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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  واخلمسون اخلامسةالدورة 
       ٢٠١٦ نيسان/أبريل ١٥- ٤فيينا، 

  مشروع التقرير    
    

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  - ثالثاً  
  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  غري

    
مـن جـدول    ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢بقـرار اجلمعيـة العامـة     عمالً -١

األعمال، املعنون "معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة    
 فيما يتعلق بقانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

ــد  ب دىلوأ  -٢ ــمــن جــدول األعمــال ا  ٥كلمــة يف إطــار البن عــن املركــز األورويب   ونملراقب
األمريكـــي لقـــانون املالحـــة اجلويـــة والفضـــاء والطـــريان -واملعهـــد اإليـــبريي ،لقـــانون الفضـــاء

  .)إنترسبوتنيك( املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية، ورابطة القانون الدويلو ،التجاري
  ند:وكان ما يلي معروضاً على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا الب  -٣

 بقــانون الفضــاءاملتصــلة نشــطة األمعلومــات عــن مــذكرة مــن األمانــة تتضــمن   (أ)  
  )؛A/AC.105/C.2/108(واردة من املعهد الدويل لقانون الفضاء ورابطة القانون الدويل 

 معلومـات عـن األنشـطة املتصـلة بقـانون الفضـاء واردة      ورقة اجتماع تتضمن   (ب)  
  ).A/AC.105/C.2/2016/CRP.11(املركز األورويب لقانون الفضاء من 
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ــل         -٤ ــوان "اجمللــس االستشــاري جلي ــة إىل عــرض إيضــاحي بعن ــة الفرعي واســتمعت اللجن
مـه املراقـب عـن    الفضاء: التركيز على فريق مشروع قانون الفضـاء والسياسـات الفضـائية"، قدَّ   

  اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
ملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات     والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أنَّ أنشـطة ا    -٥

غري احلكومية املتعلقة بقانون الفضـاء مـا زالـت تسـهم إسـهاماً كـبرياً يف دراسـة قـانون الفضـاء          
وتوضيحه وتطويره، وأنَّ تلك املنظمات واصلت تنظيم مؤمترات ونـدوات وإعـداد منشـورات    

الغـرض منـها مجيعـا    كـان  ب، وتقارير وتنظيم حلقات دراسية تدريبية لصاحل املمارسني والطال
  املعرفة بقانون الفضاء. زيادة وحتسني

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دوراً هامـاً يف تطـوير قـانون      -٦
  الفضاء الدويل وتدعيمه وزيادة فهمه.

لقــانون املركــز األورويب مها املراقــب عــن ورحَّبــت اللجنــة الفرعيــة باملعلومــات الــيت قــدَّ   -٧
)، A/AC.105/C.2/2016/CRP.11 املتصلة بقانون الفضاء (انظـر الوثيقـة   ة املركزعن أنشط الفضاء

الـذي عقـد يف   ، ٢٠١٥ صني لعاممنتدى املمارسني املتخصِّنتائج ب املتعلقةعلومات املمبا يف ذلك 
د يف الذي عقـ ، ٢٠١٦صني لعام منتدى املمارسني املتخصِّ؛ و٢٠١٥ آذار/مارس ٢٧باريس يف 

مـــن مســـابقة مانفريـــد الكـــس   ٢٠١٥لعـــام اجلولـــة األوروبيـــة و آذار/مـــارس؛ ١٨بـــاريس يف 
 ٥إىل  ١، يف الفتــرة مــن بلغــرادللمحاكمـات الصــورية يف جمــال قـانون الفضــاء، الــيت ُعقـدت يف    

مــن مســابقة مانفريــد الكــس     ٢٠١٦املقبلــة لعــام  واجلولــة األوروبيــة  ؛ ٢٠١٥حزيران/يونيــه 
، اليت سُتعقد يف غالسكو باململكة املتحدة يف الفترة ة يف جمال قانون الفضاءللمحاكمات الصوري

والعشــرين الــيت عقــدها املركــز   الرابعــةونتــائج الــدورة الصــيفية  نيســان/أبريل؛  ٢٩إىل  ٢٧مــن 
، يف الفتـرة مـن   كـان بفرنسـا  الفضائية يف  اتاألورويب لقانون الفضاء عن قانون الفضاء والسياس

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١١ إىل آب/أغسطس ٣١
 املعهد الدويل لقانون الفضـاء مها املراقب عن ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدَّ  -٨

ــة    ة املعهــدعــن أنشــط  ــانون الفضــاء (انظــر الوثيق ــا يف ذلــك  A/AC.105/C.2/108املتصــلة بق )، مب
حاكمـات الصـورية يف جمـال    للم اخلامسة والعشرين املقبلةمانفريد الكس  مسابقةعلومات عن امل

