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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية

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

   مشروع التقرير  
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت  -اًخامس 

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

  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة العامــة   -١ ــد  ٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعي ــة الفرعيــة يف البن مــن جــدول   ٦، نظــرت اللجن

 جدول أعماهلا، وعنوانه:األعمال كبند منتظم يف 

 ملسائل املتصلة مبا يلي:"ا

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ "(أ) 

طبيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف السـبل           "(ب) 
والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، دون     

 "بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.مساس 

من جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأسـتراليا وإكـوادور         ٦وتكلَّم يف إطار البند  -٢
البوليفاريـة) وكنـدا   -وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيـا وشـيلي وفرنسـا وفرتويـال (مجهوريـة     

 ٧٧سـتاريكا نيابـة عـن جمموعـة الــ     كو لُوكوستاريكا واملكسيك والواليات املتحـدة. وتكلَّـم ممثِّـ   
والصــني، وممثِّــلُ األرجنــتني نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب. كمــا أدىل ممثِّلــو  

 دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق ذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.  
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ــتها    -٣ ــة، يف جلسـ ــة القانونيـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ ــودة يف ٩٣٧ودعـ ــارس  ٢٧، املعقـ آذار/مـ
، فريقهــا العامــل املعــين باملســائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده إىل    ٢٠١٧

االنعقاد برئاسة خوزيه مونسريات فيلـو (الربازيـل). وعمـالً باالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة         
ا الثالثـة واألربعـني يف   ، وأقرته اللجنة يف دورـ ٢٠٠٠الفرعية يف دورا التاسعة والثالثني يف عام 

، عقــد الفريــق العامــل اجتماعــه لكــي ٧١/٩٠أيضــاً، وعمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٠عــام 
 ينظر حصراً يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

وعقد الفريق العامل [...] جلسات. وأقرت اللجنة الفرعية، يف جلسـتها [...]، املعقـودة    -٤
 يف [...] نيسان/أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق [...] ذا التقرير.

 وكان ما يلي معروضاً على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند: -٥

ــا يتصــل         (أ)  ــة فيم ــة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطني ــن األمان ــذكِّرة م م
 )؛Add.19و A/AC.105/865/Add.18( بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن أســئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض     (ب) 
 )؛Add.9و Add.8و A/AC.105/1039/Add.7البعثات العلمية و/أو نقل البشر (

مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده: آراء    (ج) 
 )؛Add.3وA/AC.105/1112/Add.2 الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة (

اجتماعات عنواـا: "املسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي       ورقة غرفة  (د) 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.9املتعددة القوميات)" (-وتعيني حدوده: رد بوليفيا (دولة

الفضـاء اخلـارجي   اجتماعـات عنواـا: "املسـائل املتعلقـة بتعريـف      ورقة غرفة  ) (ه 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.16(وتعيني حدوده: رد اليونان" 

ورقة غرفة اجتماعات عنواـا: "املسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي        (و) 
املالحــة اجلويــة والفضــاء والطــريان األمريكــي لقــانون -وتعــيني حــدوده: رد املعهــد اإليــبريي

 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.23التجاري" (

ورقة غرفة اجتماعات عنواـا: "املسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي        (ز) 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.24وتعيني حدوده: رد باكستان" (

ورقة غرفة اجتماعات عنواـا: "املسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي        (ح) 
 .)A/AC.105/C.2/2017/CRP.29" (املعهد الدويل لقانون الفضاء ودوتعيني حدوده: رد

ــة إىل عــرض إيضــاحي عن   -٦ ــة الفرعي ــه "تعريــف الفضــاء اخلــارجي  واســتمعت اللجن وان
لدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.مه املراقب عن الرابطة اوتعيني حدوده"، قد 

