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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة احلادية واخلمسون     

 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران  ٢٠-١١فيينا،  
 * من جدول األعمال املؤقت     ١٤البند  

   مسائل أخرى   
 تعليقات على ورقة العمل املقدمة من الرئيس بشأن دور   

 طتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنش
   Corr.1) و(A/AC.105/L.268يف املستقبل 

  ** ورقة عمل مقدمة من اجلمهورية التشيكية                  
لقـد كانـت اجلمهوريـة التشـيكية تؤيـد مـنذ الـبداية فكـرة إجـراء مناقشات حول دور             -١

فكرة أن يطلَب   وجلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها يف املستقبل              
 ةاجلمهوريــة التشــيكيوتعتــرب . مشــروع ورقــة عمــل حـول هــذا املوضــوع أن يضــع سـها  رئيإىل 

  اللمناقشة، أل مدروسا   اأساس) Corr.1 و A/AC.105/L.268(عدهـا الرئـيس     أورقـة العمـل الـيت       
عددا من املبادرات بل وتذكر أيضا   ،  فحسب تنيها الفرعي تيقـدم تقيـيما لعمـل اللجـنة وجلن        تال  

ومـع ذلـك، تشعر   . املفـيدة يف عمـلها  نـتائج  الزيد مـن  للجـنة إىل حتقـيق املـ   تقـود ا ن أالـيت ميكـن     
ــة التشــيكي  ــيقة ال أن ةاجلمهوري ــدر مــن الــ  وث ــزال تفــتقر إىل ق االهــتمام املكــرس  توازن بــني ال ت

. خــرىأاملســائل القانونــية، مــن جهــة واالهــتمام ب، مــن جهــة، ة والتكنولوجــيةالعلمــيللمسـائل  

                                                                 
 *  A/AC.105/L.270. 
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠أُرسل حمتوى هذه الوثيقة إىل األمانة يف   ** 
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زيادة بإمكانية  املسائل القانونية الواردة يف الوثيقة و     بل يف معظمها    تتصـ فـإن تعليقاتـنا     ولذلـك،   
  . اللجنةةنشطيف أاللجنة الفرعية القانونية مسامهات 

وتوافــق  .اللجــنة الفرعــية القانونــية أساســا، عمــل ٩تتــناول، يف الفقــرة ورقــة العمــل إن  -٢
 مفهــوم يفالــنظر ف. لرئــيساالــذي قدمــه تقيــيم عــلى المــن حيــث املــبدأ،  اجلمهوريــة التشــيكية، 

ــة املطِل" ــةالدول ــذي أ، "ق ــة   إ ىدال ــية العام ــرار اجلمع  كــانون ١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٥ىل اعــتماد ق
 األجســام تســجيل يفممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية واســتعراض ، ٢٠٠٤ديســمرب /األول
ديســمرب /لاألو كــانون ١٧ املـؤرخ  ٦٢/١٠١لقــرار لاجلمعــية الــذي أدى إىل اعـتماد  ، ئيةالفضـا 
توضيح يف  لـلجهود اليت تبذهلا اللجنة الفرعية القانونية        حقـا نتيجـتني جوهريـتني        نثالميـ ،  ٢٠٠٧

وقد نظرت أفرقة   . الفضاء اخلارجي على   القانوينالنظام  بتطبيق  وتطويـر بعـض اجلوانـب املـتعلقة         
ت املناقشاكانت ومتعددة السنوات،  خطـط عمـل     أسـاس عـلى   عاملـة خاصـة يف هذيـن البـندين          

ــيت  ــية يف   ال ــية القانون ــائدة   هــذا الشــأن أجــرا اللجــنة الفرع يف الســنوات  مــن أكــثر مناقشــاا ف
جدول عـلى إدراج بند جديد يف       ب باالتفـاق    رحـ أن ت  ةاجلمهوريـة التشـيكي   كمـا تـود     . األخـرية 
 عام للمعلومات عن التشريعات تبادل"هو  هـذه الفئة،  إطـار  يف اللجـنة الفرعـية القانونـية      أعمـال 

 ". اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةالفضاءلوطنية ذات الصلة باستكشاف ا

أن يغيـب عـن األذهـان أن اللجـنة الفرعـية القانونية كان      ويف الوقـت نفسـه، ال ينـبغي         -٣
يعــرض علــيها عــلى مــدى عــدة ســنوات بــند واحــد فقــط لكــي يــنظَر فــيه ضــمن خطــة عمــل،  

ثالثة بنود سينظر فيها اآلن عماهلا أجدول يشمل  الـيت   ( ةقنـي  والت ةللجـنة الفرعـية العلمـي     خالفـا   
هــذه املاضــية يضــم عــددا أكــرب مــن يف الســنة والــيت كــان جــدول أعماهلــا خطــط عمــل ضــمن 
زيادة تطوير  ىل  مل تفض إ  ذا البند   فـإن املواضـيع الـيت هلـا صـلة ـ           عـالوة عـلى ذلـك،       و .)البـنود 

