
 A/AC.105/C.2/L.290/Add.2 مـم املتحـدةاأل

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
16 April 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
180413    V.13-82682 (A) 

 
 

 *1382682*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية 

 اخلمسونالثانية والدورة 
        ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩- ٨فيينا، 

      تقريرالمشروع     
  ات ذات الصلة بالربوتوكول رتطّودراسة واستعراض ال  -ثامناً  

   باتفاقية املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية امللحق
      ات املنقولةالضمانات الدولية على املعّد

 مـن جـدول   ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١
رات ذات الــصلة بــالربوتوكول املتعلــق باملــسائل  دراســة واســتعراض التطــّو"األعمــال، املعنــون 

كبنـد  ،  "لضمانات الدولية على املعدات املنقولـة     اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية ا     
  .منفرد للمناقشة

فرنــسا إيطاليـا وبلجيكــا و ممثِّلـو أملانيــا و مــن جـدول األعمــال   ٩وتكلَّـم يف إطــار البنـد     -٢
 املراقبان عن االحتـاد الـدويل       اًوتكلَّم يف إطار هذا البند أيض      .ونانوكندا والواليات املتحدة والي   

  ). اواليونيدر (لدويل لتوحيد القانون اخلاصاملعهد اولالتصاالت 
، اسـتمعت اللجنــة الفرعيـة إىل كلمــة   أبريـل / نيــسان٩، املعقـودة يف  ٨٦١ويف اجللـسة    -٣

ت بـشأن  الـيت جـدَّ  رات التطـوّ علـى   فيهـا اللجنـة الفرعيـة   أطلـع  ألقاها املراقـب عـن اليونيـدروا،        
ية امللحـق باتفاقيـة الـضمانات الدوليـة         الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة بـاملوجودات الفـضائ       

  .احلادية واخلمسنيدورهتا  منذ على املعدات املنقولة
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ملا يبذلـه مـن جهـود متواصـلة مـن أجـل التـبكري               وأثنت اللجنة الفرعية على اليونيدروا        -٤
  .ربوتوكولالنفاذ ببدء 
 ،٢٠١٢مــارس /آذار ٩يف  ،ربوتوكــولال اعتمــاد أنــه منــذ والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٥
بـدء نفـاذه    أنَّالسعودية واململكة العربية زمبابوي ووو س وبوركينا فا أملانيامن  كل  يه  علعت  وقَّ

شــهادة مــن الــسلطة املــشرِفة إصــدار  باإلضــافة إىل ، تــصديق أو انــضمامحــاالتعــشر يــستلزم 
  .  السجل الدويل للموجودات الفضائية جاهز للعمل بكامل طاقتهأنَّد تؤكِّ
 مـا زال يبـدي اهتمامـا    االحتـاد الـدويل لالتـصاالت    جنة الفرعيـة أيـضاً أنَّ   والحظت الل   -٦

يف هـذه املـسألة ودون املـساس بـالقرار          هيئتيه اإلداريـتني    بأن يصبح السلطة املشرِفة، رهناً بنظر       
  . خذانه يف هذا الصددتتالذي س

نيــة بإنــشاء املع الــدورة األوىل للجنــة التحــضريية والحظــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك أنَّ  -٧
 أنَّ، و ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٧ و ٦رومـا، يـومي     سـُتعقد يف    السجل الدويل للموجودات الفـضائية      

ــا    ف مــن خــرباء يــتمّ ســتتألَّاللجنــة  ــا وإيطالي  تعيينــهم مــن ِقبــل االحتــاد الروســي وإســبانيا وأملاني
سعودية الـصني وفرنـسا واململكـة العربيـة الـ     ووالربازيل واجلمهوريـة التـشيكية وجنـوب أفريقيـا        

تنظـر  أن  مـن املتوقَّـع   نَّأ اللجنـة الفرعيـة   الـصدد، الحظـت   هـذا ويف  . واهلند والواليات املتحدة  
لـصوغ الئحـة   مـل  افريـق ع  إنـشاء  )أ: (مجلة أمـور، منـها    يف   يف دورهتا املقبلة   اللجنة التحضريية 