مـؤمتر  ؛ واملعلومـات عـن   ٢٠١٦، الـيت سـُتعقد يف غواداالخـارا باملكسـيك يف عـام      قانون الفضـاء 
املناخ وإدارة الكوارث، الذي عقدته األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضـائية واملعهـد الـدويل        تغيُّر

؛ ٢٠١٥شـــباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٦ة مـــن ، اهلنـــد، يف الفتـــرتريوفانانتـــابوراملقـــانون الفضـــاء يف 
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يف القـدس، يف  املعهد الدويل لقانون الفضـاء  الثامنة واخلمسني اليت عقدها  واملعلومات عن الندوة
  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٦إىل  ١٢الفترة من 

ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمه املراقب عـن رابطـة القـانون الـدويل مـن معلومـات عـن          -٩
)، مبا يف ذلك املعلومـات  A/AC.105/C.2/108املتصلة بقانون الفضاء (انظر الوثيقة  أنشطة الرابطة

لدورة السابعة والسبعني املقبلة ملؤمتر الرابطة الذي يعقـد كـل سـنتني، واملزمـع     بالتحضري لاملتعلقة 
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ١١إىل  ٧عقده يف جوهانسبورغ جبنوب أفريقيا يف الفترة من 

األمريكـي  -نة الفرعية باملعلومات اليت قدَّمها املراقـب عـن املعهـد اإليـبريي    ورحَّبت اللج  -١٠
لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري، مبـا فيهـا املعلومـات املتعلقـة باحللقـة الدراسـية       

، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢إىل  ١٠عن قانون الفضاء اليت ُعقدت يف مدريد يف الفترة من 
لقـانون املالحـة اجلويـة والفضـاء والطـريان التجـاري،       األمريكـي  -مات عن املؤمتر اإليبرييعلواملو

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢أيلول/سبتمرب إىل  ٣٠املعقود يف أسنسيون يف الفترة من 
مها املراقـب عـن املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت      ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدَّ  -١١

علومـات  امل، مبـا يف ذلـك   ذه املنظمة يف جمـال قـانون الفضـاء   (إنترسبوتنيك) عن أنشطة ه الفضائية
األحــداث  أنشــطة الــدعم املهــين الــيت توفرهــا منظمــة "إنترســبوتنيك" لشــركائها، وعــن   املتعلقــة ب

االحتفالية املخطط هلا فيما يتعلق بالذكرى السنوية اخلامسـة واألربعـني للمنظمـة، املزمـع عقـدها      
    .٢٠١٦سكو يف تشرين الثاين/نوفمرب يف مو
ــجل الـــدويل          -١٢ ــاء السـ ــة بإنشـ ــريية املعنيـ ــة التحضـ ــة أنَّ اللجنـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ والحظـ

كـانون األول/ديسـمرب    ١١و ١٠دورهتا الرابعة يف روما يـومي  للموجودات الفضائية قد عقدت 
  سجل.، وأهنا وضعت بنجاح الصيغة النهائية من نص الالئحة التنظيمية لل٢٠١٥
واتَّفقت اللجنـة الفرعيـة علـى أنَّ مـن املهـم مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـوُّرات             -١٣

األخــرية يف جمــال قــانون الفضــاء بينــها وبــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري           
ــة، وعلـــى  ــدم   دعـــوةاحلكوميـ ــاتلـــك املنظمـــات جمـــدَّداً إىل أن تقـ ــا إليهـ ــة، يف دورهتـ  السادسـ

  تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء. واخلمسني،
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املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   - خامساً  
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل 

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 
    ن مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت بالنسبة لألرض دو

كبنـد منـتظم    ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢عمالً بقرار اجلمعية العامـة    -١٤
  يف جدول أعماهلا، وعنوانه:

  "املسائل املتصلة مبا يلي:  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  "(أ)    
اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر     طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض و    "(ب)    

يف الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار الثابــت        
  بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت."

–من جدول األعمال ممثِّلـو إندونيسـيا وإيـران (مجهوريـة      ٧وأدىل بكلمة يف إطار البند   -١٥
وشيلي وفرنسا وكندا واملكسيك وهولندا والواليات املتحدة. وأدىل بكلمـة   اإلسالمية) واجلزائر

ل ناميبيـا نيابـةً عـن جمموعـة     مريكـا الالتينيـة والكاريــيب، وممثِّـ    ممثِّل شيلي نيابةً عـن جمموعـة دول أ  
لـو دول  ثِّوالصني. وأدىل بكلمة أيضا املراقب عن االحتاد الدويل لالتصـاالت. كمـا أدىل مم   ٧٧الـ

  ء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.أعضا
نيســان/أبريل  ٤، املعقــودة يف ٩١٧وعــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف جلســتها       -١٦