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يقـوم، باالشـتراك       -٧
 اجلـوي املشـتركة  أمانة منظمة الطريان املـدين الـدويل، بالتحضـري للنـدوة الثالثـة بشـأن الفضـاء         مع
منظمة الطريان املدين الدويل ومكتب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي والـيت سـتعقد         بني

http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.18
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.7
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.2وAdd.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.2وAdd.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.9
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.16
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.23
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.24
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ــن   يف ــا مـ ــطس ٣١إىل  ٢٩فيينـ ــت ٢٠١٧ آب/أغسـ ــاً، والحظـ ــوف    أيضـ ــدوة سـ ــذه النـ أنَّ هـ
ــم األوســاط املعنيــة بــاجلو والفضــاء.            متقــد تتعلــق مبجــاالت خمتلفــة للمشــاركني منظــورات
صفحة ويـب خمصصـة هلـذا الغـرض علـى املوقـع الشـبكي للمكتـب، مـع وصـلة إىل املوقـع             حوتتا

 الشــــبكي املقابـــــل اخلــــاص مبنظمـــــة الطــــريان املـــــدين الــــدويل، علـــــى املوقــــع اإللكتـــــروين:     

www.unoosa.org/oosa/events/data/2017/2017_third_icaounoosa_symposium.html. 

بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مـن الضـروري تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني        وأعرب -٨
. وحدوده، نظراً لوجود ثغرة قانونية مهمة يف هـذا الصـدد يف كـلٍّ مـن قـانون الفضـاء وقـانون اجلـ        

أنه بات لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدم العلمـي       ورأت الوفود اليت أعربت عن ذلك الرأي 
والتكنولوجي واالستغالل التجاري للفضاء اخلارجي ومشاركة القطاع اخلـاص واملسـائل القانونيـة    
املستجدة وتزايد استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـاً، أن تنظـر يف مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي        

ود أيضاً أنَّ من شأن تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أن    الوفتلك وتعيني حدوده. ورأت 
يساعدا على إنشاء نظام قانوين وحيد ينظم حركة األجسام الفضـائية اجلويـة وأن يكفـال الوضـوح     
القانوين يف تنفيذ قانون الفضاء وقانون اجلو، فضالً عن توضيح مسـائل سـيادة الـدول، واملسـؤولية     

 ني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي. الدولية للدول، واحلدود ب

بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ سـيادة الـدول علـى الفضـاء اجلـوي تتعـارض مـع          وأعرب -٩
حظر متلك الفضاء اخلارجي أو أي جزء منه بأي وسيلة كانت، مبا يف ذلك بدعوى السيادة عليـه.  

أنَّ تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي سـيمكِّن مـن        أيضـاً ورأت الوفود اليت أعربت عـن ذلـك الـرأي    
كفالة التطبيق العملي ملبـدأ حريـة استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية         

 على أساس غري متييزي وعلى قدم املساواة بني الدول. 

ىل وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ مسألة تعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده ال تسـتند إ      -١٠
معيار ارتفاع اجلسم الفضائي أو مكانه فقط، بل تستند بـاألحرى إىل ـج وظيفـي، ألنَّ مـن شـأن      
قانون الفضاء أن ينطبق على أي نشاط يرمي إىل وضع جسم فضائي يف مدار أرضي أو وراء ذلك 

وظيفي املدار يف الفضاء اخلارجي. ورأى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أيضاً أنَّ هـذا النـهج الـ   
أحكـام هـذه   نَّ واتفاقيـة املسـؤولية، أل   يتسق متاماً مع اتفاقية التسـجيل، ومعاهـدة الفضـاء اخلـارجي    

 االتفاقات ال تشمل معيار االرتفاع. ورأى ذلك الوفد أيضاً أنَّ االرتفاع ال ينبغي أن يكون معياراً
 د  ا أم غـري فضـائي؛ واألحـرى أن    حامسا حيدد ما إذا كان النشاط فضـائيوفقـاً  مسـبقاً ذلـك  أن حيـد 

اإلطــار القــانوين الــذي يطبــق علــى   لوظيفــة اجلســم الفضــائي والغــرض مــن النشــاط. ومــن مث فــإنَّ  
خلصـائص   حيـدد مبعيـار االرتفـاع بـل وفقـاً      عمليات التحليق دون املدارية سيكون مـن املناسـب أالَّ  

 النشاط واملسائل القانونية اليت تنشأ عنه. 

