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*1701980* 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

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

      مشروع التقرير    
    وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي   -اًرابع 

ــة العامــة   الًعمــ  -١ ــة يف البنــد  ٧١/٩٠بقــرار اجلمعي ــة الفرعي مــن جــدول   ٥، نظــرت اللجن
األعمال، املعنون "حالة معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا"،        

  كبند منتظم يف جدول أعماهلا.
دا وأملانيـا. وأدىل بكلمـة ممثـل    من جدول األعمال ممثال كن ٥وأدىل بكلمة يف إطار البند   -٢

ــة عــن جمموعــة  ـــ كوســتاريكا نياب ــة عــن     ٧٧ال ــة نياب ــة فرتويــال البوليفاري والصــني، وممثــل مجهوري
جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب. كما أدىل ممثلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلـق هبـذا   

 البند أثناء التبادل العام لآلراء.

آذار/مـارس، فريقهـا العامـل     ٢٧، املعقـودة يف  ٩٣٧ة، يف جلسـتها  ودعت اللجنة الفرعي  -٣
املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا إىل االنعقــاد   

 تيد (أملانيا).-برئاسة برنارد مشيت داًجمدَّ

رئــيس الفريــق   ت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها [...] املعقــودة يف [...]، تقريــر    وأقــرَّ  -٤
 العامل، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.

  على اللجنة الفرعية ما يلي: وكان معروضاً  -٥
ــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء        (أ)   ــذكرى الســنوية اخلمســون مل ال

اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية: جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض 
 )؛A/AC.105/1137( مية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجيالسل
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ــة         (ب)   ــادئ املنظم ــدة املب ــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاه مشــروع إعــالن مبناســبة ال
واألجـرام  ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر        

  )؛A/AC.105/C.2/L.300السماوية األخرى (
ورقة غرفة اجتماعات عـن حالـة االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة باألنشـطة املضـطلع          (ج)  

  )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.7( ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١هبا يف الفضاء اخلارجي حىت 
مـة مـن رئـيس    مذكرة من األمانة حتتـوي علـى ردود علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّ       (د)  

الفريق العامل املعين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا          
 )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.6وردت من أملانيا والنمسا (

مـة مـن رئـيس    مذكرة من األمانة حتتـوي علـى ردود علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّ       (ه)  
الفريق العامل املعين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا          

  )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.17اليونان (وردت من 
م مــن رئــيس الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة   اقتــراح مقــدَّ  (و)  

ــة املواضــيعية      ــا بشــأن األولوي ــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقه ، ٥٠لليونيســبيس+ ٢اخلمــس املتعلق
بعنوان "النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العامليـة للفضـاء: اآلفـاق احلاليـة واملسـتقبلية":      

  )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.14( مشروع أسلوب عمل
اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء  حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٦

  كانت كما يلي: ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١اخلارجي حىت 
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء      (أ)  

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى (معاهـدة الفضـاء اخلـارجي)، بلـغ عـدد       
 دولة إضافية؛ ٢٥عت عليها قَّدول أطراف، وو ١٠٥الدول األطراف فيها 

ــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد         (ب)   االتف
دولـة   ٩٥األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (اتفـاق اإلنقـاذ)، بلـغ عـدد الـدول األطـراف فيـه        

يتـان دوليتـان قبوهلمـا للحقـوق     دولـة إضـافية؛ وأعلنـت منظمتـان حكوم     ٢٤عت عليـه  قَّطرفا، وو
 وااللتزامات املقررة مبوجب االتفاق؛

اتفاقيــة املســؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجســام الفضــائية (اتفاقيــة   (ج)  
دولـة طرفـا، ووقعـت عليهـا دولتـان إضـافيتان؛        ٩٤املسؤولية)، بلـغ عـدد الـدول األطـراف فيهـا      

 قبوهلا للحقوق وااللتزامات املقررة مبوجب االتفاقية؛ وأعلنت ثالث منظمات حكومية دولية

اتفاقية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي (اتفاقيـة التسـجيل)، بلـغ           (د)  
ــا، وو ٦٣عــدد الــدول األطــراف فيهــا   ــة طرف دول إضــافية؛ وأعلنــت ثــالث   ٤عــت عليهــا قَّدول

