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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    

      مقدِّمة -أوالً 
    افتتاح الدورة - ألف 

دام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ، التابعــة للجنــة اســتخة القانونيــة الفرعيــةَعقــدت اللجنــ  -١
مــارس إىل  / آذار٢٤الــسلمية، دورهتــا الثالثــة واخلمــسني يف مكتــب األمــم املتحــدة بفيينــا، مــن         

 مارس،/ آذار ٢٤، املعقودة يف    ٨٧٨وانتخبت اللجنة الفرعية، يف جلستها      . ٢٠١٤أبريل   /نيسان ٤
 .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة رئيسا هلا ملدة سنتني عمال بقرار) أملانيا(أويف شروغل -كاي

  .جلسةً[...] وَعقدت اللجنةُ الفرعيةُ   -٢
    

    إقرار جدول األعمال - باء 
ــستها     -٣ ــة، يف جلـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٨٧٨أقـ ــدول  / آذار٢٤ املعقـ ــارس، جـ مـ

 :األعمال التايل

  .إقرار جدول األعمال  -١   
  .انتخاب الرئيس  -٢   
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  .كلمة الرئيس  -٣   
  . لآلراءتباُدل عام  -٤   
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٥   

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٦   
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٧   
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(      
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                  )ب(     

ــادل      ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل    

  .لالتصاالت
ه يف التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدام           -٨   

  .األغراض السلمية
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩   
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -١٠   

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّـصلة بتـدابري ختفيـف               -١١   

  .، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسباناحلطام الفضائي
تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة             -١٢   

  .بالفضاء اخلارجي
ــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       -١٣    ــات الدولي اســتعراض اآللي

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                   -١٤   

بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الرابعـة                
  .واخلمسني
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    احلضور - جيم 
تني، االحتـاد الروسـي، األرجنـ     : التالية األعـضاء يف اللجنـة     [...] حضر الدورةَ ممثِّلو الدول الـ      -٤

ــران     ــا، إيــ ــسيا، أوكرانيــ ــا، إندونيــ ــوادور، أملانيــ ــبانيا، إكــ ــا، إســ ــة(أرمينيــ ــالمية-مجهوريــ ، )اإلســ
ــا، ــا      إيطالي ــدا، بوليفي ــا فاســو، بولن ــل، الربتغــال، بلجيكــا، بوركين ــة(باكــستان، الربازي املتعــددة -دول

ــات ــة كو   )القومي ــة التــشيكية، مجهوري ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت ــيالروس، تركي ــا، جنــوب ، ب ري
زويال   أفريقيا، رومانيا، سـلوفاكيا، الـسودان، سويـسرا، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، الفلـبني، فـن                   

 فييــت نــام، كازاخــستان، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، كينيــا،   ،)البوليفاريــة-مجهوريــة(
ة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـ       ،  ليبيالبنان،  

أيرلنـــدا الـــشمالية، النمـــسا، نيجرييـــا، نيكـــاراغوا، اهلنـــد، هنغاريـــا، هولنـــدا، الواليـــات املتحـــدة  و
  .األمريكية، اليابان، اليونان

اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وبنمـــا وقـــرَّرت اللجنـــة الفرعيـــة أن تـــدعو املـــراقبني عـــن   -٥
ــسلفادور   ــة والـ ــة الدومينيكيـ ــسمربغواجلمهوريـ ــدورة    ولكـ ــضور الـ ــهم، حلـ ــى طلبـ ــاًء علـ ، بنـ

وخماطبتها، حسب االقتضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل               
  .وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة

لبـه،  وقرَّرت اللجنة الفرعية أيضاً أن تدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب، بنـاًء علـى ط                   -٦
حلضور الدورة وخماطبتها، حـسب االقتـضاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مـساس بطلبـات أخـرى             

  .من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن الصفة
ــدور   -٧ ــة لغــريب آســيا واالحتــاد     ةَوحــضر ال ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــان عــن اللجن  مراقب

 .الدويل لالتصاالت

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

املنظمة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت، املنظمـة الدوليـة لالتـصاالت الـساتلية املتنقِّلـة، املنظمـة                   
 وحـضر الـدورة أيـضاً املراقـب عـن املعهـد الـدويل               ).إنترسبوتنيك(الدولية لالتصاالت الفضائية    