، عقد اجتماع لفريقها العامل املعـين باملسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني        ٢٠١٦
(الربازيـل). ووفقـاً لالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة         حدوده، برئاسة جوزيه مونسريات فيلـو 

، وأقرَّتـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      ٢٠٠٠يف عـام   الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني
، عقـد الفريـق   ٧٠/٨٢قرار اجلمعية العامـة  ب عمالًو أيضاً ٢٠٠٠دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 

  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. املتعلقةيف املسائل اً حصرالعامل اجتماعه لكي ينظر 
، [...]جلســات. وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها    [...]وعقــد الفريــق العامــل    -١٧

ــودة يف  ــاين        [...]املعقـ ــق الثـ ــوارد يف املرفـ ــل، الـ ــق العامـ ــيس الفريـ ــر رئـ ــان/أبريل، تقريـ نيسـ
  التقرير.  هبذا
  لى اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند:وكان ما يلي معروضاً ع  -١٨
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التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريـف   بشأنمذكِّرة من األمانة   (أ)  
  )؛Add.17و A/AC.105/865/Add.16( الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

أســئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض  تتضــمن مــذكِّرة مــن األمانــة   (ب)  
  )؛A/AC.105/1039/Add.6( العلمية و/أو نقل البشر البعثات

تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده: آراء      عنواهنـا "  مذكِّرة مـن األمانـة    (ج)  
  )؛Add.1و A/AC.105/1112" (الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة

ة القـانون  ورقة اجتماع معنونة "ردود رئيس جلنة قانون الفضـاء التابعـة لرابطـ     (د)  
بشأن بعـض اجلوانـب    اخلارجي يف األغراض السلميةالدويل املوجهة إىل جلنة استخدام الفضاء 

  ).A/AC.105/C.2/2016/CRP.10" (دون املدارية املتعلقة بالتحليقاتالقانونية 
  :ةالتالي اإليضاحية العروضواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -١٩

  ل املكسيك؛ثِّلطريان املدين"، قدَّمه مم"األنشطة الفضائية املستجدة وا  (أ)  
"احلاجــة إىل وضــع نظــام ذي خصــائص فريــدة بشــأن املــدار الثابــت بالنســبة      (ب)  

  ل إندونيسيا؛ثِّلألرض"، قدَّمه مم
الفضـــائية وســـالمة العمليـــات  تعريـــف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني حـــدوده "  )ج(  
  ؛ألمان يف الفضاءالرابطة الدولية لتعزيز ا"، قدَّمه املراقب عن اجلوية

: بعـــض لالتصـــاالت الراديويـــةاخلـــامس عشـــر العـــاملي  املـــؤمتراســـتنتاجات "  )د(  
  القرارات ذات الصلة باخلدمات الفضائية"، قدَّمه املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح جنـاح اختتـام النـدوة الثانيـة املعنيـة بالفضـاء اجلـوي،          -٢٠
شــؤون الفضــاء األمــم املتحــدة املعــين ب مكتــب و منظمــة الطــريان املــدين الــدويل  تركة بــنياملشــ

ــارجي ــن   اخلـ ــرة مـ ــو ظـــيب يف الفتـ ــودة يف أبـ ــارس  ١٧إىل  ١٥، واملعقـ ، والـــيت ٢٠١٦آذار/مـ
مشـارك ميثلـون    ٢٠٠شاركت يف تنظيمها حكومة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وحضـرها حنـو      

ــة ووكــاالت   ــة دولي ــة.     منظمــات حكومي ــات جتاري ــة وكيان ــة ومنظمــات غــري حكومي حكومي
والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ الندوة جنحت يف تعزيز احلوار بني اجلهات صـاحبة املصـلحة   
يف األوساط املعنية بالنقل اجلوي والفضائي، وكذلك بني اجلهات القانونيـة والتنظيميـة العاملـة    

فريـدا ومتواصـال بـني وكـالتني مركـزيتني يف األمـم        ياثنائيف هذا امليدان، ومثلت جهدا تنسيقيا 
النــدوة الثالثــة الــيت ســتعقد يف فيينــا يف النصــف  أنَّ املتحـدة. والحظــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك 

  سوف تستكمل هذه السلسلة من الندوات. ٢٠١٧األول من عام 



 

6V.16-02055 

 

A/AC.105/C.2/L.298/Add.2

زاء التقـدُّم  لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إ     باتوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه   -٢١
ــتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص         ــوجي واالس العلمــي والتكنول
واملســائل القانونيــة املســتجدَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مســألة   
تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده. واعتــربت تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ مـن شـأن تعريــف           

اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن يســاعدا علــى إنشــاء نظــام قــانوين وحيــد يــنظم حركــة     الفضــاء
األجســام الفضــائية اجلويــة ويكفــال جانــب الوضــوح القــانوين يف تنفيــذ قــانون الفضــاء وقــانون 
اجلو، فضال عن توضيح مسائل سيادة الدول ومسؤوليتها الدولية واحلدود بني الفضـاء اجلـوي   

  والفضاء اخلارجي.
عرب عن رأي مفاده أنَّ تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مها أمـران مهمـان   وأُ  -٢٢

، وأهنمـا يسـاعدان يف معاجلـة مسـألة املسـؤولية علـى       العمليات الفضـائية اجلويـة   سالمةلضمان 
  حنو فعال.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ سـيادة الـدول علـى الفضـاء اجلـوي تتعـارض          -٢٣
اء اخلــارجي أو أي جــزء منــه بــأي وســيلة كانــت، ومــن ذلــك املطالبــة   مــع حظــر متلــك الفضــ 

تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي      أنَّ بالسيادة عليه. ورأت الوفود اليت أعربـت عـن ذلـك الـرأي    
يف  هواســتخدام حريـة استكشــاف الفضـاء اخلـارجي   سـيمكِّن مـن كفالـة التطبيــق العملـي ملبـدأ      
  على قدم املساواة بني الدول.األغراض السلمية على أساس غري متييزي و

وأُعرب عن رأي مفاده أنه يف غياب وجود تعريف للفضـاء اخلـارجي ويف حـال عـدم       -٢٤
تعيني حدوده، ميكن األخذ بنهج مشـترك قـائم علـى حتديـد وجـود نشـاط فضـائي اسـتنادا إىل         

  الفضاء. تأكيد إطالق جسم فضائي يف الفضاء اخلارجي والفترة الزمنية اليت يبقى أثناءها يف
املمارســة القائمــة فيمــا خيــص تشــغيل املركبــات الفضــائية  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -٢٥

ــداره       ــاع أدىن مق ــى ارتف ــى نقطــة حضــيض توجــد عل ــدار عل  ١٥٠إىل  ١٠٠والســواتل يف امل
كيلومترا تبدو مقبولة جلميع الدول، وأن املصاحل املختلفة للدول بشـأن مسـألة تعريـف الفضـاء     

عــيني حــدوده ميكــن أن تراعــى باالتفــاق علــى تنظــيم االرتفــاع األدىن للتحليــق يف  اخلــارجي وت
كيلـومترا، مـع اإلقـرار بـأن العمليـات الـيت جتـري         ١٥٠و ١٠٠تـراوح بـني   تاملدار على مسافة 

على ارتفاع أدىن من ارتفاع التحليق ذاك ينبغي أن ختضع التفاقـات تربمهـا الـدول الـيت لـديها      
  وق أراضي دول أخرى.  أجسام فضائية حتلق ف

حدود الفضاء اخلارجي تقـع علـى ارتفـاع     أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده أنه ميكن اعتبار  -٢٦
  كيلومترات فوق سطح البحر. ١١٠
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وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ مسألة تعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده ال تسـتند        -٢٧
 هنـج عملـي، متمثـل يف مسـألة مـىت      فقط إىل معيار ارتفـاع أو مكـان اجلسـم الفضـائي، بـل إىل     

ينطبق قانون الفضاء على أي نشـاط يرمـي إىل وضـع جسـم فضـائي يف مـدار األرض أو بعـده        
هـذا النـهج يتسـق متامـا      أنَّ يف الفضاء اخلارجي. ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي أيضاً

ــة   ــع اتفاقي ــة يف الفضــاء اخلــارجي   م ــها،  ، وال ســيما املــ تســجيل األجســام املطلق ــة من ادة الرابع
معاهدة املبادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء        وكذلك مع 

اتفاقيـة  (معاهدة الفضاء اخلـارجي)، و  اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
حكامهـا مسـألة   ، الـيت ال تتنـاول أ  املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسـام الفضـائية  

النــهج العملــي إزاء تطبيــق قــانون الفضــاء مســتخدم يف  أنَّ االرتفــاع. ورأى ذلــك الوفــد أيضــاً
  العديد من الدول الرئيسية املرتادة للفضاء، مبا يف ذلك يف تشريعاهتا الوطنية.

الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للــدول أن تواصــل العمــل يف ظــل     بعــض وأعــرب  -٢٨
الذي يؤدِّي وظيفته جيداً، إىل حني وجود حاجة مؤكَّدة وأساس عملي لوضـع   اإلطار احلايل،

 أنَّ اليت أعربـت عـن ذلـك الـرأي    د والوف ترأكما تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حدوده. 
ــإن      ــة ومــن مث ف ــى صــعوبات عملي ــراهن  اإلطــار احلــايل ال ينطــوي عل ــة يف الوقــت ال أيَّ حماول

ــة قــد تعقِّــد عــن غــري قصــد        ــة نظري لتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده ســتكون عملي
  األنشطة القائمة ورمبا ال ميكنها مواكبة التطورات التكنولوجية املتواصلة.