 رة مبوجب االتفاقية؛منظمات حكومية دولية قبوهلا للحقوق وااللتزامات املقر

االتفاق املنظم ألنشـطة الـدول علـى سـطح القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى           (ه)  
 دول إضافية. ٤عت عليه دولة طرفا، ووقَّ ١٧ول األطراف فيه (اتفاق القمر)، بلغ عدد الد
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٧-  ا بتحديث املعلومـات عـن حالـة االتفاقـات     وأشادت اللجنة الفرعية باألمانة لقيامها سنوي
الدوليــة املتعلقــة باألنشــطة املضــطلع هبــا يف الفضــاء اخلــارجي؛ وحتــديث املعلومــات احلــايل متــاح   

  .A/AC.105/C.2/2017/CRP.7للجنة الفرعية يف ورقة غرفة االجتماعات 
اللجنـتني األوىل والرابعـة للجمعيـة العامـة سـتعقدان خـالل        اللجنـة الفرعيـة أنَّ   والحظت  -٨

الدورة الثانية والسبعني للجمعية حلقة نقاش مشتركة ملدة نصف يوم حـول موضـوع التحـديات    
 .٥٠مسامهة هاتني اللجنتني يف اليونيسبيس+ أيضاًسُتربز  احملتملة ألمن الفضاء واستدامته،

ــاده  بعــض الو وأعــرب  -٩ ــود عــن رأي مف ــة بالفضــاء    أنَّ ف معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلق
اخلــارجي تشــكل اإلطــار القــانوين األساســي لتهيئــة منــاخ آمــن ومــأمون لتطــوير أنشــطة الفضــاء    
اخلارجي وتعزيـز فعاليـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بصـفتها اهليئـة الرئيسـية املعنيـة بوضـع القـوانني.            

ضمام املتزايد إىل معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي،       الوفود باالن تلكورحبت 
 لك.يف املعاهدات على أن تنظر يف القيام بذ وشجعت الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً

ــاده    وأعــرب  -١٠ ــود عــن رأي مف ــة املواضــيعية   أنَّ بعــض الوف ــة باألولوي  ٢املناقشــات املتعلق
نوين للفضــاء اخلــارجي واحلوكمــة العامليــة للفضــاء: اآلفــاق ، وهــي "النظــام القــا٥٠لليونيســبيس+

احلالية واملسـتقبلية"، تتـيح فرصـة السـتعراض وحتـديث وتعزيـز معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس           
املتعلقة بالفضاء اخلارجي، هبدف زيادة أعداد الدول األطراف يف املعاهـدات وبـذلك تعزيـز جلنـة     

 السلمية وجلنتها الفرعية القانونية. استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض

ــاده    وأعــرب  -١١ ــود عــن رأي مف ــة    أنَّ بعــض الوف ــم املتحــدة اخلمــس املتعلق معاهــدات األم
التحــديات الراهنــة الــيت أنَّ بالفضــاء اخلــارجي تشــكل حجــر الزاويــة يف قــانون الفضــاء الــدويل، و

ــد     ــة يف الفضــاء وتزاي ــع اجلهــات العامل ــا تنوي ــيت جتــري يف الفضــاء  األنشــطة  خوصصــةيطرحه ال
يف  ٥٠ا ينبغــي أن تؤخــذ يف احلســبان خــالل مناقشــات اليونيســبيس+ اخلــارجي واســتغالهلا جتاريــ

 .٢إطار األولوية املواضيعية 

تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء تطـورت      أنَّ بعض الوفـود عـن رأي مفـاده     وأعرب  -١٢
ديـد اجملـاالت الـيت ينبغـي أن تعـاجل مـن خـالل        هذا االجتاه املسـتمر يسـتدعي حت  أنَّ ، وكبرياً تطوراً

صــكوك تســتكمل الصــكوك الســارية بالفعــل، مبــا يضــمن أن تظــل املبــادئ األساســية الــيت ســبق    
 االتفاق عليها مصونة على حنو إلزامي.

