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      مقدِّمة -أوال 
    افتتاح الدورة - ألف 

عقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض               -١
ــدة     ــم املتحـ ــا اخلمـــسني يف مكتـــب األمـ ــسلمية، دورهتـ ــايف الـ ــن فيينـ ــارس إىل / آذار٢٨، مـ   مـ

 ).مجهورية إيران اإلسالمية(، برئاسة أمحد طالب زاده ٢٠١١أبريل / نيسان٨

وتــرد اآلراء الــيت أُبــديت يف تلــك   . جلــسة١٩وعقــدت اللجنــة الفرعيــة مــا جمموعــه     -٢
  ).COPUOS/Legal/T.820-838(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
    إقرار جدول األعمال - باء 

مـــارس، جـــدول / آذار٢٨، املعقـــودة يف ٨٢٠أقـــرَّت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلـــستها    -٣
 :األعمال التايل

  .إقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

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

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                 )ب(  
ــة ب   ــسبل والوســائل الكفيل ــق االيف ال ــاد ســتخدام تحقي ل الرشــيد والع

ــدويل    ل لمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض دون مــساس بــدور االحتــاد ال
 .لالتصاالت

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء  -٧ 
 . تنقيحهاوإمكانيةاخلارجي 
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ــتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق    -٨  ــة واسـ دراسـ
 الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩ 

ــة     -١٠  ــات الوطني ــات عــن اآللي ــام للمعلوم ــادل ع ــصلة  تب ــدابري ختفيــف احلطــام   املت بت
 .الفضائي

ــصلة باستكــشاف        -١١  ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .ضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةالف

 إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية               مقدَّمـة اقتراحات   -١٢ 
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا احلاديـة           

  .واخلمسني
    

    احلضور - جيم 
االحتاد الروسـي، األرجنـتني،    :عضاء يف اللجنة التالية األ٥٤حضر الدورة ممثلو الدول الـ  -٤

، إيطاليـا،  )اإلسـالمية -مجهوريـة (إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران        
، بـريو،   )املتعددة القوميـات  -دولة(باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا        

زائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،            تايلند، تركيا، تونس، اجل   
، )البوليفاريـة -مجهوريـة (نـسا، الفلـبني، فنــزويال       سلوفاكيا، السويد، شـيلي، الـصني، العـراق، فر        

فييــت نــام، كازاخــستان، كنــدا، كوبــا، كولومبيــا، كينيــا، لبنــان، ماليزيــا، املغــرب، املكــسيك،   
ية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الـشمالية، النمـسا، نيجرييـا،            اململكة العربية السعود  

 .اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ــرَّرت  -٥ ــة وق ــة  اللجن ــستها الفرعي ــدعو  / آذار٢٨، املعقــودة يف ٨٢٠يف جل مــارس، أن ت
ــن   ــراقبني عـ ــار املـ ــرائيل واإلمـ ــان وإسـ ــة   أذربيجـ ــة الدومينيكيـ ــدة واجلمهوريـ ــة املتحـ ات العربيـ

، حـسب االقتـضاء، علـى أال     وخماطبتها، حلضور الدورة    طلبهم على   ًءوكوستاريكا واليمن، بنا  
قـرار مـن     أيِّ   يكون يف ذلك مـساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأال ينطـوي ذلـك علـى                     

 .جانب اللجنة الفرعية بشأن صفة تلك الدول

 مراقـب  صـفة  لـديها  اقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التاليـة الـيت        وحضر الدورة مر    -٦
منظمــة التعـاون الفــضائي آلســيا واحملـيط اهلــادئ، املنظمـة األوروبيــة لــسواتل     :اللجنـة  لــدى دائـم 
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االتــصاالت، املنظمــة األوروبيــة الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة، وكالــة الفــضاء األوروبيــة،    
، )اليونيـدروا  (الت الساتلية املتنقلة، املعهد الدويل لتوحيد القـانون اخلـاص         املنظمة الدولية لالتصا  

، املركز اإلقليمي لالستشعار عـن ُبعـد لـدول          )إنترسبوتنيك (املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية   
 مراقـب  صـفة  لديها وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت         .مشال أفريقيا 

 املعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء، األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية،  :اللجنــة ىلــد دائــم
االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، رابطة القانون الدويل، املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء، اجلمعيـة         

 .الوطنية للفضاء، مؤسسة العامل اآلمن، اجمللس االستشاري جليل الفضاء

فرعيــة علمـا بالطلــب املقـدَّم مـن أذربيجــان لالنـضمام إىل عــضوية     وأحاطـت اللجنـة ال    -٧
 ).A/AC.105/C.2/2011/CRP.15(اللجنة 

ــدم مــن رابطــة مراكــز         -٨ ــشأن الطلــب املق ــة معلومــات ب ــة الفرعي ــى اللجن وعرضــت عل
االستـــشعار عـــن بعـــد يف العـــامل العـــريب للحـــصول علـــى صـــفة مراقـــب دائـــم لـــدى اللجنـــة     

(A/AC.105/C.2/2011/CRP.11). 

 قائمــة مبمثلــي الــدول وهيئــات األمــم   A/AC.105/C.2/2011/INF/43وتــرد يف الوثيقــة   -٩
  .املتحدة وسائر املنظمات الدولية اليت حضرت الدورة

    
    الندوة - دال 

مارس، عقد املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفـضاء           / آذار ٢٨يف    -١٠
، ترأسـها   "ى مسألة تعيني حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلـارجي        نظرة جديدة عل   "بعنوانندوة  

 .زوان، مــن املعهــد الــدويل، وســريجيو مــاركيزيو، مــن املركــز األورويب -كــل مــن تانيــا ماســون
نظـرة خلفيـة قـصرية إىل        ":واستمعت اللجنة الفرعية أثناء النـدوة إىل العـروض اإليـضاحية التاليـة            

نظـرة هندسـية إىل تعـيني احلـدود يف ضـوء التغيُّـرات        "رينا؛ و ، قّدمتـه كـاثرين دولـدي      "حوار طويل 
هل هناك مؤشـرات تـدل علـى حـدود عليـا وحـدود دنيـا         "، قّدمه لوبوش برييك؛ و    "التكنولوجية

، قّدمـه  "للفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي يف قـانون اجلـو وقـانون الفـضاء والتـشريعات الوطنيـة؟              
، قّدمتـه   "عـيني حـدود الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي           اآلثـار القانونيـة لت    "ماركو بيدراتسي؛ و  

ــة   "جــوان غــابرينوفيتش؛ و  ، قّدمــه "تعــيني حــدود الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه ألغــراض جتاري
نظـام إدارة حركـة املـرور       : تعيني احلدود باعتبـاره عنـصراً يف قواعـد الطريـق          "ميون ريه؛ و  -سانغ

ئيس اللجنة الفرعية ورئيس الفريق العامـل املعـين         وأدىل ر . انسي، قّدمه جان فرانسوا ما    "الفضائية
وقـد أُتيحـت الورقـات والعـروض         .بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مبالحظـات ختاميـة        
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اإليــضاحية املقدَّمــة خــالل النــدوة علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع  
  ).www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2011/symposium.html(لألمانة العامة 

  .الندوة أسهمت إسهاما قيما يف عملها أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير  -١١
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية - هاء 
أبريـل، اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة هـذا التقريـر            / نيـسان  ٨، املعقودة يف    ٨٣٨يف اجللسة     -١٢

  .واختتمت أعمال دورهتا اخلمسني
    

    تبادل عام لآلراء - ثانيا 
االحتـاد   :أثناء التبادل العام لآلراء، تكلم ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة الفرعيـة              -١٣

، إيطاليـا، الربازيـل،     )اإلسـالمية -مجهوريـة (الروسي، إسبانيا، أملانيا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران          
مهورية التـشيكية، رومانيـا، شـيلي، جنـوب أفريقيـا،           تايلند، تونس، اجلزائر، اجل   بولندا،  بلجيكا،  

، كازاخــستان، كنــدا، كينيــا، ماليزيــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  الــصني، فرنــسا، الفلــبني، فــن
ــات املتحــ     ــد، الوالي ــسعودية، النمــسا، اهلن ــة ال ــاندةاملغــرب، اململكــة العربي ــم .، الياب ــل وتكلّ  ممث

 )اإلسـالمية -مجهوريـة (ي، وممثـل إيـران        ا الالتينية والكاريب  كولومبيا نيابة عن جمموعة دول أمريك     
وتكلم أيـضاً املراقبـون عـن االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية               .  والصني ٧٧نيابة عن جمموعة الـ   

 .واملعهد الدويل لقانون الفضاء واجلمعية الوطنية للفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

ه فيها باحتفـال    مارس، ألقى الرئيس كلمة نوَّ    / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٨٢٠ويف اجللسة     -١٤
 مبناسـبة الـذكرى     ٢٠١١اللجنة الفرعية بعقد دورهتا اخلمسني واالحتفـاالت الـيت سـتجرى يف             

الــسنوية اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء واحتفــال جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   
وترد الكلمة يف حمضر حـريف غـري         .األغراض السلمية بالذكرى اخلمسني النعقاد دورهتا األوىل      

  .(COPUOS/Legal/T.820)منقّح 
ويف اجللسة نفسها، ألقت مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت                    -١٥

فيها دور املكتب وعمله فيمـا يتعلـق بقـانون الفـضاء ودور املكتـب يف االضـطالع مبـسؤوليات          
تعلقة بالفضاء اخلـارجي، مبـا فيهـا حفـظ سـجل      األمني العام مبقتضى معاهدات األمم املتحدة امل  

 . يف الفضاء اخلارجيطلقةاملألجسام ا

 شـهد الـذكرى اخلمـسني العتمـاد       ٢٠١١عـام    أنَّ   والحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح        -١٦
اجلمعيـــة العامـــة لإلعـــالن اخلـــاص بالتعـــاون الـــدويل يف جمـــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي  
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مصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجـات البلـدان الناميـة        واستخدامه لفائدة مجيع الدول و    
 ).٥١/١٢٢قرار اجلمعية (

وقدمت اللجنـة الفرعيـة تعازيهـا إىل حكومـات باكـستان والـسودان واململكـة العربيـة             -١٧
السعودية وميامنار ونيوزيلندا واليابان على الكوارث الطبيعية األخرية اليت حصدت العديـد مـن    

 .إىل أضرار كبرية جداً يف تلك البلدان وأعربت عن تضامنها معهااألرواح وأدت 

تــدعيم أمــن األنــشطة املتزايــدة يف الفــضاء   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -١٨
 .اخلارجي هو هدف هام

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده    -١٩
ر مـا مل ُيـولَ مزيـد مـن األمهيـة السـتدامة األنـشطة يف الفـضاء                   السلمية ميكن أن يتعـرض للخطـ      

  .يف األمد البعيداخلارجي 

وأبــدى بعــض الوفــود قلقــاً بــشأن حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي، ورأت   -٢٠
الثغرات احلالية املوجودة يف النظـام القـانوين اخلـاص بالفـضاء اخلـارجي تـستلزم        أنَّ  تلك الوفود 

 .وين أمشل ملنع عسكرة الفضاء اخلارجيوجود نظام قان

وعــاودت بعــض الوفــود تأكيــد التزامهــا باســتخدام الفــضاء اخلــارجي واستكــشافه           -٢١
املـساواة وعـدم التمييـز يف تيـسري       : وشددت تلك الوفود على املبادئ التالية     . لألغراض السلمية 

صرف النظــر عــن إمكانيــة الوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي وبــشروط متكافئــة جلميــع الــدول، بــ
مستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتـصادي؛ وعـدم متلُّـك الفـضاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر                    

 أيِّ واألجــرام الــسماوية األخــرى، بــدعوى الــسيادة أو عــن طريــق االســتخدام أو االحــتالل أو
طريق آخر؛ وعدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي، وعـدم اسـتغالله إال ألغـراض حتـسني الظـروف                    

شية وتعزيز السلم على كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي علـى تعزيـز األنـشطة الفـضائية               املعي
 .على النحو الذي أقّرته اجلمعية العامة وغريها من احملافل الدولية

تــسارع وتــرية التقــدم التكنولــوجي يف األنــشطة   أنَّ وأبــدى بعــض الوفــود رأيــاً مفــاده   -٢٢
غــري اد مــشاركة الــدول واملنظمــات الدوليــة والقطــاع املــضطلع هبــا يف الفــضاء اخلــارجي وازديــ

 يتطلبــان مــن اللجنــة الفرعيــة تفكُّــراً متواصــالً لكــي يتــسىن املــضي يف تــدعيم النظــام   احلكــومي
 .القانوين اخلاص بالفضاء اخلارجي من أجل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألجيال املقبلة

ملي إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة عمليــة االنــضمام العــا أنَّ وأُبــدي رأي مفــاده  -٢٣
 .بالفضاء اخلارجي هي أبطأ منها يف جماالت القانون الدويل األخرى



 

8 V.11-82535 
 

A/AC.105/990

ورأى بعض الوفود ضرورة زيادة تطوير النظـام القـانوين الـدويل لتفـادي التـدابري الـيت حتـد               -٢٤
معـايري أو    وضـرورة اإلحجـام عـن وضـع          ،من وصول دول ذات قدرات فضائية ناشـئة إىل الفـضاء          

قـد يعيـق تعزيـز بنـاء القـدرات يف            مـن االرتفـاع ممـا      عتبات لألنشطة الفضائية تتسم بدرجة مفرطـة      
 .البلدان النامية

املــضي يف تطــوير النظــام القــانوين الــدويل ويف   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -٢٥
متقدمـة يف جمـال ارتيـاد    هيكلة عمـل اللجنـة الفرعيـة علـى حنـو يتـيح جلميـع الـدول، سـواء أكانـت                      

الفضاء أم دوالً ذات قدرات فضائية ناشئة، أن تنتفع باألنشطة الفضائية على قدم املـساواة، سـوف                 
 .االقتصادي والتنمية املستدامة، وخصوصاً يف البلدان النامية-يسهم يف االزدهار االجتماعي

تعاوهنـا مـع اللجنـة      ُعـرى     اللجنة الفرعية القانونية   توثِّقورأى بعض الوفود ضرورة أن        -٢٦
 .الفرعية العلمية والتقنية من أجل التصدي للجوانب القانونية للتطورات العلمية والتكنولوجية

تـستحق الثنـاء لـدورها يف وضـع         القانونيـة   اللجنـة الفرعيـة      أنَّ   وأُعرب عن رأي مفـاده      -٢٧
مـل، مـن خـالل توافـق        معاهدات الفضاء اخلارجي الرئيسية ولـسجلها التـارخيي املرمـوق يف الع           

اآلراء، على تطوير قانون الفـضاء علـى حنـو يـشّجع استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه            
ــة علــى     وأنَّ يف األغــراض الــسلمية وال يعيقهمــا،  ــة الفرعي هــذا النجــاح يعــزى إىل قــدرة اللجن

هـة  التركيز على املشاكل العملية وعلى معاجلة تلـك املـشاكل مـن خـالل عمليـة توافقيـة وموجّ              
 .حنو النتائج

عـرض شـريط    ) أ( :والحظت اللجنة الفرعية تنظيم األحداث التالية أثناء دورهتـا احلاليـة            -٢٨
 ،)Yuri Gagarin: Chosen by Stars" (اختارتـه النجـوم  : يـوري غاغـارين  "وثـائقي حتـت عنـوان    