عـدم وجـود تعريـف     أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ما من أدلة تشري إىل  -٢٩
ء اخلارجي أو تعيني حلدوده قد أعاق أو قيَّـد منـو أنشـطة الطـريان أو أنشـطة استكشـاف       للفضا

الفضاء اخلارجي، وأنه ال توجد حاالت حمـدَّدة ذات طبيعـة عمليـة أُفيـدت هبـا اللجنـة الفرعيـة        
عــدم وجــود تعريــف للفضــاء اجلــوي أو الفضــاء اخلــارجي قــد   أنَّ مــن شــأهنا أن تؤكــدوكــان 

  طريان.عرض للخطر أمان ال
ــف الفضــاء           -٣٠ ــدُّم يف تعري ــق تق ــه ميكــن حتقي ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

  اخلارجي وتعيني حدوده من خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل.
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة الفرعيــة، بوضــعها تعريفــا للفضــاء اخلــارجي، قــد    -٣١

  فضاء اجلوي، على حنو يتجاوز نطاق واليتها.تضع بصورة غري مباشرة تعريفا لل
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تعــزز جهودهــا      -٣٢

 ،الرامية إىل التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة تعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده    
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إجيـــايب وســـليم مـــن    اجلهـــود الالزمـــة للتوصُّـــل إىل حـــلٍّ    قصـــارىبالـــدول بـــذل   واوأهـــاب
  القانونية.  الناحية
وهـو مـورد    -وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض      -٣٣

جيـب أن ُيسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وينبغـي       -طبيعي حمدود معرَّض، بال ريب، خلطر التشبُّع 
ة احلاليـة. فهـذا مـن شـأنه أن     أن يكون متاحاً جلميـع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـ       

املدار الثابت بالنسبة لألرض بشروط منصـفة، مبراعـاة اعتبـارات    ب االنتفاعيتيح للدول إمكانية 
منــها علــى اخلصــوص احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها، وكــذلك املوقــع اجلغــرايف لبلــدان  

ــم امل    ــد األمـ ــاالت وقواعـ ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــات االحتـ ــذلك عمليـ ــة، وكـ ــا معيَّنـ ــدة وقراراهتـ تحـ
  الصلة.  ذات
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورٌد      -٣٤

طبيعي حمدود ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـاحل        
يف تلـك البيئـة؛    مجيع الدول، وأنه معرَّض خلطر التشـبُّع، ممـا يهـدد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية      

وأنَّ من الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط منصـفة، مـع       
الحتياجات البلدان الناميـة. وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ        ةخاصبصفة عتبار االإيالء 

االحتـاد الـدويل    من املهم استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقا للقانون الدويل ولقرارات
د يف معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع إيـالء       لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملـدَّ 

  االعتبار ملسامهات األنشطة الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية.
طبيعـي حمـدود ذو   مـورد  أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو       عن رأي مفـاده عرب وأُ  -٣٥

ينبغـي لـذلك ضـمان إمكانيـة انتفـاع مجيـع الـدول بـه          وأنهع، د خبطر التشبُّخصائص فريدة ومهدَّ
على قدم املساواة، مع إيالء االعتبـار علـى وجـه اخلصـوص لالحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة         

اللجنـة الفرعيـة    ضاً أنَّأياليت أعربت عن ذلك الرأي ورأت الوفود  نة.واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّ
بشـأن بعـض اجلوانـب    ينبغي أن تواصل تناول التوصـية الـيت قدمتـها يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني       

بغيــة تعزيــز  ، املرفــق الثالــث)،A/AC.105/738(املتعلقــة باســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض 
الدول علـى قـدم املسـاواة مـن الفضـاء      التعاون الدويل لكفالة تطبيق املبدأ القائم على انتفاع مجيع 

  مع مراعاة احتياجات البلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان.
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي أن ُيطلـب إىل اللجنـة الفرعيـة أن تواصـل العمـل فيمـا          - ٣٦

التعـاون   مـن أجـل تعزيـز    ،باسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض     خيص بعض اجلوانب املتعلقة 
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اجلغـرايف لبلـدان    ومراعاة املوقـع للبلدان النامية الدويل يف جماالت منها حتديد االحتياجات اخلاصة 
  ، وعلى حنو يشمل أيضاً البلدان االستوائية.معيَّنة
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -٣٧

ــه ال خيضــع    ــتخدامه أو      الفضــاء اخلــارجي، وأن ــه أو اس ــيادة علي ــدعوى الس ــوطين ب ــك ال للتملُّ
اســتخدامه املتكــرر أو احتاللــه أو بــأيِّ وســيلة أخــرى، وأنَّ اســتخدامه خيضــع ملعاهــدة الفضــاء 