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

، طة الدولية لتعزيز األمـان يف الفـضاء       الراب الفضاء،   تاملعهد األورويب لسياسا  : دائم لدى اللجنة  
 رابطة القانون الدويل، مؤسـسة العـامل اآلمـن، اجمللـس االستـشاري              ،املعهد الدويل لقانون الفضاء   

  .جليل الفضاء
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وُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن الطلب املقدَّم من لكـسمربغ لالنـضمام إىل                -١٠
  .(A/AC.105/C.2/2014/CRP.3)غراض السلمية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األعضوية 

وُعرضت على اللجنة الفرعية أيضاً معلومات عن الطلب املقـدَّم مـن الرابطـة األفريقيـة         -١١
عد للحصول على صفة مراقب لدى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف     ُبالستشعار البيئة عن  

 .(A/AC.105/C.2/2014/CRP.4)األغراض السلمية 

   قائمــــة مبمثِّلــــي الــــدول وهيئــــات […]/A/AC.105/C.2/2014/INFيف الوثيقــــة وتــــرد   -١٢
  .األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - دال 

ــانون      / آذار٢٤يف   -١٣ ــضاء واملركــز األورويب لق ــانون الف ــدويل لق ــد املعهــد ال ــارس، عق م
ــدوة حـــول موضـــوع  ــ "الفـــضاء نـ ــدا االحتياجـــات التنظيميـ ــترك "ة للـــسواتل الـــصغرية جـ    اشـ

زوان، مــن املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء، وســريجيو      -يف رئاســتها كــل مــن تانيــا ماســون    
ــضاء    ــانون الفـ ــز األورويب لقـ ــن املركـ ــاركيزيو، مـ ــة    . مـ ــة كلمـ ــة الفرعيـ ــيس اللجنـ ــى رئـ   وألقـ

ــة    . ترحيــب ــضاحية التالي ــدوة إىل العــروض اإلي ــاء الن ــة أثن ــة الفرعي وضــعية ": واســتمعت اللجن
، قدَّمـه أيب بونيمـا؛      "تعريفهـا وأغراضـها ومـشاريعها     : وحملـة عامـة عنـها     جـدا   السواتل الـصغرية    

  ، قدَّمتــه "الــتقين وبنــاء القــدرات-االســتفادة مــن الــسواتل الــصغرية يف حتقيــق التطــور العلمــي"و
ــ"قـــانون الفـــضاء الـــدويل وإصـــدار األذون علـــى الـــصعيد الـــوطين  "لولـــو ماكـــابيال؛ و   ه ، قدَّمـ

، قدَّمتـه إيفـون هنـري؛    "إدارة التـرددات علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين     "فيليب أتـشيلياس؛ و   
دراسة حالـة مـن حـاالت املمارسـات         "، قدَّمه كريستوف بونال؛ و    "متطلبات ختفيف احلطام  "و

ــضلى ــا  "الف ــو كوديلك ــه أوّت ــة مبالحظــات     . ، قدَّم ــة الفرعي ــيس اللجن ــدوة ورئ ــسا الن وأدىل رئي
ــاء النـــدوة يف    ومي. ختاميـــة   كـــن االطِّـــالع علـــى الورقـــات والعـــروض اإليـــضاحية املقدَّمـــة أثنـ

املوقـــــــع الـــــــشبكي ملكتـــــــب شـــــــؤون الفـــــــضاء اخلـــــــارجي، التـــــــابع لألمانـــــــة العامـــــــة 
)www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/2014/symposium.html.(  

  .والحظت اللجنة الفرعية بعني التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها  -١٤
    

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

  . واخلمسنيواختتمت أعمال دورهتا الثالثة
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    عام لآلراءتباُدل  -اًثاني 
 االحتـاد الروسـي،   : أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التاليـة األعـضاء يف اللجنـة             تكلَّم  -١٦

، إيطاليا، الربازيل، بلجيكـا،     )اإلسالمية-ةمجهوري(أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران     األرجنتني،  
شـيلي،  مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،       اجلمهورية التـشيكية،    اجلزائر،  بوركينا فاسو، بولندا،    

، ]ليبيــا[، فييــت نــام، كنــدا، كوبــا، كولومبيــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  الــصني، فرنــسا، فــن
م املراقبـون عـن وكالـة       لَّـ كمـا تك  . املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان          