هنـاك عالقـة تكامليـة بـني معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة         أنَّ وأُعرب عـن رأي مفـاده     -١٣
ليت هي أساس القانون الدويل للفضاء، مـن ناحيـة، والصـكوك األكثـر مرونـة      بالفضاء اخلارجي، ا
، مثــل القــرارات واملبــادئ التوجيهيــة واملبــادئ، الــيت هــي أكثــر مالءمــة لغــرض غــري امللزمــة قانونــاً

 االستجابة السريعة للتطور احلايل يف أنشطة الفضاء اخلارجي، من الناحية األخرى.

االنضـمام العـاملي ملعاهـدة الفضـاء اخلـارجي واتفـاق اإلنقـاذ         أنَّوأُعرب عـن رأي مفـاده     -١٤
واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل وملبادئها األساسية أمر مهم يف الوقت الراهن الذي يقوم فيـه  

ــد       ــدة لتنظــيم األنشــطة الفضــائية. ورأى هــذا الوف ــدويل بوضــع قواعــد ســلوك جدي أنَّ اجملتمــع ال
  على أساس قانوين مشترك. معاً ماًُده املعاهدات سيتيح للدول املضي قُاالنضمام العاملي إىل هذ
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تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملة لألنشطة املتعلقة  - ثالث عشر
    باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها

مــن جــدول  ١٤البنــد ، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف ٧١/٩٠بقــرار اجلمعيــة العامــة  الًعمــ  -١٥
ــة       ــطة املتعلقـ ــة لألنشـ ــة احملتملـ ــاذج القانونيـ ــأن النمـ ــآلراء بشـ ــام لـ ــادل عـ ــون "تبـ ــال، املعنـ األعمـ

  باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.
ربازيل وبلجيكا ستراليا وأملانيا وإندونيسيا وإيطاليا والممثلو االحتاد الروسي وأ وأدىل بكلمة  -١٦

وشيلي والصني وفرنسا وكندا وكوبا وكوستاريكا ولكسمربغ واملغـرب والنمسـا واهلنـد وهولنـدا     
 ٧٧ممثل كوستاريكا نيابة عن جمموعـة الــ   أيضاًوالواليات املتحدة األمريكية واليابان. وأدىل بكلمة 

يب. وأثناء التبادل العام لآلراء، والصني وممثل فرتويال نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري
 ممثلو دول أعضاء أخرى ببيانات تتعلق هبذا البند. أيضاًأدىل 

على اللجنة الفرعية ورقة غرفة اجتماعات حتتـوي علـى مسـامهة بلجيكـا      وكان معروضاً  -١٧
ذج تبــادل عــام لــآلراء بشــأن النمــا " يف املناقشــة يف اللجنــة الفرعيــة القانونيــة حــول البنــد املعنــون 

القانونيـــة احملتملـــة لألنشـــطة املتعلقـــة باستكشـــاف املـــوارد الفضـــائية واســـتغالهلا واســـتخدامها"   
)A/AC.105/C.2/2017/CRP.19؛( 

ة، الـذي  فريق الهاي العامل املعـين حبوكمـة املـوارد الفضـائي    أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -١٨
ــاعني         ــد اجتم ــاملوارد الفضــائية، عق ــة ب ــيم احلاجــة إىل إطــار تنظيمــي لألنشــطة املتعلق أنشــئ لتقي

، قبــل إكمــال ٢٠١٧، وســيعقد اجتمــاعني آخــرين يف عــام ٢٠١٦باحلضــور الشخصــي يف عــام 
 ١٨الفريـق العامـل حـدد    أنَّ عمله وتقـدمي توصـياته. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة الفرعيـة        

 اء"، هي اجملاالت املواضيعية اليت ميكن أن يشملها هذا اإلطار التنظيمي."لبنة بن

اتبـاع هنـج واسـع متعـدد األطـراف إزاء املـوارد       أنَّ بعض الوفود عن رأي مفـاده   وأعرب  -١٩
الفضائية يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة     

 لضمان مراعاة مجيع شواغل الدول، مبا يعزز السالم واألمن بني األمم. هو السبيل الوحيد

وأُعرب عن رأي مفاده أنه يتعني على اللجنة الفرعية القانونيـة أن تنخـرط يف حتليـل فـين       -٢٠
الفضـاء اخلـارجي هـو ميـدان     أنَّ عميق للمبدأ الوارد يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي والـذي مفـاده      

القمر وموارده الطبيعيـة مهـا تـراث    أنَّ دأ الوارد يف اتفاقية القمر والذي مفاده للبشرية قاطبة، واملب
مشــترك للبشــرية، مــن أجــل حتديــد حقــوق مجيــع الــدول يف قــانون الفضــاء اخلــارجي فيمــا يتعلــق 

 باستغالل املوارد الفضائية.

