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*1701944*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السادسة واخلمسون
        ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ - آذار/مارس  ٢٧فيينا، 

      مشروع التقرير    
      مةمقدِّ  - أوالً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض    قدت اللجنة الفرعية القانونيـة، التابعـة للجنـة اسـتخدام     َع  -١
آذار/مـارس إىل   ٢٧السلمية، دورهتا السادسة واخلمسني يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، مـن      

ــن  ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٧ ــرة م ــة    ٢٩إىل  ٢٧. ويف الفت ــدورة بالنياب ــت إدارة ال ــارس تول آذار/م
للجنــة  ٩٣٧يف اجللســة بالنيابــة  خبــت رئيســةًالورا جامشــون مــاك غــاري (األرجنــتني)، الــيت انُت

نيســان/أبريل أديــرت الــدورة برئاســة هيلمــوت   ٧آذار/مــارس إىل  ٣٠الفرعيــة. ويف الفتــرة مــن 
  الغوس كولر (شيلي).

  ] جلسة..وعقدت اللجنة الفرعية [..  -٢
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  ألعمال التايل:آذار/مارس، جدول ا ٢٧املعقودة يف  ٩٣٧ت اللجنة الفرعية، يف جلستها أقرَّ  - ٣

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء.  -٣  
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ــري          -٤   ــة غ ــات الدولي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــن أنشــطة املنظم ــات ع معلوم
  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف        (ب)    

الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار 
  تصاالت.الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لال

ــارج    - ٧   ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلة باستكشـ ــة ذات الصـ ــريعات الوطنيـ ــتخدامه يف التشـ ي واسـ
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨  
ــة يف الفضــاء        -٩   ــدرة النووي ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الق اســتعراض املب

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
آلراء بشــأن اآلليــات القانونيــة املتصــلة بتــدابري ختفيــف تبــادل عــام للمعلومــات وا  -١٠  

  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.
املعنيــة  تبــادل عــام للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــة قانونــاً  -١١  

  بالفضاء اخلارجي.
  ونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القان  -١٢  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٣  
تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة باستكشـاف       -١٤  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
ية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه  استعراض اآلليات الدول  - ١٥  

  يف األغراض السلمية.
مة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن        اقتراحات مقدَّ  - ١٦  

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السابعة واخلمسني.
    

    احلضور  - جيم  
حضر الدورة ممثلو الدول الـ[...] التاليـة األعضـاء يف اللجنـة: االحتـاد الروسـي، األردن،        -٤

ــة املتحــدة،        ــارات العربي ــا، اإلم ــا، أملاني ــتني، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكــوادور، ألباني األرجن
غــال،  اإلســالمية)، إيطاليــا، باكســتان، الربازيــل، الربت   -إندونيســيا، أوكرانيــا، إيــران (مجهوريــة   

ــة    ــا (دول ــدا، بوليفي ــا فاســو، بولن ــا، بوركين ــا،   -بلجيكــا، بلغاري ــريو، تركي ــات)، ب املتعــددة القومي
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تونس، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،     تشيكيا، 
بني، مــان، فرنســا، الفلــالســلفادور، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، سويســرا، شــيلي، الصــني، عُ 

البوليفارية)، قطر، كندا، كوستاريكا، كولومبيـا، لكسـمربغ، ليبيـا، ماليزيـا،     -فنـزويال (مجهورية
ــا،         ــد، هنغاري ــدا، اهلن ــا، نيوزيلن ــة الســعودية، النمســا، نيجريي ــرب، املكســيك، اململكــة العربي املغ

  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
أن تـــدعو املـــراقبني عـــن بـــاراغواي واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة رعيـــة الفرت اللجنـــة رَّوقـــ  -٥

والدامنرك وسنغافورة وفنلنـدا وقـربص وميامنـار وناميبيـا والنـرويج ونيبـال، بنـاء علـى طلبـهم، إىل          
ذلـك  أنَّ حضور الـدورة وإلقـاء كلمـة أمامهـا حسـب االقتضـاء، علـى أسـاس أن يكـون مفهومـا           

أيِّ ذلـك لـن ينطـوي علـى صـدور      أنَّ من هذا القبيل، و طلبات أخرىأيِّ سيكون دون مساس ب
  قرار عن اللجنة بشأن الوضعية.