وتكلـم  . بية واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفـضاء         الفضاء األورو 
  .ي أيضا ممثل نيكاراغوا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب

ــة بانتخــاب كــاي     -١٧ ــة الفرعي ــا(أويف شــروغل -ورحَّبــت اللجن ــرة   ) أملاني ــا للفت ــساً هل رئي
 املنتهيـــة واليتـــه، تاريـــه تـــشارلز بريـــسيبه  ، وأعربـــت عـــن تقـــديرها للـــرئيس٢٠١٥-٢٠١٤

  .، ملا قّدمه أثناء فترة واليته من مسامهة يف تعزيز عملها)نيجرييا(
بــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا بــسيمونيتَّا دي بيبــو، املــديرة اجلديــدة ملكتــب شــؤون    حَّور  -١٨

  .الفضاء اخلارجي
الـضوء  فيـه   س ببيـان سـلط      مارس، أدىل الـرئي   / آذار ٢٤، املعقودة يف    ٨٧٨ويف اجللسة     -١٩

  .على برنامج العمل واملسائل التنظيمية لدى اللجنة الفرعية خالل دورهتا احلالية
ويف اجللسة ذاهتا، ألقت مديرة مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت فيهـا                   -٢٠

فـضاء  دور املكتب يف أداء مسؤوليات األمني العـام مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بال                 
اخلارجي، مبا يف ذلك حفظ سجل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي، وكـذلك دور املكتـب               

كمـــا عرضـــت املـــديرة اإلطـــار . وعملـــه فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء القـــدرات يف جمـــال قـــانون الفـــضاء
لفتــرة الــسنتني املقتــرح لربنــامج اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية  االســتراتيجي 

٢٠١٧-٢٠١٦ )A/69/6 (Prog. 5) ( مت حتـديثا إىل اللجنـة الفرعيـة بـشأن خطـط املكتـب       دَّوقـ
  .٢٠١٤ باليوم الدويل لتحليق اإلنسان يف الفضاء لعام لالحتفال

والتزمــت اللجنــة الفرعيـــة دقيقــة صـــمت حــداداً علـــى وفــاة فالدميـــري كوبــال، مـــن         -٢١
عمال اللجنـة ويف تطـوير القـانون        اجلمهورية التشيكية، الذي ساهم على مدى فترة طويلة يف أ         

  .ءالدويل للفضا
بت اللجنـة الفرعيـة بالكلمـة الـيت ألقاهـا رئـيس الفريـق العامـل املعـين باالسـتدامة                     حَّور  -٢٢

وقد ألقيت الكلمة وفقـا     . الطويلة األجل ألنشطة الفضاء اخلارجي التابع للجنة العلمية والتقنية        
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رهتا السادسة واخلمـسني بـشأن إبـالغ اللجنـة الفرعيـة            لت إليه اللجنة يف دو    صَّلالتفاق الذي تو  
القانونية مبـا أحـرزه الفريـق العامـل مـن تقـدم يف الفتـرة املفـضية إىل الـدورة احلاديـة واخلمـسني              

  .اوخالهلللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
توصيات بــ  املتعلـق  ٦٨/٧٤وأشارت بعـض الوفـود إىل اعتمـاد اجلمعيـة العامـة للقـرار                 -٢٣
واسـتخدامه يف األغـراض   أن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي         بش

  .هت بأنه أساس جيد إلجراء املناقشاتونوَّالسلمية 
ورأت بعــض الوفــود أنَّ اإلطــار القــانوين الــدويل القــائم الــذي حيكــم أنــشطة الفــضاء      -٢٤

الســتفادة مــن األنــشطة املنفــذة يف  اخلــارجي ميكِّــن الــدول، مبــا يف ذلــك البلــدان الناميــة، مــن ا  
الفضاء اخلارجي وأنَّ من الضروري التركيز على تشجيع العمـل علـى حتقيـق االعتمـاد العـاملي                  
للصكوك القانونية لألمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وااللتـزام التـام هبـا وتنفيـذ الـدول                     

  .األطراف هلا
اهدات الفضاء اخلارجي القائمـة، وشـدَّدت تلـك     بعض الوفود جمدَّداً أمهية مع   توأكَّد  -٢٥

تيسري سبل الوصول إىل الفـضاء اخلـارجي جلميـع الـدول علـى قـدم           : الوفود على املبادئ التالية   
املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة فيمـا بينـها مجيعـا، بـصرف النظـر عـن مـستوى تطّورهـا                     

