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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية   -ثامناً  
     وإمكانية تنقيحهايف الفضاء اخلارجي

 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١
استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"اخلارجي وإمكانية تنقيحها
-مجهوريـة (زويال   مـن جـدول األعمـال ممثلـو إندونيـسيا وفـن      ١٠ند  وتكلَّم يف إطار الب     -٢

 عـن   ممثـل شـيلي ببيـان نيابـة       أيـضا   وأدىل  . والواليـات املتحـدة   وهولنـدا   واملكـسيك   ) ةالبوليفاري
 أخرى بـشأن هـذا البنـد         أعضاء ممثِّلو دول  تكلَّمكما   .ي  يبجمموعة دول أمريكا الالتينية والكار    

  .خالل التبادل العام لآلراء
والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة                     -٣

، الذي اعتمدته اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة           )A/AC.105/934(النووية يف الفضاء اخلارجي     
 ، وأقرَّته اللجنة أثناء دورهتا الثانيـة واخلمـسني، عـام          ٢٠٠٩يف دورهتا السادسة واألربعني، عام      
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، قد أعطى دفعةً قويةً للتعـاون الـدويل بـضمانِِه أمـانَ اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة                     ٢٠٠٩
  .يف الفضاء اخلارجي، وَسهَّل تطوير قانون الفضاء الدويل

ــد خطــة العمــل املتعــدِّ       -٤ ــاح متدي ــة بارتي ــة القانوني ــة الفرعي ــسنوات والحظــت اللجن دة ال
 ٢٠١٧قـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي حـىت عـام              للفريق العامل املعين باستخدام مـصادر ال      

)A/AC.105/1065 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  
وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا،    -٥

بصرف النظر عن مستوى تطوُّرها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمـي أو الـتقين، أن تـشارك          
ية املرتبطة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وتطويـع        يف األنشطة التنظيم  

ــصلة   ــة ذات ال ــايري الدولي ــة للمع ــشريعات الوطني ــضاً . الت ــود أي  أنَّ احلكومــات ورأت تلــك الوف
تتحمَّل مسؤولية دوليـة عمَّـا تقـوم بـه املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة                        

 قـدرة نوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ تلـك األنـشطة جيـب أن                  تنطوي على استخدام مصادر   
  .تكون نافعةً للبشرية، ال ضارَّةً هبا

ودعت بعض الوفود اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إىل إجـراء مراجعـة إلطـار األمـان، وإىل                 -٦
لـى  الترويج ملعايري ملزمة تكفل خضوع أيِّ نشاط ُينفَّذ يف الفـضاء اخلـارجي ملبـدأي احلفـاظ ع                 

  .احلياة وصون السالم
ــة املرتبطــة        -٧ ــد مــن االهتمــام للمــسائل القانوني ــالء مزي ــود ضــرورة إي ورأت بعــض الوف

باســتخدام املنــصَّات الــساتلية اجملهَّــزة مبــصادر قــدرة نوويــة يف املــدارات األرضــية، مبــا يف ذلــك  
عــرِّض البــشرية املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، نظــراً ملــا يبلَّــغ عنــه مــن أعطــال واصــطدامات ت  

قــة الســتخدام هــذه   ضــرورة إجــراء دراســة متعمِّ ورأت تلــك الوفــود أيــضاً . ملخــاطر جــسيمة
  .املنصات تبدأ بتحليل للممارسات واللوائح القائمة

ــة          -٨ ــني اللجن ــسيق والتفاعــل ب ــن التن ــد م ــاك حاجــة إىل مزي ــود أنَّ هن ورأت بعــض الوف
انونية من أجـل التـرويج لوضـع معـايري دوليـة ُملزِمـة           الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية الق     

  . الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي قانونياًتوفِّر إطاراً
 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي جيـب أن             ورأت بعض الوفود أنَّ     -٩

ليـة، وال سـيما معاهـدة الفـضاء      بقدر املستطاع وأن يلتزم بالقوانني واللوائح الدو يكون حمدوداً 
اخلــارجي ومعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة واتفاقــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة     
واتفاقياهتــا وبروتوكوالهتــا ومعايريهــا املتعلقــة بالــضمانات، مــن أجــل ضــمان ســالمة البيئــات     

  .الفضائية وأمنها واستدامتها
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ــة يف   وأُبــدي رأي مفــاده أن ُتعــدَّل املبــ    -١٠ ــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النووي ادئ املت
املبـادئ التوجيهيـة     (٣، بأن ُتحذَف مـن املبـدأ        )٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة    (الفضاء اخلارجي   