احتــاد اجلمهوريـات الســوفياتية االشــتراكية   وفقــاً ملـا اقترحــه ، مفـاده أنــه أي وأُعـرب عــن ر  -١١
 ١٠٠قبل عدة سنوات مضت، ميكن تقرير حد للفضاء اخلارجي علـى ارتفـاع يتـراوح بـني      سابقاً

األجسام الفضائية ميكن أن تتمتع حبق أنَّ كيلومترات فوق متوسط سطح البحر، و ١١٠كيلومتر و
 فضاء اجلوي األجنيب أثناء اإلطالق والعودة إىل األرض. املرور الربيء عرب ال
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أنَّ بعض اخلرباء يشجعون علـى إنشـاء منطقـة أو     إدراكعرب عن رأي مفاده أنَّ من املهم أُو -١٢
طبقــة خاصــة بــني الفضــاء اخلــارجي والفضــاء اجلــوي، لفائــدة إنشــاء نظــام قــانوين منفصــل لعمليــات   

من شأنه أن يستبعد تطبيـق القـانون الـدويل للفضـاء علـى األسـلحة       التحليق دون املدارية، األمر الذي 
 النووية وأسلحة الدمار الشامل؛ وأنه لذلك ينبغي معارضة ورفض هذه احملاوالت واملقترحات بقوة. 

كيلومتر  ١٠٠أنَّ اإلشارة إىل ارتفاع  إدراكعرب عن رأي مفاده أنه سيكون من املهم أُو -١٣
منـها   حر، الواردة يف التشريعات الوطنيـة األسـترالية، لـيس مقصـوداً    فوق متوسط مستوى سطح الب

حنو تعريف الفضاء اخلارجي أو تعيني حدوده، بل املقصود منها هو باألحرى توفري اليقني أي على 
للصــناعة بشــأن النقطــة الــيت سيصــبح عنــدها املشــاركون يف األنشــطة الفضــائية خاضــعني للتنظــيم    

 املتصلة بالفضاء.  حسب القواعد األسترالية

مفاده أنَّ تعيني حدود الفضاء اخلارجي يرتبط ارتباطاً وثيقـاً   عن رأيأحد الوفود  وأعرب -١٤
مـن املهـم التركيـز علـى املسـائل ذات الصـلة الـيت حتتـاج إىل حلـول          أنَّ بإدارة األنشطة الفضـائية، و 

الوفد  ذلك سام طائرة. ورأىعملية، مثل عمليات التحليق دون املدارية وعمليات اإلطالق من أج
مــن الضــروري التنبـؤ مبــا ينشــأ عــن األنشـطة الفضــائية اجلويــة مـن أوضــاع خطــرية وســن     نَّأيضـاً أ 

خمتلـف السـيناريوهات   احلسـبان  تشريعات للتصدي لتلك األوضاع، وحماولة وضع قواعد تأخذ يف 
 املتعلقة بتطور تكنولوجيا وأنشطة الفضاء. 

عرب عن رأي مفاده أنَّ ما ستقوم به الدول يف املستقبل مـن تعريـف للفضـاء اخلـارجي     وأُ -١٥
وتعيني حلدوده ال ينبغي أن ميس باألمن والسـيادة الـوطنيني للـدول، وأنَّ اللـوائح التنظيميـة املتعلقـة       

اء اجلـوي  بتعريف الفضاء وتعيني حدوده ينبغي أن تأخذ يف االعتبار اللوائح التنظيمية املتعلقة بالفض
، وينبغـــي أن تســـتند إىل مبـــدأ محايـــة ســـيادة الـــدول والتشـــجيع علـــى استكشـــاف الفضـــاء  أيضـــاً

 واستخدامه يف األغراض السلمية. 