للفضاء اخلـارجي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء         العلمي والتقين، فضال عن االستخدام الرشيد والعادل        
اخلارجي، مبا فيه القمر واألجرام الـسماوية األخـرى، بـدعوى الـسيادة أو بواسـطة االسـتخدام          
أو االحتالل أو بـأيِّ وسـيلة أخـرى؛ وعـدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالَّ يف                       

  .ضائيةاألغراض السلمية؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز األنشطة الف
وأكَّدت بعض الوفود جمدَّداً أمهية املضي قُدماً يف تطوير النظام القانوين الدويل اسـتناداً                -٢٦

ــشطة        ــسيري األن ــة يف ت ــاء الثق ــشفافية وبن ــد مــن ال ــة املزي ــادئ القائمــة لكفال إىل املعاهــدات واملب
اة مصاحل البلـدان    الفضائية على حنو يتيح جلميع األمم االستفادة من األنشطة الفضائية مع مراع           

  .النامية على وجه اخلصوص
وأُبدي رأي يدعو إىل وضع اتفاقية عاملية شاملة بشأن الفضاء اخلارجي، هبـدف إجيـاد                 -٢٧

حلول للمسائل القائمة حالياً، مع االحترام الكامل للمبادئ األساسية الـيت جتـّسدها معاهـدات               
  .األمم املتحدة القائمة بشأن الفضاء اخلارجي

أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الـضروري جـدا توثيـق التعـاون وتنـسيق                  و  -٢٨
العمل بني اللجنة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مـن أجـل تيـسري مراجعـة                      
اجلوانب القانونية للتطّورات العلميـة والتكنولوجيـة وابتغـاء تعزيـز العمـل علـى تطـوير القواعـد                   
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امللزمة اليت تعاجل املسائل احلرجة مثل استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                الدولية  
  .واحلطام الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأعربــت بعــض الوفــود عــن قلقهــا مــن حــدوث ســباق تــسلُّح يف الفــضاء اخلــارجي،      -٢٩
 النظــام القــانوين املتعلــق بالفــضاء اخلــارجي تــستلزم  والحظــت أنَّ الثغــرات املوجــودة حاليــاً يف

  .وضع نظام قانوين أمشل ملنع عسكرة الفضاء اخلارجي
مي احلدثني التاليني اللـذين عقـدا علـى هـامش            اللجنة الفرعية عن امتناهنا ملنظِّ     وأعربت  -٣٠

  :دورهتا احلالية، ومها
ــة     )أ(   ــية معنون ــة دراس ــى است   "حلق ــدويل عل ــاون ال ــات التع : كــشاف الفــضاء آلي

  ، نظمتها كل من اليابان وكندا والواليات املتحدة؛"مناقشة اآلليات احلالية واملقبلة
ــشأن    )ب(   ــات رصــد األرض كمــصدر لوضــع القواعــد    "اجتمــاع ب اســتخدام بيان

  .، استضافه املعهد األورويب لسياسات الفضاء"التنظيمية واحملافظة عليها
    

مات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن أنشطة املنظ  -اًثالث  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

 مـن جـدول     ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٣١
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة            "األعمال، املعنون   

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"فيما يتعلق بقانون الفضاء
 مــن جــدول األعمــال املراقبــون عــن املركــز األورويب لقــانون    ٥م يف إطــار البنــد لَّــوتك  -٣٢

املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الفــضاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ورابطــة القــانون الــدويل و 
  . واليونيدروا)إنترسبوتنيك(الفضائية 

  :عية ما يلي من أجل النظر يف هذا البندوُعرض على اللجنة الفر  -٣٣
عـن   رابطـة القـانون الـدويل    مذكِّرة من األمانة تتضمن املعلومـات الـواردة مـن             )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.2/104(بقانون الفضاء األنشطة املتعلقة 
ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات تتـــضمن املعلومـــات الـــواردة مـــن املنظمـــة الدوليـــة    )ب(  

واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء عــن األنــشطة املتعلقــة  )ســبوتنيكإنتر(لالتــصاالت الفــضائية 
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.21(بقانون الفضاء 
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والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ أنـشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات                  -٣٤
 يف دراسـة قـانون الفـضاء         كـبرياً  زالـت تـساهم إسـهاماً      غري احلكومية املتعلقة بقانون الفضاء ما     