معاهــدة للبشــرية" غــري موجــودة يف   مشــتركاً عبــارة "تراثــاًأنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده    -٢١
 لالنتبـاه  القمـر صـارفةً  الفضاء اخلارجي، ومـن املـرجح أن تكـون مثـل هـذه اإلشـارات إىل اتفـاق        

أنَّ اتفاق القمر مل ُيصدَّق عليه على نطاق واسع وال ميكن اعتبـار  نَّ أكثر من أن تكون مفيدة، أل
 من القانون الدويل العريف. مفاهيمه تشكل جزءاً
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بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه يف ضـوء مشـاركة القطـاع اخلـاص املتزايـدة يف        وأعرب  -٢٢
األنشطة الفضـائية، ميكـن إلطـار قـانوين دويل يوضـع يف حمفـل متعـدد األطـراف وحيـدِّد األنشـطة           

ا يف توسـيع نطـاق اسـتخدام    هامـ  التجارية يف الفضاء اخلارجي بوضوح ويوجهها أن يـؤدي دوراً 
 هذا اإلطار الزم لتوفري األمن القانوين.أنَّ حيفز األنشطة الفضائية، والفضاء اخلارجي وأن 

هنـاك حاجـة إىل إجـراء مناقشـة واسـعة حـول       أنَّ بعض الوفـود عـن رأي مفـاده     عربوأ  -٢٣
البلدان النامية ال ينبغـي أن ُتسـتبعد مـن    أنَّ اآلثار املترتبة على األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية، و

 حقوقها ينبغي أن توضع يف االعتبار خالل املناقشة.أنَّ اف الفضاء، ومنافع استكش

هناك حاجة إىل زيادة فهم الدول للمبادئ املنصـوص عليهـا يف   أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٤
معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، وكــذلك إىل هنــج متعــدد األطــراف ملعاجلــة املســائل املتعلقــة باســتخراج 

إمكانيـة  رام السماوية األخرى، بغية ضمان امتثال الدول ملبادئ املسـاواة يف  املوارد من القمر واألج
 الوصول إىل الفضاء وأن تتمتع البشرية مجعاء بفوائد استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.

لجنة الفرعية القانونية ينبغي أن جتري مناقشات مفصلة بشأن الأنَّ وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٥
  ، تتنـاول علـى وجـه التحديـد     ةاصـ اخل اتكيانـ الالفضائية واسـتخدامها مـن جانـب     استغالل املوارد

مياثل الوضع القانوين للموارد املوجودة عليـه، ومـا إذا    جرم مساوييِّ ألما إذا كان الوضع القانوين 
لصـاحل البشـرية    ميكن أن يكونكان استغالل املوارد الفضائية واستخدامها من جانب كيان خاص 

ما إذا كان ادعاء كيان خاص ملكيـة مـوارد فضـائية ينتـهك مبـدأ عـدم التملـك الـوارد يف         مجعاء، و
 معاهدة الفضاء اخلارجي، وكيف ميكن بناء آلية دولية للتنسيق وللتشارك يف املوارد الفضائية.

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، يف إطــار األحكــام املتعلقــة حبريــة استكشــاف الفضـــاء            -٢٦
ــات اخلاصــة      اخلــارجي واســتخدامه  ــدول وللكيان ــواردة يف معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، حيــق لل ال

املأذون هبا واخلاضعة لإلشراف كما ينبغـي استكشـاف مـوارد الفضـاء واسـتخدامها. ومـع ذلـك        
لإلطـار القـانوين القـائم واملبـادئ ذات الصـلة الـيت تـنظم أنشـطة          وفقـاً س هـذا احلـق   ينبغي أن مياَر

يع الدول ولصاحلها، سعيا إىل صـون السـالم واألمـن، وحلمايـة بيئـة      الفضاء اخلارجي، ولفائدة مج
 الفضاء من أجل األجيال احلالية واملقبلة.