، اللتـان تـشريان إىل    )أ (٣و‘ ٣‘) أ (٢، الفقرتـان الفرعيتـان      )واملعايري املتعلقة بأمان االستخدام   
  .دات العاملة بالنظائر املشعَّة يف املدارات األرضيةاستخدام املفاعالت النووية واملولِّ

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ الضرورة ال تقتـضي تـدوين القـانون الـدويل فحـسب، بـل                      -١١
تقتضي أيضاً تدعيمه ومراجعة صكوك دولية، مثـل املبـادئ املتـصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة                  

  .النووية يف الفضاء اخلارجي، هبدف اعتماد صك ملزم
 استخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ال ينبغـي               بدي رأي مفاده أنَّ   وأُ  -١٢

بعــد النظــر يف اســتخدام مــصادر  و يف حــال إرســال بعثــات إىل أغــوار الفــضاء  الــسماح بــه إالَّ
  .القدرة األخرى ورفضها

    
ألغراض اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف ا -ثاين عشر 

  السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 
    يف دورهتا الرابعة واخلمسني

مـن جـدول    ١٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١٣
لـسلمية  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض ا            "األعمال، املعنون   

 ،"بــشأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني 
ويف إطار هـذا البنـد، نظـرت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً يف املـسائل                  .كبند منتظم يف جدول أعماهلا    

  .املتعلقة بتنظيم أعماهلا
اد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا       االحتـ  ممثلـو     من جـدول األعمـال     ١٤م يف إطار البند     وتكلَّ  -١٤

والربازيل والربتغال وبلجيكا واجلزائر واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجنـوب أفريقيـا            
وكنـدا وكوبـا وكولومبيـا      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    لصني وفرنسا وفـن   وسويسرا وشيلي وا  

 .اليــات املتحــدة واليابــانوكينيــا وماليزيــا ومــصر واملكــسيك والنمــسا ونيجرييــا وهولنــدا والو 
  . أخرى بشأن هذا البند خالل التبادل العام لآلراءأعضاء ممثِّلو دول أيضا م وتكلَّ
  :وُعرض على اللجنة ما يلي  -١٥

اقتـراح بـشأن جتديـد هيكـل جـدول أعمـال            "ورقة عمل مقدَّمة مـن أملانيـا بعنـوان            )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1 وA/AC.105/C.2/L.293 ("اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها
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  ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات مقدَّمـــة مـــن أملانيـــا تتـــضمَّن صـــيغة منقَّحـــة مـــن    )ب(  
ــوارد يف الوثيقــة   ، مبــا يــشمل معلومــات تفــسريية   A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1اقتراحهــا ال

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.30(؛  
ا وكندا والنمسا ونيجرييـا والواليـات   م من اليابان بتأييد من فرنس  دَُّمقترح مق   )ج(  
صـكوك   بنـد جديـد يف جـدول األعمـال بـشأن التبـادل العـام للمعلومـات عـن           " بعنوان   املتحدة

  ).A/AC.105/L.288" (اخلارجي الفضاءب املعنية اًاألمم املتحدة غري امللزمة قانون
    

ض السلمية اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا  - ألف  
  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

    الرابعة واخلمسني
ة واخلمــسني رابعــفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى االحتفــاظ يف جــدول أعمــال دورهتــا ال اتَّ  -١٦

ــشة، عنوانامهــا   /مبوضــوعني ــدين منفــردين للمناق ــصلة باســتخدام   "بن ــادئ ذات ال اســتعراض املب
ــا   مــصادر ا ــة تنقيحه ــة يف الفــضاء اخلــارجي وإمكاني ــدرة النووي ــادل عــام للمعلومــات  "و" لق تب

واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفـضائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة                  
  ".الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

تبـاُدل  "لى البند املعنـون     ونظرت اللجنة الفرعية يف مسألة اإلبقاء يف جدول األعمال ع           -١٧
". عـام للمعلومــات بـشأن صــكوك األمـم املتحــدة غـري امللزمــة قانونـاً املعنيــة بالفـضاء اخلــارجي      

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠خة  املؤرA/AC.105/L.288َّوُعرضت عليها يف هذا الشأن الوثيقة 
بنـد  /ع اإلبقاء علـى هـذا البنـد يف جـدول األعمـال كموضـو              ورأت بعض الوفود أنَّ     - ١٨

للمناقشة من شأنه أن يزيد املعرفة بكيفية تطبيق الـدول لـصكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة                    
ــادل املعلومــات        ــة وأن تب ــضاء اخلــارجي يف إطــار املمارســة العملي ــشطة الف ــة بأن ــاً املعني   قانون