 بـشري   ومعرض نظّمته حكومة االحتاد الروسي مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ألول حتليـق           
حــدث اشــترك يف ) ب(يف الفــضاء اخلــارجي قــام بــه رائــد الفــضاء الروســي يــوري غاغــارين؛  

الــذكرى الــسنوية "بعنــوان تنظيمــه وفــد االحتــاد الروســي واملعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء 
ــة         ــها الفرعي ــسلمية وجلنت ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــشاء جلن اخلمــسون إلن

 .Space" (حلـم يتحقَّـق  -الفـضاء "بعنـوان  معـرض ُنظِّـم   ) ج(؛ "قـانون الفـضاء  آفـاق  : القانونيـة 

About a dream( بدعم من حكومة النمسا؛ ،)غـري املُلـزم  القـانون  ‘"مؤمتر حول موضـوع  ) د ‘
، اشـتركت   "امللزمـة يف القـانون الـدويل للفـضاء         وظيفة القواعـد غـري    : يف جمال الفضاء اخلارجي   
ــا    االتــصال الوطنيــة اخلاصــة بالنمــسا والتابعــة للمركــز األورويب   هــةوجيف تنظيمــه جامعــة فيين

 تلــك استــضافتوأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا للجهــات الــيت        .لــسياسات الفــضاء 
  .األحداث ونظَّمتها
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    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 
 مـن جـدول     ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧امـة   عمالً بقـرار اجلمعيـة الع       -٢٩

، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا         "األعمال، املعنون   
 .كبند منتظم يف جدول أعماهلا

زويال   مـن جـدول األعمـال ممثلـو جنـوب أفريقيـا والـصني وفـن             ٤وتكلّم يف إطار البنـد        -٣٠
وتكلّم بشأن هذا البند أيـضاً أثنـاء التبـادل          . والنمسا والواليات املتحدة  ) وليفاريةالب-مجهورية(

العام لآلراء، ممثلو دول أعضاء أخرى وممثل كولومبيا نيابة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة                  
 . والصني٧٧ي، وممثل مجهورية إيران اإلسالمية نيابة عن جمموعة الـ والكاريب

مـــارس، عقـــد / آذار٢٨، املعقـــودة يف ٨٢٠الفرعيـــة، يف جلـــستها وعـــاودت اللجنـــة   -٣١
فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،             

وأقـّرت اللجنـة     .وعقد الفريق العامل مخـس جلـسات       ).بلجيكا(برئاسة جان فرانسوا مايانس     
أبريل، تقرير الفريق العامـل، الـوارد يف املرفـق          / نيسان ٧يف  ، املعقودة   ٨٣٦الفرعية يف جلستها    
 .األول هبذا التقرير

حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء               أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -٣٢
 : كانت كما يلي٢٠١١يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــدول يف م    )أ(  ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظِّم ــدة املب ــدان استكــشاف واســتخدام   معاه ي
ــسماوية األخــرى       ــر واألجــرام ال ــك القم ــا يف ذل ــضاء اخلــارجي، مب ــة طــرف  ١٠١ )١(:الف    دول

  دولة إضافية موقّعة؛٢٦و

االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورّد   )ب( 
ــا و٩١ )٢(:األجــسام املطلقـــة يف الفــضاء اخلــارجي  ــة طرف ــة إضــافية موقّعــة؛ وقــد   دو٢٤ دول ل

 ان حكوميتان دوليتان قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاق؛تأعلنت منظم

ــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية      )ج(  ــة عــن األضــرار ال ــة املــسؤولية الدولي    )٣(:اتفاقي
ا  منظمــات حكوميــة دوليــة قبوهلــ ٣ دولــة إضــافية موقّعــة؛ وقــد أعلنــت  ٢٣ دولــة طرفــا و٨٨

 للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية؛
───────────────── 

  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، اجمللد  )2(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
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 دول  ٤ دولة طرفـا و    ٥٥ )٤(:اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي       )د( 
؛ وقـــد أعلنـــت منظمتـــان حكوميتـــان دوليتـــان قبوهلمـــا للحقـــوق وااللتزامـــات إضـــافية موقّعـــة

 املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ــنظِّ  )هـ(  ــرام الـــسماوية    ألماالتفـــاق املـ ــر واألجـ نـــشطة الـــدول علـــى ســـطح القمـ
 . دول إضافية موقّعة٤ دولة طرفا و١٣ )٥(:األخرى

ورّحبت اللجنة الفرعية بالتقارير املقّدمة من الدول األعضاء بشأن ما أحرزته مـن تقـّدم                 -٣٣
نني يف االنضمام إىل معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، ويف وضـع قـوا                 

ــة ومتعــّددة األطــراف بــشأن التعــاون الفــضائي     ــرام اتفاقــات ثنائي  .وطنيــة بــشأن الفــضاء، ويف إب
 .أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تسهم يف هذا التقّدم بأنَّ ونّوهت اللجنة الفرعية

اتفــاق اإلنقــاذ واتفاقيــة املــسؤولية واتفاقيــة التــسجيل   أنَّ واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة  -٣٤
 القمر حتتوي على آليات تتيح للمنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تقـوم بأنـشطة فـضائية                  واتفاق

وأوصـت اللجنـة الفرعيـة      .أن تعلن قبوهلـا للحقـوق وااللتزامـات الـيت ترسـيها تلـك املعاهـدات               
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت مل تــصدر بعــد إعالنــات مــن هــذا القبيــل بــأن تنظــر يف اختــاذ 

ــشجيع   ــضاء      خطــوات لت ــة بالف ــم املتحــدة املتعلق ــدات األم ــضمام إىل معاه ــى االن أعــضائها عل
 .اخلارجي، مما ميكّنها من قبول احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات

معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي متثـل بنيانـاً               أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٣٥
الغة يف دعم توّسـع األنـشطة الفـضائية ويف تـدعيم التعـاون الـدويل علـى                  قانونياً متيناً، له أمهية ب    

ورّحبــت تلــك الوفــود بانــضمام مزيــد مــن  .اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
ــك           ــى تل ــصّدق عل ــيت مل ت ــدول ال ــر ال ــها يف أن تنظ ــن أمل ــت ع ــدات، وأعرب ــدول إىل املعاه ال

 .صبح أطرافا فيهاها بعُد يف أن تاملعاهدات أو مل تنضم إلي

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي دعــم عمليــة وضــع األحكــام القانونيــة الــيت تــضطلع هبــا   -٣٦
اللجنــة الفرعيــة مــن أجــل املُــضي يف تــشجيع االنــضمام إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة     

مـة  اعتماد صـكوك قانونيـة غـري ملز        أنَّ   وذكر الوفد الذي أبدى ذلك الرأي     . بالفضاء اخلارجي 
هو حـل واقعـي مـن شـأنه أن يـشّجع الـدول علـى االنـضمام إىل القواعـد القانونيـة الـيت حتكـم                           

 .األنشطة يف الفضاء اخلارجي وعلى االمتثال لتلك القواعد

───────────────── 
  .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )4(  
  .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣املرجع نفسه، اجمللد  )5(  



 

V.11-82535 11 
 

A/AC.105/990 

 مـن  بـالرغم ، ملتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي معاهدات األمم اأنَّورأى بعض الوفود     -٣٧
ية ملعاجلة املسائل القانونية الناشئة عن التطّور التكنولـوجي         مل تعد كاف  تؤدِّيه،   الذي   أمهية الدور 

 أنَّ  ورأت تلك الوفـود أيـضا      .وتوسُّع األنشطة الفضائية وتزايد مشاركة القطاع غري احلكومي       
من املهم حتديد كيفية تدعيم النظم القانونيـة الدوليـة والوطنيـة مـن أجـل معاجلـة تلـك املـسائل                      

 .معاجلة فّعالة

اســـتخدام الفـــضاء مـــن جانـــب الـــدول  أنَّ عـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــادهوأعـــرب ب  -٣٨
واملنظمــات الدوليــة وكيانــات القطــاع اخلــاص قــد ازدهــر يف ظــل اإلطــار القــانوين املتمثــل يف    

ونتيجــة لــذلك، تــسهم التكنولوجيــا     .معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي     
لنمو االقتصادي ويف حتسني نوعية احليـاة يف خمتلـف   واخلدمات الفضائية إسهاماً غري حمدود يف ا  

 .أحناء العامل

معاهدة الفـضاء اخلـارجي ال َتحظُـر نـشر األسـلحة التقليديـة يف        أنَّ   وأبدي رأي مفاده    -٣٩
الفضاء اخلارجي حظراً كافياً، وأنه ال بد من اعتماد تدابري وافية وفّعالة للحيلولة دون إمكانيـة                

 . يف الفضاء اخلارجيسباق تسلُّح أيِّ نشوء

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي وضع اتفاقية عاملية شاملة بشأن الفضاء اخلارجي هبـدف                -٤٠
كامـل للمبـادئ األساسـية املتـضمنة يف         الحتـرام   اال وضـمان إجياد حلول للمسائل القائمة حاليـاً       

 .معاهدات األمم املتحدة احلالية يف جمال الفضاء اخلارجي

ده أن تتعــاون اللجنتــان الفرعيتــان علــى صــوغ قواعــد ملزمــة بــشأن   وأبــدي رأي مفــا  -٤١
 .احلطام الفضائي واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

. التوصــية بتمديـد واليــة الفريــق العامـل ســنة إضــافية  القانونيــة وأقـّرت اللجنــة الفرعيـة     -٤٢
ــة، يف دورهتــا احلاديــ     ــة الفرعي ــدرس اللجن ، مــدى ٢٠١٢ة واخلمــسني، عــام  واتُّفــق علــى أن ت
 .احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك املدة

ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                    -٤٣
  ).T.836 وT.825 إىل  COPUOS/Legal/T.822(يف حماضر حرفية غري منقّحة 
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 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن أنشطة -رابعا 
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

  مـن جـدول    ٥البنـد   ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف         ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٤٤
أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة          عن  معلومات   "األعمال، املعنون 

 .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"لفضاءفيما يتعلق بقانون ا

 مـن جـدول األعمـال املراقبـون عـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة                 ٥وتكلّم يف إطار البنـد        -٤٥
وأثناء التبـادل العـام لـآلراء، تكلّـم بـشأن هـذا             . ورابطة القانون الدويل وإنترسبوتنيك   ) اإليسا(

ئية واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء  البنــد أيــضا املراقبــون عــن االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضا   
 .واجلمعية الوطنية للفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

املنظمات احلكومية الدوليـة تـؤدي دورا هامـا يف           أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية بارتياح     -٤٦
ــع         ــانون يف مجي ــك الق ــا قواعــد ذل ــدويل وتطــويره مــن خــالل تطبيقه ــضاء ال ــانون الف ــدعيم ق ت

 .ه بني الدول األعضاء فيهاأنشطتها وبتروجيها ل

وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل النظر يف هذا البنـد، مـذكّرة مـن األمانـة            -٤٧
تتضّمن معلومات عن األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء وردت من جلنـة أحبـاث الفـضاء واملركـز           

ابطــة القــانون الــدويل األورويب لقــانون الفــضاء واليونيــدروا واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ور
  ).Add.1 وA/AC.105/C.2/L.281(وإنترسبوتنيك واملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت 

ــة   -٤٨ ــة الفرعي ــة واملنظمــات غــري     أنَّ والحظــت اللجن ــة الدولي ــشطة املنظمــات احلكومي أن
 وأنَّ احلكوميــة يف جمــال قــانون الفــضاء قــد واصــلت إســهامها الكــبري يف تطــوير ذلــك القــانون،

لك املنظمات استمرت يف تنظيم مؤمترات ونـدوات عديـدة، ويف إعـداد منـشورات وتقـارير،                 ت
هذه األنـشطة كلـها      وأنَّ   ويف تنظيم حلقات دراسية تدريبية لالختصاصيني املمارسني والطلبة،       

 .تستهدف توسيع املعرفة بقانون الفضاء واالرتقاء هبا

 التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا ملنظمــة  -٤٩
ــانون       ــانون الفــضاء ورابطــة الق ــدويل لق ــانون الفــضاء واملعهــد ال ــسا واملركــز األورويب لق واإلي

 .الدويل إلسهامها املستمر يف حلقات عمل األمم املتحدة املتعلقة بقانون الفضاء

ــة الفرعيــة رابطــة القــانون الــدويل إىل إبــالغ اللجنــ     -٥٠ ة الفرعيــة يف دورهتــا ودعــت اللجن
احلادية واخلمسني عن أنشطة تلك املنظمة فيما يتعلق بعمل الفريـق االستـشاري املعـين بتـسوية                 

 .لتحكيملالدائمة لمحكمة لالتابع و، املتصلة باألنشطة اخلاصة يف الفضاء اخلارجياملنازعات 
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 عن التطـّورات األخـرية      واتفقت اللجنة الفرعية على أنه من املهم مواصلة تبادل املعلومات           -٥١
 .يف جمال قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

ى املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري           دَعواتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أن تُـ           -٥٢
تقـارير عـن أنـشطتها املتعلقـة     احلكومية جمـّدداً إىل أن تقـّدم إليهـا يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني            

 .بقانون الفضاء

ويرد النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                    -٥٣
 ).T.825 إىل COPUOS/Legal/T.822(يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار  -خامسا 

ثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل ال
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

   بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 مـن جـدول     ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٥٤

املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار  "ل، املعنــون األعمــا
الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لـألرض، دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                 

 .ند منتظم يف جدول أعماهلا، كب"لالتصاالت

 مــن جــدول األعمــال ممثلــو االحتــاد الروســي وإندونيــسيا       ٦وتكلــم يف إطــار البنــد     -٥٥
ــة(زويال  وفــنوالربازيــل  ــة-مجهوري ــة الــسعودية والواليــات   ) البوليفاري واملغــرب واململكــة العربي
مريكــا الالتينيــة وتكلــم أيــضاً يف إطــار هــذا البنــد ممثــل بــريو نيابــة عــن جمموعــة دول أ. املتحــدة
البنـد أثنـاء    هذا  كما تكلم بشأن     . والصني ٧٧ي، وممثل إندونيسيا نيابة عن جمموعة الـ        والكاريب

 .التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

مارس، عاودت اللجنـة الفرعيـة عقـد فريقهـا         / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٨٢٠ويف اجللسة     -٥٦
 بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوســيه    العامــل املعــين باملــسائل املتعلقــة 

وعمــالً باالتفــاق الــذي توّصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا  ).الربازيــل(مونــسريات فيليــو 
التاســعة والــثالثني وأقّرتــه اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني، انعقــد الفريــق العامــل لينظــر يف   

 . اخلارجي وتعيني حدوده فحسباملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء



 

14 V.11-82535 
 

A/AC.105/990

ــة، يف جلــستها   .وعقــد الفريــق العامــل ثــالث جلــسات    -٥٧ ــة الفرعي  ٨٣٦وأقــّرت اللجن
 .أبريل، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير/ نيسان٧املعقودة يف 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل نظرها يف هذا البند، ما يلي  -٥٨

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل  "  عنواهنــا،مــذكّرة مــن األمانــة )أ( 
 ؛)Add.10 إىل Add.8 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني  عــنســؤاالن "مــذكرة مــن األمانــة معنونــة  )ب( 
 ؛)Add.9 إىل A/AC.105/889/Add.7(الردود الواردة من الدول األعضاء  :حدوده