ــدوات        ــؤمترات والن وتوضــيحه وتطــويره، وأنَّ تلــك املنظمــات واصــلت تنظــيم الكــثري مــن امل
والتقــارير وتنظــيم حلقــات دراســية تدريبيــة لــصاحل املمارســني والطــالب،  وإعــداد املنــشورات 

  .والغرض منها مجيعا أن ُتوسِّع نطاق املعرفة بقانون الفضاء وتنهض هبا
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون                 -٣٥

  .الفضاء الدويل وتدعيمه وتعزيز فهمه
ــة مبــا ق  حَّور  -٣٦ ــة الفرعي ــدويل لقــانون الفــضاء مــن     دَّبــت اللجن مــه املراقــب عــن املعهــد ال

معلومات عن أنشطة املعهد املتصلة بقانون الفضاء، مبـا يـشمل نتـائج مـسابقة مانفريـد الكـس                   
ــام    ــانوين لع ــدريب الق ــدت يف  ٢٠١٣للت ــيت عق ــول٢٦ ال ــيين  ٢٠١٣ســبتمرب / أيل ــدوة إيل ، ون

، واملعلومات الـيت قـدمها عـن        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٥يف  غاالوي الثامنة، اليت عقدت     
حلقة التدارس السابعة واخلمسني املقبلة اليت سينظمها املعهد بشأن قانون الفـضاء اخلـارجي يف           

  . يف تورنتو، كندا٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٣سبتمرب إىل / أيلول٢٩الفترة من 
راقــب عــن املركــز األورويب لقــانون الفــضاء مــن  مــه املدَّبــت اللجنــة الفرعيــة مبــا قحَّور  -٣٧

معلومات عن أنشطة املركز بشأن قانون الفضاء، بصيغتها الواردة يف ورقة غرفة االجتماعـات              
A/AC.105/C.2/2014/CRP.21   ٢٠١٤، ومــن ضــمنها معلومــات عــن منتــدى املمارســني لعــام 

مهـا بـشأن قـانون    مـارس يف بـاريس، ونتـائج الـدورة الـصيفية الـيت نظّ        / آذار ١٤الذي عقده يف    
 وأعمــال التحــضري للطبعــة ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ١٣ إىل ٢وسياسـات الفــضاء يف الفتــرة مــن  

  . يف جنيف٢٠١٤سبتمرب /عشرين من منهج الدورة الصيفية اليت ستنظم يف أيلولالثالثة وال
ورحَّبت اللجنـة الفرعيـة مبـا قدَّمـه املراقـب عـن املنظمـة الدوليـة لالتـصاالت الفـضائية                       -٣٨

مـن معلومـات عــن أنـشطة املنظمـة بـشأن قــانون الفـضاء، بـصيغتها الــواردة يف        ) إنترسـبوتنيك (
، وأحاطـت علمـا مبـشاركة املنظمـة يف          A/AC.105/C.2/2014/CRP.21ورقة غرفة االجتماعات    

مية اجلديدة بشأن التـرددات الراديويـة   املناقشات اجلارية يف االحتاد الروسي حول اللوائح التنظي       
  .واالتصاالت الساتلية

مـه املراقـب عـن رابطـة القـانون الـدويل مـن معلومـات عـن                  دَّبت اللجنة الفرعيـة مبـا ق      حَّور  -٣٩
، ومن بينها معلومات عـن مـؤمتر الرابطـة          )A/AC.105/C.2/104(أنشطة الرابطة بشأن قانون الفضاء      

 تعقـده كـل سـنتني والـذي سـوف تنظمـه باملـشاركة مـع اجلمعيـة                   السادس والسبعني املقبـل، الـذي     
  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٢ إىل ٧األمريكية للقانون الدويل يف واشنطن العاصمة يف الفترة من 
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والحظت اللجنة الفرعية بعني التقدير التوصية اليت أصـدرهتا منظمـة التعـاون الفـضائي             -٤٠
  . قانون وسياسات الفضاء يتبع تلك املنظمةآلسيا واحمليط اهلادئ بإنشاء مركز لبحوث

 ٢٠١٣ووفقا ملا قررته اللجنة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، املعقـودة يف عـام                     -٤١
)A/AC.105/1045   أبريـل،  /نيـسان [...] ، أدىل املراقب عن اليونيـدروا ببيـان يف          )١٨٣، الفقرة