املبادرات الوطنية االنفرادية اليت هتـدف إىل تنظـيم   أنَّ بعض الوفود عن رأي مفاده  وأعرب  -٢٧
متعارضــة متعــددة، األنشــطة التجاريــة يف الفضــاء اخلــارجي ميكــن أن تــؤدي إىل وضــع أطــر وطنيــة  

 يشكل خطر وقوع نزاعات بني الدول وميكن أن يؤثر على استدامة الفضاء اخلارجي.  مبا

تتـيح للجنـة الفرعيـة     ٥٠لليونيسـبيس+  ٢األولوية املوضوعية أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده   -٢٨
رد الفضـائية  القانونية فرصة فريدة لدفع املناقشات حول اآلراء املتباينة للوفود بشأن موضوع املـوا 

إىل األمام، األمـر الـذي سيسـمح بأخـذ هـذه اآلراء مـن خمتلـف أصـحاب املصـلحة الـذين لـديهم            
  مصاحل يف االستخدام التجاري للموارد الفضائية.

املسائل املدرجة يف إطار هـذا البنـد مـن جـدول     أنَّ ده بعض الوفود عن رأي مفا وأعرب  -٢٩
 املعـين مـل  االع الفريـق  املعـروض علـى  يف االستبيان  تدرجأن األعمال بشأن املوارد الفضائية ميكن 
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(انظــر الوثيقـــة   الــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقـــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا        حب
A/AC.105/1113،(٥٠ونيسبيس+ليل ٢كجزء من األولوية املواضيعية  ، املرفق األول، التذييل.  

 رفيـع املسـتوى، لـيس حمفـالً     ، بوصفه حـدثاً ٥٠اليونيسبيس+أنَّ عرب عن رأي مفاده وأُ  -٣٠
مسألة استكشاف املوارد الفضائية واسـتغالهلا واسـتخدامها، ألهنـا     حولإلجراء مناقشات  مالئماً

 .متنازع عليهاعلى ما يبدو فكرة يف قانون الفضاء 

التحــديات واملســائل العديــدة الــيت يطرحهــا   أنَّ بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   وأعــرب  -٣١
كـان هـذا النشـاط يتوافـق مـع النظـام القـانوين الـدويل          ذااستغالل املـوارد الفضـائية، وحتديـد مـا إ    

واملبادئ اليت تنظم مجيع أنشطة الفضاء اخلارجي، ال ميكن حلـها مـن خـالل اختـاذ إجـراءات مـن       
بواسـطة عمليـة متعـددة األطـراف شـاملة      إالَّ ألحرى أهنـا ال ميكـن أن تعـاجل    جانب واحد ولكن ا

 للجميع، على النحو الذي ميكن أن تضطلع به اللجنة الفرعية القانونية.

للفوائد الواسعة النطاق اليت ميكن أن تستمد من استخدام  وأُعرب عن رأي مفاده أنه نظراً  -٣٢
ات الفضاء السحيق، أو مـن خـالل متويـل مبـادرات جديـدة      التكنولوجيات اجلديدة، مثل تعزيز بعث

متعددة األطراف لتعزيز أنشطة التنمية العمرانية، يتعني علـى اجملتمـع احمللـي أن يعـاجل مسـألة املـوارد       
 الفضائية على النحو املالئم لكي يتسىن جلميع الدول والشعوب التمتع هبذه الفوائد.

