوال ملنع عسكرة الفضاء اخلارجي

ن قيـودا كافيـة متنـع وضـع          معاهـدة الفـضاء اخلـارجي ال تتـضمَّ         ورأت بعض الوفود أنَّ     -٢٨
 مـن اختـاذ تـدابري مناسـبة وناجعـة لتحاشـي           بـدَّ  األسلحة التقليديـة يف الفـضاء اخلـارجي وأنـه ال          

  .ح يف الفضاء اخلارجيل وقوع سباق تسلّاحتما



 

V.13-82493 7 
 

A/AC.105/C.2/L.290 

 ضمان سالمة وأمن الفضاء اخلارجي يستلزم حوارا بنـاء بـني جلنـة اسـتخدام                وُرئي أنَّ   -٢٩
  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومؤمتر نزع السالح

ــة    وُرئــي أنَّ  -٣٠ ــها الفرعي ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وجلنت  للجن
 ز، بـدالً   يف النهوض مبيدان قانون الفضاء وتطوير هـذا القـانون بطريقـة تعـزِّ              اذًّ فَ نية سجالً القانو

من قـدرة اللجنـة     ى  أتَّ هذا النجاح تَ   من أن تعرقل، استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي وأنَّ       
 املشاكل العملية ومعاجلة تلـك املـشاكل بنـهج قـائم علـى توافـق       الفرعية على التركيز على حلّ   

  .راء وينحو إىل حتقيق النتائجاآل
مـه  وأعربت اللجنة الفرعية عن تقـديرها العميـق للوفـد األملـاين علـى العـرض الـذي قدَّ                    -٣١

أمـام الوفـود يف دورة اللجنـة الفرعيـة          " تعليقات كولونيا على قانون الفضاء    "د الثاين من    للمجلَّ
د ف، مــع اجمللَّــوهــو يؤلِّــ. ءهــذه علــى ســبيل املــسامهة يف بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفــضا 

ــام     ــشأنه يف ع ــدِّم عــرض ب ــذي قُ ــواد     ٢٠١٠األول، ال ــادة مــن م ــى كــل م ــا كــامال عل ، تعليق
  .معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -ثالثاً  

 مـن جـدول   ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣ية العامة    بقرار اجلمع  عمالً  -٣٢
، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا         "األعمال، املعنون   

  .كبند منتظم يف جدول أعماهلا
ــو وأدىل ممثّ  -٣٣ ــن  ل ــسيا وف ــا وإندوني ــة(زويال  أملاني ــة-مجهوري ــات واملكــسيك و) البوليفاري الوالي

لـو  م بـشأن هـذا البنـد أيـضا ممثّ    وخالل التبـادل العـام لـآلراء، تكلَّـ     . ٤املتحدة ببيانات يف إطار البند      
  .ي ل غواتيماال نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبدول أعضاء أخرى وممثّ

املعــين أبريـل، الفريــق العامـل   / نيــسان٨، يف ٨٥٩ودعـت اللجنـة الفرعيــة يف جلـستها      -٣٤
حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا إىل معـاودة االنعقـاد             

أبريـل،  /نيـسان ] ١٧[، يف   [...]ويف جلـستها    ). بلجيكـا (فرانـسوا ميـانس     -حتت رئاسـة جـان    
  .ت اللجنة الفرعية تقرير رئيس الفريق العامل الوارد يف املرفق األول هبذا التقريرأقرَّ
  :رض على اللجنة الفرعية ما يليوُع  -٣٥

معاهــدات األمـــم املتحـــدة ومبادئهـــا املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وقـــرارات  "  )أ(  
  ؛)ST/SPACE/61" (اجلمعية العامة والوثائق األخرى ذات الصلة
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ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املـضطلع         )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.5 (٢٠١٣يناير / كانون الثاين١اخلارجي، حىت هبا يف الفضاء 

مـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات                جمموعة من األسئلة املقدَّ     )ج(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.12(األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

مها رئـيس  كازاخستان على جمموعة األسـئلة الـيت قـدَّ    الردود الواردة من أملانيا و      )د(  
الفريق العامل املعين حبالة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا            