ربوتوكـول امللحـق باتفاقيـة    الخـرية بـشأن   أطلع فيه اللجنة الفرعية املذكورة علـى التطـورات األ      
ــيت ختــص املوجــودات الفــضائية       ــشأن املــسائل ال ــة ب ــّدات املنقول ــة علــى املع ــضمانات الدولي . ال

زال يـشري إىل احتمـال    والحظت اللجنة الفرعية أن األمني العام لالحتاد الدويل لالتـصاالت مـا         
مامــه بــذلك بــشرط املوافقــة النهائيــة  قبــول االحتــاد القيــام بــدور الــسلطة اإلشــرافية ويبــدي اهت 

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا أن اللجنـة التحـضريية املعنيـة بإنــشاء        . هليئـات االحتـاد اإلداريـة   
الــسجل الــدويل، الــيت تقــوم بــدور الــسلطة اإلشــرافية املؤقتــة علــى الــسجل الــدويل املقبــل، قــد   

وقـد ناقـشت اللجنـة      . ٢٠١٤ر  يناي/ وكانون الثاين  ٢٠١٣مايو  /عقدت بنجاح دورتني يف أيار    
ــالتحــضريية املــشروع األول لالئحــة التنظيم  ــل للموجــودات الفــضائية    ي ــدويل املقب ــسجل ال ة لل

وأقرته من حيث املبدأ واتفقت على مناقشة الصيغة النهائية يف وقت مناسب من أجل عرضـها                
  .٢٠١٤م على دورة جملس االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤمتر املندوبني املفوضني يف عا

واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـّورات                        -٤٢
األخــرية يف جمــال قــانون الفــضاء بينــها وبــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري           

قـة  احلكومية، وعلى أن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّداً إىل أن تقدم إليها تقارير عن أنشطتها املتعل              
  .بقانون الفضاء يف دورهتا الرابعة واخلمسني

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -اًرابع  

 مـن جـدول     ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٤٣
، "قهـا علقة بالفضاء اخلـارجي وتطبي حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املت  "األعمال، املعنون   

  .اكبند منتظم يف جدول أعماهل
 من جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي والربازيـل وبلجيكـا                ٦م يف إطار البند     لَّوتك  -٤٤

ــن  ــا وف ــة كوري ــ(زويال  ومجهوري ــة-ةمجهوري ــات   ) البوليفاري ــدا والوالي واملكــسيك والنمــسا وهولن
وتكلَّـم بـشأن    . ي  يابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريب       كما تكلم ممثل شيلي ن    . املتحدة

  .ىام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرهذا البند أيضاً أثناء التبادل الع
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مارس، عقَد فريقهـا    / آذار ٢٥ املعقودة يف    ٨٨١وعاودت اللجنةُ الفرعية، يف جلستها        -٤٥
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس ا    ملتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا،  العامــل املعــين حبال

املعقـودة يف   [...] وأقّرت اللجنة الفرعيـة يف جلـستها        ). بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس     
  .رارد يف املرفق األول هلذا التقريأبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الو/نيسان[...] 
  :ا البندوُعرض على اللجنة الفرعية ما يلي من أجل النظر يف هذ  -٤٦

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقرارات اجلمعيـة            )أ(  
  ؛)ST/SPACE/61/Rev.1 (العامة والوثائق األخرى ذات الصلة

ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة باألنـشطة املـضطلع                 )ب(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2014/CRP.7) ٢٠١٤يناير /اين كانون الث١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 

جمموعة من األسئلة املقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات                     )ج(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2014/CRP.16)األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

 الفريـق العامـل املعـين       الردود الواردة على جمموعة األسـئلة املقدَّمـة مـن رئـيس             )د(  
حبالـــة معاهـــدات األمـــم املتحـــدة اخلمـــس املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وتطبيقهـــا مـــن أملانيـــا    

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.17(؛  
الردود الواردة على جمموعة األسـئلة املقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين                    )ه(  

ء اخلارجي وتطبيقهـا مـن االحتـاد الروسـي          حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضا      
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.18و Corr.1(؛  

ن مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة             مَّ تتض األمانةرة من   كِّمذ  )و(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 

  دات م مـــن رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين حبالـــة معاهـــ      دَّعـــرض عـــام مقـــ    )ز(  
األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا للــردود الــيت وردت مــن الــدول     