ــاده    -٣٣ ــن رأي مفـ ــرب عـ ــرأنَّ وأُعـ ــائية   التشـ ــوارد الفضـ ــتخراج املـ ــق باسـ ــوطين املتعلـ يع الـ
مــع االلتزامــات الدوليــة لتلــك الدولــة  واســتخدامها مــن جانــب الكيانــات اخلاصــة يكــون متوافقــاً

ــدما تتضــمن هــذه التشــريعات       مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي عن
جـرم  أيِّ الدعـاء السـيادة علـى كامـل     تثبت عدم وجود إرادة أو نيـة مـن جانـب الدولـة      أحكاماً

بأنشـطة الكيـان اخلـاص مبوجـب نظـام لـإلذن واإلشـراف         ُيضطَلَعمساوي أو جزء منه، بشرط أن 
  ألغراض سلمية حبتة.إالَّ استخدام املوارد الفضائية لن يكون أنَّ تابع لتلك الدولة؛ و

 متلُّــكاخلــارجي ال حتظــر املــادة األوىل مــن معاهــدة الفضــاء أنَّ عــرب عــن رأي مفــاده وأُ  -٣٤
يسـتلزم بالضـرورة   من شأنه أن ، األمر الذي وحسب السيادة بدعوىالقمر أو األجرام السماوية 

أيِّ ، أو بــاالحـتالل طريـق االسـتخدام أو   عــن الـوطين   التملـك  أيضـاً ظــر حت بـل نيـة للقيـام بـذلك،    
  وسيلة أخرى.

بعض البلدان سـنت مـن طـرف واحـد تشـريعات      أنَّ بعض الوفود عن قلقها من  وأعرب  -٣٥
جـرم مسـاوي آخـر،    أيِّ وطنية حلماية حقوق امللكية اخلاصة يف املـوارد املسـتخرجة مـن القمـر أو     

ا إىل ادعـاء السـيادة أو إىل التملـك الـوطين لتلـك األجـرام،       هذه األحكـام ميكـن أن ترقـى إمَّـ    أنَّ و
 ارجي.ولذلك ميكن أن تشكل انتهاكا ملعاهدة الفضاء اخل

إســاءة  ىوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، مــا دام ُيضــطلع باألنشــطة بطريقــة منظمــة تتفــاد   -٣٦
االستعمال أو الالمبـاالة أو املخـاطرة وُيضـطلع هبـا لغـرض استكشـاف الفضـاء، فينبغـي أن تعتـرب          
هذه األنشطة لصاحل مجيع البلدان وملصلحتها العامة، بسبب ما ينبثق من هذه األنشـطة مـن تقـدم    

 تكنولوجي وفتوحات علمية.
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وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي وضـع إطـار دويل يتسـق مـع أهـداف معاهـدة الفضـاء           -٣٧
اخلارجي، وأن يتناول، على وجه اخلصوص، كيف ميكن مـنح احلقـوق املتعلقـة بـاملوارد الطبيعيـة      

ري إىل لألجــرام الســماوية لكيــان وطــين دون الســماح هلــذا الكيــان بادعــاء حــق الوصــول احلصــ  
ــى ســطح اجلــرم الســماوي وحتــت ســطحه، وكيــف ســتكون هــذه احلقــوق حمــدودة         ــة عل منطق
بالضرورة من حيث حجم املنطقة اليت سـيتم اسـتغالهلا واملـدة، بطريقـة حتتـرم حريـات اآلخـرين،        

 على النحو املنصوص عليه يف معاهدة الفضاء اخلارجي.

األنشـطة الراميـة إىل   أنَّ ، بـالنظر إىل  وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي اتبـاع هنـج عملـي      -٣٨
ــاح        ــذلك يت ــة، وب ــيس مــن املعقــول أن تنفــذ يف األجــل القريــب للغاي اســتخدام مــوارد الفضــاء ل
للمجتمـع الــدويل وقــت لوضـع هنــج متعــدد األطـراف ملعاجلــة مســألة اسـتخدام املــوارد الفضــائية.     

يف اللجنــة  عمــل الــدول معــاً ورأى الوفــد الــذي أبــدى هــذا الــرأي أنــه ينبغــي، علــى األقــل، أن ت   
الفرعية القانونية لالضطالع، حسب االقتضاء، بتحديـد وتوصـيف املبـادئ أو املبـادئ التوجيهيـة      
أو املمارسات اجليدة املقبولة من اجلميع الـيت مـن شـأهنا أن متكـن الـدول، إىل أقصـى حـد ممكـن،         

 الفضائية.من اعتماد هنج منسق بشأن تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باملوارد 

تنظـيم جهـات القطـاع اخلـاص العاملـة يف الفضـاء اخلـارجي        أنَّ وأُعرب عن رأي مفـاده    -٣٩
دولة مبوجب معاهدة الفضـاء اخلـارجي، ومـع نصـف قـرن مـن       يِّ يتسق مع االلتزامات الدولية أل

 املمارسة يف إطار تلك املعاهدة.