علـى طلـب    أن تـدعو املراقـب عـن االحتـاد األورويب، بنـاءً      أيضـاً الفرعيـة  رت اللجنـة  وقرَّ  -٦
املعنـون "مشـاركة االحتـاد     ٦٥/٢٧٦لقرار اجلمعية العامة  وفقاًتلك املنظمة، إىل حضور الدورة، 

 يف أعمــال األمــم املتحــدة"، وإلقــاء كلمــة أمامهــا، حســب االقتضــاء، علــى أســاس أن     األورويب
ذلـك   عمـل أنَّ طلبات أخرى من هذا القبيل، وأيِّ ذلك سيكون دون مساس بأنَّ يكون مفهوما 

  قرار عن اللجنة بشأن الوضعية.أيِّ لن ينطوي على صدور 
األمانــة العامــة، ومنظمــة  وحضــر الــدورة مراقبــون عــن مكتــب شــؤون نــزع الســالح يف   -٧

  األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واالحتاد الدويل لالتصاالت.
وحضر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة مراقـب          -٨

قليمـي لالستشـعار   اإلدائم لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز     
ي، وكالــة الفضــاء ـالكاريبــوعــد لــدول مشــال أفريقيــا، اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة  عــن ُب

املنظمة األوروبية لسـواتل االتصـاالت، املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت الفضـائية،       ، (إيسا) األوروبية
  املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.

حلكوميـة التاليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب       مراقبون عـن املنظمـات غـري ا    وحضر الدورة أيضاً  -٩
عد، املعهد األورويب لسياسات الفضـاء،  دائم لدى اللجنة: الرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن ُب

األمريكـي لقـانون املالحـة اجلويـة والفضـاء والطـريان التجـاري، الرابطـة الدوليـة          -املعهد اإليبريي
قـانون الفضـاء، رابطـة القـانون الـدويل، مؤسسـة العـامل        لتعزيز األمان يف الفضاء، املعهـد الـدويل ل  

  اآلمن، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.
قائمة بأمساء ممثلي الدول وهيئات األمم املتحدة وسـائر املنظمـات    وترد يف الوثيقة [...]  -١٠

  الدولية الذين حضروا الدورة.
    

    الندوة  - دال  
آذار/مـارس،   ٢٧عقد املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركـز األورويب لقـانون الفضـاء، يف      -١١

ندوة حول موضوع "النماذج القانونية الستكشاف املـوارد الفضـائية واسـتغالهلا واسـتخدامها بعـد      
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أوي شـروغل  -على اعتماد معاهدة الفضاء اخلارجي"، برئاسـة مشـتركة مـن كـاي     عاماً ٥٠مرور 
الدويل لقانون الفضاء وسريجيو ماركيزيو من املركز األورويب لقانون الفضاء. وافتتحت  من املعهد

الندوة بكلمة ترحيب ألقاها رئيسا الندوة ورئيسة اللجنة الفرعية بالنيابة. واستمعت اللجنة الفرعية 
ــراهن ع     ــة: "مــدى انطبــاق اإلطــار القــانوين الــدويل ال لــى بعــد ذلــك إىل العــروض اإليضــاحية التالي

مه فابيو ترونشييت؛ و"وجهات نظر من الصناعة يف ما يتعلـق  األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية"، قدَّ
مـه ريـك توملينسـون؛ و"اسـتغالل مـوارد      التنظيم الـوطين لألنشـطة املتصـلة بـاملوارد الفضـائية"، قدَّ     ب

قريـر عـن البـاب الرابـع مـن      مه تاكيشي هاكامادا؛ و"تالقمر وصوغ املنظور القانوين يف اليابان"، قدَّ
متــه جــوان قــانون الواليــات املتحــدة بشــأن التنــافس التجــاري يف إطــالق األجســام الفضــائية"، قدَّ   

ــوارد الفضــائية        ــانون لكســمربغ بشــأن استكشــاف امل ــارات حــول مشــروع ق ــابرينوفيتز؛ و"اعتب غ
ارد الفضــائية الطبيعيــة"، متــه ماهولينــا هوفمــان؛ و"البلــدان الناميــة واســتغالل املــوواســتخدامها"، قدَّ

ــوطين للفضــاء اخلــارجي"، قدَّ     قدَّ ــهو؛ و"التملــك ال ــه مونســريات فيل ــه خوزي ــان  م ــه فيليــب دي م م
زوان. -مته تانيـا ماسـون  وستيفان هويب؛ و"فريق الهاي العامل املعين حبوكمة املوارد الفضائية"، قدَّ

ــة مبالحظــا    ــة بالنياب ــة الفرعي ــدوة ورئيســة اللجن ــة. وميكــن االطــالع علــى  وأدىل رئيســا الن ت ختامي
العروض اإليضاحية املقدمة أثناء الندوة يف املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التـابع      

  ).www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2017/symposium.htmlلألمانة العامة (
  الندوة مثلت إسهاما قيما يف عملها.أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير   -١٢
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  - هاء  
هـــــذا التقريـــــر، يف جلســـــتها [...]، املعقـــــودة يف [...]  اعتمـــــدت اللجنـــــة الفرعيـــــة  -١٣