مها يف ورقــة غرفــة دَّاألعــضاء واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة علــى جمموعــة األســئلة الــيت قــ   
  ).A/AC.105/C.2/2013/CRP.12 )A/AC.105/C.2/2014/CRP.22االجتماعات 

ية أنَّ حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء                والحظت اللجنة الفرع    -٤٧
  : كانت على النحو التايل٢٠١٤يناير / كانون الثاين١اخلارجي يف 

 دول وعـدد    ١٠٣كان عدد الدول األطراف فيهـا       : معاهدة الفضاء اخلارجي    )أ(  
   دولةً؛٢٥الدول اإلضافية املوقِّعة عليها 
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 دالحــني الفــضائيني وإعــادة املالّحــني الفــضائيني ور االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ امل  )ب(  
 دولـةً، وعـدد الـدول       ٩٤كان عدد الدول األطراف فيه      : األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    

 دولـةً؛ كمـا كانـت منظمتـان حكوميتـان دوليتـان قـد أعلنتـا قبوهلمـا            ٢٤اإلضافية املوقِّعة عليه    
  اق؛للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتف

كـان  : اتفاقية املسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية                 )ج(  
 دولـةً؛ كمـا     ٢٢ دولـةً، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة عليهـا              ٩١عدد الدول األطـراف فيهـا       

كانت ثالث منظمات حكومية دولية قد أعلنت قبوهلا للحقوق وااللتزامـات املنـصوص عليهـا               
  يف االتفاقية؛

ــضاء اخلــارجي     )د(   ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــدول  : اتفاقي كــان عــدد ال
 دول؛ كمـا كانـت منظمتـان        ٤ دولةً، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعـة عليهـا          ٦٠األطراف فيها   

  حكوميتان دوليتان قد أعلنتا قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
: نشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى        االتفاق املنظِّم أل    )ه(  

  . دول٤ دولةً، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليه ١٥كان عدد الدول األطراف فيه 
ورحَّبت اللجنة الفرعيـة بالتقـارير املقدَّمـة مـن الـدول األعـضاء بـشأن مـا أحرزتـه مـن                   -٤٨

املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي،          تقّدم يف التحّول إىل أطـراف يف معاهـدات األمـم            
ويف صــوغ قــوانني وطنيــة بــشأن الفــضاء ويف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدِّدة األطــراف بــشأن    

  .التعاون الفضائي
وأعربت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء                   -٤٩

واف بــالغرض وذا أمهيــة بالغــة يف دعــم التوسُّــع املتزايــد يف  اخلــارجي متثِّــل بنيانــاً قانونيــاً متينــاً  
حجم األنشطة الفضائية وتوثيق التعاون الدويل علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 

ورحَّبت تلـك الوفـود بانـضمام مزيـد مـن الـدول إىل املعاهـدات وحثَّـت الـدولَ الـيت                      . السلمية
  . على أن تنظر يف ذلكتصبح بعُد أطرافاً يف تلك املعاهدات مل

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الــضروري مراجعــة معاهــدات األمــم    -٥٠
املتحدة اخلمس املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها بغيـة تفعيـل املبـادئ اإلرشـادية                   

 متاحـة   اليت حتكم األنشطة الفضائية للدول وتوثيـق التعـاون الـدويل وجعـل تكنولوجيـا الفـضاء                
ورأت تلك الوفود أنَّ عمليـة املراجعـة والتحـديث هـذه ينبغـي أالَّ تقـوِّض املبـادئ             . لكل الناس 

  .األساسية اليت يقوم عليها النظام القانوين احلايل، بل أن تثريها وتطّورها أكثر وأكثر
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وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة   -٥١
لفضاء اخلارجي هي أساس ُيرتكَز عليه لتنظيم مشاركة كل مـن احلكومـات واملنظمـات غـري         با

ورأت . احلكوميــة ومــسؤولياهتا يف هــذا الــشأن، وأهنــا ُتعــزِّز ســالمة األنــشطة الفــضائية وأمنــها 
تلك الوفود أنَّ النظام القانوين الذي حيكم األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن                 

 إسـهام حبـوث الفـضاء واألنـشطة الفـضائية يف حتـسني نوعيـة حيـاة البـشر ورفـاههم ويف                       يكفل
  .حتقيق الرخاء لألجيال احلالية واملقبلة