أمـران مهمـان    مهـا  وأُعرب عـن رأي مفـاده أنَّ تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده        -١٦
 ولية على حنو فعال. لضمان سالمة العمليات الفضائية اجلوية، مع معاجلة مسائل املسؤ

بعض الوفود عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للـدول أن تواصـل العمـل يف ظـل اإلطـار          وأعرب -١٧
احلايل، الذي يؤدي وظيفته جيـداً، إىل حـني وجـود حاجـة مؤكَّـدة وأسـاس عملـي لوضـع تعريـف          

اإلطار احلـايل   للفضاء اخلارجي أو تعيني حدوده. كما رأت الوفود اليت أعربت عن ذلك الرأي أنَّ
أي حماولة يف الوقت الراهن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  مل يطرح صعوبات عملية ومن مث فإنَّ

حدوده ستكون عملية نظرية قد تعقِّد عن غري قصد األنشطة القائمة وقـد ال تكـون قابلـة للتطويـع     
 ملواكبة التطورات التكنولوجية املتواصلة. 

عـن رأي مفـاده أنـه مـا مـن أدلـة تشـري إىل أنَّ عـدم وجـود تعريـف            بعـض الوفـود   وأعرب -١٨
للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده قد أعـاق أو قيـد منـو الطـريان أو استكشـاف الفضـاء اخلـارجي،        
وأنه ال توجد حاالت حمددة ذات طبيعة عملية أُفيدت ا اللجنـة الفرعيـة ميكـن أن تؤكـد أنَّ عـدم      

 للخطر.  وي أو الفضاء اخلارجي قد عرض أمان الطريانوجود تعريف للفضاء اجل
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بعض الوفود عن رأي مفـاده أنـه ميكـن حتقيـق تقـدم يف تعريـف الفضـاء اخلـارجي          وأعرب -١٩
 وتعيني حدوده من خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل. 

نشـط جهودهـا الراميـة    بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن ت    وأعرب -٢٠
إىل التوصل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، وأهابـت          

 القانونية.  بالدول بذل قصارى اجلهود الالزمة للتوصل إىل حلٍّ إجيايب وسليم من الناحية

وهــو مــورد  -رض مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــأل  عــن رأيبعــض الوفــود  وأعــرب -٢١
يـتعني أن يسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وينبغـي أن       -طبيعي حمدود ومعـرض بوضـوح خلطـر التشـبع     

يكون متاحاً جلميع الدول، بصرف النظر عن قدراا التقنية احلالية. فهذا من شأنه أن يتـيح للـدول   
إيـالء االعتبـار علـى وجـه     إمكانية الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لـألرض بشـروط منصـفة، مـع     

اخلصوص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها واملوقع اجلغرايف لبلدان معينـة، ومـع إيـالء االعتبـار     
 الصلة.  لعمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراا ذات

رض هـو مـورد طبيعـي    بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـأل     وأعرب -٢٢
حمدود ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيذ جمموعة واسعة النطاق من الربامج لصاحل مجيـع الـدول،   
ــن         ــة؛ وأنَّ م ــك البيئ ــدد اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف تل ــك يه ــرض خلطــر التشــبع، وذل ــه مع وأن

منصـفة، مـع إيـالء اعتبـار     الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط     
خاص الحتياجات البلدان النامية. وكان من رأي تلك الوفـود أيضـاً أنَّ مـن املهـم اسـتخدام املـدار       

لقـرارات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت،      الثابت بالنسبة لـألرض مـع االمتثـال للقـانون الـدويل ووفقـاً      
ذات الصلة، مع إيالء االعتبـار ملسـامهات   وضمن اإلطار القانوين احملدد يف معاهدات األمم املتحدة 

 األنشطة الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية. 

بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، باعتبـاره مـورداً           وأعرب -٢٣
     ع، جيــب أن يــر التشــب ــا حمــدوداً ومعرضــاً بوضــوح خلط طبيعيــاً   ســتخد ــيداً وناجع م اســتخداماً رش

واقتصاديا ومنصفاً. واعترب هذا املبدأ أساسيا لضمان مصاحل البلدان الناميـة والبلـدان الـيت توجـد يف     
من دسـتور االحتـاد الـدويل     ٤٤من املادة  ٢-١٩٦مواقع جغرافية معينة، حسبما تنص عليه الفقرة 

 . ١٩٩٨عام  ندوبني املفوضني املعقود يفلالتصاالت، بصيغتها اليت عدهلا مؤمتر امل

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد طبيعــي حمــدود ذو    -٢٤
نتفاع املنصف بـه جلميـع   االخصائص فريدة ومهدد خبطر التشبع، وأنه لذلك ينبغي ضمان إمكانية 

الــدول، مــع إيــالء االعتبــار علــى وجــه اخلصــوص الحتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها واملوقــع    
 اجلغرايف لبلدان معينة. 