دخــال بعــض القائمــة وإىل إبــيق القواعــد تســهيل تطبــل أفضــت باألحــرى إىل قــانون الفضــاء، 
أن تستحق  مثة مسائل    ،ومع ذلك . حمـدودة مـن قـانون الفضاء      جمـاالت   يف  العملـية   التحسـينات   
بغية وضع لوائح ممكنة بشأا، علما بأن أعضاء يف اللجنة       اللجـنة الفرعـية القانونـية       تـنظر فـيها     

. تراحات بشأن بعض تلك اللوائح    عدة اق سنوات  على مدى   مرارا وتكرارا   الفرعـية قد قدمت     
 ة اللجنة يف املستقبل ومسامهةنشطحول أ النقاش خارج إطارك ترتن أوهـذه مشـكلة ال ينبغي    
 .لجنةيف حتقيق أهداف الاللجنة الفرعية القانونية 

األدوار الــيت ميكــن للجــنة  كمــا تشــري بعــض الفقــرات األخــرى مــن ورقــة العمــل إىل     -٤
 مـثال فكـرة مفادهـا دعوة رئيس        ٢٠ ةالفقـر فقـد وردت يف     . طالع ـا  االضـ الفرعـية القانونـية     

اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسواتل املالحة إىل تقدمي تقاريره ليس إىل اللجنة الفرعية          
العلمـية والتقنـية فحسـب، بـل وإىل اللجـنة الفرعـية القانونية أيضا عندما يتعلق األمر باجلوانب            
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ال خدمـات الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة الـيت جيـري تـناوهلا يف إطار اللجنة         القانونـية إليصـ   
ــناء   ــرة بالث ــية، وهــي فكــرة جدي ــبغي تشــجيع   .الدول ــية عــلى   وين تقــدمي اللجــنة الفرعــية القانون

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية فــيما يــتعلق بــأي تدابــري   جلــنة إىل توصــيات 
إمكانــية إدراج بــند  ةاجلمهوريــة التشــيكيتــرى هلــذا الغــرض، و .اهأخــرى تــتخذ يف هــذا االجتــ 

 .ملدة عام واحدكبند منفرد للمناقشة عمال اللجنة الفرعية القانونية أجدول مالئم يف 

ىل مــزيد مــن إرى مــن ورقــة العمــل األخــجــزاء األبعــض حتــتاج خــرى، أومــن ناحــية  -٥
اللجــنة الفرعــية القانونــية، ويف ايــة  ركة إلمكانــية مشــا ة الواجــبةيــالء املــراعامــع إالتفصــيل، 

 . أيضا العاملة يف جمال قانون الفضاءةاملطاف، املنظمات غري احلكومي

". قواعد الطريق " مـن ورقـة العمل موضوع        ٢٩ىل  إ ٢٦الفقـرات مـن     فـأوال، تتـناول      -٦
ايل النظام احلخال تعديالت على إدوجه حنو ين أن اهلـدف مـن هـذا املوضـوع ال ينـبغي            ومـع أ  

ن يؤدي  أ ميكن   ئيةوضـع توصـيات للـتعامل مـع الواقع اجلديد للعمليات الفضا           فـإن   معاهدة،  لـل 
ــب  إ ــد املناس ــتماد القواع ــري احملــامني   و. ةىل اع ــن غ ــية القانونــية     (م ــدى اللجــنة الفرع ــندوبني ل امل

ذا علــيه، إو؟ للمســاعدة يف هــذا اجلهــدمؤهــل ) واألعضــاء يف املــنظمات غــري احلكومــية املعنــية 
يف املســتقبل، ال الفضــائية لعملــيات بشــأن اتحلــيل مفهــوم قواعــد الطــريق لفــريق عــامل نشــئ أُ

ــبغي  ــنظمة   االكــتفاء بتشــجيع  ين ــدويل لالتصــاالت وم ــدين  ااالحتــاد ال ــدويل لطــريان امل ــلى ال ع
مـع اللجنة الفرعية  ، بـل ينـبغي أيضـا الـتماس الـتعاون      املشـاركة بنشـاط يف هـذا الفـريق العـامل          

مكانــات اإلجــل استكشــاف خمــتلف الســبل وأمــن املعنــية  ةملــنظمات غــري احلكومــيالقانونــية وا
 .ةوضع القواعد املناسبالالزمة ل

 ة محاييتطلـب التعاون فيما بني الكيانات القانونية ذات الصلة ه      ت أخـرى ومثـة مسـألة      -٧
 معينة أجزاء أجسام أخرى يف املنظومة الشمسية أووحمـددة عـلى سـطح القمـر     وصـون مـناطق    

.  من ورقة العمل   ٣٥ إىل ٣٣، على النحو املقترح يف الفقرات من        نفسهمـن الفضـاء اخلارجي      
ولـن تقتصـر اخلطـوات الالزمـة عـلى اختيار املواقع بل ستشمل أيضا التدابري الرامية إىل ضمان             

ويف هـذا الصـدد، ال ينبغي تشجيع جلنة أحباث الفضاء واألكادميية الدولية            . احلمايـة الفعالـة هلـا     
لمالحة الفضــائية وحدمهــا بــل ينــبغي أيضــا تشــجيع املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز    لــ