ثِّـل أداةً مفيـدةً للـدول عنـد وضـع أطرهـا التنظيميـة الوطنيـة ألنـشطة                  يف هذا الشأن سـوف مي     
  .الفضاء اخلارجي

ورأت بعض الوفود أنَّ هناك عدداً من املسائل املتعلقة باألهداف املرجوة مـن العمـل يف                  - ١٩
  .إطار هذا البند ومبنهجية هذا العمل ونطاقه وحمصلته حيتاج إىل مزيد من البلورة والتوضيح

ــد مــن جــدول األعمــال فيمــا جيــاوز      ور  -٢٠ ــود أنَّ توســيع نطــاق هــذا البن أت بعــض الوف
مـن  لطائفـة أوسـع نطاقـاً        سـيتيح إجـراء حتليـل أمشـل          صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً          
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يات املعاصــرة يف جمــال استكــشاف الفــضاء     الــيت تعــاجل التحــدِّ  الــصكوك غــري امللزمــة قانونــاً   
  .لميةواستخدامه يف األغراض الس

 واخلمـسني   رابعـة فقت اللجنـة الفرعيـة علـى االحتفـاظ يف جـدول أعمـال دورهتـا ال                واتَّ  -٢١
تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري         "هبند منفرد للمناقشة، عنوان   /مبوضوع

  .A/AC.105/L.288على أساس الوثيقة " امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي
 علـى أنَّ بوسـع الـدول األعـضاء، خـالل املـداوالت الـيت                نة الفرعية أيضاً  فقت اللج واتَّ  -٢٢

 يف االعتبـار، عنـد االقتـضاء،         أيـضاً   إطار ذلك البند من جدول األعمال، أن تأخـذ          يف سُتجرى
 األخـرى املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وكـذلك      املناقـشات املتعلقـة بالـصكوك غـري امللزمـة قانونـاً      

  . والصكوك غري امللزمة قانوناًلزمة قانوناًالعالقة بني الصكوك امل
فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن تقتــرح علــى اللجنــة إدراج البنــود التاليــة يف جــدول  واتَّ  -٢٣

  :ة واخلمسنيرابعأعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا ال
  

  املنتظمةالبنود   
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  .كلمة الرئيس  -٢  
  .تبادل عام لآلراء  -٣  
علومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة               م  -٤  

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٥  
  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
  بــت بالنــسبة لــألرض واســتخدامه، مبــا يف ذلــك النظــر طبيعــة املــدار الثا  )ب(    

يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار  
  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

  التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه     -٧  
  .ةيف األغراض السلمي
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  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٨  
  

  فردة للمناقشةنالبنود امل/املواضيع  
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   -٩  

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
 املتـصلة بتـدابري ختفيـف       القانونيـة  اآلليات   بشأنتبادل عام للمعلومات واآلراء       -١٠  

  . يف احلسبان اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةمع أخذ عملام الفضائي، احلط
صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة            تباُدل عام للمعلومات بشأن     -١١  

  .بالفضاء اخلارجي
  

  نظر فيها ضمن إطار خطط العملالبنود اليت ُي  
ــاون     -١٢   ــة للتع ــات الدولي اف الفــضاء اخلــارجي   استكــشيف جمــالاســتعراض اآللي

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
 مبيَّن يف خطة العمل املتعدِّدة الـسنوات،         حسبما هو  ٢٠١٥العمل املقرَّر لعام    (    

احلاديـة واخلمـسني    دورهتـا   أعمـال   عن  القانونية  الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية      
)A/AC.105/1003 ١٧٩، الفقرة.((  

  
  البنود اجلديدة  
احات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن               قترا  -١٣  

  . واخلمسنياخلامسةجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا بنود 
ــة أيــضاً علــى أن تعــاود، يف دورهتــا ال   واتَّ  -٢٤ ــة الفرعي ــَد رابعــفقــت اللجن ة واخلمــسني، َعقْ

عاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،         الفريق العامل املعين حبالة م    
  .وكذلك الفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــة كــذلك علــى أن تــستعرض، يف دورهتــا ال   واتَّ  -٢٥ ــة الفرعي  واخلمــسني، رابعــةفقــت اللجن
ل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس   مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــ  

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة
ــضاء واملركــز        واتَّ  - ٢٦ ــانون الف ــدويل لق ــد ال ــدعى املعه ــى أن ُي ــة عل ــة الفرعي فقــت اللجن