  ة واخلمسني.نيسان/أبريل، واختتمت أعمال دورهتا السادس
    

    تبادل عام لآلراء  - ثانياً  
  أثنـــاء التبـــادل العـــام لـــآلراء ممثلـــو الـــدول التاليـــة األعضـــاء يف اللجنـــة:   ألقـــى كلمـــات  -١٤

ــي،   ــاد الروسـ ــتني،  االحتـ ــوادور، األرجنـ ــا، إكـ ــيا، أملانيـ ــاإندونيسـ ــة  ،أوكرانيـ ــران (مجهوريـ  -إيـ
مجهوريــة كوريــا، ، اتشــيكياجلزائــر، بلجيكــا، بولنــدا، الربازيــل،  ،إيطاليــا، باكســتاناإلســالمية)، 
، كنـدا، كوبـا،   البوليفاريـة) -(مجهوريـة فرنسا، فرتويـال   شيلي، الصني، ،السودان ،جنوب أفريقيا
، الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،نيوزيلنــدااملكســيك، النمســا،  ،املغــرب ،كولومبيــاكوســتاريكا، 

والصـني وممثـل    ٧٧الــ ثـل كوسـتاريكا نيابـة عـن جمموعـة      مم وألقـى كلمـة  . اهلند، اليابـان، اليونـان  
املراقـب   لقـى وأالكـارييب.  ومجهورية فرتويال البوليفاريـة نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة       

املراقـب عـن    وألقـى االحتاد األورويب والـدول األعضـاء فيـه.     نيابة عن كلمةعن االحتاد األورويب 
منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط      املراقـب عـن   كـل مـن    أيضاً كلمة وألقى. كلمةالنرويج 
  .قليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقياإلاملركز ا واملراقب عن اهلادئ
  :نيالتالي اإليضاحيني نيواستمعت اللجنة الفرعية إىل العرض  -١٥

  املريخ"، قدمه ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛ إىلمارات إلايف بعثة  الكوكبيةماية احل" (أ)  
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وجمموعـة بلـدان أمريكـا    املعهد األورويب لسياسات الفضاء "رسالة مشتركة بني  (ب)  
، قدمـه املراقـب   األنشـطة الفضـائية يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة"     عن الالتينية والكارييب بشأن تقرير 

  .املعهد األورويب لسياسات الفضاءعن 
بت اللجنة الفرعية بنيوزيلندا بوصفها أحدث دولة عضو يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء    ورحَّ -١٦

بـت  حَّدولـة. ور  ٨٤إىل  بـذلك  صل عـدد أعضـاء اللجنـة   و حيثاخلارجي يف األغراض السلمية، 
منظمــة غــري حكوميــة، بوصــفه أحــدث  والنقــل اجلــوي الــدويل، وهــ باحتــادأيضــاً اللجنــة الفرعيــة 

  للجنة.يف امراقب دائم 
ضـوية اللجنـة، الـوارد يف    االنضـمام إىل ع وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بطلـب البحـرين     -١٧

ــة االجتماعــ  ــة غرف ــذي، A/AC.105/C.2/2017/CRP.3 اتورق ــا    وال ــة يف دورهت ــه اللجن ســتنظر في
دولــة  ٢٢أنَّ بــ بــت اللجنــة الفرعيــة  حَّ. ويف هــذا الصــدد، ر ٢٠١٧يف حزيران/يونيــه  ،الســتني

. وأثنـت  عضـوا  ٨٤إىل  ٦٢زاد عدد أعضائها مـن  ف، ٢٠٠٠اللجنة منذ عام  يف أعضاءأصبحت 
اللجنة الفرعية على مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي لقيادتـه وجلهـود الدؤوبـة يف بنـاء القـدرات          

إسـهاما كـبريا يف الزيـادة     أسـهم  األمر الذيونشر املعلومات عن عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، 
  اللجنة. املطردة يف عدد أعضاء

ــة     -١٨ ــة الفرعي ــام أنَّ والحظــت اللجن ــاً  ٢٠١٧ع ــيكون عام ــة  ال ُي س ــاطنســى للجن  وألوس
اصـطناعي  أرضـي  طـالق أول سـاتل   إلمبا يلي: (أ) الذكرى السنوية الستني  فيه الفضاء، إذ حيتفل

وهـو  ، ١٩٥٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٤، يف األولسـبوتنيك  وهـو السـاتل   الفضاء اخلـارجي،   إىل
عصــر الفضــاء؛ (ب) الــذكرى الســنوية اخلمســني لبــدء نفــاذ معاهــدة  ببــزوغ  آذنلــذي ااحلــدث 

املبادئ املنظمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك          
ــنوية اخلمســـ    لربنـــامج الندســـات؛ نيالقمـــر واألجـــرام الســـماوية األخـــرى؛ (ج) الـــذكرى السـ