مفاده أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص إلتاحة اإلمكانية جلميع  عن رأيبعض الوفود  وأعرب -٢٥
ري املوجـودة يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، مـع       ل العادل إىل موارد الطيف املـدا والدول للوص

اإلقرار مبا تنطوي عليه مـن إمكانـات فيمـا يتعلـق بـالربامج االجتماعيـة الـيت تعـود بـالنفع علـى أقـل            
اتمعات احمللية استفادة من اخلدمات، ألـا تتـيح إمكانيـة تنفيـذ مشـاريع تعليميـة وطبيـة وتضـمن         
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املعلومــات واالتصــاالت وحتســن الصــالت مبصــادر املعلومــات  إمكانيــة احلصــول علــى تكنولوجيــا  
 الضرورية من أجل تدعيم التنظيم االجتماعي، كما تشجع على تعزيز املعارف وتبادهلا. 

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ النظام احلايل الستغالل واستخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض      -٢٦
ان اليت لديها قدرات مالية وتقنية أكرب، وأنه يلزم يف هذا الصـدد  يوفر معظم فرص االستفادة منه للبلد

اختاذ تدابري استباقية لتاليف احتمال هيمنة هـذه البلـدان علـى اسـتخدام الفضـاء، بغيـة تلبيـة احتياجـات         
 البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معني، مثل البلدان الواقعة يف املناطق االستوائية.  

بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض هو جزء من الفضاء  وأعرب -٢٧
اخلارجي، وأنه ال خيضع للتملُّك الوطين بدعوى السيادة عليه أو بواسـطة اسـتخدامه أو اسـتخدامه    

سـتور  املتكرر أو احتالله أو بأي وسيلة أخرى، وأنَّ استخدامه خيضع ملعاهدة الفضاء اخلارجي ولد
الوفــود أيضــاً أنَّ تلــك االحتــاد الــدويل لالتصــاالت واتفاقيتــه ولــوائح الراديــو الــيت أصــدرها. ورأت  

أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي تبين بوضوح أنـه ال جيـوز لألطـراف يف    
ري يف املـدار الثابــت  املعاهـدة أن تتملَّـك أي جــزء مـن الفضـاء اخلــارجي، مـن قبيـل أي موقــع مـدا       

بالنسبة لألرض، سواء بدعوى السيادة أو بواسطة االستخدام، مبا يف ذلك االسـتخدام املتكـرر، أو   
 أخرى.  بأي وسيلة

بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ اسـتغالل الـدول للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض         وأعرب -٢٨
مقبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعية، مـن مثَّ، أن تضـع   " أمر غري م أوالًيخد على أساس "من يأيت أوالً

نظامــاً قانونيــا يضــمن للــدول فــرص الوصــول املنصــف إىل املواقــع املداريــة، وفقــاً ملبــدأي اســتخدام  
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه. 

اســتدامة املــدار مفــاده أنَّ تطــوير آليــات مناســبة لضــمان   عــن رأيبعــض الوفــود  وأعــرب -٢٩
الثابت بالنسبة لألرض يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصلة تقصـيها  
بإنشاء ما يلزم من أفرقة عاملة وأفرقة حكومية دولية قانونية وتقنية، حسب االقتضاء. ورأت تلـك  

ية تضم خـرباء تقنـيني وقـانونيني مـن     الوفود أيضاً أنه ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة حكومية دول
أجل تعزيز تكـافؤ فـرص الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، ودعـت إىل زيـادة مشـاركة           

 االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن تلك املسائل. 
  
  السواتل الصغريةعلى أنشطة  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل  -ثاين عشر  

مــن جــدول   ١٣، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد    ٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة     -٣٠
األعمال، املعنـون "تبـادل عـام لـآلراء بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل علـى أنشـطة السـواتل الصـغرية"،             

 كموضوع/بند منفرد للمناقشة يف جدول أعماهلا.