وأعربت بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن الـضروري وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة                   -٥٢
ــيح االر      ــول للمــشاكل القائمــة، ممــا يت تقــاء بالنظــام  بــشأن الفــضاء اخلــارجي هبــدف إجيــاد حل

  .القانوين الدويل للفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّره
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ للجنة الفرعية دوراً حموريـاً يف مواصـلة تطـوير                   -٥٣

النظــام القــانوين الــدويل الــذي حيكــم أنــشطة الــدول يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي           
النظر إىل ازدياد االستغالل التجاري ألنشطة الفضاء اخلارجي وَتساُرع     واستخدامه، وخصوصاً ب  

  .ُخطا هذه األنشطة وإىل ازدياد مشاركة اجلهات اليت تقوم بأنشطة يف الفضاء اخلارجي
وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي يف ضــوء التطــوُّرات احلاليــة يف           -٥٤

ق باالسـتغالل التجـاري واخلصخـصة وأمـان الفـضاء،           األنشطة الفضائية، وخـصوصاً فيمـا يتعلـ       
إجراء حتليل واستعراض مـستمرَّين لكيفيـة تطبيـق معاهـدات الفـضاء اخلـارجي القائمـة للتأكّـد                   

  .من مدى مواكبة قواعد قانون الفضاء احلالية ملستوى تطّور األنشطة الفضائية
ي يف األنـشطة الـسلمية       عضوية جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارج        نَّورأت بعض الوفود أ     -٥٥

ينبغــي أن تكــون مــشروطة بالتــصديق علــى معاهــدة واحــدة علــى األقــل مــن معاهــدات األمــم   
  .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 قصر عضوية اللجنـة علـى الـدول األطـراف يف املعاهـدات              نَّبينما رأت بعض الوفود أ      -٥٦
  .ر اللجنةسوف يؤدي إىل خلق منتدى مغلق، وهو أمر يتناقض مع دو

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اآلونة األخرية شـهدت اجتاهـا صـوب وضـع صـكوك غـري                     -٥٧
ملزمة قانونا، وأنَّ القواعد امللزمـة هـي خـري مـا يـضمن لألجيـال القادمـة اسـتدامة بيئـة الفـضاء                

  . واملساواة يف إمكانية االستفادة منها
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 القانونيـة هـي تعزيـز وإرسـاء قـانون            مهمـة اللجنـة الفرعيـة      نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -٥٨
الفــضاء الــدويل وأنــه مــن الــالزم مراجعــة وحتــديث معاهــدات األمــم املتحــدة القائمــة املتعلقــة    

  .بالفضاء اخلارجي
ــز تــشريعات الفــضاء     أُو  -٥٩ ــة تعزي عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ مــن املهــم يف اللحظــة الراهن

  .قانون الدويلالوطنية وليس النظر يف وضع صكوك جديدة يف إطار ال
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ جنــاح اللجنــة الفرعيــة يف النــهوض مبيــدان قــانون الفــضاء    -٦٠

يتأتَّى من قـدرهتا علـى التركيـز علـى املـشاكل العمليـة وعلـى الـسعي إىل معاجلـة أيٍّ مـن تلـك                          
ذا كمـا رأى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـ            . املشاكل بطريقة توافقية وموجَّهة حنـو حتقيـق النتـائج         

الرأي أنَّ على اللجنة الفرعية أن تستهدف، أثناء مداوالهتا، مواصـلة هـذا التقليـد وأن تتجنَّـب                  
  .التركيز على املسائل النظرية بدالً من املسائل العملية

 A/AC.105/C.2/2014/CRP.18(ورقـة غرفـة االجتماعـات       وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ         -٦١
 وتوصـيفات ال أسـاس هلـا مـن الـصحة بـشأن الـسياسة                ن معلومات غـري دقيقـة     تتضمَّ) Corr.1و

  .الفضائية لدولة عضو أخرى
ورأت بعــض الوفــود أنَّ علــى اللجنــة الفرعيــة أن تواصــل مناقــشة اتفــاق القمــر، بكــل    -٦٢

  .جوانبه، من أجل توضيح أحكامه وتيسري فهمها
ة العلمية والتقنية أن    ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية واللجنة الفرعي           -٦٣

  .توثقا تعاوهنما يف املسائل املتصلة جبدول أعمال كل منهما واألفرقة العاملة التابعة لكل منهما
  