ــة العامــة الــذكرى العاشــرة لقــرار اجل  (د) تعزيــز ممارســة شــأن توصــيات بب املتعلــق ٦٢/١٠١معي
الـــذكرى الســـنوية (ه) الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة يف تســـجيل األجســـام الفضـــائية؛ 

اجلمعيـة العامـة    إلقـرار العاشـرة   السـنوية  العاشرة للسـنة الدوليـة للفيزيـاء الشمسـية؛ (و) الـذكرى     
للمبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف           

هـذه  الذكرى السـنوية   مناسباتبت اللجنة الفرعية بالفرصة اليت أتاحتها حَّاألغراض السلمية. ور
لتعـاون الـدويل   للنظر يف إجنازات الدول فيما يتعلق باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه وا    

نتــدى املهمــة التارخييــة للجنــة الفرعيــة بوصــفها املعــن مواصــلة النظــر يف  يف جمــال الفضــاء، فضــالً
  لتفاوض احلكومي الدويل املتعدد األطراف من أجل تطوير قانون الفضاء.لالفريد 
ســلطت  بكلمــةآذار/مــارس، أدلــت الرئيســة بالنيابــة  ٢٧املعقــودة يف  ٩٣٧ويف اجللســة   -١٩
  للجنة الفرعية. الراهنةالضوء على برنامج العمل واملسائل التنظيمية املتصلة بالدورة  افيه
مـن   اأكـدت فيهـ   كلمةمديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  ألقتويف اجللسة نفسها،   -٢٠

لفضـاء، وال سـيما   ل قـانون الـدويل  ال يف إطـار مسـؤوليات األمـني العـام     بـأداء جديد التزام املكتب 
ــق   ــا يتعل ــة   فيم ــاء الثق ــ ضــمان ســالمة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي   مــن أجــل  بالشــفافية وبن  هاوأمن
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الضـوء علـى اجلهـود املبذولـة      ةسـلط م، األخريةأنشطة املكتب  ة عنعام حملة. وقدمت تهاواستدام
للتحضـري للــذكرى الســنوية اخلمسـني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعـين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي    

ــراض  ــام   واســتخدامه يف األغ ــلمية يف ع ــة    ٢٠١٨الس ــة الفرعي ــاه اللجن إىل أيضــاً . ووجهــت انتب
حاليـا  البشـرية، واجلهـود الـيت يبـذهلا      همستوى مـوارد  وختفيضمكتب، لايت لؤاملايل غري امل الوضع

  لتحسني إطار موارده.
مـن  املكتـب  ا يضـطلع بـه   املعلومـات املتعلقـة مبـ   بمع التقـدير   علماً اللجنة الفرعية وأحاطت  -٢١

 علمـاً اللجنـة الفرعيـة    حاطـت أوإىل تعزيز فهم قانون الفضاء الـدويل وقبولـه وتنفيـذه.     ترميأنشطة 
تـدابري الـيت جيـري االضـطالع هبـا      الكتب عن أنشـطة املكتـب و  امل ةها مديرتاملعلومات اليت نقلبأيضاً 
 ومتكـني املـرأة.   لسياسة املتبعة على نطاق منظومة األمم املتحـدة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني     ل وفقاً

بعنوان "املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة: مسـامهة مكتـب     اتاملديرة ورقة غرفة اجتماع وقدمت
 Gender equality and the empowerment of women: contribution by( الفضــاء اخلــارجي" شــؤون

the Office for Outer Space Affairs) (A/AC.105/C.2/2017/CRP.4وخطـط   زت فيها عمـل )، أوج
معلومـات عـن   أيضـاً   متقـدِّ  الورقـة  وقالـت إنَّ املكتب يف جمال املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة.    

ــادرة  ــدوليني  املناصـــرين"مبـ ــايا نـــوع اجلـــنس الـ ــ )،International Gender Champions( "لقضـ  يتالـ
الـذي جيـري إعـداده يف     ،"املـرأة الفضـاء مـن أجـل    "عن مشـروع  وشمل فيينا، تل راًمؤخَّ توسيعها مت

ــاء القــدرات  ٧إطــار األولويــة املواضــيعية   ) للموافقــة عليــه نالقــرن احلــادي والعشــري  مــن أجــل(بن
  .٥٠اليونيسبيس+ يف
بــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير بتعــيني ســكوت كيلــي، رائــد الفضــاء الســابق يف     حَّور  -٢٢

أنَّ ذُكـر  . ونصرياً لألمم املتحدة لشؤون الفضـاء  اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا)،
ــق       سيشــتمل علــى دوره  ــز الفضــاء كــأداة لتحقي دعــم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تعزي