  إنــشاء فريــق عامــل لــصوغ)ب(تنظيميــة للــسجل الــدويل املــستقبلي للموجــودات الفــضائية، و
الــسلطة املــشرفة  تعــيني  مــسألة)ج(املــذكور، وسجل للــأمــني  الختيــارطلــب تقــدمي اقتراحــات 

  .على السجل
املتعلـق باملـسائل    ربوتوكول  العلى   التعليق الرمسي    والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ      -٨

جـارٍ   اخلاصة بـاملوجودات الفـضائية امللحـق باتفاقيـة الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة                  
وضعه يف الصيغة النهائيـة وسـُيقدَّم إىل جملـس إدارة اليونيـدروا يف دورتـه الثانيـة والتـسعني الـيت                      

  . ، بغية نشره٢٠١٣مايو / أيار١٠ إىل ٨سُتعقد يف روما، يف الفترة من 
    

 تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري  -عاشراً  
  فضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية ختفيف احلطام ال

    والتقنية يف احلسبان
 مـن جـدول     ١١، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد         ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العام       -٩

ــون   ــدابري      "األعمــال، املعن ــصلة بت ــة املت ــات القانوني ــشأن اآللي ــام للمعلومــات واآلراء ب ــادل ع تب



 

V.13-82682 3 
 

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

بنـد  ك،  "ل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلـسبان           ختفيف احلطام الفـضائي، مـع أخـذ عمـ         
  .منفرد للمناقشة

لـــو أملانيـــا والربازيـــل وبلجيكـــا  مـــن جـــدول األعمـــال ممث١١ِّوتكلَّـــم يف إطـــار البنـــد   -١٠
والصني وفرنسا وكندا واملكسيك والنمـسا وهولنـدا والواليـات املتحـدة            واجلمهورية التشيكية   

أثنـاء  و. يبـالالتينيـة والكاريـ   ل شـيلي نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا             ممثِّـ م أيضا   وتكلَّ. واليابان
  . هذا البند أيضاً ممثِّلو دول أعضاء أخرىبشأن م لَّالتبادل العام لآلراء، تك

ــة العامــة، يف قرارهــا      -١١ ــة بارتيــاح أنَّ إقــرار اجلمعي ــة الفرعي ، ٦٢/٢١٧والحظــت اللجن
يف ئي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي      لمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضا ل

ة يف سبيل تزويد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات         األغراض السلمية هو خطوة مهمَّ    
   .حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي

 مـن جـدول األعمـال       ١١والحظت اللجنة الفرعية أنَّ تبادل املعلومات يف إطار البنـد             -١٢
ــ ــة كــلساعد ي ــنُّ   دول ــدول تتبعهــا  الــيت جُهعلــى فهــم خمتلــف ال يف ختفيــف احلطــام  األخــرى ال

   .طر تنظيم رقايب وطنية هلذا الغرضالفضائي ومنع ازدياده، مبا فيها وضع أُ
ــام          -١٣ ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن

أو /خفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و الفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لت 
ائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت          املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفض    

ــة باحلطــام الفــضائي   ــادك(واملعني ، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري لتخفيــف احلطــام    )الي
 والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أنَّ  .هيــة التوجيالفــضائي خاصــة هبــا تــستند إىل تلــك املبــادئ 

ــادك،       ــصادرة عــن الي ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي ال ــادئ التوجيهي ــستخدم املب ــدول ت بعــض ال
ــار        ــضائي، واملعي ــف احلطــام الف ــسلوك اخلاصــة بتخفي ــد ال ــة لقواع ــة األوروبي  ٢٤١١٣واملدون

ة الدوليــة للتوحيــد ، الــصادر عــن املنظمــ)متطلبــات ختفيــف احلطــام الفــضائي: الــنظم الفــضائية(
   .، كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية)اإليسو(القياسي 