ورأت تلـك الوفـود أيضـاً أنَّ أحكـام املـادتني       اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت.
ــة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــ   ــه ال جيــوز لألطــراف يف املعاهــدة أن   األوىل والثاني ارجي توضِّــح أن

تتملَّك أيَّ جزء من الفضاء اخلارجي، مثل أي موقع مداري يف املدار الثابت بالنسبة لـألرض،  
ســـواء بادعـــاء الســـيادة أو بواســـطة االســـتخدام، مبـــا يف ذلـــك االســـتخدام املتكـــرر، أو بـــأي  

  أخرى.  وسيلة
ــا   وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ املــد   -٣٨ ار الثابــت بالنســبة لــألرض، باعتبــاره مــورداً طبيعي

حمدوداً معرَّضاً بوضوح خلطر التشبُّع، جيـب أن يسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وناجعـاً واقتصـاديا       
ومنصفاً. واعُترب هذا املبدأ أساسيا لضمان مصاحل البلدان النامية والبلدان الـيت توجـد يف مواقـع    

مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦نص عليه الفقـرة  جغرافية معيَّنة، حسبما ت
  .١٩٩٨لالتصاالت، بصيغتها اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني املعقود يف عام 

ــود  عــرب أو  -٣٩ ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة    بعــض الوف عــن رأي مفــاده أنَّ اســتغالل ال
مـن  غري مقبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعية،  لألرض على أساس "األولوية حبسب األسبقية" أمر

، أن تضع نظاماً قانونيا يضمن تكافؤ فرص وصول الـدول إىل املواقـع املداريـة، وفقـاً ملبـدأي      مثَّ
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه.

تاحـة إمكانيـة   عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إل       بعض الوفود وأعرب   -٤٠
انتفاع مجيع الدول، على قدم املساواة، باملوارد الطيفية يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، مـع      

تنطوي عليه من إمكانات فيما يتعلق بالربامج االجتماعية اليت تعود بالنفع علـى أقـل    اإلقرار مبا
ــة تنفيــذ م     ــة اســتفادة مــن اخلــدمات، ألهنــا تتــيح إمكاني ــة  اجملتمعــات احمللي ــة وطبي شــاريع تعليمي

ن الصـالت مبصـادر   وتضمن إمكانية احلصـول علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وحتسِّـ      
ع على تعزيز املعارف وتبادهلـا  املعلومات الضرورية من أجل تدعيم التنظيم االجتماعي، وتشجِّ

  دون وساطة من جهات جتارية.
تدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضمان اس  -٤١

يلـزم   يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها بإنشـاء مـا       
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من أفرقة عاملة وأفرقة حكومية دولية قانونية وتقنية، حسب االقتضاء. ورأت تلك الوفود أنـه  
خرباء تقنـيني وقـانونيني مـن أجـل تعزيـز       ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة حكومية دولية تضمُّ

تكافؤ فـرص الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، ودعـت إىل تعزيـز مشـاركة االحتـاد           
  الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل.

    
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة   - ثاين عشر

    الصغرية السواتل
مـن جـدول    ١٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٤٢

ــى أنشــطة الســواتل          ــدويل عل ــانون ال ــق الق ــآلراء بشــأن تطبي ــام ل ــادل ع ــون "تب األعمــال، املعن
  يف جدول أعماهلا.منفرد جديد للمناقشة بند موضوع/الصغرية"، ك

أسـتراليا وأملانيـا وإندونيسـيا    لـو  عمـال ممثِّ ل األمن جدو ١٤وأدىل بكلمة يف إطار البند   -٤٣
اإلسالمية) والربازيل وبلجيكا وسـلوفاكيا وكوسـتاريكا واملكسـيك واململكـة     -وإيران (مجهورية

 نيابـةً عـن  ل األرجنـتني  ثِّمم بكلمةكما أدىل  املتحدة والنمسا وهولندا والواليات املتحدة واليابان.
عـن   انيف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال املراقبـ        كلمـة أدىل بوالصني. كما  ٧٧ـجمموعة ال

بكلمـات   لـو دول أعضـاء أخـرى   ثِّمموأدىل وكالة الفضاء األوروبية واالحتاد الدويل لالتصـاالت.  
  .أثناء التبادل العام لآلراء تتعلق هبذا البند

عنواهنـا  كان معروضا على اللجنة الفرعية من أجل النظـر يف هـذا البنـد ورقـة اجتمـاع      و  -٤٤
  ). A/AC.105/C.2/2016/CRP.19( "السواتل الصغريةاملتعلقة بوكالة الفضاء األوروبية واألنشطة "