زيــادة الــوعي بأنشــطة املكتــب، مبــا يف ذلــك األنشــطة املتصــلة   وعلــىأهــداف التنميــة املســتدامة، 
  .٥٠باليونيسبيس+

على هامش الـدورة احلاليـة، وهـي     ظمتُنونوهت اللجنة الفرعية مع التقدير باألحداث اليت   - ٢٣
قانونيــة"، اشــتركت يف تنظيمــه ال اجلوانــبفتــوح: امللكــون ا مبــادرةالغــداء عنوانــه " أثنــاء فتــرةحــدث 

 مـؤخرا نشـر  الـذي  كتـاب  للوكالة الفضاء اإليطالية ووكالة الفضاء الربازيلية، وحدث مسائي مكرس 
ــوان  ــه Seeing Our Planet Whole: A Cultural and Ethical View of Earth Observationبعنــــ ، نظمــــ

  .لسياسات الفضاءاملعهد األورويب 
 الصـيغتني كـل مـن   بشـأن  الذي قدمه وفـد أملانيـا    اإليضاحي بت اللجنة الفرعية بالعرضحَّور  - ٢٤

 Cologne Commentary on( قـانون الفضـاء  علـى  األول من تعليـق كولونيـا    للمجلدالصينية والروسية 

Space Law(.  
ــة علــى     -٢٥ ــة الفرعي ــذي   أنَّ واتفقــت اللجن ــائم ال ــدويل الق الفضــاء  حيكــمالنظــام القــانوين ال

لالضــطالع باألنشــطة الفضــائية، وأنــه ينبغــي تشــجيع الــدول علــى  ســليماً اخلــارجي يــوفر أساســاً
  أثره.التقيد بالنظام القانوين القائم من أجل تعزيز 
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يف الفضـاء،  الـيت جتـرى   التطور السريع لألنشطة أنَّ بعض الوفود عن رأي مفاده  وأعرب  -٢٦
 يؤكــدد تلــك األنشــطة، تعقُّــتزايــد ، وءاملشــاركة يف أنشــطة الفضــا العاملــةجلهــات ا وتزايــد عــدد

 هـذه شـمل  ياللجنة الفرعية بشـأن إطـار تنظيمـي مناسـب      داخلضرورة أن تواصل الدول العمل 
  .اهلامةئل املسا
التطــور الســريع لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -٢٧
أنـه ينبغـي   إىل قواعـد جديـدة، و   يـثري احلاجـة  أمـر  أنشطة الفضاء اخلـارجي،  من ديدة اجلنواع واأل

جعـل معاهــدة الفضـاء اخلــارجي قابلــة للتكيـف وزيــادة حتسـينها اســتجابة لتطــور      ديف هـذا الصــد 
  لفضاء اخلارجي.ل البشرينيستخدام الالستكشاف والالعلم والتكنولوجيا واالحتياجات الفعلية 

يف الفضـاء  الـيت جتـرى   وتـرية األنشـطة    تسـارع أنَّ رأي مفـاده  عـن  بعض الوفود  وأعرب  -٢٨
الـدول واملنظمـات الدوليـة والقطـاع غـري احلكـومي تتطلـب مواصـلة         مشـاركة  وازديـاد  اخلارجي 

لفضـاء اخلـارجي، مبـا    بشأن االلجنة الفرعية بغية زيادة تعزيز النظام القانوين  فيها من جانبالنظر 
باحلاجــة إىل اســتعراض وتنقــيح معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة     يتصــلمــا فييف ذلــك 

  بالفضاء اخلارجي.
معاهــدة الفضــاء اخلــارجي هــي أســاس مجيــع معاهــدات       أنَّ ب عــن رأي مفــاده  عــروأُ  -٢٩

تتضمن قواعـد شـاملة تتنـاول مجيـع     أهنا والفضاء اخلارجي، شأن ومبادئ األمم املتحدة األخرى ب
 والطبيعيـون،  االعتبـاريون  وأشخاصـها ألنشطة الفضـائية الـيت تضـطلع هبـا الـدول      ل وانب تقريباًاجل

أيضـاً أنَّ  الـرأي   هـذا ي أعـرب عـن   ذالوفـد الـ   ىواسعة من الـدول. ورأ  وتتمتع مبشاركة جمموعة
الناشـئة فيمـا يتعلـق     العصـرية لتحـديات  ل تدابري التصـدي للنظر يف  املعاهدة ينبغي أن تكون أساساً

  .هاوأساليب املكثف ألشكال األنشطة الفضائية بالتطوير
حمـاوالت بعــض الـدول االضـطالع بأنشــطتها الفضـائية مــع     أنَّ رأي مفــاده وأُعـرب عـن     -٣٠