سـؤاالن عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني           " ورقة غرفة اجتماعات عنواهنـا     )ج( 
 حتتـــوي علـــى ردَّي النمـــسا والـــسلفادور    "الـــردود الـــواردة مـــن الـــدول األعـــضاء    : حـــدوده

)A/AC.105/C.2/2011/CRP.10(؛ 

ــوجي واالســتغالل  التقــّدم العلمــي وال أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده    -٥٩ تكنول
التجاري للفضاء اخلارجي ومشاركة القطاع اخلاص واملسائل القانونية الناشـئة وتزايـد اسـتخدام              

ستلزم أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة يف مــسألة تعريــف الفــضاء اخلــارجي  يــالفــضاء اخلــارجي عمومــا 
 .وتعيني حدوده

لفــضاء اخلــارجي أو عــدم وجــود تعريــف ل أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٦٠
مــن  وأنَّ تعــيني حلــدوده حيــدث بلبلــة قانونيــة بــشأن انطبــاق قــانون الفــضاء وقــانون اجلــو،         

ــضاء          ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ال
 .اخلارجي، بغية احلد من احتمال نشوء نزاعات بني الدول

 شــأن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن  مــن أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٦١
 .يكفل تطبيق مبدأ حرية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية تطبيقاً فعلياً

لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أمهيـة فيمـا يتعلـق        أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده     -٦٢
وقــد أصــبحت تلــك   .فــضائيةمبــسؤولية الــدول والكيانــات األخــرى املنخرطــة يف األنــشطة ال  

  .املسألة بالغة األمهية بالنظر إىل ما تشهده األنشطة الفضائية حالياً من تكثيف وتنويع

عمليات الطريان املدين احلاليـة واملرتقبـة يف املـستقبل          أنَّ   وأبدى أحد الوفود رأياً مفاده      -٦٣
 حيـث حيتمـل وجـود     كيلـومتراً ١٣٠ و ١٠٠املنظور لن تتجاوز نطاق ارتفاعـات تتـراوح بـني           

واقتــرح ذلــك الوفــد أن ُيرَســم احلــد بــني الفــضاء   .خطــر االصــطدام مبركبــات فــضائية عديــدة
 .اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلك النطاق
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وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظـل اإلطـار                   -٦٤
د حاجـة مؤكَّـدة وأسـاس عملـي لوضـع      احلايل، الذي ال يثري صـعوبات عمليـة، إىل حـني وجـو       

 حماولــة يف الوقــت أيَّ أنَّ كمــا رأى ذلــك الوفــد .تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو تعــيني حــدوده
الراهن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ستكون عملية نظرية ميكـن أن تعقّـد األنـشطة           

 .القائمة وقد ال ميكنها التحّسب للتطّورات التكنولوجية املقبلة

النقـاش املتعلـق بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده              أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده     -٦٥
 .ليس ذا طابع قانوين فحسب بل له أيضاً طابع سياسي

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونيـة، عنـد نظرهـا يف املـسائل املتـصلة                     -٦٦
ذ التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة واملقبلــة يف بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، أن تأخــ 

 .احلسبان وأنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تنظر أيضا يف هذا املوضوع

ــود   -٦٧ ــألرض، وهــو مــورد طبيعــي حمــدود      أنَّ ورأى بعــض الوف ــسبة ل ــدار الثابــت بالن امل
ن يكـون متاحـا جلميـع       ومعّرض بوضوح خلطر التشّبع، جيب أن ُيستخدم اسـتخداما رشـيدا وأ           

فهــذا مــن شــأنه أن يتــيح للــدول إمكانيــة  . الــدول، بــصرف النظــر عــن قــدراهتا التقنيــة احلاليــة  
الوصول إىل املدار بشروط عادلة، مع إيالء االعتبار على وجـه اخلـصوص الحتياجـات البلـدان        

الحتـاد الـدويل   النامية ومصاحلها وكذلك للموقع اجلغرايف لبلدان معّينة، ومع مراعاة إجـراءات ا     
 .لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

املدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن ُيستخدم اسـتخداماً          أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده     -٦٨
 .رشيداً وكفؤاً واقتصادياً

 مــن املهــم لــدى اســتخدام املــدار الثابــت بالنــسبة أنَّ وأبــدى بعــض الوفــود رأيــاً مفــاده  -٦٩
لـــألرض أن تعطـــى األولويـــة ملـــسامهات األنـــشطة الفـــضائية يف التنميـــة املـــستدامة ويف حتقيـــق  

 .األهداف اإلمنائية لأللفية

املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن               أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده       -٧٠
السـتخدام أو   الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيضع للتملُّك الوطين بـدعوى الـسيادة أو عـن طريـق ا                

اسـتخدامه خيـضع ألحكـام       وأنَّ    وسـيلة أخـرى، مبـا فيهـا االسـتخدام املتكـّرر،            االحتالل أو أيِّ  
 .معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت

غـــري مقبـــول فيمـــا يتعلـــق " األولويـــة باألســـبقية"مبـــدأ  أنَّ وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده  -٧١
بت بالنسبة لألرض، ولذلك ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تـضع نظامـا               باستخدام الدول للمدار الثا   
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قانونيـــا يكفـــل للـــدول إمكانيـــة الوصـــول إىل املواقـــع املداريـــة بـــصورة عادلـــة، وفقـــاً ملبـــدأي  
 .االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم متلُّك الفضاء اخلارجي

ظمـات الدوليـة احلكوميـة أو       وأبدى أحد الوفود رأياً مفاده أنه ال ميكن للدول أو للمن            -٧٢
وقـال ذلـك الوفـد أيـضاً إنـه       .املنظمات غري احلكومية أن تتملك املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض   

ينبغي إقامة تنسيق بني اللجنة وجلنتيها الفرعيتني واالحتاد الدويل لالتـصاالت مـن أجـل تـسهيل      
 .وصول الدول النامية إىل املدارات

 من جـدول األعمـال يف       ٦ات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند       ويرد النص الكامل للكلم     -٧٣
  ).T.836وT.829  إىل COPUOS/Legal/T.824(حماضر حرفية غري منقَّحة 

    
  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية  -سادسا 

    وإمكانية تنقيحها يف الفضاء اخلارجي
 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٧٤

استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"اخلارجي وإمكانية تنقيحها

 مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو االحتـــاد الروســـي والربازيـــل   ٧وتكلـــم يف إطـــار البنـــد   -٧٥
وتكلـم  . والواليات املتحـدة ) البوليفارية-مجهورية(ورية كوريا وشيلي والصني وفنـزويال     ومجه

زويال  فــني، وممثــل  أيــضا ممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب        
وتكلـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل       .  والصني٧٧ نيابة عن جمموعة الـ    )البوليفارية-مجهورية(

 . لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرىالعام

اعتمـاد إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات           أنَّ   والحظت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بارتيـاح          -٧٦
من جانب اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ) A/AC.105/934(مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       

ذا من جانب جلنة اسـتخدام الفـضاء   والتقنية يف دورهتا السادسة واألربعني، وإقرار إطار األمان ه 
 خطـوة هامـة يف     ُيعـدَّان ،  ٢٠٠٩اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثانية واخلمسني، عام          

يف التعـاون  ملحـوظ   تـدرجيياً وإحـراز تقـدُّم    قـانون الفـضاء الـدويل        لتطـوير سياق اجلهود املبذولـة     
 .يف الفضاء اخلارجيالدويل على ضمان أمان استخدام مصادر القدرة النووية 

الفريــق العامــل املعــين باســتخدام مــصادر   أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة بارتيــاح   -٧٧
 حلقة عمل أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنـة الفرعيـة   نظّمالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي قد     
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داف اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية العلميـة       العلمية والتقنية، وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات واأله       
  .)٨ و٧، املرفق الثاين، الفقرتان A/AC.105/958(والتقنية يف دورهتا السابعة واألربعني 

التنفيذ الصارم إلطار األمان من جانب كـل اجلهـات املـشاركة             أنَّ   وأبدي رأي مفاده    -٧٨
ضاء اخلـارجي هـو أمـر الزم نظـراً     يف تطوير نظم ملصادر قدرة نووية بغرض اسـتخدامها يف الفـ   
 .جلدية الشواغل املتعلقة باألمان وخطورة تبعات احلوادث

ورأى بعض الوفود أن يوىل مزيد مـن االهتمـام السـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                     -٧٩
الفضاء اخلارجي، خصوصا يف املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واملـدارات املنخفـضة، مـن أجـل                   

القانونيـة ملـشكلة احتمـال اصـطدام األجـسام الفـضائية الـيت تعمـل بالقـدرة                  التصدي للجوانـب    
النووية أثناء وجودها يف املدار واحلوادث أو الطوارئ اليت قـد تنـشأ عـن عـودة تلـك األجـسام                     
َعَرضا إىل الغالف اجلوي لألرض، وكذلك تأثري تلك العودة على سطح األرض، وعلى حيـاة               

 . اإليكولوجيةالناس وصحتهم، وعلى املنظومة

الدول هـي الـيت يقـع عليهـا وحـدها دون غريهـا، بغـض النظـر                   أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٨٠
ــتقين، واجــب االضــطالع        ــصادي أو العلمــي أو ال ــا االجتمــاعي أو االقت ــستوى تطوره عــن م

هذا األمر يهـم     وأنَّ   بنشاط رقايب يرتبط باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،         
احلكومات تتحمل مسؤولية دولية عما تضطلع بـه         أنَّ   ورأت تلك الوفود أيضا   . ية مجعاء البشر

املنظمـات احلكوميـة وغــري احلكوميـة مــن أنـشطة وطنيـة تنطــوي علـى اســتخدام مـصادر قــدرة        
ويف . تلك األنـشطة جيـب أن جتلـب للبـشرية منـافع ال أضـراراً               وأنَّ   نووية يف الفضاء اخلارجي؛   

ك الوفود اللجنة الفرعية القانونيـة إىل إجـراء مراجعـة إلطـار األمـان وإىل              هذا الصدد، دعت تل   
 نشاط ُيضطلع به يف الفضاء اخلارجي حمكومـاً مببـدأي           ترويج معايري ملزمة تكفل أن يكون أيُّ      

 .احلفاظ على احلياة وصون السالم

ــود عــن رأي مفــاده    -٨١ ــة   أنَّ وأعــرب بعــض الوف  يف اســتخدام نظــم مــصادر القــدرة النووي
الفضاء اخلارجي هو أمر حتمي، خصوصا يف بعثـات الفـضاء الـسحيق، وأنـه ينبغـي اختـاذ تـدابري                   

 . وأماهنامالئمة لضمان موثوقية ومأمونية استخدام هذه التكنولوجيا يف أنشطة الفضاء اخلارجي

ورأى بعض الوفود أنـه ينبغـي إجـراء تقيـيم واف للمخـاطر واملنـافع املرتبطـة باسـتخدام                      -٨٢
ــؤ بتلــك املخــاطر        مــص ــذل جهــود للتنب ــه ينبغــي ب ــضاء اخلــارجي، وأن ــة يف الف ــدرة النووي   ادر الق

 .واحلد منها

إال كمـالذ   يف الفضاء اخلارجي    وأبدي رأي مفاده أال ُتستخَدم مصادر القدرة النووية           -٨٣
 .عن األرضتقع على مسافات بعيدة جداً أخري، وُيفضَّل أن يكون ذلك يف أماكن 
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التوصيات املنبثقة من إطـار األمـان ينبغـي أن ُتـدَرس مبزيـد مـن                 أنَّ   ض الوفود ورأى بع   -٨٤
التفصيل، من حيث إمكانية تنفيذها يف إطار املبادئ املتصلة باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة                

 ).٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 

 .املبادئورأت بعض الوفود أنه ليس هناك ما يسوغ تنقيح تلك   -٨٥

من شأن تنقيح تلك املبادئ أن يعرقل أعمـال البحـث والتطـوير     أنَّ وأبدي رأي مفاده   -٨٦
 .املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي

ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي تعزيــز التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة     -٨٧
نيـة حتـدد مـسؤولية الــدول يف    والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجــل وضـع صـكوك قانو       

استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، ومـن أجـل إجـراء حبـوث بـشأن الـسبل                      
والوسائل الكفيلة باستخدام الطاقة النووية يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى النحـو األمثـل أو                   

 .إجياد بدائل هلا

تمرار يف دراسة هذه املـسألة وعلـى        واتفقت اللجنة الفرعية القانونية على ضرورة االس        -٨٨
 .أن يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعماهلا

 من جـدول األعمـال يف       ٧ويرد النص الكامل للكلمات اليت ألقيت أثناء مناقشة البند            -٨٩
  ).T.836 إىل COPUOS/Legal/T.834(حماضر حرفية غري منقّحة 

    
  ع الربوتوكول دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشرو -سابعا 

  املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية 
    الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٩٠
ــصلة مبــشروع الربو  "األعمــال، املعنــون   توكــول املتعلــق  دراســة واســتعراض التطــورات ذات ال

ــدات        ــى املع ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ــسائل اخلاصــة ب بامل
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"املنقولة

 مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو أملانيـــا وإندونيـــسيا وإيطاليـــا   ٨ يف إطـــار البنـــد وتكلّـــم  -٩١
. ربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة واليابـان         واجلمهورية التشيكية والصني وكندا واململكـة الع      

 . بشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرىوتكلّم
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أبريــل، إىل بيــان / نيــسان٤، املعقــودة يف ٨٣٠واســتمعت اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها   -٩٢
 الربوتوكـول املتعلـق باملـسائل       أدىل به املراقب عن اليونيدروا بشأن التطورات املتعلقـة مبـشروع          

 .اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

ــة       -٩٣ ــوميني التابعـ ــرباء احلكـ ــة اخلـ ــه جلنـ ــا أحرزتـ ــاح مـ ــة بارتيـ ــة الفرعيـ والحظـــت اللجنـ
، ٢٠١٠مـايو   /ار أيـ  ٧ إىل   ٣لليونيدروا، اليت عقدت دورتيها الرابعـة واخلامـسة يف رومـا، مـن              

، على التوايل، من تقـدم يف إعـداد مـشروع بروتوكـول             ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥ إىل   ٢١ومن  
جلنة اليونيـدروا اتفقـت علـى     أنَّ والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد .املوجودات الفضائية 

 اخلــدمات العامــة،، وعلــى قاعــدة جديــدة بــشأن "املوجــودات الفــضائية"تعريــف جديــد لتعــبري 
كمـا   .على قاعدة حتدد املعايري الالزمة لتحديد هوية املوجودات الفضائية ألغـراض التـسجيل            و

على بدائل بشأن سـبل االنتـصاف يف حـاالت          جلنة اخلرباء احلكوميني التابعة لليونيدروا      اتفقت  
 .التقصري املتعلقة باملكونات، واليت مل يتسنَّ التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا

ــضاً  والح  -٩٤ ــة أي ــة الفرعي ــد      أنَّ ظــت اللجن ــدروا ق ــة لليوني ــة اخلــرباء احلكــوميني التابع جلن
أوصت جملس إدارة اليونيدروا بأن يأذن بإحالة املشروع األويل للربوتوكـول، بـصيغته املعّدلـة،               
إىل مــؤمتر دبلوماســي العتمــاده، وبــأن ينظــر اجمللــس يف هــذه املــسألة يف دورتــه التــسعني، الــيت   