جـدول أعماهلـا، واتفقـت     يفالبنـد اجلديـد   هذا ارتياح إدراج بوالحظت اللجنة الفرعية   -٤٥
الدوليـة   مـة للتصـدي لعـدد مـن املسـائل املواضـيعية املتعلقـة بالسياسـات        على أنه سـيوفر فرصـا قيِّ  

خمتلــــف التنظيميــــة املتعلقــــة باســــتخدام الســــواتل الصــــغرية مــــن جانــــب  والتــــدابريوالوطنيــــة 
  الفاعلة. اجلهات

ا كانـت مبثابـة اخلطـوة األوىل    كـثريا مـ   ، اليتالسواتل الصغرية وأقرت اللجنة الفرعية بأنَّ  -٤٦
ألنشـطة الفضـائية   علـى ا ة لديها القدرة علـى تلبيـة الطلبـات املتزايـد     ،يف الفضاء اخلارجي بلدانلل

الـدول الناميـة   العديد مـن  أصبحت أدوات هامة لتمكني ، وأهنا لصاحل العديد من املناطق والدول
البحــوث ومبــا يف ذلــك اجلامعــات ومعاهــد التعلــيم فيهــا،  املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــةو

الفضـاء    استكشـاف ملشـاركة يف مـن ا  ،حمـدودة الـيت لـديها مـوارد     ة،اخلاصالصناعية  اتوالقطاع



 

V.16-02055 11 
 

A/AC.105/C.2/L.298/Add.2 

ــتخدامه يف األغـــــراض  ــارجي واســـ ــلمية  اخلـــ ــمام إىل صـــــفوف مطـــــوري  الســـ ومـــــن االنضـــ
  الفضائية. التكنولوجيا

 يسَّـر علـى حنـو متزايـد تكـاليف     التقدم التكنولوجي قـد   أنَّب ت اللجنة الفرعية أيضاًرَّأقو  -٤٧
 اعد كـثريا يف جمـاالت  ستأن تلك السواتل ميكن أن ب، ووإطالق وتشغيل السواتل الصغرية تطوير

ــها   ــة، منـ ــيمخمتلفـ ــار       التعلـ ــذلك يف اختبـ ــوارث، وكـ ــار الكـ ــن آثـ ــف مـ ــاالت والتخفيـ واالتصـ
بدور هام يف تعزيـز التقـدم التكنولـوجي    مضطلعة بذلك ، وإيضاح عملها التكنولوجيات اجلديدة

  يف جمال األنشطة الفضائية.
شـواغل بشـأن اسـتدامة     يـثري رية السـواتل الصـغ  عـدد  تزايـد   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٤٨
 شـواغل ال. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة الفرعيـة      يف األمـد البعيـد  نشطة الفضـاء اخلـارجي   أ

احلاجـة   ، كما الحظـت هذه األنشطة الفضائية يف سياقاحلطام  وبتوليدباملراقبة واملناورة املتعلقة 
املتعلقـة  سـتراتيجيات  االوالتسـجيل و  خلاوالتـد  التشـغيلي  دة تتعلـق بـالعمر  إىل مراعاة أحكام حمدَّ
ديـدة  اجلاجلهـات الفاعلـة الفضـائية     أنَّ . والحظت اللجنة الفرعيـة كـذلك  بانتهاء العمر التشغيلي

 الدولية اليتاللوائح التنظيمية تكون يف كثري من األحيان مطلعة على صغرية ال ل سواتل تشغاليت 
  اخلارجي. تنظم استخدام الفضاء

املمارســات واألطــر و ،عــدد مــن التحــديات القانونيــةوجــود نــة الفرعيــة والحظــت اللج  -٤٩
ق بأنشطة السواتل الصغرية. والحظت اللجنة الفرعية أيضا لالتنظيمية القائمة واملستجدة فيما يتع

  برامج الدول واملنظمات الدولية يف جمال تطوير واستخدام السواتل الصغرية.
لفضـاء اخلـارجي   امـن أجـل كفالـة اسـتخدام      من املهم، أنَّ واتفقت اللجنة الفرعية على  -٥٠

علـى النحـو املالئـم    مندرجة بعثات السواتل الصغرية  جعليف املستقبل،  ومسؤوال اآمناستخداما 
  .نطاق تطبيق األطر التنظيمية الدولية والوطنيةضمن 
ل فيمـا  مجيع احلقوق وااللتزامات الدوليـة للـدو   نَّأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أو  -٥١

لفضــائية إجــراء األنشــطة اتتســم بالقــدر نفســه مــن األمهيــة فيمــا خيــص   خيــص الســواتل الكــبرية  
هــا املتعلقــة بالفضــاء ئفــإن معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادة، ومــن مث باســتخدام الســواتل الصــغري