. ورأى الوفد الذي أعرب عـن  مسألة تثري القلقجتاوز التزاماهتا مبوجب معاهدة الفضاء اخلارجي 
مـن جانـب الـدول تشـمل مـا يلـي: (أ) إضـفاء الشـرعية          املمارسة هاألمثلة على هذأنَّ  هذا الرأي

أنشـطة يف استكشـاف املـوارد الفضـائية     مـن  احلكوميـة   تضطلع به الكيانـات الوطنيـة غـري    ماعلى 
م مالءمــة للكيانــات التجاريــة اخلاصــة لَــ(ب) إنشــاء ســجل أو َعوتتنــاقض مــع أحكــام املعاهــدة؛ 

لجنــة الفرعيــة ينبغــي أن الأنَّ ذُكــر اســتغالل املــوارد الفضــائية. ويف هــذا الصــدد،  مبزاولــةاملهتمــة 
ــارات نــها مــن بي رئيســية،ملصــطلحات  اًتلــتمس توضــيح ــالعب ــداناً" و"للبشــرية اًمشــترك اً"تراث  مي

  استكشاف املوارد الفضائية"./" و"التملك القومي للفضاء اخلارجي" و"استغاللقاطبةلبشرية ل
لزمـة فيمـا   املتفاقـات غـري   العلـى ا  اًمتزايـد  اعتمـاداً الـدول تعتمـد   أنَّ عرب عن رأي مفـاده  أُو  - ٣١

 الفنيـة مـن الشـواغل    كـبرياً  عـدداً نَّ أل التوطـد  آخـذة يف هـذه املمارسـة   أنَّ يتعلق باألنشطة الفضائية، و
قواعـد  واسطة الب يسوى ميكن أناإلطار املؤسسي احلايل، وال  ضمنبصورة مرضية  أن يعاجلميكن   ال
االتفاقـات غـري   أنَّ لزمة، علـى األقـل يف املـدى القصـري. ورأى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي           امل

الــدول رغــم ذلــك لــزم جمموعــة واســعة مــن الشــواغل التنظيميــة بينمــا تُ  تلــيبميكــن أن  امللزمــة قانونــاً
  .تلك االتفاقات املشاركة بالتصرف مبسؤولية فيما يتعلق بقيم وتطلعات اجملموعة اليت قبلت
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املساواة بـني مجيـع األمـم، بغـض النظـر عـن مسـتوى قـدراهتا         أنَّ عرب عن رأي مفاده أُو  -٣٢
علـى   قائمـاً  يف الفضـاء هنجـاً   العاملـة إذا اتبعت مجيع اجلهات إالَّ عليها  احلفاظن الفضائية، ال ميك

  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. إزاءقواعد ال
أمهيــة منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي، بعــض الوفــود مــن جديــد  وأكــد  -٣٣

 دةومشـدِّ  ،تدابري الشفافية وبناء الثقة يف هـذا الصـدد   تؤديهإىل الدور املفيد الذي ميكن أن  مشرية
على أنَّ احلفـاظ علـى الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد يقتضـي أن يضـمن اجملتمـع الـدويل عـدم            

  .أبداً أيِّ أسلحة هناك وضع
بعــض الوفــود عــن قلقهــا إزاء حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي،           وأعــرب  -٣٤

التفـوق العسـكري    السـعي إىل حمـاوالت   اً عـن رأيهـا الـذي مفـاده أنَّ    جمـدَّد  تلـك الوفـود   وأعربت
ؤدي إىل تسـليح الفضـاء اخلـارجي يف املسـتقبل     تـ  أن امن شأهن واالستراتيجي يف الفضاء اخلارجي

الثغـرات احلاليـة يف النظـام    أنَّ  أيضـاً الوفـود   تلك ورأتم واألمن العامليني للخطر. وتعريض السال
مبـا يف ذلـك وضـع     ،نظـام أكثـر مشـوالً    إجيـاد ء اخلارجي جتعل من الضـروري  لفضابشأن االقانوين 

  عسكرة الفضاء اخلارجي.من أجل منع صك قانوين ملزم، 
التسـيارية البـالغ   إطـالق القـذائف   عمليـات  وأُعرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إدانـة سلسـلة         - ٣٥

 ألنَّ ذلـك البلـد  ، ٢٠١٦مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف عـام       قذيفة مـن جانـب   ٢٤عددها 
ــهكي ــن  نتـ ــس األمـ ــرارات جملـ  ٢٠٩٤) و٢٠١٣( ٢٠٨٧) و٢٠٠٩( ١٨٧٤) و٢٠٠٦( ١٧١٨ قـ
هـذه  أنَّ هـذا الـرأي    أبـدى الوفد الـذي   كما رأى). ٢٠١٦( ٢٣٢١و) ٢٠١٦( ٢٢٧٠) و٢٠١٣(