ــو أملانيــا وباكســتان والربازيــل    ١٣ وأدىل بكلمــة يف إطــار البنــد  -٣١ مــن جــدول األعمــال ممثِّل
وجنوب أفريقيا وشيلي وكوستاريكا واملكسـيك والنمسـا والواليـات املتحـدة واليابـان. كمـا أدىل       

والصني. وتكلَّم أيضـاً يف إطـار هـذا البنـد املراقـب       ٧٧بكلمة ممثِّل كوستاريكا نيابةً عن جمموعة الـ



A/AC.105/C.2/L.301/Add.2  
 

V.17-02029 7/8 
 

صاالت. كما أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلـق ـذا البنـد أثنـاء     عن االحتاد الدويل لالت
 التبادل العام لآلراء.

 ما يلي:على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند  وكان معروضاً -٣٢

بشأن تطبيق القانون الـدويل علـى    نستبياالمشروع ا تتضمنورقة غرفة اجتماعات  (أ) 
 ؛)A/AC.105/C.2/2017/CRP.11أنشطة السواتل الصغرية (

بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل     احملـدث   نمشروع االستبيارة من األمانة تتضمن مذكِّ (ب) 
 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.26( على أنشطة السواتل الصغرية

واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ مواصلة عملها مبوجب هذا البند سيوفِّر فرصاً قيمة للتصدي  -٣٣
لدويل والـوطين املتعلقـة   لعدد من املسائل املهمة املتعلقة بالسياسات والتدابري التنظيمية على الصعيدين ا

 باستخدام السواتل الصغرية من جانب خمتلف اجلهات العاملة.  

٢٤- أنَّ الســواتل الصــغرية، الــيت كــثرياً مــا كانــت متثــل اخلطــوة  داًوأكــدت اللجنــة الفرعيــة جمــد
األوىل للدول يف الفضاء اخلارجي، لـديها إمكانيـة تلبيـة الطلبـات املتزايـدة علـى األنشـطة الفضـائية         
لصاحل العديد من املناطق والـدول، وأـا أخـذت سـبيلها لتصـبح أدوات هامـة لـتمكني العديـد مـن          

احلكومية وغري احلكومية لتلك الدول، مبا يف ذلك اجلامعـات ومعاهـد    الدول النامية ومن املنظمات
التعلـــيم والبحـــوث وصـــناعات القطـــاع اخلـــاص، الـــيت لـــديها مـــوارد حمـــدودة، مـــن املشـــاركة يف 
ــراض الســلمية، ومــن االنضــمام إىل صــفوف         استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ

 مطوري التكنولوجيا الفضائية.

٣٥-  وأقـر  ـر علــى حنـو متزايــد تكـاليف تطــوير     ت اللجنـة الفرعيــة بـأنَّ التقــدم التكنولـوجي قــد يس
وإطالق وتشغيل السواتل الصغرية، وبأنَّ تلك السواتل ميكن أن تساعد كثرياً يف جماالت خمتلفة، مثـل  

ها التعليم واالتصاالت والتخفيف من الكوارث، وكـذلك يف اختبـار التكنولوجيـات اجلديـدة وتشـغيل     
 اإليضاحي، مضطلعة بذلك بدور هام يف حفز التقدم التكنولوجي يف جمال األنشطة الفضائية.

وأُبلغت اللجنة الفرعية باملمارسات القائمة واملستجدة واألطر التنظيمية املنطبقـة علـى تطـوير     -٣٦
 ان.عن برامج الدول واملنظمات الدولية يف هذا امليد واستخدام السواتل الصغرية، فضالً

من املسائل املتعلقة بتطوير السـواتل الصـغرية واسـتخدامها     والحظت اللجنة الفرعية أنَّ عدداً -٣٧
حتتــاج إىل النظــر فيهــا، بــالنظر إىل قصــر وقــت تطــوير تلــك الســواتل وقصــر مــدة بعثاــا واخلصــائص 

 الفريدة ملداراا.  