األجـرام السـماوية هـو اسـتخدام      إزاحـة املـوارد مـن القمـر أو مـن     أنَّ بدي رأي مفاده أُو  -٤٠
باملعىن املقصود يف املادة األوىل من معاهدة الفضاء اخلـارجي واملسـموح بـه مبوجـب تلـك املـادة،       
اليت تنص على أن "تكـون جلميـع الـدول حريـة استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف          

  ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى".
ــه  اســتغالل املــوارد الفضــائية يتجــاوز مــا يفهــم عمومــاً   أنَّ  عــرب عــن رأي مفــاده وأُ  -٤١ بأن

ــذلك  استكشــاف وا ــة  شــمله ي لــيس مــن شــأنه أن ســتخدام، ول استكشــاف الفضــاء  مفهــوم حري
الـذي أعـرب   . ورأى الوفـد  يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي   املنصـوص عليهـا   تخدامه اخلارجي واسـ 

مـن شـأنه أن   الـوطين   غري اخلاضعة لتصرفهاقوق امللكية اعتراف الدول حبأنَّ  أيضاًالرأي هذا عن 
 .  الوارد يف املادة الثانية من املعاهدة التملكتعارض مع مبدأ عدم ي

ــاده     -٤٢ ــدة الفضــاء اخلــارجي     أنَّ وأُعــرب عــن رأي مف ــوارد يف معاه ــك ال ــدأ عــدم التمل مب
عنـدما تكـون هـذه املـوارد      إالَّينطبق على املوارد الطبيعية للقمـر واألجـرام السـماوية األخـرى      ال

) place)، وأنه حاملا تتم إزاحة هذه املـوارد مـن مكـان وجودهـا (    "in placeموجودة يف مكاهنا ("
، وأنه ميكن بعد ذلك للدول أو الكيانـات اخلاصـة   حظر التملك الوطين ال يعود منطبقاً ذاك، فإنَّ

 رجة.أن متارس حقوق امللكية على هذه املوارد الطبيعية املستخ

أنَّ املــادة الثامنــة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي تــنص علــى أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٤٣
أنَّ جرم ال تتأثر بإطالقه إىل الفضاء اخلارجي. ومن خـالل توسـيع هـذه احلجـة، يتـبني      أيِّ ملكية 

معـداهتا،  الكيانات الضالعة يف أنشطة اسـتخدام املـوارد الفضـائية حتـتفظ، مـن مث، حبـق امللكيـة يف        
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 سـواء أكانــت هـذه املعــدات قـد أُنزلــت علـى اجلــرم السـماوي أم ُشــيدت عليـه، مبــا يف ذلــك أيُّ      
هـذه الكيانـات لـن    أنَّ حقوق يف عـدم التـدخل تنبثـق مـن مصـاحل امللكيـة هـذه، علـى الـرغم مـن           

تكتسب حق ملكية األراضي الواقعة حتت معداهتا أو حـق الوصـول احلصـري إليهـا، علـى النحـو       
 حتظره املادة الثانية من تلك املعاهدة. الذي

إزاء  وحيــداً اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ينبغــي أن تضــع هنجــاً أنَّ رأي مفــاده  وأُعــرب عــن  -٤٤
قــانون الفضــاء اخلــارجي يــدعو الــدول إىل اتبــاع هنــج عملــي ومعقــول إزاء صــوغ إطــار قــانوين     

اإلجراءات االنفرادية اليت تقـوم هبـا    أنَّعرب كذلك عن أُمناسب ينظم مسألة املوارد الفضائية. و
كل دولـة علـى حـدة لتعزيـز مصـاحلها التجاريـة اخلاصـة الوطنيـة، أو للسـماح باتبـاع هنـج "َعلَـم             

 .مقبولةاملالءمة" الستغالل موارد الفضاء اخلارجي من جانب الكيانات املؤسسية، غري 

 