ــهاكات ختــالف   ــا  انضــمام أنَّ خلــارجي، وروح وغــرض معاهــدة الفضــاء ا أيضــاً االنت ــة كوري مجهوري
لـذلك البلـد   احلقيقيـة  نيـة  الإىل اتفاق اإلنقـاذ واتفاقيـة املسـؤولية ال ميكـن أن خيفـي       الشعبية الدميقراطية

  .املتمثلة يف احتياز وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل
تخدامه يف باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـ   ابعض الوفود من جديد التزام بلداهن وأكد  -٣٦

وصـول مجيـع البلـدان إىل    إمكانيـة  علـى املبـادئ التاليـة:     تلك الوفود األغراض السلمية، وشدَّدت
الفضاء اخلارجي على قدم املساواة ودون متييز، بصرف النظر عن درجة تطورها العلمـي والـتقين   

 مجعــاء؛ اســتخدام الفضــاء اخلــارجي اســتخداماً منصــفاً ورشــيداً لصــاحل البشــرية   وواالقتصــادي، 
بـدعوى السـيادة    ،متلُّك الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى      وعدم

وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي؛ ومنـع تركيـب    أو االستخدام أو االحتالل أو أيِّ وسيلة أخرى؛
راثــاً باعتبـاره ت  ،نــوع يف الفضـاء اخلــارجي؛ واسـتغالل الفضــاء اخلـارجي حصــريا   أيِّ أسـلحة مـن   

السـالم بـني الشـعوب الـيت تعـيش يف      تعزيـز  من أجل حتسني الظروف املعيشية و ،مشتركاً للبشرية
  .تطوير األنشطة الفضائية علىكوكبنا؛ والتعاون الدويل 

لثالثـة مبـادئ    وفقـاً  ذتنفَّـ مجيـع األنشـطة الفضـائية ينبغـي أن     أنَّ عرب عن رأي مفـاده  أُو  -٣٧
علـى أمـن وسـالمة السـواتل      واحلفـاظ السلمية؛  لألغراضرئيسية هي: حرية الوصول إىل الفضاء 

  للدول يف الفضاء اخلارجي. يةواألمن يةصاحل الدفاعامل ومراعاةيف املدار؛ 
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ر تبـادل  تيسِّـ أن القـدرات الفضـائية و   تطـوير ز لدول ينبغي أن تعـزِّ اأنَّ رأي مفاده  وأبدي  -٣٨
اخلاصـة  والعلم واملعارف والتكنولوجيا واخلربة، مع مراعاة عدم التدخل يف برامج الفضاء  رايةالد
  فضاء.تكنولوجيا املتصلة بالاستخدامها للوال يف لدول األخرى با

علـى مـر    ،أبـدعت  نيهـا الفـرعيت  ياللجنـة وجلنت  بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ     وأعرب  -٣٩
ــ إرشــاداتيف تقــدمي  ،الســنني ــة    ةومفيــد ةعملي إىل اجملتمــع الــدويل بشــأن تطبيــق املبــادئ القانوني
شــكل قــرارات وأطــر ومبــادئ   تاختــذ تلــك اإلرشــاداتأنَّ يف املعاهــدات األساســية، و اجملســدة

  أو عرب اإلنترنت. مطبوعةاملواد اإلعالمية املتاحة من توجيهية وثروة 
سـتمرار دور اللجنـة الفرعيـة    مـن املهـم ضـمان ا   أنَّ مفاده  عن رأيبعض الوفود  وأعرب  -٤٠

الفضـــاء اخلـــارجي وتطبيقهـــا وإعـــدادها، املتعلقـــة بقواعـــد الرئيســـية لتفســـري النصـــة باعتبارهـــا امل
ملســائل القانونيــة اجلديــدة الناشــئة عــن أنشــطة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف اوكمحفــل ملناقشــة 

ــول    ــا، لكــي يتســىن األغــراض الســلمية وإجيــاد حل ــان  هل وين للفضــاء اخلــارجي  حتســني النظــام الق
يف  استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية   لتطوُّر ا ا قويقانوني ا يوفر ضماناًمبباستمرار، 
  .األمد البعيد

اللجنة الفرعية ال تزال احملفـل الـدويل الفريـد لوضـع واعتمـاد      أنَّ عرب عن رأي مفاده أُو  -٤١
زيـادة كـبرية يف   إحـداث  مـن املهـم السـعي إىل    أنَّ تنظيمية بشأن األنشـطة الفضـائية، و  الصكوك ال

أنـه يف الســنوات  أيضـاً  . ورأى الوفـد الـذي أعــرب عـن هـذا الــرأي     خططهــا وإىل حتقيـق فعاليتـها  
واليـة اللجنـة الفرعيـة يف     الـيت ختـص  النظر يف املسـائل   حنو مثري لالنزعاج اجتاهاألخرية كان هناك 