هــذا يكتســي و. األورويب لقــانون الفضــاء وجلــنة قــانون الفضــاء الــتابعة لــرابطة القــانون الــدويل
االتفــاق املــنظم   تشــمل الفضــاءاألمــم املــتحدة يف جمــال   معــاهدات أنأمهــية خاصــة نظــرا إىل  

اجلمعــية قــرار  (١٩٧٩ لعــام عــلى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ألنشــطة الــدول 
ــذي توخــى مــنذ ذلــك احلــني، يف الفقــرة    )، املــرفق٣٤/٦٨العامــة  ــنه، ٧ ةاد مــن املــ ٣، وال  م

إمكانــية تعــيني بعــض مــناطق القمــر، وبالــتايل بعــض مــناطق األجــرام الســماوية األخــرى مــن     
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ولـية علمـية حمـتفظا ـا ينـبغي االتفاق على اختاذ       مـناطق د  "املـنظومة الشمسـية أيضـا، بوصـفها         
وباإلضــافة إىل ذلــك، ينــبغي، عــند الــنظر يف هــذا املســألة، مــراعاة ". ترتيــبات خاصــة حلمايــتها

جممـل أحكـام معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء                 
قـرار اجلمعية العامة   (١٩٦٧خـرى لعـام     اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األ             

 . اليت تعترب حاليا الصك األساسي لقانون الفضاء) ، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢

املذكورة يف " نقل املسافرين يف الفضاء"املسائل املتصلة بتطوير نظر يف  فـإن الـ   خـريا،   وأ -٨
ــية ذات  حتلــيل دقــيق للجوانــب القان إىل مــن ورقــة العمــل حتــتاج  ٣٨ إىل ٣٦الفقــرات مــن  ون

بشأن  من ورقة العمل ٣٨ الفقرة يف ةاملقترحالفكرة  على ةاجلمهورية التشيكيتوافـق   و. الصـلة 
دعـوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية، بدعم من االحتاد                    

ائي التجاري يف إىل النظر يف اجلوانب غري التقنية لنظم النقل الفض    "الـدويل لـلمالحة الفضـائية،       
بـيد أن للجـنة الفرعـية القانونـية دورا مهمـا يف دراسـة هـذه اجلوانب اليت ينبغي أن               ". املسـتقبل 

وينبغي . تفضـي إىل اقـتراح رؤيـة بعـيدة املـدى لتلك التطورات وتقدمي تقرير بشأا إىل اللجنة                 
 يف ية القانونيةاللجنة الفرعبـند مـنفرد للمناقشـة يف جدول أعمال        /عـلى األقـل إدراج موضـوع      

 . ةلألنظر مبزيد من التفصيل يف هذه املسالوقت املناسب، وذلك كخطوة حتضريية ل

ها اللجــنة  تناقشــأن بعــض املواضــيع الرئيســية الــيت ينــبغي أيضــا هــناك أنومــن املؤكــد  -٩
الــنظام القــانوين  وأحــد هــذه املواضــيع هــو    . مبــزيد مــن التفصــيل  وجلنــتها الفرعــية القانونــية   

 يف  ايف ذلك استغالل مواردمه   ف واسـتخدام القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى مبا             الستكشـا 
 مث ورد مبزيد  ١٩٦٧وقـد ورد أسـاس هـذا الـنظام يف معاهدة الفضاء اخلارجي لعام               . املسـتقبل 

. الذي ال يزال عدد املنضمني إليه حمدودا حىت اآلن، ١٩٧٩لعام مـن التفصـيل يف اتفاق القمر       
 املـتحدة املــتعلقة  األمـم معـاهدات  إحـدى  ه تصـف  باتفـاق القمــر ن يـنظر إىل  ينـبغي أ ومـع ذلـك،   

 يعاد النظر فيه يف ضوء التقدم أنيف اية املطاف وميكن  ا حاليا، املعمـول    اخلـارجي بالفضـاء   
بغـية اجـتذاب مـزيد من        الشمسـية  جمموعتـنا    يف السـماوية    األجـرام احملـرز يف جمـال استكشـاف        

ذات الصـلة موضـع عدة مناقشات    املسـائل القانونـية      كانـت دراسـة      وقـد . الـدول إىل عضـويته    
يف اللجنة الفرعية هذه النقطة  كمـا أثـريت  . ة يف اآلونـة األخـرية    مـنظمات غـري حكومـي     أجـرا   

لفـريق العامل   املسـندة إىل ا   واليـة جـزءا مـن ال    املناقشـات حـول هـذه القضـية         باتـت   القانونـية، و  
ــت   ــة معــاهدات األمــم امل ــيقها  املعــين حبال ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطب ــرى . حدة اخلمــس امل وت

يف  آجــال، كبــند مســتقل  أم عــاجال ،ظهــرينــبغي أن يا املوضــوع أن هــذ ةاجلمهوريــة التشــيكي
 .جلنتيها الفرعيتني كلتيهما اللجنة وأعمالول اجد
 