،  واخلمــسنيرابعــةاألورويب لقــانون الفــضاء جمــدَّداً إىل تنظــيم نــدوة ُتعقــد أثنــاء دورهتــا ال       
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وأشارت إىل أنَّ بوسع الوفود الراغبـة يف اقتـراح مواضـيع مـن أجـل النـدوة أن تتقـدَّم بـذلك               
  .مباشرة إىل اجلهات املنظمة

 إىل ١٣واخلمـسني مـن   رابعة ه تقرَّر مؤقَّتاً عقد دورهتا الوأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ     -٢٧
  .٢٠١٥أبريل /نيسان ٢٤
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
بشأن جتديـد هيكـل جـدول أعمـال        شارت اللجنة الفرعية إىل االقتراح املقدَّم من أملانيا         أ  -٢٨

 A/AC.105/C.2/L.293اللجنــة الفرعيــة القانونيــة وتنظــيم عملــها بــصيغته الــواردة يف الــوثيقتني       
  .A/AC.105/C.2/2014/CRP.30 وفيما بعد يف الوثيقة A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1و

 دور اللجنة الفرعية القانونية باعتبارها املنتدى الدويل الرئيـسي          د أنَّ ورأت بعض الوفو    -٢٩
  .وطيده يف تطويره ينبغي احملافظة عليه وتدماًقانون الفضاء واملضي قُتعزيز ل

اءة تـأيت يف الوقـت      م من أملانيا إمنـا هـو خطـوة بنَّـ           االقتراح املقدَّ  ورأت بعض الوفود أنَّ     -٣٠
  .ل اللجنة الفرعية ولتحسني كفاءة استخدام دوراهتااملناسب لتبسيط هيكل جدول أعما

نــة الفرعيــة  ورأت بعــض الوفــود ضــرورة اإلبقــاء علــى هيكــل جــدول أعمــال اللج         -٣١
  .القانونية بال تغيري

 من أملانيا جدير بالترحيـب، وإن كانـت   قدَّم مقصد االقتراح امل ورأت بعض الوفود أنَّ     -٣٢
ــد مــن التوضــيح     ــاج إىل مزي ــه حتت ــد    بعــض جوانب ــذ اهليكــل اجلدي ــورة قبــل أن يتــسىن تنفي والبل

  .املتضمن فيه
 من أملانيـا ينبغـي أن يعتـرب اقتراحـا لتحـسني             قدَّموأُعرب عن رأي مفاده أنَّ االقتراح امل        -٣٣

  .تنظيم عمل اللجنة الفرعية وأسلوبه وأنَّ من الضروري استكشاف خيارات أخرى أيضا
 مـن التـضافر والتعـاون بـني اللجنـة الفرعيـة       بعض الوفود أن يكـون هنـاك مزيـد       رأت  و  -٣٤

العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة، مـن أجـل مواصـلة تعزيـز االتِّـساق يف عمـل اللجنـة                      
  .وجلنتيها الفرعيتني، وتعزيز فهم وتطبيق ما يوجد من صكوك قانونية تتعلق بقانون الفضاء

ــة أ    -٣٥ ــة الفرعي ــداخلي وأســلوب  ورأت بعــض الوفــود أنَّ علــى اللجن ن تراجــع نظامهــا ال
عملها، وأنَّ على األمانة، يف هذا الصدد، أن تتشاور مع الـدول األعـضاء السـتطالع رأيهـا يف       

  .هذه املسألة
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اغتنـام  وطلبت اللجنة الفرعية من أملانيـا أن تقـود مـشاورات فيمـا بـني الـدورات، مـع                      -٣٦
اء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية يف        دورة جلنة استخدام الفض   يتيحها عقد   الفرص اليت سوف    

، مـن أجـل االسـتفادة مـن        ٢٠١٥ ودورة اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف عـام              ٢٠١٤عام  
ل، إن أمكن، إىل اتفاق حبلول الدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة      م احملرز بالفعل بغية التوصُّ    التقدُّ

  .٢٠١٥الفرعية القانونية يف عام 
متــه دائــرة إدارة  الفرعيــة مــع التقــدير بالبيــان اإليــضاحي الــذي قدَّ     هــت اللجنــة  ونوَّ  -٣٧

املـؤمترات بــشأن بوابــة خــدمات االتـصال احلاســويب املباشــر مبركــز فيينـا الــدويل، وهــي تطبيقــة    
شــبكية جديــدة تتــيح للمــشاركني يف االجتماعــات االطــالع بــسهولة علــى الوثــائق وجــداول    

  .ات املتاحة يف مركز فيينا الدويلاالجتماعات ومعلومات عن املرافق واخلدم
 