 .٢٠١١مايو / أيار١١ إىل ٩وما من سُتعقد يف ر

مــن شــأن بروتوكــول املوجــودات الفــضائية املقبــل أن يــشّجع  أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -٩٥
تطبيقات فضائية جديدة، وأن خيدم مصاحل البلـدان الناميـة، وأن يـسهِّل توسُّـع القطـاع                 األخذ ب 

 .طة فضائيةالفضائي التجاري، وأن يزيد من عدد الدول القادرة على القيام بأنش

بروتوكول املوجودات الفضائية املقبل ينبغـي أن يكـون متوافقـاً            أنَّ   وأُبدي رأي مفاده    -٩٦
مع معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي، وأن ُيـوازِن مـصاحل الكيانـات             

صاً احلكوميــة والكيانــات غــري احلكوميــة، وكــذلك أن يــصون مــصاحل البلــدان الناميــة، وخــصو 
ــا           ــيت توفّره ــة ال ــى اخلــدمات العام ــة احلــصول عل ــتمرار إمكاني ــا باس ــسَّر هل ــى أن ُتي ــالنص عل ب

 .املوجودات الفضائية

بروتوكـول املوجـودات الفـضائية املقبـل ال يـستهدف املـساس        أنَّ ورأى بعـض الوفـود    -٩٧
رجي ويف حبقوق وواجبات الدول األطراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـا       

صكوك االحتاد الدويل لالتصاالت، وأنه ال يستهدف سوى تنـاول مـسألة حمـددة، هـي قواعـد                  
 .اخلاص ذات الصلة بتمويل املوجودات الفضائية التجاريةالدويل قانون ال
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مـشروع الربوتوكـول احلـايل حيـافظ علـى تـوازن مناسـب          أنَّ   وأُعرب عـن رأي مفـاده       -٩٨
التعريـف اجلديـد للموجـودات الفـضائية         وأنَّ   ة ومـصاحل الـدائن،    بني استمرارية اخلدمة العموميـ    

أمـام مركبـات فـضائية جديـدة ميكـن تطويرهـا            ، بصفة خاصـة،     فّر املرونة الالزمة لفتح اجملال    يو
ــستقبل، ــشروع املـــادة   ٣أحكـــام الفقـــرة   وأنَّ يف املـ  ستحـــسن إمكانيـــة مـــشروع   ١ مـــن مـ

 .الربوتوكول للتطبيق

 دعمهـم املـستمر لألهـداف األصـلية ملـشروع بروتوكـول              مـع  أنـه  بعض الوفـود     وذكر  -٩٩
 بالتحـسينات األخـرية الـيت أدخلـت علـى نـص هـذا املـشروع،                 واعتـرافهم املوجودات الفضائية   
هذا النوع من اإلطار التعاهـدي       أنَّ   هذه األهداف سوف تتحقّق، أو     أنَّ   فإنه ليس من الواضح   

حتياجـات التمويـل التجـاري يف قطـاع الفـضاء،        سيكون قادراً يف الظروف الراهنة علـى تلبيـة ا         
ما مل يتسنَّ إدخال حتسني إضايف على أحكام مشروع بروتوكول املوجـودات الفـضائية حبيـث                

 .يوفّر منافع اقتصادية للمستعملني ويكتسب تأييداً كافياً له بني صفوفهم

الدولـة  "ظر يف مفهـوم     وأُبدي رأي مفاده أنه ميكن للجنة الفرعية القانونية أن تعاود الن            -١٠٠
 ".دولة مطِلقة"لتقرير ما إذا كان ينبغي اعتبار الدولة املموِّلة مؤهَّلة ألن تكون " املطِلقة

مــن املهــم أن يكفــل تطبيــق بروتوكــول املوجــودات الفــضائية    أنَّ وأُبــدي رأي مفــاده  -١٠١
 .املقبل استمرارية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 .فقت اللجنة الفرعية على أن يظل هذا البند مدرجاً يف جدول أعماهلاوات  -١٠٢

 من جـدول األعمـال يف       ٨لقيت أثناء مناقشة البند     أُويرد النص الكامل للكلمات اليت        -١٠٣
  ).T.833 إىل COPUOS/Legal/T.830(حماضر حرفية غري منقّحة 

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -ثامنا 

 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧بقـرار اجلمعيـة العامـة       عمال    -١٠٤
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء "املعنوناألعمال، 

ــد    -١٠٥ ــار البنـ ــم يف إطـ ــل     ٩وتكلـ ــا والربازيـ ــبانيا وأملانيـ ــو إسـ ــال ممثلـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ
ا والــصني وكنــدا واململكــة العربيــة الــسعودية والنمــسا   واجلمهوريــة التــشيكية وجنــوب أفريقيــ 

وتكلــم بــشأن هــذا البنــد ممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول    . واململكــة املتحــدة واليابــان 
 ٧٧ نيابــة عــن جمموعــة الـــ)البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  فــني، وممثــل  أمريكــا الالتينيــة والكــاريب



 

V.11-82535 21 
 

A/AC.105/990 

كمـا أدىل   .تبادل العام لآلراء ممثلـو دول أعـضاء أخـرى   وتكلم بشأن هذا البند أثناء ال .والصني
 .بكلمة يف إطار هذا البند املراقب عن اإليسا

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٠٦

تقريــر عــن حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وتايلنــد بــشأن قــانون     )أ( 
الوفـاء   : ضـوء التطـورات اجلديـدة      أنشطة الدول يف الفـضاء اخلـارجي يف       " موضوع   عنالفضاء  

 الـيت عقـدت يف  " باملسؤوليات الدولية وإنشاء أطـر وطنيـة قانونيـة ومتعلقـة بالـسياسات العامـة      

 ؛)A/AC.105/989 (٢٠١٠ نوفمرب/الثاين  تشرين١٩ إىل ١٦من  بانكوك

فرص التعليم يف جمال قانون الفـضاء       بورقة غرفة اجتماعات حتتوي على دليل        )ب( 
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.3(؛ 

ورقة غرفة اجتماعـات حتتـوي علـى مـشروع منـهاج تعليمـي يف جمـال قـانون                    )ج( 
  ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.5(الفضاء 
ــا واململكــة      )د(  ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى معلومــات مقدَّمــة مــن أوكراني

لقــدرات يف جمــال قــانون الفــضاء املتحــدة والنمــسا واليابــان عــن التــدابري واملبــادرات املتعلقــة ببنــاء ا 
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.6(؛  

ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على معلومات مقّدمـة مـن هولنـدا عـن التـدابري                 )هـ( 
 ؛(A/AC.105/C.2/2011/CRP.14)واملبادرات املتعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء 

الوفـــاء : ورات اجلديـــدةأنـــشطة الـــدول يف الفـــضاء اخلـــارجي يف ضـــوء التطـــ )و( 
 وقــائع حلقــة -باملــسؤوليات الدوليــة وإنــشاء أطــر وطنيــة قانونيــة ومتعلقــة بالــسياسات العامــة  

 ).ST/SPACE/54(العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتايلند بشأن قانون الفضاء 

نون لبنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــا  أنَّ واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى  -١٠٧
الفــضاء أمهيــة بالغــة يف اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املبذولــة ملواصــلة تطــوير اجلوانــب   
العمليــة لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، ولزيــادة املعرفــة باإلطــار القــانوين الــذي ُتجــرى األنــشطة  

 . دوراً هاماً يف هذا الشأنللجنة الفرعية أنَّ وُشدِّد على. الفضائية ضمنه

من الـضروري تقـدمي دعـم واف، مـن خـالل تـوفري اخلـربة            أنَّ   عرب عن رأي مفاده   وأُ  -١٠٨
الفنية واملوارد املادية واملالية، لتمكني املؤسسات من تنفيـذ الـدورات الدراسـية املتعلقـة بقـانون                

 .الفضاء فعلياً
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وميـة  عدداً من الكيانات احلكوميـة وغـري احلك        أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير      -١٠٩
تبذل جهوداً على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون                      

وتشمل تلك اجلهود تشجيع اجلامعـات علـى تقـدمي منـائط عـن قـانون الفـضاء وتـوفري                    . الفضاء
زمــاالت لدراســات جامعيــة ودراســات عليــا يف جمــال قــانون الفــضاء، واملــساعدة علــى تطــوير  

ــشريعات واأل ــات       الت ــضاء، وتنظــيم حلقــات عمــل وحلق ــة يف جمــال الف ــسياساتية الوطني طــر ال
دراسية وأنشطة متخّصصة أخرى لزيادة فهم قانون الفضاء، وتقدمي دعم مايل وتقين للبحـوث              
القانونيــة، وإعــداد دراســات وورقــات ومنــشورات متخّصــصة عــن قــانون الفــضاء، ودعــم          

فـضاء، ودعـم مـشاركة االختـصاصيني الـشباب        مسابقات احملاكمـة الـصورية يف جمـال قـانون ال          
يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقـانون الفـضاء، وتـوفري التـدريب وغـريه مـن فـرص                   

 .بناء اخلربات، ودعم اهليئات املكرَّسة إلجراء الدراسات والبحوث املتصلة بقانون الفضاء

 مــساعدات ماليــة لطلبــة قــدَّمتبعــض الــدول األعــضاء  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -١١٠
ريد الكس للمحاكم الصورية اليت تعقـد كـل عـام أثنـاء             فشباب لضمان حضورهم ملسابقة مان    

 .اجتماعات املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية

هنـــاك حاجـــة إىل اتفاقـــات تعـــاون مـــع  أنَّ وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده  -١١١
ــع    ــة واخلاصــة، وم ــة العام ــاء     املؤســسات التعليمي ــرامج بن ــز ب ــة بتعزي ــة املعني  املنظمــات األقاليمي

القــدرات ذات الــصلة بقــانون الفــضاء، لكــي يتــسىن تبــادل املعــارف وبنــاء القــدرات يف جمــال    
 .قانون الفضاء على الصعيدين الوطين واإلقليمي ملنفعة البلدان النامية

أجنع لزيادة الـوعي    هناك حاجة إىل بذل جهود       أنَّ   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده       -١١٢
هناك حاجـة إىل     وأنَّ   أنشطة الفضاء اخلارجي،  الذي حيكم    القانوين   واإلطاربأمهية قانون الفضاء    

مزيد من الدعم لتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، تيـسرياً لتقاسـم                    
 .ة البلدان الناميةاملعارف املتعلقة بقانون الفضاء فيما بني البلدان، وخصوصاً ملنفع

 الـداخلي يف جمـال قـانون        التـدريب وأُبدي رأي مفاده أن ُينظر يف إعداد قائمة بفـرص             -١١٣
ــامل،    مــن شــأن اإلعــالن عــن هــذه الفــرص أن جيعــل      ألنَّ الفــضاء املتاحــة يف خمتلــف أحنــاء الع

اً علـى   اختصاصيي قانون الفضاء املقبلني أكثر وعيـاً بفـرص التـدريب املتاحـة وأن يـساعد أيـض                 
 .تعميق التفاهم بني البلدان املنخرطة يف األنشطة الفضائية

األمم املتحـدة الـسابعة بـشأن قـانون         عمل  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير عقد حلقة          -١١٤
الوفـــاء : أنـــشطة الـــدول يف الفـــضاء اخلـــارجي يف ضـــوء التطـــورات اجلديـــدة "املعنونـــة والفـــضاء، 

وحلقـة العمـل هـذه،     ".طر وطنية قانونيـة ومتعلقـة بالـسياسات العامـة      باملسؤوليات الدولية وإنشاء أُ   
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 حكومـة  وقـد استـضافتها  ، ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ إىل ١٦ يف بـانكوك مـن       اليت ُعقـدت  
تايلند واشترك يف تنظيمها مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ووكالـة تطـوير اإلعالميـات اجلغرافيـة                    

 . اإليسا ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئوالتكنولوجيا الفضائية، بدعم من

،  أن يـــنظِّممكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي يعتـــزم أنَّ والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة  -١١٥
باالشتراك مع حكومة كينيا واإليسا، دورة يف جمال قانون الفضاء على هامش مؤمتر القيـادات               

لفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة، الــذي  األفريقيــة الرابــع بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا ا 
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ٢٦سُيعقد يف مومباسا، كينيا، من 

والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير مــا يقــوم بــه مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي    -١١٦
حالياً، بالتعـاون مـع املتخصـصني يف تـدريس قـانون الفـضاء وممثلـي املراكـز اإلقليميـة لتـدريس                      

م وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، من عمـل علـى تطـوير املنـهاج الدراسـي                  علو
 احملــدَّث الــذي ُعمِّــم أثنــاء الــدورة احلاليــة  مبــشروع املنــهاجاخلــاص بقــانون الفــضاء، ورحَّبــت 

(A/AC.105/C.1/2011/CRP.5).  
رجي قـام بتحـديث     مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـا        أنَّ   والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح       -١١٧

، مبـا فيـه املعلومـات       (A/AC.105/C.2/2011/CRP.3)دليل فرص التعلـيم يف جمـال قـانون الفـضاء            
. حتـديث الـدليل   املكتـب   ، واتفقـت علـى أن يواصـل          املتاحـة  املتعلقة بالزماالت واملنح الدراسية   

 مــسامهات التــشجيع علــى تقــدميويف هــذا الــصدد، دعــت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء إىل 
 .وطنية يف عمليات حتديث الدليل املقبلة

مبـادرات بنـاء القـدرات ينبغـي أن تتـضّمن جمموعـة منّوعـة مـن                  أنَّ   وأُبدي رأي مفاده    -١١٨
اخليــارات، مبــا يف ذلــك دورات ُتــنظَّم باالتــصال احلاســويب املباشــر بتكلفــة معقولــة، مــن أجــل   

 .الوصول إىل مجهور أوسع

عيـة الـدول األعـضاء واجلهـات الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى           وأوصت اللجنـة الفر    -١١٩
اللجنة بأن تبلغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واخلمـسني، مبـا اختذتـه أو تعتـزم اختـاذه علـى                     

 .الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل من تدابري لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

 مـن جـدول األعمـال       ١١لقيت أثناء مناقـشة البنـد       أُ اليت   ويرد النص الكامل للكلمات     -١٢٠
 ).T.833 إىل COPUOS/Legal/T.830(يف حماضر حرفية غري منقّحة 
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تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف  -تاسعا 
   احلطام الفضائي

 مـن جـدول   ١٠ البنـد  ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف    ٦٥/٩٧ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -١٢١
تبادل عام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام                  "األعمال، املعنون   

 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"الفضائي

 من جدول األعمال ممثلو أملانيا وإيطاليـا والربازيـل والربتغـال    ١٠وتكلم يف إطار البند    -١٢٢
ــة التــشيكية  ــنوبلجيكــا واجلمهوري ــة(زويال   والــصني وف ــة-مجهوري ــة ) البوليفاري واململكــة العربي

وتكلـم يف إطـار هـذا البنـد أيـضاً ممثـل             . السعودية وهولنـدا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان          
ي، وممثل إندونيسيا نيابة عن جمموعـة         كولومبيا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب       

 . بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرىمتكلّكما  . والصني٧٧الـ

 مـن جـدول     ١٠التبـادل العـام لـآلراء ضـمن إطـار البنـد              أنَّ   والحظت اللجنة الفرعيـة     -١٢٣
األعمال يساعد الدول على فهم خمتلف النهوج اليت اختـذهتا الـدول لتخفيـف احلطـام الفـضائي                  