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.13(؛  
مها رئـيس الفريـق العامـل        الوارد من النمسا على جمموعة األسئلة اليت قـدَّ         الرّد  )ه(  

معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا   املعــــين حبالــــة 
)A/AC.105/C.2/2013/CRP.18.(  

 حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء               والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -٣٦
  :٢٠١٣يناير / كانون الثاين١اخلارجي كانت على النحو التايل يف 

ــادئ املنظ   )أ(   ــدة املب ــدان استكــشاف واســتخدام     معاه ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن م
كـان عـدد الـدول األطـراف     : الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى       

   دولة إضافية؛٢٦عت عليها  دولة ووق١٠٢َّفيها 
 االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني وردِّ   )ب(  

  عـت عليـه     دولـة ووقَّ   ٩٢  فيـه  كان عدد الدول األطـراف    :  الفضاء اخلارجي  األجسام املطلقة يف  
 دولـــة إضـــافية؛ وأعلنـــت منظمتـــان حكوميتـــان دوليتـــان قبوهلمـــا للحقـــوق وااللتزامـــات  ٢٤

  املنصوص عليها يف االتفاق؛
كـان  : اتفاقية املسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية                 )ج(  

 دولــة إضــافية؛ وأعلنــت ثــالث    ٢٢  عليهــاعــت دولــة ووق٨٩َّ  فيهــاعــدد الــدول األطــراف  
  منظمات حكومية دولية عن قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ــضاء اخلــارجي     )د(   ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــدول  : اتفاقي كــان عــدد ال
وليتـان   دول إضافية؛ وأعلنت منظمتـان حكوميتـان د        ٤عت عليها   ووقَّدولة   ٥٩  فيها األطراف

  قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
: م ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى         االتفاق املنظِّ   )ه(  

  . دول إضافية٤عت عليه  دولة، ووق١٥َّ  فيهكان عدد الدول األطراف
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يف معاهـدة الفـضاء    صـبحت طرفـاً  أ ليتوانيا   كونلوأعربت اللجنة الفرعية عن ترحيبها        -٣٧
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥اخلارجي واتفاق اإلنقاذ واتفاقية املسؤولية يف 

مـة مـن الـدول األعـضاء بـشأن مـا أحرزتـه مـن              ورحَّبت اللجنة الفرعيـة بالتقـارير املقدَّ        -٣٨
ل إىل أطـراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي،                   تقّدم يف التحوّ  
دة األطــراف بــشأن وانني وطنيــة بــشأن الفــضاء ويف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدِّ  ويف صــوغ قــ

  .التعاون الفضائي
ل صـرحا   معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي متثِّـ ورأت بعض الوفود أنَّ     -٣٩

تعـاون  ع املتزايـد يف حجـم األنـشطة الفـضائية وتوثيـق ال            قانونيا صلبا بالغ األمهية يف دعم التوسّـ       
وأعربــت تلــك الوفــود عــن  . الــدويل علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية   

 الـيت مل تـصبح أطرافـا يف تلـك           ت الـدولَ  ترحيبها بانضمام املزيد من الدول إىل املعاهدات وحثَّ       
  . املعاهدات على أن تنظر يف القيام بذلك

ــم ا      -٤٠ ــدات األم ــود ضــرورة اســتعراض معاه ــة   ورأت بعــض الوف ملتحــدة اخلمــس املتعلق
ــشطة       ــادئ اإلرشــادية الــيت حتكــم األن ــل املب ــة تفعي ــدها بغي بالفــضاء اخلــارجي وحتــديثها وتوطي

. الفــضائية للــدول وتوثيــق التعــاون الــدويل وإتاحــة االنتفــاع بتكنولوجيــا الفــضاء لكــل النــاس   
بـادئ األساسـية    ض امل  تقـوِّ   عملية االستعراض والتحديث تلـك ينبغـي أالَّ        ورأت تلك الوفود أنَّ   

  .رها أكثر وأكثراليت يستند إليها النظام القانوين القائم، بل أن تثريها وتطّو
 معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي ورأت بعــض الوفــود أنَّ  -٤١