بعـض الصـكوك    وكـذلك ، ولـوائح الراديـو   الدويل لالتصاالتدستور واتفاقية االحتاد واخلارجي 
الـذي ينبغـي   ر اإلطـار القـانوين   مثل املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، تـوفِّ  ، امللزمةغري

  على خمتلف األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل الصغرية. أن يطبَّق
عمليــات مــن املهــم كفالــة ســالمة وشــفافية   وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ   -٥٢

  رقلة الوصول إىل الفضاء والتكنولوجيات اجلديدة. السواتل الصغرية دون ع تشغيل
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اللــتني نظمهمــا االحتــاد عمــل النــدوة وحلقــة مبعلومــات عــن الغــت اللجنــة الفرعيــة بِلوأُ  -٥٣
 ٢يف براغ، يف الفترة مـن  ، تنظيم السواتل الصغرية ونظم االتصاالتالدويل لالتصاالت بشأن 

اعتمـاد إعـالن بـراغ بشـأن     لقـة العمـل يف   ومتثلت نتيجة الندوة وح. ٢٠١٥آذار/مارس  ٤إىل 
متثـال  املشـاركون باحلاجـة امللحـة ال   ، الـذي أقـر فيـه    تنظيم السواتل الصغرية ونظم االتصـاالت 

إلجـراءات، وال سـيما   اللـوائح التنظيميـة وا  ألوساط املعنية بالسواتل الصغرية للقانون الـدويل و ا
ــة العامــة  وضــعتهاتلــك الــيت  ــة اســتخدامواجلمعي الســلمية يف األغــراض ضــاء اخلــارجي لفا جلن

ــارجي،          ــة يف الفضــاء اخل ــق بتســجيل األجســام املطلق ــا يتعل ــدويل لالتصــاالت فيم ــاد ال واالحت
 اامتثاهلـ كـذلك  و ،الساتليةاملخصَّصة للشبكات  تردداتوتسجيل الوتنسيق الترددات الراديوية 

األوســاط املعنيــة عداد اســتأمهيــة بكمــا أقــروا للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي،  
ــن أجــل   واملاملوجــودة  واملمارســات التوصــياتب لألخــذبالســواتل الصــغرية   ــم ســتحدثة م دع

  .البعيد يف األمداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واصــل تنفيــذ   والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ   -٥٤
تشـجيع التعلـيم وبنـاء القـدرات يف      ، الـيت ترمـي إىل  يةتكنولوجيا الفضاء األساساخلاصة ب تهمبادر

جمــال تطــوير تكنولوجيــا الفضــاء وزيــادة الــوعي باحلاجــة إىل االمتثــال للقــوانني واملعــايري الوطنيــة  
  والدولية املتعلقة بالسواتل الصغرية.

عــدها مكتــب شــؤون الفضــاء    أالــيت  ،النشــرةأنَّ واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح      - ٥٥
اإلرشـــادات املتعلقـــة بتســـجيل "بعنـــوان  ٢٠١٥جي واالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت يف عـــام اخلـــار

تيحـت علـى   أُ"، قـد  األجسام الفضائية وإدارة الترددات فيما خيص السواتل الصغرية والبالغة الصـغر 
دت املتطلبــات التنظيميــة الوثيقــة قــد حــدَّ املوقــع الشــبكي للمكتــب. والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ 

ــل   الرئي ــة ب ســية للســواتل الصــغرية جــدا، مث ــات املتعلق ــ هاوتســجيل هاترخيصــاملتطلب  اوإدارة تردداهت
ــها، وختفيــف احلطــام الفضــائي  ــأيت عن ــا يف  واتفقــت علــى أنَّ املت ــة تلــك الوثيقــة ســتفيد عملي  توعي

مسـتمر باإلطـار القـانوين لألنشـطة الفضـائية. واتفقـت       على حنـو  ألوساط املعنية بالسواتل الصغرية ا
  اجملال. واصل املكتب واالحتاد الدويل لالتصاالت تعاوهنما يف هذاياللجنة الفرعية على أن 

إىل الـدول األعضـاء واملـراقبني     يوجَّـه  األمانة أن تعـد اسـتبيانا   إىلوطلبت اللجنة الفرعية   -٥٦
 غريةالسـواتل الصـ  اليت تتناول ممارسـة تطـوير    تضمن جمموعة من األسئلةيو ،الدائمني لدى اللجنة

اسـتخدامها. والحظـت اللجنــة   املتعلقـة ب والقانونيـة   يةالسياسـات اجلوانـب  ، وكـذلك  واسـتخدامها 
 هتــاورقـة اجتمــاع إىل اللجنـة يف دور  ضـمن   األمانـة ســوف تقـدم مشـروع االســتبيان    أنَّ الفرعيـة 

 .٢٠١٦يف حزيران/يونيه  اليت سُتعقد التاسعة واخلمسني

  