 .ها صوغ األطر التنظيمية الوطنيةواحليلولة دون ازدياده، مبا في

 أنَّ  وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد مقدار احلطـام الفـضائي، ونوَّهـت إىل                -١٢٤
 .مستقبل األنشطة الفضائية يتوقّف إىل حد بعيد على ختفيف احلطام الفضائي

بغــي أن مــسألة ختفيــف احلطــام الفــضائي ين أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -١٢٥
تظل حتظى باألولوية، بغية املضي يف زيادة البحوث املتعلقة بتكنولوجيا رصد احلطـام الفـضائي      
ومنذجته بيئياً والتكنولوجيات الرامية إىل محاية النظم الفضائية مـن احلطـام الفـضائي وإىل احلـد                 

 .بدرجة كبرية من توليد املزيد من احلطام الفضائي

ــة   -١٢٦ ــة الفرعي ــة العامــة، يف قرارهــا   أنَّ  بارتيــاحوالحظــت اللجن ، ٦٢/٢١٧إقــرار اجلمعي
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       
األغــراض الــسلمية ميثّــل خطــوة أساســية يف تزويــد مجيــع الــدول الــيت ترتــاد الفــضاء بإرشــادات 

  .بشأن كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي

ــاح     -١٢٧ ــة الفرعيــة بارتي ــف احلطــام       أنَّ والحظــت اللجن ــذ تــدابري لتخفي ــدول تنفِّ بعــض ال
الفضائي تّتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام                       

أو املبــادئ التوجيهيــة بــشأن التخفيــف مــن احلطــام   /الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية و 
 ،)اليـادك (عتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفـضائي           الفضائي اليت وض  
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دوالً أخرى قد وضعت معايري خاصة هبا لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبـادئ               وأنَّ  
بعـض الـدول تـستخدم مبـادئ اليـادك التوجيهيـة             أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية أيـضاً     .التوجيهية

 ٢٤١١٣وروبيــة لقواعــد الــسلوك بــشأن التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي واملعيــار    واملدونــة األ
متطلبـات ختفيـف احلطـام    : النظم الفـضائية ) (أيزو (للتوحيد القياسيالصادر عن املنظمة الدولية   

 . لإلطار الرقايب الذي أرسته ألنشطتها الفضائية الوطنيةكمراجع) الفضائي

عض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت حتكـم ختفيـف           ب أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -١٢٨
احلطام الفضائي، بتعـيني سـلطات إشـرافية حكوميـة وإشـراك املؤسـسات األكادمييـة والـصناعة                  

 .ووضع قواعد تشريعية جديدة وتعليمات ومعايري وأطر يف هذا الشأن

ة ملـدى فعاليـة     وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة مبراجعـ                    -١٢٩
  .املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي

وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم أيـضاً إجـراء مراجعـة قانونيـة وحتليـل                          -١٣٠
 .للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة

مية والتقنيـة واللجنـة     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية العل            -١٣١
 .الفرعية القانونية أن تتعاونا هبدف وضع قواعد ملزمة قانونا بشأن احلطام الفضائي

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إجــراء حبــوث تقنيــة هبــدف حتــسني    -١٣٢
مبادئ اللجنـة التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي وإبقائهـا مواكبـة للتكنولوجيـات اجلديـدة                   

 .٦٢/٢١٧درات كشف احلطام الفضائي واحلّد منه، وفقاً لقرار اجلمعية العامة وق

هناك حاجة إىل مراجعة اجلوانب القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة            أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٣٣
لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة، بغية حتويل تلك املبـادئ التوجيهيـة إىل جمموعـة                

 .معية العامة العتمادهامبادئ تعرض على اجل

مراجعة املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي ينبغـي أن تركّـز            أنَّ   وأُبدي رأي مفاده    -١٣٤
 .على اجلوانب القانونية والرقابية لتلك املبادئ، وأنه ال داعي ملراجعة حمتوى معايريها التقنية

حطام الفضائي قـد نوقـشت يف اللجنـة         اجلوانب التقنية لل   أنَّ   معوأُبدي رأي مفاده أنه       -١٣٥
الفرعية العلمية والتقنية، فينبغي للجنة الفرعية القانونية أيضاً أن تدرس مسألة احلطـام الفـضائي               

 .دراسة وافية
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وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي تفــادي االزدواجيــة بــني عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة     -١٣٦
 وعمـل اللجنـة   يف األمـد البعيـد   أنشطة الفضاء اخلارجي     والتقنية وفريقها العامل املعين باستدامة    

 .الفرعية القانونية

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أن تقـوم الـدول األعـضاء بـإبالغ اللجنـة الفرعيـة                       -١٣٧
 .عما اختذ من تدابري للحد من توليد احلطام الفضائي وبتعميم املعلومات املتعلقة بذلكالقانونية 

تبـادل املعلومـات اجملديـة عمليـاً واملالئمـة التوقيـت عـن احلطـام                 أنَّ   فـاده وأُبدي رأي م    -١٣٨
 .يف األمد البعيدالفضائي هو عنصر أساسي يف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

إشــراك مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا فيهــا املؤســسات األكادمييــة   أنَّ وأُبــدي رأي مفــاده  -١٣٩
 أمر ضروري الستحداث مواصفات قياسـية ومعـايري هتـدف           والصناعة والسلطات املختصة هو   

 .إىل وضع مبادئ توجيهية موحَّدة تطّبقها مجيع الدول

ــة          -١٤٠ ــادئ التوجيهي ــذ املب ــى مواصــلة تنفي ــدول واملنظمــات عل ــة ال ــة الفرعي ــت اللجن وحثَّ
لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة، وعلــى دراســة جتــارب الــدول الــيت ســبق أن   

 .ت آليات وطنية بشأن ختفيف احلطام الفضائيأنشأ

ــاً بــــــاقتراح    -١٤١  التــــــشيكية اجلمهوريــــــة قدَّمتــــــهوأحاطــــــت اللجنــــــة الفرعيــــــة علمــــ
(A/AC.105/C.2/L.283). )   بــشأن االقتــراحلالطــالع علــى ملخَّــص ملــا أُعــرب عنــه مــن آراء، 

 ). أدناه١٦٩-١٦٣انظر الفقرات 

 مـن جـدول األعمـال       ١٠يت أثناء مناقـشة البنـد       لقأُويرد النص الكامل للكلمات اليت        -١٤٢
  ).T.829 إىل COPUOS/Legal/T.826(يف حماضر حرفية غري منقّحة 

    
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف  -عاشرا 

    الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 مـن جـدول األعمـال، املعنـون         ١١ر يف البنـد     ، ُنظـ  ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٤٣

ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي      " ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــادل عــام للمعلومــات عــن الت تب
، ٢٠١١-٢٠٠٨وفقاً خلطة العمـل املتعـددة الـسنوات للفتـرة           " واستخدامه يف األغراض السلمية   

ة يف دورهتـــا اخلمـــسني الـــيت اعتمـــدهتا جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمي 
)A/62/20 ، ٢١٩الفقرة(. 
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سـبانيا وأملانيـا    إ من جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي و            ١١ يف إطار البند     وتكلّم  -١٤٤
   بــشأن هــذا البنــد أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو دول    وتكلّــم. والــصني والواليــات املتحــدة 

 .أعضاء أخرى

مـارس، عقـد الفريـق      / آذار ٢٨ املعقـودة يف     ٨٢٠لستها  وعاودت اللجنة الفرعية يف ج      -١٤٥
العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف 

 .وعقـد الفريـق العامـل سـبع جلـسات     ). النمـسا (األغراض الـسلمية، برئاسـة إيرمغـارد مـاربو     
أبريـل، تقريـر الفريـق العامـل        / نيـسان  ٨، املعقـودة يف     ٨٣٨وأقرَّت اللجنة الفرعيـة يف جلـستها        
 .الوارد يف املرفق الثالث هلذا التقرير

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -١٤٦

ــة حتتــوي علــى معلومــات واردة مــن إســبانيا واجلمه     )أ(  ــة ومــذكّرة مــن األمان ري
ــصلة باستكــشاف الفــ      ــة ذات ال ــن القــوانني الوطني ــشيكية ع ضاء اخلــارجي واســتخدامه يف  الت

 ؛)A/AC.105/957/Add.1(األغراض السلمية 

ــق العامــل املعــين        )ب(  ــر الفري ــى مــشروع تقري ــوي عل ــة اجتماعــات حتت ــة غرف ورق
بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       

 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.4(السلمية 

تماعات حتتوي على معلومات واردة من أوكرانيا وإيطاليا عـن          ورقة غرفة اج   )ج( 
التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  

 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP. 7(السلمية 

ورقة غرفة اجتماعـات حتتـوي علـى حملـة جمملـة خمططيـة عـن األطـر التنظيميـة                     )د( 
 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.9(طة الفضائية الوطنية اخلاصة باألنش

ــسلفادور عــن       )هـ(  ــى معلومــات واردة مــن ال ــوي عل ــة اجتماعــات حتت ــة غرف ورق
التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  

 .(A/AC.105/C.2/2011/CRP.13)السلمية 

 :التاليني نييضاحي اإلالعرضنيواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -١٤٧

ــوطين للدراســات الفــضائية  " )أ(  ــة باحلطــام الفــضائي؛   : املركــز ال ــشطة املتعلق األن
 ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"مسائل التسجيل

 .، قّدمه ممثل الواليات املتحدة" وتعيني احلدودإدارة الطريان االحتادية" )ب( 
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ومـات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات         التبادل العام للمعل   أنَّ   واتفقت اللجنة الفرعية على     -١٤٨
الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية قـد زوَّد الـدول بلمحـة                     
جمملة شاملة عن احلالة الراهنة للقوانني واللـوائح الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، وسـاعد الـدول علـى                    

 . التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاءفهم خمتلف النهوج املتبعة على الصعيد الوطين لتطوير اُألطر

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة                  -١٤٩
ويف هذا الصدد، نوَّهت اللجنة الفرعية بأمهيـة قيـام الـدول بـصوغ تـشريعات خاصـة                  . بالفضاء
 . األنشطة التعاونية وتشجيعهالتلك التشريعات دوراً مهماً يف تنظيم تلك ألنَّ بالفضاء،

الدول تواصل بذل جهود هتدف إىل وضـع أُطـر تنظيميـة             أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -١٥٠
والحظـت اللجنـة الفرعيـة      . وطنية جديدة بشأن الفـضاء أو حتـسني مـا يوجـد مـن تلـك اُألطـر                 

 اللتزاماهتــا الــدول، لــدى صــوغ صــكوكها الوطنيــة اخلاصــة بالفــضاء، تــويل اهتمامــاً   أنَّ أيــضاً
 .مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

مناقـشة الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات              أنَّ   والحظت اللجنـة الفرعيـة      -١٥١
ــدول أن       ــسلمية أتاحــت لل ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال ال

 مـن  ١١العمل املـضطلع بـه يف إطـار البنـد            وأنَّ   طنية القائمة، تكتسب فهماً لألطر التنظيمية الو    
جدول األعمال أخذ يعطي نتائج ملموسة، منها تبادل آراء متبصرة قّيمة بشأن جتارب الـدول               

  .من صوغ تشريعاهتا الوطنية املتعلقة بالفضاء

 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يواصــل  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير   -١٥٢
حتــديث قاعــدة البيانــات املتعلقــة بالتــشريعات الفــضائية الوطنيــة واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة    

انظـر  (األطراف ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية                 
ويف هذا الصدد، شّجعت اللجنة الفرعية الدول على مواصـلة تزويـد    ). www.unosa.orgاملوقع  

نصوص قوانينها ولوائحها التنظيمية واتفاقاهتا الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، ومـا لـديها               املكتب ب 
مــن وثــائق الــسياسة العامــة وغريهــا مــن الوثــائق القانونيــة الــيت هلــا صــلة باألنــشطة الفــضائية،     

 .إلدراجها يف قاعدة البيانات

 مـن جـدول األعمـال       ١١ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقـشة البنـد              -١٥٣
  ).T.838 وT.835 إىل COPUOS/Legal/T.830(يف حماضر حرفية غري منقَّحة 
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اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   -حادي عشر
  السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 

    يف دورهتا احلادية واخلمسني
 مـن   ١٢، نظرت اللجنة الفرعية القانونيـة يف البنـد          ٦٥/٩٧ بقرار اجلمعية العامة     مالًع  -١٥٤

 إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض             مقدَّمـة اقتراحات  "جدول األعمال، املعنون    
، " دورهتـا احلاديـة واخلمـسني   يفالسلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة         

ويف إطار هـذا البنـد، نظـرت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً يف املـسائل                  .تظم يف جدول أعماهلا   كبند من 
املتعلقة بتنظيم عملها وبالتحضري للجـزء التـذكاري مـن دورة اللجنـة الرابعـة واخلمـسني الـذي                   

 .٢٠١١يونيه / حزيران١سُيعقد يف 

ــم  -١٥٥ ــد  وتكلّ ــو االحتــاد الرو  ١٢ يف إطــار البن ــتني   مــن جــدول األعمــال ممثل ســي واألرجن
وإيطاليـــا والربازيـــل والربتغـــال ) اإلســـالمية-مجهوريـــة(وإســـبانيا وأملانيـــا وإندونيـــسيا وإيـــران 

ــسا      ــصني وفرن ــا وشــيلي وال ــشيكية وروماني ــة الت ــنواجلمهوري ــة (زويال وف ــة-مجهوري ) البوليفاري
ة واليابـان  وكولومبيا واملغرب واململكـة العربيـة الـسعودية والنمـسا وهولنـدا والواليـات املتحـد         

 .وتكلــم أيــضا ممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي  . واليونــان
  .وتكلم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

    
 إىل اللجنة بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية مقدَّمةاقتراحات  - ألف 

    ورهتا احلادية واخلمسني ديفالقانونية 
، ٦٥/٩٧اجلمعيــة العامــة اتفقــت، يف قرارهــا  أنَّ اســتذكرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة  -١٥٦

على أن تقدِّم اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلمسني اقتراحاهتا إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي                
يف دورهتـــا احلاديـــة يف األغـــراض الـــسلمية بـــشأن بنـــود جديـــدة تنظـــر فيهـــا اللجنـــة الفرعيـــة   

 .٢٠١٢واخلمسني، عام 

ودعا الرئيس الدول األعضاء إىل اقتراح بنود جديدة يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـة                -١٥٧
القانونية أو إىل تأكيد اقتراحاهتا القائمة هبذا الشأن، بصيغتها الـواردة يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة                  

 ).١٧٠الفقرة  ،A/AC.105/942(عن دورهتا التاسعة واألربعني 

واتفقت اللجنة علـى اإلبقـاء علـى كـل مـا هـو مـدرج حاليـا يف جـدول األعمـال مـن                           -١٥٨
 .بنود منفردة للمناقشة، لكي تنظر فيها يف دورهتا احلادية واخلمسني/مواضيع
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واتفقت اللجنة الفرعية على أن تقترح على اللجنـة إدراج البنـود التاليـة يف جـدول أعمـال               -١٥٩
  :عية يف دورهتا احلادية واخلمسنياللجنة الفر

  
   املنتظمةالبنود  

 .افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس وإقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

  غـري احلكوميـة    املنظمـات   دوليـة و  معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة ال        -٥ 
 .فيما يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبيعة املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف           )ب(  
ار الــسبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــد 
  .الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

  
 البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع 

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء  -٧ 
 .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــتعراض التطـــورات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول امل   -٨  ــة واسـ تعلـــق دراسـ
باملــسائل اخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقيــة الــضمانات الدوليــة  