املبـادئ  تطبيـق   لوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول اختذت تـدابري إنفـاذ               -١٤
 من خالل األحكـام ذات الـصلة يف         التوجيهية واملعايري املعترف هبا دولياً بشأن احلطام الفضائي       

  .تشريعاهتا الوطنية
ــيت          -١٥ ــة ال ــا الوطني ــد دعَّمــت آلياهت ــدول ق ــة أنَّ بعــض ال ــة الفرعي ــوالحظــت اللجن  نظمت

ــضائي،   ــام الفـ ــة  عمليـــات ختفيـــف احلطـ ــلطات رقابيـ ــيني سـ ــراك وذلـــك بتعـ ــة، وبإشـ حكوميـ



 

4 V.13-82682 

 

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

 ية وتعليمـات ومعـايري وأطـر      ، وبوضـع قواعـد تـشريع       يف العمل  ةياملؤسسات األكادميية والصناع  
  .جديدة يف هذا الشأن

وأن تـويل   اللجنة الفرعية عملها املتعلق باحلطام الفـضائي        ق  عمِّ تُ أنَّبعض الوفود    رأىو  -١٦
 من االهتمـام ملـشكلة اصـطدام احلطـام الفـضائي باألجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام                      ادمزي

وويــة، وكــذلك لــسائر املــسائل ذات الــصلة   الفــضائية الــيت حتمــل علــى متنــها مــصادر قــدرة ن   
  .باحلطام الفضائي

 يقتصر ذلـك علـى      ، على أالَّ  احلطام الفضائي  من الضروري االهتمام مبشكلة      وُرئي أنَّ   -١٧
إىل سـطح األرض  غـري احملكومـة   حاالت عودتـه  يشمل  يف الفضاء اخلارجي بل     احلطام املوجود   

 أجــل تعزيــز مــناملعمــول هبــا يف هــذا الــشأن لدوليــة أيــضاً، وبالتــايل تعميــق القواعــد واملعــايري ا 
  . على السواءسالمة الناس والبيئة

بعض الوفـود ضـرورة اضـطالع اللجنـة الفرعيـة بتحليـل قـانوين يتنـاول املبـادئ                    رأىو  -١٨
 استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض        التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة      

  .السلمية
 الوضعية القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت                عزيزت أنَّوُرئي    -١٩

 اإلطــار التنظيمــي علــى الــصعيد  دعيمتــوضــعتها اللجنــة املــذكورة مــن شــأنه أن يــساعد علــى   
  . اعتماد اجلمعية العامة هلذه املبادئ التوجيهية ميكن أن يكون خيارا مرضياالعاملي وأنَّ

ــضع اللجنــة   أنرأى بعــض الوفــود و  -٢٠ ــة ت ــاً   معــايري الفرعي ــف ملزمــة قانون تراعــي  ختفي
مبـا ال يفـرض   املسؤوليات التارخيية الواقعة علـى الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء جتـاه هـذه املـشكلة،                 

  . تكاليف ال موجب هلا على برامج الفضاء للبلدان النامية
تركهـا  نولوجيـة أو  تكال هاجوانبـ يف لة احلطـام الفـضائي      أمـس حـصر   أنه ال ميكـن     وُرئي    -٢١

فضائي ميكـن أن تكـون هلـا        املتعلقة باحلطام ال   احلوادث   لاللتزامات الطوعية فحسب، ذلك ألنَّ    
  . آثار قانونية خطرية

 التحدِّي اخلطري الذي يطرحه احلطام الفضائي يف مواجهـة          وأبدي أيضاً رأي مفاده أنَّ      -٢٢
جـراء دراسـة علـى نطـاق أعـم آلليـات       استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يـربِّر إ        

  .التنظيم الرقايب مبا يتعدَّى سياق التدابري الوطنية املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي
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يف املـسائل املتعلقـة باحلطـام     ، عنـد النظـر      للجنة الفرعية  تكتفي ا  أالَّ بعض الوفود    رأىو  -٢٣
إعـالن ريـو    وك أيـضاً، مثـل      سـائر الـصك   ص  تـتفحَّ ، بـل    اآلليـات القانونيـة   باستعراض   ،الفضائي