  عدد حمدود من الدول.ذات و االختصاص دةجانبية غري مؤكَّ حمافلإطار 
التنسـيق بـني اللجنـة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة       أنَّ وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -٤٢

 مزامنـة اللجنتني الفـرعيتني بغيـة   هاتني ، وأنه ينبغي تعزيز التفاعل بني مهمالفرعية العلمية والتقنية 
كمـا  أمـور.   يف مجلـة مـي والـتقين الرئيسـية،    التطوير التدرجيي لقانون الفضاء مع أوجه التقدم العل

أيضـاً  ز التنسيق والتآزر بـني اللجنـتني الفـرعيتني سـيعزِّ    أنَّ الرأي  هذاالوفود اليت أعربت عن  رأت
  .احلقيقيألمم املتحدة القانونية القائمة وقبوهلا وتنفيذها افهم صكوك 

ــاده  وأُعــرب عــن   -٤٣ ــود املدرجــة يف جــدول أ  أنَّ رأي مف ــة  بعــض البن ــة الفرعي عمــال اللجن
مرتبطة بالبنود املدرجـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وأنـه ينبغـي، يف هـذا           

ملواضــيع إزاء ا اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتنيبــني  تشــاركاًاتبــاع هنــج أكثــر التشــجيع علــى الصــدد، 
  .املطروحة على كل منها

بع عمـل  الجنـة الفرعيـة القانونيـة ينبغـي أن تتـ     الأنَّ وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده     -٤٤
الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد التــابع للجنــة الفرعيــة     

اسـتدامة الفضـاء   بشـأن  مشروع املبادئ التوجيهية أنَّ على  تلك الوفود تدشدَّوالعلمية والتقنية، 
  .قريباًعتمد أن ُيينبغي  اخلارجي يف األمد البعيد

ا مـن  لعدد حمـدود جـد  إالَّ  غري ممكناملوارد الفضائية  إىلالوصول أنَّ رأي مفاده  وأُعرب عن  - ٤٥
هـذا الـرأي    أبدىالوفد الذي  رأىداخل تلك الدول. ويف هذا الصدد،  منشآت جتارية ولبضعالدول 
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 نشـوء " على االقتصاد العـاملي، مـع   أوالًخدم ُي يأيت أوالًمن " مبدأأنه سيكون من املهم تقييم أثر أيضاً 
  مع نص وروح معاهدات األمم املتحدة وقراراهتا. اتام اًتناقض يتناقضاحتكار حبكم األمر الواقع 

كبرية يف االستثمار اخلـاص يف األنشـطة اجلديـدة     بادرة أملهناك أنَّ عرب عن رأي مفاده وأُ  - ٤٦
تطبيقـات فضـائية جديـدة    والـتمكني مـن التوصـل إىل     ةالشمسـي  املنظومـة فهم  الرائدة الرامية إىل تعزيز

االبتكـارات  ب التنبـؤ مـن الصـعب، إن مل يكـن مـن املسـتحيل،      أنَّ تعود بالفائدة على البشـرية مجعـاء، و  
 نطـاق عمليـة   الرامية إىل توسـيع تنشأ عن اجلهود  ميكن أناليت  املراحل النهائيةالتكنولوجية وتطبيقات 

 تالقطاع اخلاص قد أسـفر  اتاستثمارأنَّ هذا الرأي  عن الوفد الذي أعرب ىرأكما االستكشاف. 
رأسـي قابلـة إلعـادة االسـتعمال؛     البـوط  اهلطـالق و لإلتطـوير نظـم    تقدُّمبالفعل عن نتائج ملحوظة يف 

يف املـدى القريـب   للقيـام   ويف التحضـريات مـن السـواتل الصـغرية؛     تشكيالت متزايـدة الكـرب  نشر يف و
القمـر؛  و بـني األرض  مـدار مـنخفض أو  أرضـي  بعثات روبوتية وبشـر وموائـل إىل مـدار    إرسال بجدا 
  .األصغر حجماً واألجراممركبات فضائية روبوتية إىل املريخ يف إرسال و

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي، يف ضـوء التطـورات الراهنـة يف األنشـطة       -٤٧
إجــراء والســالمة الفضــائية،  واخلوصصــة يالتجــاراالســتغالل فيمــا يتعلــق ب وخصوصــاًالفضــائية، 

ضـمان  من أجل  ،املعاهدات القائمة املتعلقة بالفضاء اخلارجي لتطبيق حتليل واستعراض مستمرَّين
  األنشطة الفضائية. تطورستوى مل مالئماً للفضاء النظام القانوين الراهن أن يكون

ة احلاليـة  الذي قامت به األمانة للـدور مل املمتاز وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للع  -٤٨
 .الوثائقإعداد  ذلك للجنة الفرعية، مبا يف

  