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩ 

 تبادل عـام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام                    -١٠ 
  .الفضائي
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   العملالبنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط 

ــصلة باستكــشاف        -١١  ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــة      : ٢٠١٢   ــدَّم إىل اللجن ــر يق ــة لتقري ــصيغة النهائي ــق عامــل بوضــع ال ــام فري قي
  .الفرعية القانونية

  
  بنود جديدة  

 الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بـشأن          إىل جلنة استخدام   مقدَّمةاقتراحات   -١٢ 
 . واخلمسنيالثانيةبنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً علــى أن تعــاود، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، عقــد      -١٦٠
علقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،     الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املت        

والفريــق العامــل املعــين باملــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، والفريــق   
العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف 

 .األغراض السلمية

أثنــاء دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، يف واتفقــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك علــى أن تنظــر،   -١٦١
مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس     

 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

 دعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب        ُيواتفقت اللجنة الفرعية على أن        -١٦٢
 .لقانون الفضاء جمددا إىل تنظيم ندوة تعقد أثناء دورهتا احلادية واخلمسني

ــل       -١٦٣ ــة عمـ ــة ورقـ ــة الفرعيـ ــى اللجنـ ــت علـ ــةوُعرضـ ــشيكية   مقدَّمـ ــة التـ ــن اجلمهوريـ  مـ
)A/AC.105/C.2/L.283 (                ًتقترح فيها أن تدرج اللجنة الفرعيـة يف جـدول أعماهلـا بنـداً جديـدا

ونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي، الـصادرة              استعراض اجلوانب القان  "عنوانه  
عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بغيـة حتويـل هـذه املبـادئ التوجيهيـة                  

 ".إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة

ــود   -١٦٤ ــاً، نظــ    أنَّ ورأى بعــض الوف ــها متام ــأيت يف وقت ــشيكية ت ــة الت ــادرة اجلمهوري ــا مب راً مل
تكتسيه مسألة احلطام الفضائي من أمهية لدى مجيع الدول ولعدم وجود آليات قانونية صـارمة               

 .كما أعربت تلك الوفود يف هذا الصدد عن تأييدها لالقتراح .ملعاجلة هذه املسألة
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عنــوان بنــد جــدول األعمــال اجلديــد املقتــرح يف ورقــة العمــل   أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -١٦٥
)A/AC.105/C.2/L.283 (     ــة ــصر علــى اســتعراض للجوانــب القانوني ــصاره حبيــث يقت ميكــن اخت

للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                
 .بادئمن امل مسألة حتويل املبادئ التوجيهية إىل جمموعة يتضّمناألغراض السلمية، أي أال 

املسائل املتعلقة باستعراض اجلوانب القانونية للحطـام الفـضائي          أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٦٦
تبــادل عــام  "علــى الــصعيد الــدويل ميكــن أن ُينظــر فيهــا جنبــاً إىل جنــب مــع البنــد املعنــون          

، املــدرج حاليــا يف "للمعلومـات عــن اآلليـات الوطنيــة املتـصلة بتــدابري ختفيـف احلطــام الفـضائي     
  .جدول أعمال اللجنة الفرعية

اللجنـة الفرعيـة ميكنـها أن تـشرع يف النظـر يف املـسائل                أنَّ   مـع رأى بعض الوفود أنـه      و  -١٦٧
من املهم ضـمان أال تـؤدي تلـك العمليـة إىل             فإنَّ   املتعلقة باحلطام الفضائي على الصعيد الدويل     

 .قةّبفرض نتائج مس

التحليـل  وأعرب وفد عن رأي مفاده أنه ينبغـي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تـشرع يف                     -١٦٨
القــانوين للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن اللجنــة يف أبكــر مرحلــة  

 .ذلك سيسهم يف اجلهود املبذولة لكفالة جنـاح البعثـات الفـضائية الطويلـة األجـل         أنَّ    إذ ،ممكنة
هـذه   الوفد أنه ينبغي تشجيع املبادرات الرامية إىل إجـراء مناقـشة موضـوعية بـشأن                 ورأى ذلك 

 مجيـع الـدول، مبـا فيهـا الـدول الـيت       شـواغل املسألة يف اللجنة الفرعيـة وذلـك مـن أجـل معاجلـة            
 .تعكف على صوغ تشريعات وطنية بشأن ختفيف احلطام الفضائي

اسـتحداث صــك قـانوين جديــد بـشأن احلطــام الفـضائي علــى      أنَّ ورأى بعـض الوفــود   -١٦٩
دول ال تـزال مـستمرة يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة      الـ  ألنَّ الصعيد الدويل هو أمر سابق ألوانـه،   

 .لتخفيف احلطام الفضائي، الصادرة عن اللجنة على الصعيد الوطين

مــن املفيــد معــاودة النظــر يف هــذا االقتــراح بعــد ظهــور نتــائج   أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -١٧٠
، التــابع للجنــة يف األمــد البعيــدعمــل الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي 

 .الفرعية العلمية والتقنية

علــى اللجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تبــدأ، أثنــاء دورهتــا احلاديــة     أنَّ بــدي رأي مفــادهأُو  -١٧١
واخلمسني، يف النظـر يف وضـع قائمـة باملـشاكل واملـسائل الـشائكة املتعلقـة باجلوانـب القانونيـة               

رعيـة هبـذا النـشاط أن يـساعد علـى حتديـد             فمـن شـأن اضـطالع اللجنـة الف         .لألنشطة الفـضائية  
 .التوجهات املستقبلية وأن يرتقي بعمل اللجنة الفرعية إىل املستوى األمثل
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 بتغيُّـر بدي رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف اجلوانب القانونية املتعلقة              أُو  -١٧٢
 .املناخ

التاليـة املتعلقـة بـإدراج بنـود جديـدة          مقّدمي االقتراحـات     أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -١٧٣
 :يف جدول أعماهلا يعتزمون اإلبقاء على تلك االقتراحات لعلّها ُتناقش يف دوراهتا الالحقة

ــطناعية     )أ(  ــع األرض االصـ ــدول توابـ ــتخدام الـ ــة السـ ــادئ املنظّمـ ــتعراض املبـ   اسـ
  بل إىل معاهـــدة يف اإلرســال التلفزيـــوين املباشـــر الــدويل، بغيـــة حتويـــل ذلــك الـــنص يف املـــستق   

 ؛)اقترحته اليونان(

استعراض املبادئ املتعلقـة باستـشعار األرض عـن ُبعـد مـن الفـضاء اخلـارجي،                )ب( 
 ؛)اقترحته اليونان(بغية حتويل تلك املبادئ إىل معاهدة يف املستقبل 

مدى مالءمة واستـصواب صـوغ اتفاقيـة شـاملة عامليـة بـشأن القـانون الـدويل                   )ج( 
 ؛)االحتاد الروسياقترحه (للفضاء 

فرض تنظيم رقايب على نشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األرض عـرب                   )د( 
 ؛)اقترحته اململكة العربية السعودية(شبكة اإلنترنت العاملية 

اســتعراض اجلوانــب القانونيــة الــيت تتناوهلــا املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن     )هـ( 
 الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بغيـة حتويـل    جلنة استخدام احلطام الفضائي الصادرة عن

تلك املبادئ التوجيهيـة إىل جمموعـة مبـادئ متعلقـة باحلطـام الفـضائي تـصوغها اللجنـة الفرعيـة                 
 ).اقترحته اجلمهورية التشيكية(القانونية وتعتمدها اجلمعية العامة 

ق عليهـا يف    بـ يدة الـيت مل يُ     اجلد االقتراحات اخلاصة بالبنود   أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -١٧٤
 .تلك القائمة ميكن أن ُتدرج يف القائمة الحقاً، حسب االقتضاء

من املقرر مؤقتـا أن ُتعقـد دورهتـا احلاديـة واخلمـسني مـن                أنَّ   والحظت اللجنة الفرعية    -١٧٥
  .٢٠١٢مارس / آذار٣٠ إىل ١٩
    

    املسائل التنظيمية - باء 
واقترحـت   .ار مـدة دورات اللجنـة الفرعيـة القانونيـة         رأى بعض الوفود أنه ينبغي اختـص        -١٧٦

تلــك الوفــود أن خيــصص الوقــت املقتــصد لــدورات اللجنــة أو لــدورات اللجنــة الفرعيــة العلميــة   
 .يف األمد البعيدوالتقنية، وخصوصاً فريقها العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
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هـي املنتـدى الـدويل    جنـة الفرعيـة القانونيـة       الل أنَّ   وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده          -١٧٧
يف نقـاش بـشأن اجلوانـب القانونيـة املتعلقــة     أن تـشارك   للبلـدان الناميــة  الوحيـد الـذي يتـسّنى فيـه    

ــضاء اخلــارجي   ــشطة الف ــود  و.بأن ــك الوف ــت   أنَّ رأت تل ــيد الوق ــة  املخــصَّصترش ــة الفرعي  للجن
 موضـوعية يف جـدول األعمـال ملناقـشتها      أمثل ينبغي حتقيقهما بإدراج بنـود      على حنو واستخدامه  

 لـدورات اللجنـة     املخصَّـصة بغرض تعزيز اإلطار القانوين الـدويل، وأنـه ينبغـي اإلبقـاء علـى املـدة                 
 .الفرعية حالياً ملواصلة التمكن من النظر يف اجلوانب القانونية ألنشطة الفضاء اخلارجي

ة إدارة املـؤمترات ودائـرة إدارة املـوارد          دائـر  قدَّمتهوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما        -١٧٨
 .املالية من إيضاحات بشأن تنظيم دورات اللجنة الفرعية وإدارة وثائقها

ــود   -١٧٩ ــؤمترات     أنَّ ورأى بعــض الوف ــرة إدارة امل ــدى دائ ــة ل ــات املدوَّن ــم  مبالبيان كتــب األم
 األوىل للجنـة الفرعيـة      ١٤ـاملتوسط الفعلي ملدة اجللسات العامة ال      أنَّ   فيينا تدل على  يف  املتحدة  

 جلـسات   ٧األمر كـان يتطلـب       فإنَّ   ومن مث،  . دقيقة ٢٠يف دورهتا احلالية كان ساعة واحدة و      
 اجملدَولَة، أي أنـه كـان باإلمكـان اقتـصاد ثالثـة أيـام كاملـة مـن         ١٤فقط، بدال من اجللسات الـ 

ر اجتماعـات مل يـستغل فيهـا    االضطرار إىل إيفاد خـرباء إىل فيينـا حلـضو          أنَّ   وذُكر .أيام الدورة 
ــا ســوى   ــدول األعــضاء،        ٤٥فعلي ــى ال ــيال عل ــا ثق ــا مالي ــل عبئ ــاح ميث ــن الوقــت املت ــة م  يف املائ

 .وخصوصا البلدان النامية

ُيـستغل اسـتغالال كـامال      ال   للجلسات العامـة     املخصَّصالوقت   أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٨٠
عمــال، وأنــه ينبغــي تــدعيم دور اللجنــة بــسبب قلــة املــسائل املوضــوعية املدرجــة يف جــدول األ 

مــسألة املــضمون هــي  أنَّ ورأت تلــك الوفــود .الفرعيــة لكــي تثبــت جــدواها العمليــة وأمهيتــها 
 .مسألة سياسية، تعزى إىل عدم توافق اآلراء بشأن تطوير قانون الفضاء

 وثيقـا مـع     عمل اللجنة الفرعية القانونية ينبغي أن ينسَّق تنـسيقا         أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٨١
عمل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وكـذلك مـع عمـل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى                      

دوريت اللجنـتني الفـرعيتني ميكـن أن ُتنظَّمـا تعاقبيـا،       أنَّ ورأت تلك الوفود .خارج إطار اللجنة  
 مع عقد جلسات مشتركة ملدة يـوم واحـد أو يـومني لكـي يتـسىن اسـتخالص منـافع أكـرب مـن             

 . الفرعيتنيمشاركة اخلرباء يف أعمال اللجنتني

نقل جزء من وقـت جلـسات اللجنـة الفرعيـة      أنَّ   عن رأي مفاده  بعض الوفود   وأعرب    -١٨٢
ذلـك اجلـزء ميكـن أن يعـاد إىل      أنَّ القانونية إىل اللجنة هـو أمـر ممكـن، علـى أن يكـون مفهومـا           

 .اللجنة الفرعية عند الضرورة
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دورات اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ختتلــف يف  أنَّ عــن رأي مفــادهوأعــرب أحــد الوفــود   -١٨٣
املــسائل الــيت تنــاقش علــى مــستوى اللجنــة الفرعيــة تتطلــب    ألنَّ طابعهــا عــن دورات اللجنــة، 

 .دراسة تقنية مستفيـضة مـن جانـب خـرباء، ومـن مث ينبغـي اإلبقـاء علـى املـدة احلاليـة لـدوراهتا                      
ظل حمفل تبادل اآلراء بشأن املسائل السياسية العامـة، ومـن           اللجنة ت  أنَّ   ورأى ذلك الوفد أيضاً   

زيـد مـن الوقـت      املتـاح للجنـتني الفـرعيتني       ُيمث ميكن تقليص مدة دوراهتا إىل مخـسة أيـام، لكـي             
 .للنظر يف البنود املدرجة على جدويل أعماهلما

، وأعرب عن رأي مفـاده أنـه نظـراً لعـدم إحـراز تقـدم جـوهري بـشأن بعـض املـسائل                        -١٨٤
 .فباإلمكان إدراج بعض البنود على جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية كل سنتني

جلسات األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة الفرعيـة القانونيـة ميكـن                أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٨٥
  .أن ُتعقَد مبوازاة اجللسات العامة

ــن ي    أنَّ ورأت وفــود أخــرى   -١٨٦ ــواز ل ــوفري خــدمات  تنظــيم اجللــسات علــى حنــو مت ــيح ت ت
 بصورة متزامنة، وهذا أمر أساسي ملناقشة املسائل التقنية، كما ميكن أن حيـول              الشفويةالترمجة  

 .دون مشاركة الوفود الصغرية مشاركة تامة يف مجيع اجللسات

ــة ينبغــي أن     أنَّ ورأى بعــض الوفــود  -١٨٧ ــة الفرعي البنــود املدرجــة يف جــدول أعمــال اللجن
ني فعاليـة املناقـشات، ولكـي يتـسىن للوفـود أن تـشارك يف أعمـال اللجنـة                   ُتبسَّط من أجـل حتـس     

 .الفرعية على حنو ناجع التكلفة

ورأى بعــض الوفــود أنــه جيــب تبــسيط عمــل اللجنــة الفرعيــة وترشــيده وتــسيريه علــى     -١٨٨
  .النحو األمثل، وأنه ينبغي تعزيز جناعة ذلك العمل واالنضباط يف أدائه

مـن املهـم، يف اجلدولـة الزمنيـة لألعمـال، أن ُيحـافَظ علـى قـدر                أنَّ   هبدي رأي مفاد  أُو  -١٨٩
 . تشتُّت يف تناول بنود جدول األعمالمن تركيز االهتمام، وأن ُيتفادى أيُّ

ــود   -١٩٠ ــشبكة     أنَّ ورأى بعــض الوف ــذاع عــرب ال ــة ميكــن أن ت ــة الفرعي ــائع دورات اللجن وق
 . املالية املترتبة على البث الشبكيالعاملية، وأنه ميكن لألمانة أن تستكشف اآلثار