  .، وال سيما املبدأ الثاين الوارد فيهبشأن البيئة والتنمية
 علــى اللجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة  ي رأي مفــاده أنَّوأبــد  -٢٤

  . العلمية والتقنية على وضع قواعد ملزمة بشأن ختفيف احلطام الفضائي
ري ملزم حيال التنظيم الرقـايب للمـسائل املتعلقـة بتخفيـف احلطـام              باع هنج غ  اتِّ وُرئي أنَّ   -٢٥

مـن خـالل   علـى الـصعيد الـداخلي    ال ومفيـد جلميـع الـدول إذا مـا طُبِّـق            عَّـ فتـدبري   الفضائي هو   
  .أو لوائح تنظيميةوضع سياسات 

 املعــايري الدوليــة املتعلقــة بتخفيــف احلطــام    بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ وأعــرب  -٢٦
خـر املـستجدَّات واملعـارف املتـصلة        آائي وثائق حيَّـة، وأنـه ميكـن تطويعهـا مبـا يـتالءم مـع                 الفض

 التكنولوجيـا  رتطـوّ بتدابري ختفيف احلطام الفضائي فتساعد، بالتايل، علـى تفـادي الثغـرات بـني        
  . والعمليات الفضائية الفعلية

ــي أنَّ  -٢٧ ــدول أنَّوُرئ ــة    إدراك ال ــصلحتها الشخــصية احملافظ ــن م ــى  م ــشطة   عل ســالمة أن
  إىل اختـاذ تـدابري لتخفيـف احلطـام الفـضائي           ها القوة الرئيـسية الـيت تـدفع       هوالفضاء واستدامتها   

  .قوة االلتزامات القانونيةوليس 
بعــض الوفــود أنــه ميكــن للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تــستفيد مــن عمــل اللجنــة    رأىو  -٢٨

اخلــارجي يف األمــد ين باســتدامة أنــشطة الفــضاء الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وفريقهــا العامــل املعــ 
  .البعيد وأفرقة اخلرباء الفرعية التابعة للفريق العامل املذكور

جهود الفريق العامل املعين باستدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف         كما رأى بعضها أنَّ     -٢٩
هـي  إمنـا   جيهية تقنيـة،    األمد البعيد وأفرقة اخلرباء التابعة له، اهلادفة إىل صوغ جمموعة مبادئ تو           

  . أنشطة الدول يف الفضاء اخلارجي نظمت مع مبادئ األطر الدولية القائمة اليت تَّسقت
ــد  -٣٠ ــوٌد توأب ــاً مفــاده أنَّ وف ــر الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء     رأي  تقري

ميكـن أن   ضـيع الفنيـة الـيت       اخلارجي يف األمد البعيد ينبغـي أن يكـون مبثابـة أسـاس لتحديـد املوا               
  . اللجنة الفرعية القانونيةتنظر فيها 

 العمل اجلـاري بـشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد، يف إطـار                    أنَّوُرئي    -٣١
 هــذا املوضــوع ينطــوي علــى عــدد مــن املــسائل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، قــد أظهــر أنَّ

  .  اللجنة الفرعية القانونيةاليت جيب أن تعاجلهاالتنظيمية 
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مـن أجـل     فيمـا بينـها      واراحلـ  تعاوهنـا و   بتعزيـز لـدول   ضـرورة قيـام ا    بعض الوفود    رأىو  -٣٢
  . الفضائيحتديد جماالت االهتمام، ولتقدمي حلول للمسائل املتصلة باحلطام 

كفل اســتدامة ي احلطــام الفــضائي ســ مــشكلة حــلّ بعــض الوفــود رأيــاً مفــاده أنَّأبــدىو  -٣٣
زيادة الشفافية يف جمال استكشاف الفـضاء اخلـارجي         طة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد و      أنش

  . التعاون الدويل يف جمال الفضاءواستخدامه يف األغراض السلمية وتعزيز 
    
 