هــي أســاس تنظــيم جوانــب مــشاركة احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى الــسواء           
ورأت تلــك . ز مــن ســالمة وأمــن األنــشطة الفــضائية   الــشأن، وأهنــا تعــزِّ ومــسؤولياهتا يف هــذا

ذة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن حيـرص      النظام القـانوين الـذي حيكـم األنـشطة املنفَّـ        الوفود أنَّ 
على أن تفيد حبوث الفضاء واألنشطة الفضائية يف حتسني نوعية حياة البـشر ورفـاههم وحتقيـق                 

  .واملقبلةالرخاء لألجيال احلالية 
 مــن الــضروري وضــع اتفاقيــة عامليــة شــاملة بــشأن   وكــان مــن رأي بعــض الوفــود أنَّ   -٤٢

الفضاء اخلارجي هبدف إجياد حلول للمشاكل القائمة، مما سيـسمح باالرتقـاء بالنظـام القـانوين         
  .رهم تطوِّالدويل للفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من سلّ

قت بالفعـل علـى معاهـدات األمـم املتحـدة           لدول اليت صدَّ   على ا  وذهب بعضها إىل أنَّ     -٤٣
  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي أن تفحص مدى كفاية قوانينها الوطنية لتنفيذ تلك املعاهدات
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ــبعض أنَّ  -٤٤ ــا يف إطــار التطــوّ   ورأى ال ــة دورا حموري ــة الفرعي ــدى اللجن ــ ل رد للنظــام ر املطَّ
جمـال استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي،          القانوين الدويل الذي حيكم أنـشطة الـدول يف          

وال سيما بالنظر إىل ازدياد الطابع التجـاري ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي وتالحـق خطاهـا، ويف                    
  .إطار املشاركة املتزايدة للجهات الفاعلة اليت جتري أنشطة يف الفضاء اخلارجي

ــضائية، وال ســيما في  ويف ضــوء التطــوّ   -٤٥ ــشطة الف ــة يف األن ــق جبوانــب  رات احلالي مــا يتعل
 وسالمة الفضاء، رأت بعض الوفود ضـرورة أن خيـضع تطبيـق             اخلوصصةواالستغالل التجاري   

د مـن مـدى مواكبـة       معاهدات الفضاء اخلارجي القائمة للتحليل واالسـتعراض باسـتمرار للتأكّـ          
  .ر يف األنشطة الفضائيةنظام قانون الفضاء احلايل ملستوى التطّو

روري حتديد معوقـات تنفيـذ أحكـام املعاهـدات وتبـادل املمارسـات               من الض  وُرئي أنَّ   -٤٦
 من شأن املساعدة التقنيـة حتـسني قـدرة الـدول األطـراف علـى تنفيـذ املعاهـدات                    الفضلى، وأنَّ 
  .بصورة أفضل

ب  هدف احملافظة على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يتطلّـ            وُرئي أنَّ   -٤٧
  .ي مينع صراحةً استخدام أي أسلحة يف الفضاء اخلارجيحتديث القانون الدويل لك

 جناح اللجنة الفرعية يف النهوض مبجال قانون الفضاء تـأتى مـن قـدرهتا علـى                 وُرئي أنَّ   -٤٨
التركيز على حل املشاكل العملية والسعي إىل معاجلة كل مشكلة منها بنهج قـائم علـى توافـق         

 علـى اللجنـة   فد الذي أعرب عن هذا الرأي أيـضا أنَّ ورأى الو. اآلراء وينحو إىل حتقيق النتائج    
ب إغــراء التركيــز علــى الفرعيــة أن هتــدف، خــالل مــداوالهتا، مواصــلة هــذا التقليــد وأن تتجنَّــ 

  . من املسائل العمليةالقضايا النظرية بدالً
يـة   مسألة نقل ملكية األجسام الفضائية يف الكائنة يف املدار مسألة بالغـة األمه             وُرئي أنَّ   -٤٩
  .عة بشأهنا يف الدورات املقبلة للجنة الفرعية من املفيد إجراء مناقشات موسَّوأنَّ
إىل  على اللجنة الفرعية أن تواصل مناقشة اتفاق القمر، بكـل جوانبـه، سـعيا                وُرئي أنَّ   -٥٠

  .توضيح أحكامه وتيسري فهمها على وجه أفضل
  