ورأى بعض الوفود أنه ميكن جعل تقـارير اللجنـة الفرعيـة مثاليـة مـن حيـث احملتويـات                   -١٩١
 .والطول بتفادي تبيان اآلراء مرارا وتكرارا، وجبعلها أبسط وذات توجه عملي أوضح

ة الفرعيـة القانونيـة   عرب عن رأي مفاده أنه ال ينبغي، يف حماولة جعـل تقـارير اللجنـ              أُو  -١٩٢
راء الـدول األعـضاء علـى       آمن املهم جتسيد     أنَّ   مثالية، تقليص طوهلا وحمتواها إىل حد كبري، إذ       

 .النحو الواجب مما سيحفز الوفود على حضور الدورات التالية
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 إىل اللجنة بشأن املقدَّمة جدول األعمال املتعلق باالقتراحات    بند أنَّ   ورأى بعض الوفود    -١٩٣
د جديدة لتنظر فيها اللجنة الفرعية ال يتيح جماال مناسبا للنظر يف املسائل التنظيمية، واقترحت         بنو

 .، مبا يتوافق مع املمارسة املتبعة يف اللجنة"مسائل أخرى"عنوان التلك الوفود استخدام 

واتفقت اللجنة الفرعية على ضرورة توخي أقصى قدر من املرونـة يف اجلدولـة الزمنيـة                  -١٩٤
 .بنود جدول األعمال، وخصوصاً البنود اليت ستعقد أفرقة عاملة بشأهنال

واتفقت اللجنة الفرعيـة علـى أن ُتعقـد علـى هـامش الـدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة                       -١٩٥
 .مشاورات غري رمسية بني الوفود املهتمة، من أجل مواصلة املناقشات حول املسائل التنظيمية

ــة إ    -١٩٦ ــة الفرعي ــت اللجن ــة      وطلب ــة غرف ــة واخلمــسني ورق ــدورهتا احلادي ــد ل ــة أن تع ىل األمان
اجتماعات حتتوي على معلومات عما تتبعه كيانات األمم املتحـدة املـشاهبة مـن ممارسـات جيـدة           
فيما يتعلق هبيكل تقارير اهليئات احلكومية الدولية، واتفقت اللجنة الفرعيـة علـى أن ُترفـق بتلـك                  

، بـشأن معـايري إعـداد       ٢٠١٠مـارس   / آذار ٤ير التنفيـذي املؤرخـة      الورقة نشرة املدير العـام واملـد      
 مـن   (UNOV/DGB.22-UNODC/EDB.22)وتقدمي خمطوطات وثـائق األمـم املتحـدة ومنـشوراهتا           

 .أجل مواصلة دراستها

 يف عـــام ،وطلبـــت اللجنـــة الفرعيـــة إىل األمانـــة أن تعـــد لـــدورهتا احلاديـــة واخلمـــسني   -١٩٧
توي على دراسة لآلثار املالية وغريها من اآلثار املترتبة علـى           ورقة غرفة اجتماعات حت    ،٢٠١٢

 .البث الشبكي لدورات اللجنة الفرعية

، نظــرت اللجنــة ٢٠١٠ علــى طلــب اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، عــام  ًءوبنــا  -١٩٨
 املنقَّحــــةالفرعيـــة يف اقتــــراح مقــــدم مــــن األمانــــة لوقـــف اســــتخدام احملاضــــر احلرفيــــة غــــري   

)A/AC.105/C.2/L.282( وأوصــت بوقــف اســتخدام تلــك احملاضــر ابتــداء مــن دورهتــا احلاديــة ،
  .، وفقا لذلك االقتراح٢٠١٢واخلمسني، عام 

    
   التحضريات للجزء التذكاري من دورة اللجنة الرابعة واخلمسني، - جيم 

    ٢٠١١يونيه / حزيران١الذي سيعقد يف 
قيـادة رئـيس   بلـدورة مـشاورات غـري رمسيـة،     الحظت اللجنة الفرعية أنه ُعقدت أثناء ا       -١٩٩

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بشأن التحضريات للجزء التذكاري مـن             
 ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١دورة اللجنة الرابعة واخلمسني، وبشأن إعداد إعالن يراد اعتماده يف    

الن بـشأن الـذكرى اخلمـسني       إعـ "ويرد نصه يف ورقة عمل مقدمة مـن رئـيس اللجنـة، عنواهنـا               
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لتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء والــذكرى اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   
 .(A/AC.105/L.283)" األغراض السلمية

، A/AC.105/L.283واتفقت اللجنة الفرعية على نص مشروع اإلعـالن الـوارد يف الوثيقـة       -٢٠٠
 ســيعرض علــى اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة املــنقَّحعــالن إلامــشروع  أنَّ بــصيغته املعدلــة، والحظــت

 .٢٠١١يونيه / حزيران١واخلمسني أثناء اجلزء التذكاري الذي سيعقد يف 

األمانــة سترســل إىل مجيــع البعثــات الدائمــة لــدى   أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا  -٢٠١
 .لزمين للجزء التذكارييف األسابيع القادمة معلومات عن اجلدول ا) فيينا(األمم املتحدة 

 مـن جـدول األعمـال       ١٢لقيت أثناء مناقـشة البنـد       أُويرد النص الكامل للكلمات اليت        -٢٠٢
 ).T.837 إىل COPUOS/Legal/T.828(يف حماضر حرفية غري منقّحة 
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    املرفق األول
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس    

    ضاء اخلارجي وتطبيقهااملتعلقة بالف
ــستها     -١ ــة، يف جل ــة الفرعي ــاودت اللجن ــودة يف ٨٢٠ع ــارس / آذار٢٨، املعق ، ٢٠١١م

عقــد فريقهــا العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي  
 ).بلجيكا(سة جان فرانسوا مايانس وتطبيقها، برئا

 ٧مــــارس إىل / آذار٢٩يف الفتــــرة مــــن وعقــــد الفريــــق العامــــل مخــــس جلــــسات،   -٢
ــسان ــل /ني ــودة يف    . ٢٠١١أبري ــة، املعق ــق العامــل االفتتاحي ــسة الفري ــارس، / آذار٢٨ويف جل م

، يف مواضــيع ٢٠١١اســتذكر الــرئيس واليــة الفريــق العامــل الــيت تقــضي بــأن ينظــر، يف عــام     
أو /جي وتطبيقهـا و   ومسائل معينة تتصل حبالة معاهدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـار              

 ).٦الفقرة ، املرفق األول، A/AC.105/942(تنفيذها 

اللجنة الفرعية اتفقت أثناء دورهتـا التاسـعة واألربعـني علـى            أنَّ   واستذكر الرئيس أيضا   -٣
 ألنــشطة الــدول املـنظّم أن ُتواصـل مناقــشات الفريـق العامــل مشوهلـا للمــسائل املتـصلة باالتفــاق     

 السماوية األخرى، وأن جتّسد ما لدى الدول اليت تـضطلع بأنـشطة   على سطح القمر واألجرام   
يف الفضاء اخلارجي من احتياجات فعلية يف ضوء أحكام معاهدات األمـم املتحـدة ذات الـصلة        

)A/AC.105/942 ،٤الفقرة ، املرفق األول.( 

 تعـاود   واستذكر الرئيس اتفاق اللجنة الفرعية أثناء دورهتا التاسـعة واألربعـني علـى أن              -٤
النظر، أثناء دورهتا احلالية، يف مدى احلاجة إىل متديد واليـة الفريـق العامـل إىل مـا بعـد الـدورة                  

 ).٤٠الفقرة ، A/AC.105/942(احلالية للجنة الفرعية 

ــتبيانا   -٥ ــّد اسـ يهـــدف إىل بـــدء ) A/AC.105/C.2/2011/CRP.12(وقـــال الـــرئيس إنـــه أعـ
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة   وتنــشيط النقــاش حــول املــسائل ذات الــصلة    حبال

  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، ضمن حدود والية الفريق العامل

ورّحــب الفريــق العامــل باالســتبيان كأســاس جيــد للمناقــشة، إذ يركّــز علــى املــسائل     -٦
 .األساسية ذات األمهية العملية ويساعد على تنظيم عمل الفريق العامل وترشيده

 الفريــق العامــل علــى أن ُتــدعى الــدول األعــضاء يف اللجنــة إىل تقــدمي تعليقــات  واتفــق -٧
ــرئيس      ــّده ال ــذي أع ــواردة يف االســتبيان ال ــى األســئلة ال ــا  .وردود عل ــَقكم ــاح  اتُِّف ــى أن يت  عل

االستبيان يف املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة، وعلـى أن                     
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 أنَّ واتفق الفريـق العامـل أيـضا علـى    . قاه من ردود يف ورقة غرفة اجتماعات   تتيح األمانة ما تتل   
األسئلة الواردة يف االستبيان ليست حصرية وال ينبغي هلا أن حتـد مـن نطـاق مناقـشات الفريـق             

 .العامل أثناء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية

العامـل هنجـا عمليـا، ال نظريـا،         وعاود بعض الوفود تأكيد رأي مفاده أن يتبع الفريـق            -٨
 .يف مناقشة أحكام املعاهدات

البيان املشترك بشأن ما يعود به االنـضمام إىل اتفـاق القمـر              أنَّ   واستذكر بعض الوفود   -٩
ميثـل مـسامهة مفيـدة    ) A/AC.105/C.2/L.272مرفق الوثيقـة    (من منافع على الدول األعضاء فيه       

 .ملواصلة النقاش

 يف ،عامل إىل األمانة أن تعد، لـدورة اللجنـة الفرعيـة احلاديـة واخلمـسني          وطلب الفريق ال   -١٠
ــة، صــيغة ٢٠١٢عــام  ــزم    حمدَّث  مــن مــذكرهتا بــشأن األنــشطة الــيت جيــري االضــطالع هبــا أو يعت

، )Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.271(االضطالع هبا على سطح القمر واألجرام السماوية األخـرى          
عقد أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعيـة         اجتماعه الذي يف  اليت نظر الفريق العامل فيها      

 .٢٠٠٨يف عام 

من املفيد إجراء مناقشة مفاهيمية بشأن املسائل املتعلقـة باسـتغالل          أنَّ   وأُبدي رأي مفاده   -١١
 .املوارد املوجودة على سطح القمر، يف إطار اتفاق القمر

ال ميكــن أن يطبَّــق يف حالــة عــدم امتثــال " اخلطــأ"مفهــوم  أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده -١٢
الـصكوك الـيت مـن       ألنَّ    صك طوعي تعتمده اجلمعية العامة، مثل مبادئ توجيهيـة،         الدولة أليِّ 

 .إرشادياًطابعها ليس إلزاميا وال  أنَّ هذا القبيل ال تنشئ التزاما قانونيا، كما

ــة  أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -١٣  األجــسام املوجــودة يف الفــضاء  حتليــل مــسألة نقــل ملكي
سـيناريوهات نقـل ملكيـة الـسواتل         ألنَّ   اخلارجي يكتسي أمهية قصوى ويستحق دراسة متعمقة،      

 مـن نقل امللكية بني دول مشترِكة يف اإلطالق أو نقلـها         مسألة  الدّوارة يف الفضاء اخلارجي، مثل      
 .كثريا ما تكون معقّدة، هي سيناريوهات جارية فعال وُمطِلقة إىل دول مطِلقةدول غري 

وأوصى الفريق العامل بأن تعاود اللجنة الفرعية عقد الفريق العامل يف دورهتـا احلاديـة                -١٤
، وبأن تعاود النظر يف مدى احلاجة إىل متديد والية الفريـق العامـل إىل               ٢٠١٢واخلمسني، عام   

 .ما بعد تلك الدورة
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    املرفق الثاين
   عين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهتقرير رئيس الفريق العامل امل  

عاودت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                -١
، عقــد فريقهــا العامــل املعــين  ٢٠١١مــارس / آذار٢٨، املعقــودة يف ٨٢٠الــسلمية، يف جلــستها 

 ).الربازيل(سريات فيليو بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوسيه مون

، ٦٥/٩٧الفريق، عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          أنَّ   ولفت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل      -٢
 .قد ُعقد لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 : وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي -٣

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل  " نواهنــا ع،مــذكّرة مــن األمانــة )أ( 
 ؛)Add.10 إىل Add.8 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني         عـن سـؤاالن    "، عنواهنـا  رة مـن األمانـة    كّمذ )ب( 
 ؛)Add.9 إىل A/AC.105/889/Add.7 ("الردود الواردة من الدول األعضاء :حدوده

سؤاالن عن تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني       " عنواهنا   ،ورقة غرفة اجتماعات   )ج( 
والنمـــسا ، حتتـــوي علـــى ردَّي الـــسلفادور "الـــردود الـــواردة مـــن الـــدول األعـــضاء : حـــدوده

)A/AC.105/C.2/2011/CRP.10(؛  

 فيـه   صخلَّ،  )الربازيل(واستمع الفريق العامل إىل عرض إيضاحي قدَّمه أوالفو بيتنكور           -٤
نظــرة جديــدة علــى "عنــوان بأهــم األفكــار واالقتراحــات الــيت طرحــت يف النــدوة الــيت عقــدت  

، والـيت نظَّمهـا املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء             "تعيني حدود الفضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي        
وأعـرب الفريـق     .واملركز األورويب لقانون الفـضاء علـى هـامش الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة                

 .ل عن تقديره للمعهد الدويل واملركز األورويبالعام

مــن املهــم تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني  أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده -٥
مــن شـأن ذلـك أن يـوفّر يقينــاً يف تطبيـق قـانون اجلـو وقــانون        وأنَّ حـدوده علـى الـصعيد الـدويل    

 . اجلويجماهلاالفضاء، وكذلك يف سيادة الدول على 

هنــاك علــى الــصعيد الــوطين حلــوالً بــشأن تعريــف الفــضاء  أنَّ عــرب عــن رأي مفــادهوأُ -٦
تلــك احللــول ال تتبــاين بالــضرورة مــع مــا قــد يوضــع منــها علــى  وأنَّ اخلــارجي وتعــيني حــدوده،

 .الصعيد الدويل
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من شأن تعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أن يتـيح               أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده    -٧
 .بدأي حرية استخدام الفضاء اخلارجي وعدم متلُّك الفضاء اخلارجي تطبيقاً فعاالًأيضاً تطبيق م

ــة بــشأن تعريــف الفــضاء      أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٨ ــدء مناقــشات وافي مــن املهــم ب
اخلارجي وتعيني حدوده، وإن على املستوى النظري، لكي تكـون هنـاك آليـات معّينـة قبـل أن                   

 .حتدث مشاكل فعلية

 عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظل اإلطـار احلـايل، الـذي                وأُعرب -٩
 حماولـة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي أو تعـيني حـدوده يف         أيَّ وأنَّ   َعِمل بـصورة حـسنة حـىت اآلن،       

الوقت احلاضر ستكون عملية نظرية وأكادميية ميكن أن ُتعقِّد األنشطة احلالية وقد ال تـستطيع أن      
  .ورات التكنولوجية املقبلةتتحسب للتط

ورأى بعض الوفود أنـه ينبغـي النظـر جـدياً يف هنـوج بديلـة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي                       -١٠
 .وتعيني حدوده

مشكلة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده هي مشكلة         أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده    -١١
ذه املـشكلة القانونيـة ينبغـي أن        ه وأنَّ   حتديد نطاق صالحية وانطباق قانون اجلو وقانون الفضاء،       