 جيســدلســواتل الصــغرية ينبغــي أن عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ النظــام الــدويل املقبــل بشــأن اوأُ -٣٨
 مصاحل مجيع الدول.  

بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ معاهدات األمـم املتحـدة ومبادئهـا املتعلقـة بالفضـاء       وأعرب -٣٩
اخلارجي، ودستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولـوائح الراديـو الـيت وضـعها، وكـذلك بعـض       
الصكوك غري امللزمة، مثل املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام          

 فضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، توفِّر اإلطار القانوين الستخدام السواتل الصغرية.ال

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.11
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.26
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ميكن  بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ طائفة واسعة من تطبيقات السواتل الصغرية وأعرب -٤٠
فيـف  أن توفر أدوات فعالة حلل التحديات العاملية، مثل تغري املناخ ومحاية البيئة واألمن الغـذائي وخت 

طـة التنميـة املسـتدامة    الكوارث الطبيعية، وأنَّ من شأن هذه األدوات أن تسهم يف تنفيذ أهـداف خ 
 .٢٠٣٠لعام 

بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ تزايــد عــدد الســواتل الصــغرية ميكــن أن يــؤثِّر يف    وأعــرب -٤١
السواتل الصغرية اليت سـتتوقف  نَّ الفضاء اخلارجي، أليف االستدامة الطويلة األمد لألنشطة اليت جترى 

ــدرج يف        ــذلك ينبغــي أن ت عــن العمــل يف املســتقبل ســتزيد مــن عــدد مفــردات احلطــام الفضــائي، ول
التخطيط للبعثـات الـيت تنطـوي علـى السـواتل الصـغرية جوانـب مثـل الـتحكم، والتسـجيل، والقابليـة            

ـــ للمنـــاورة، والع ــة، يم التقـــارب، وتـــدمـــر التشـــغيلي، وتوليـــد احلطـــام، وتقي اخل التـــرددات الراديويـ
 واالستراتيجيات املتعلقة بانتهاء العمر التشغيلي.  

مفاده أنَّ مشغلي السواتل الصـغرية مـن القطـاعني العـام وغـري       عن رأيبعض الوفود  وأعرب -٤٢
مـن بنـاء القـدرات يف جمـال تطبيـق القـانون الـدويل علـى هـذا           ميكن أن يسـتفيدوا كـثرياً   احلكومي معاً

 األنشطة الفضائية.النوع من 

البنود بــبعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه جيــب إبقــاء هــذا البنــد يف ارتبــاط وثيــق     وأعــرب -٤٣
األخرى من جدول أعمال اللجنة الفرعية، مثـل التبـادل العـام لـآلراء بشـأن اجلوانـب القانونيـة إلدارة        

ات القانونيــة املتصــلة بتــدابري حركــة املــرور يف الفضــاء والتبــادل العــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليــ
 ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

من املهم دراسة مدى انطبـاق النظـام الـدويل القـائم علـى أنشـطة        نَّرأي مفاده أ وأُعرب عن -٤٤
اد الــدويل لالتصــاالت، بغيــة للــوائح ذات الصــلة الصــادرة عــن االحتــاالســواتل الصــغرية، مبــا يف ذلــك 

ضــمان إمكانيــة أن يــوفر النظــام احلــايل الســالمة والشــفافية واالســتدامة للعمليــات الــيت تنطــوي علــى   
 السواتل الصغرية ولبيئة الفضاء اخلارجي يف جمملها.

اد الـدويل لالتصـاالت يسـتثين    اإلطـار التنظيمـي لالحتـ    ملَّـا كـان   ،وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه   -٤٥
جسام الفضائية، فهناك حاجة إىل مزيـد مـن الـيقني بشـأن السـواتل الصـغرية، ولـذلك ينبغـي         األ بعض

 لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتناول هذه املسألة بدعم من اللجنة الفرعية.  

واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ مشروع االستبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل على أنشـطة   -٤٦
) ينبغي النظر فيه يف إطار الفريـق العامـل املعـين حبالـة     A/AC.105/C.2/2017/CRP.11الصغرية (السواتل 

 معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.
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