  . بإيالء اهتمام ملختلف املعايري، وخصوصاً لتعريف املدار املستقر للجسم الفضائيُتحلّ

القرار النهائي بشأن مسألة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني           أنَّ   وأُعرب عن رأي مفاده    -١٢
 القرار لن يكون بالـضرورة      هذا وأنَّ   حدوده سوف ُيتَّخذ على أساس يالئم مصاحل مجيع الدول،        

  .مشاهباً للمواقف اليت تتخذها الدول حالياً

 : على ما أجراه من مناقشات، على ما يليًءواتفق الفريق العامل، بنا -١٣

أن ُتواَصـــل دعـــوة الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف   )أ( 
نيــة الــيت هلــا صــلة مباشــرة أو غــري  األغــراض الــسلمية إىل تقــدمي معلومــات عــن التــشريعات الوط 

أو تعــيني حــدودمها، أو مــا قــد يوجــد أو /مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء اجلــوي و
جيري إعداده من ممارسات وطنية هبذا الـشأن، مـع مراعـاة مـستوى تطـّور تكنولوجيـات الفـضاء            

 ؛والطريان يف الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور

 :وجيه األسئلة التالية إىل حكومات الدول األعضاء، عن طريق األمانةأن ُيواَصل ت )ب( 

أو تعيني حدود   /من الضروري تعريف الفضاء اخلارجي و      أنَّ   هل ترى حكومتكم   ‘١‘ 
الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، نظراً حلجم األنشطة الفضائية وأنشطة الطريان يف الوقت            

 ويرجى تعليل اإلجابة؛ لوجيات الفضاء والطريان؟احلاضر وملستوى التطّور احلايل يف تكنو
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 ويرجى تعليل اإلجابة؛ هل تنظر حكومتكم يف هنج آخر حلل هذه املسألة؟ ‘٢‘ 

 أو حــّد/ أدىن للفــضاء اخلــارجي وهـل تنظــر حكــومتكم يف إمكانيــة تعــيني حــدّ  ‘٣‘ 
وطـين  أعلى للفضاء اجلوي، مع إدراكها يف الوقت نفـسه إمكانيـة سـّن تـشريع دويل أو                  

 ين اجلوي واخلارجي على السواء؟ءخاص يتعلق مبهمة ينفّذها جسم ما يف الفضا

 إىل اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا           يقدِّمالرئيس يعتزم أن     أنَّ   والحظ الفريق العامل   -١٤
، اقتراحاً بشأن سبل حمتملة إلجياد حل للمسائل املتـصلة بتعريـف    ٢٠١٢احلادية واخلمسني، عام    

ذلـك االقتـراح سـوف يـستند         أنَّ   والحظ الفريق العامل أيضاً    .اء اخلارجي وتعيني حدوده   الفض
مهـا املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء واملركـز األورويب             ظّ ن إىل اآلراء اليت أُبديت أثناء الندوة اليت      

 الـيت  لقانون الفضاء أثناء الدورة احلالية للجنة الفرعية، وسيأخذ بعـني االعتبـار خمتلـف املواقـف             
 .اختذهتا الدول وممثلو املؤسسات األكادميية على مدى العقود القليلة املاضية

 مـسألة شـائكة     تعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده يظـلّ           أنَّ   ورأى بعض الوفود   -١٥
 .ومهمة وأنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيها



 

V.11-82535 43 
 

A/AC.105/990 

    املرفق الثالث
 بالتشريعات الوطنية ذات الصلة تقرير رئيسة الفريق العامل املعين  

    باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض           -١

، َعقْـَد فريقهـا العامـل املعـين     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٨، املعقـودة يف     ٨٢٠السلمية، يف جلـستها     
يعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض      بالتــشر 

 ).النمسا(رئاسة إيرمغارد ماربو بالسلمية، 

ويف اجللـسة   . ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٨ إىل   ٤وعقد الفريق العامل سبع جلـسات، مـن          -٢
ارجي يف  االفتتاحية، استذكرت الرئيسة خطة العمـل الـيت اعتمـدهتا جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـ                 

 .األغراض السلمية يف دورهتا اخلمسني

 :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي -٣

مهورية التـشيكية   إسبانيا واجل  من   مقدَّمةمذكّرة من األمانة تتضّمن معلومات       )أ( 
ــراض        ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــوانني الوطني عــن الق

 ؛)A/AC.105/957/Add.1(السلمية 

ــا   )ب(  ــات، عنواهنـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــر الفريـــق العامـــل املعـــين   "ورقـ مـــشروع تقريـ
بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       

 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.4" (السلمية

لة معلومـات عـن القـوانني الوطنيـة ذات الـص          "ورقة غرفـة اجتماعـات عنواهنـا         )ج( 
ردين مـن   ا، تتضّمن الرّدين الـو    "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية      

 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.7(إيطاليا وأوكرانيا 

حملــة ُمجملــة خمطّطيــة عــن األطــر التنظيميــة  "ورقــة غرفــة اجتماعــات، عنواهنــا  )د( 
 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.9" (الوطنية لألنشطة الفضائية

معلومـات عـن القـوانني الوطنيـة ذات الـصلة           "ورقة غرفة اجتماعات، عنواهنـا       )هـ( 
، تتـــضّمن رّدا ورد مـــن "باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الـــسلمية 

 ).A/AC.105/C.2/2011/CRP.13(السلفادور 
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األمـم  أيضا تقريـر عـن حلقـة العمـل املـشتركة بـني           العامل  وكان معروضا على الفريق      -٤
أنشطة الدول يف الفـضاء اخلـارجي يف ضـوء    "املتحدة وتايلند بشأن قانون الفضاء عن موضوع     

الوفاء باملسؤوليات الدولية وإنشاء أطر وطنية قانونية ومتعلقـة بالـسياسات          :التطّورات اجلديدة 
  ).A/AC.105/989 (٢٠١٠ نوفمرب/الثاين  تشرين١٩ إىل١٦ من بانكوك املعقودة يف" العامة

الرئيسة قد أعـّدت، بالتـشاور مـع األمانـة، مـشروع       أنَّ  والحظ الفريق العامل بارتياح    -٥
ذلـك التقريـر يــوفِّر    وأنَّ ،)A/AC.105/C.2/2011/CRP.4(تقريـر لكـي ينظـر فيـه الفريـق العامـل       

 . أساسا ضروريا لوضع الصيغة النهائية لتقرير الفريق العامل مبقتضى خطة عمله

لعامــل استعراضــا تفــصيليا ملــشروع التقريــر مــن خــالل تقيــيم هيكــل  وأجــرى الفريــق ا -٦
ــاين،       ــواردة يف الفــصل الث ــة املتعلقــة بالفــضاء، ال ــة عــن القــوانني الوطني وجــدوى اللمحــة اجململ
وإجراء حتليل واف ملشروع جمموعة االستنتاجات، الوارد يف الفـصل الرابـع، والبـت يف عمليـة                 

  .ق العاملوضع الصيغة النهائية لتقرير الفري

واتفق الفريق العامل علـى أن ُتراعـى التوصـيات واملالحظـات الـواردة يف تقريـر حلقـة                    -٧
 أعاله، أيـضا لـدى وضـع الـصيغة املنقّحـة            ٤العمل بشأن قانون الفضاء، املشار إليها يف الفقرة         

 .ملشروع تقرير الفريق العامل

 :لتقريروقّدم الفريق العامل املالحظات التالية على مشروع ا -٨

ــه يف       )أ(  ــذلك، مــع أخــذ العمــل املــضطلع ب ــا ل ينبغــي حتــديث الفــصل األول تبع
 الدورة احلالية بعني االعتبار؛

ينبغي تنقيح الفصل الثاين حتقيقا لالتساق يف املنهجيـة املتبعـة لتلخـيص قـوانني             )ب( 
ملقدَّمــة يف مــن األمهيــة مبكــان احلــرص علــى مواءمــة املعلومــات ا   أنَّ ولــوحظ .الفــضاء الوطنيــة

ــة اللّمحــة ــة اجململ ــن املخططي ــوانني ع ــة   ق ــضاء الوطني ــع ) A/AC.105/C.2/2011/CRP.9(الف م
من املفيد لـه تقـدمي مزيـد مـن           أنَّ   واتفق الفريق العامل على    .العناصر املستعملة يف ذلك الفصل    

وغريهـا  املعلومات عن الطريقة اليت نظّمت هبا الدول إنـشاء وتـسيري وكـاالت الفـضاء الوطنيـة                  
من السلطات احلكومية اليت تتوىل اإلشراف على أنشطة الفضاء الوطنيـة مـن أجـل إتاحـة فهـم                   
العالقة بني هيئـات القطـاع العـام واجلهـات املـشتغلة باألنـشطة الفـضائية، سـواء منـها اجلهـات                      

 وينبغي مواءمة ملّخصات قوانني الفـضاء الوطنيـة الـواردة يف ذلـك             .احلكومية أو غري احلكومية   
 الفضاء الوطنية؛ قوانني املنقّحة عن املخططية اجململة الفصل مواءمةً دقيقة مع اللّمحة
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 بدقــــة ُيجــــسِّدينبغــــي تنقــــيح الفــــصل الثالــــث، حــــسب االقتــــضاء، لكــــي  )ج( 
 االستنتاجات اليت توّصل إليها الفريق العامل يف إطار خطة عمله؛

 يف إطــار الفــصل الرابــع  ينبغــي إجــراء مزيــد مــن التحليــل لعناصــر االســتنتاج   )د( 
ومقارنتــها باالســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا الفريــق العامــل، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتوحيــد    

 املصطلحات؛

يلزم يف بعض احلاالت مواصلة النظر يف صياغة ذات طابع أعـم وأقـل تقييـدا،       )هـ( 
م بــشأن تفــادي وينبغــي إجــراء تقيــي .وخــصوصا فيمــا يتعلــق بالعناصــر املتــصلة بنطــاق التطبيــق

ــدما       ــام باألنــشطة الفــضائية عن ــستلزم استــصدار إذن وتــرخيص للقي ــشروط الــيت ت ــة ال ازدواجي
 األحكــام ُيجــسَّد مبزيــد مــن الوضــوحوينبغــي أيــضا أن  .تــشارك فيهــا أكثــر مــن دولــة واحــدة 

الواردة يف املـادة الـسادسة مـن معاهـدة املبـادئ املنظّمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف                       
 خدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛واست

 ُتجــسِّدينبغــي عــرض شــروط إصــدار اإلذن والتــرخيص بوضــوح أكــرب لكــي   )و( 
يف الفــصل الثالــث مــن مــشروع التقريــر  الــواردة علــى حنــو أفــضل اســتنتاجات الفريــق العامــل  

  أعاله؛٤ها يف الفقرة واستنتاجات حلقة العمل بشأن قانون الفضاء املشار إلي

ينبغي حتليل العناصر املتعلقة بتـسجيل األجـسام الفـضائية حتلـيال متأّنيـا توخِّيـا                 )ز( 
 التوصـيات الـواردة   أن جتسَّد علـى حنـو مناسـب     وينبغي   .للوضوح وجتّنبا للتضارب يف الصياغة    

 .ل وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة بالتسجي٦٢/١٠١يف قرار اجلمعية العامة 

إىل مزيد من اإليضاح يف إطار عنـصر املـسؤولية          " حق الطعن "حيتاج مصطلح    )ح( 
  أيضا دور خمتلف نظم املسؤولية على الصعيد الوطين؛ُيجسَّدوينبغي أن  .والتأمني

من الـضروري إجـراء اسـتعراض دقيـق ملـصطلحات عناصـر الـسالمة                أنَّ   اعُترب )ط( 
ق وتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بتخفيـف احلطـام         ونطاقها، وخصوصا فيما يتعلق مبدى تطبي     

 الفضائي؛

يلزم إجراء مزيـد مـن التحليـل للعنـصر املتعلـق بنقـل ملكيـة جـسم فـضائي يف                      )ي( 
املدار ونقل السيطرة عليه، من أجل إجياد التوازن الصحيح بني خمتلف سـبل تطبيـق املقتـضيات                 

  النقل؛املناسبة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بذلك

ينبغـي إدراج   و .ينبغي مراجعة املرفق األول توّخيا لالتساق مع الفـصل الرابـع           )ك( 
ينبغــي و. إشــارة إىل املــادة احلاديــة عــشرة مــن معاهــدة الفــضاء اخلــارجي ضــمن فئــة التــسجيل  
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، ضـمن فئـة التـسجيل؛    "الـسجل املناسـب علـى الـصعيد الـوطين     " :استعمال املصطلحات التالية
ضمن فئة نقل ملكية األجـسام الفـضائية املوجـودة يف املـدار             " سبة لنقل السواتل  الشروط املنا "و

ــة     .أو نقــل الــسيطرة عليهــا  ــة املتعلقــة بالــصكوك القانوني وينبغــي إجــراء اســتعراض عــام لألمثل
 .الدولية املناظرة

يـة  واستعرض الفريق العامل الصيغة املنقّحة للَّمحة املُجملـة املخطّطيـة عـن األطـر التنظيم           -٩
هــذا اجلــدول يــوفر  أنَّ  علــىاتُِّفــَق، و)A/AC.105/C.2/2011/CRP.9(الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية 

 أنَّ  واعُتـرب  .بالفعل مصدرا هاما للمعلومات عن كيفية تنظيم الدول ألنـشطتها الفـضائية الوطنيـة             
 .حيحامن الضروري إجراء مزيد من التنقيح لضمان حتليل األطر التشريعية الوطنية حتليال ص

وحتقيقا هلـذه الغايـة، اتفـق الفريـق العامـل علـى أنـه ميكـن أن تـزوَّد األمانـة بـصفة غـري                           -١٠
ــران   ــة حزي ــة، حــىت هناي ــه /رمسي ــوارد يف ا  ٢٠١١يوني ــصويبات للجــدول ال ــة  ل، بت لّمحــة املُجمل

وينبغـي أن ُتـدعى الـدول األعـضاء بعـد           . ذلـك اجلـدول    املخطّطية ومبعلومات إضافية تدرج يف    
 .يا إىل تقدمي معلومات إىل األمانة لتحديث اجلدولذلك رمس

ــل،      -١١ ــق العامــل يف اجتماعــه املقب وطلــب الفريــق العامــل إىل الرئيــسة أن تقــدِّم إىل الفري
بالتــشاور مــع األمانــة، مــشروع تقريــر منقَّحــاً يف شــكل ورقــة غرفــة اجتماعــات لكــي يــضعها  

الفـصل الرابـع املـنقّح، املتعلـق باالسـتنتاجات،      وينبغـي إتاحـة    .الفريق العامل يف صيغتها النهائية
ومـن شـأن ذلـك أن ميكِّـن مـن       .للفريق العامل جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية لكي يعتمـده 

تناول الفصل الرابع املنقّح املتعلق باالستنتاجات مبزيد من البحث، مبا يف ذلك مناقـشة إمكانيـة           
ــة أو     ــة القانوني ــة الفرعي ــراض    وضــع توصــيات للجن ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف جلن

 .السلمية أو اجلمعية العامة

واّتفق الفريق العامل على أن ُتمدَّد واليته لسنة واحدة إضـافية لكـي تتـاح لـه الفرصـة                    -١٢
ومن ثَّم ينبغـي أن ُتمـدَّد الواليـة احلاليـة املنتهيـة يف عـام                 .لوضع الصيغة النهائية لتقريره اخلتامي    

  .٢٠١٢ام  إىل ع٢٠١١
 


