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120418    120418    V.18-02236 (A) 

*1802236*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-٩فيينا، 

      مشروع التقرير    
      مقدِّمة  -أوًال  
    افتتاح الدورة  -ألف  

َعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة اســــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض   -١
نيســان/أبريل  ٢٠إىل  ٩الســلمية، دورهتا الســابعة واخلمســني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من 

ولندا) تال (بشمي نيسان/أبريل، انتخبت اللجنة الفرعية  ٩، املعقودة يف ٩٥٧. ويف جلستها ٢٠١٨
  .٧٢/٥١٨، عمًال مبقرر اجلمعية العامة ٢٠١٩-٢٠١٨هلا للفترة رئيسًا 

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

    إقرار جدول األعمال  -باء  
  ، جدول األعمال التايل:نيسان/أبريل ٩املعقودة يف  ٩٥٧أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٣

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  الرئيس. انتخاب  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء.  -٤  
طة املنظمات   -٥   يةمعلومات عن أنشــــــ لدول ية ا ما يتعلق و احلكوم ية في غري احلكوم

  بقانون الفضاء.
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  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف الفضاء   (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   (ب)    

ـــيد والعادل للمدار  ـــتخدام الرش ـــائل الكفيلة بتحقيق االس ـــبل والوس الس
  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض باســتكشــاف  املتصــلةالتشــريعات الوطنية   -٨  
  السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء   -١٠  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
ــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختف  -١١   يف تبادل عام للمعلومات واآلراء بش

، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية والتدابري العالجية ذات الصــــــلة احلطام الفضــــــائي
  العلمية والتقنية يف احلسبان.

تبادل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية   -١٢  
  بالفضاء اخلارجي.

  رور يف الفضاء.تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة امل  -١٣  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  
تبادل عام لآلراء بشــأن النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف   -١٥  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
اخلارجي يف األغراض الســلمية بشــأن  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اســتخدام الفضــاء  -١٦  

  واخلمسني. الثامنةبنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 
  

    احلضور  -جيم  
، إثيوبيااالحتاد الروســــي،  ] التالية األعضــــاء يف اللجنة:٦٩[لحضــــر الدورة ممثلو الدول ا  -٤

ــــــرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة،  أرمينيا، األرجنتني، ــــــتراليا، إس ــــــبانيا، أس إس
اإلســالمية)، إيطاليا، باكســتان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، -إندونيســيا، أوكرانيا، إيران (مجهورية

ندا، بوليفيا (دولة  اجلمهورية التشــــــيكية، املتعددة القوميات)، بريو، تركيا، تونس، اجلزائر،-بول
ـــلوفاكيا،  الدامنرك، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، ، الســـويد، الســـنغالرومانيا، الســـلفادور، س
 البوليفارية)،-ُعمان، فرنســـا، الفلبني، فنـــــــــزويال (مجهورية العراق، ســـويســـرا، شـــيلي، الصـــني،

 مصر، لكسمربغ، ماليزيا، كينيا، لبنان،كوستاريكا،  كوبا، كندا، كازاخستان، قطر، نام، فييت
 اململكة العربية الســعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، املغرب، املكســيك،
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نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، نيكاراغوا، نيجرييا،  النيجر، النمســــــا، منغوليا، ناورو، النرويج،
  الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

ستها الفرعيةوقرَّرت اللجنة   -٥ سان/أبريل، ٩، املعقودة يف ٩٥٧، يف جل أن تدعو املراقبني  ني
وميامنار بناء على طلبهم،  ومالطة عن باراغواي واجلمهورية الدومينيكية وسنغافورة وفنلندا وقربص

ساس  ساس أن يكون ذلك دون م ضاء، على أ إىل حضور الدورة وإلقاء كلمة أمامها حسب االقت
  اللجنة بشأن الوضعية. من جانبينطوي على أيِّ قرار  الَّمن هذا القبيل، وأبأيِّ طلبات أخرى 

، إىل هوقرَّرت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أن تدعو املراقب عن االحتاد األورويب، بناًء على طلب  -٦
املعنون "مشــاركة االحتاد األورويب يف أعمال  ٦٥/٢٧٦حضــور الدورة، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

ذلك مساس بأيِّ  يف يكون أالَّملتحدة"، وإلقاء كلمة أمامها، حسب االقتضاء، على أساس األمم ا
  اللجنة بشأن الوضعية. من جانبينطوي على أيِّ قرار  وأالَّطلبات أخرى من هذا القبيل، 

، واالحتاد مكتب شـــؤون نزع الســـالح، التابع لألمانة العامةوحضـــر الدورة مراقبون عن   -٧
  لالتصاالت.الدويل 

صــــفة مراقب دائم  هلاوحضــــر الدورة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت   -٨
لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن ُبعد 

لســــواتل االتصــــاالت، يســــا)، املنظمة األوروبية اإللدول مشال أفريقيا، وكالة الفضــــاء األوروبية (
  املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية، املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية.

صفة مراقب دائم   -٩ وحضر الدورة أيضًا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا 
-د اإليبريي، املعهد األورويب لسياسات الفضاء، املعهاملركز األورويب لقانون الفضاءلدى اللجنة: 

األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضـــاء والطريان التجاري، املعهد الدويل لقانون الفضـــاء، رابطة 
مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االستشاري جليل الفضاء،  اجلمعية الفضائية الوطنية، القانون الدويل،

  رابطة أسبوع الفضاء العاملي.
قــائمــة بــأمســاء ممثلي الــدول وهيئــات األمم  […]/A/AC.5/C.2/2018/INF وترد يف الوثيقــة  -١٠

  املتحدة وسائر املنظمات الدولية الذين حضروا الدورة.
  

    الندوة  -دال  
، نيســـــان/أبريل ٩عقد املعهد الدويل لقانون الفضـــــاء واملركز األورويب لقانون الفضـــــاء، يف   -١١
  "، برئاســــــة اجلدوى والتحدياتالذكرى الســــــنوية اخلمســــــون التفاق اإلنقاذ: "موضــــــوعها   ندوة
نون املركز األورويب لقا منسريجيو ماركيزيو، واملعهد الدويل لقانون الفضاء  عن، شروغل فهوُأ-كاي

ــــا الندوة ورئيس الفضــــاء. وافتتحت الندوة بكلمات ــــتمعت  ترحيب ألقاها رئيس اللجنة الفرعية. واس
"صياغة اتفاق اإلنقاذ واإلعادة وتارخيه"، قدَّمته اللجنة الفرعية بعد ذلك إىل العروض اإليضاحية التالية: 

سنة من اتفاق اإلنقاذ ودور األمم املتحدة"، قدَّمه  ٥٠ -السيدة ييلينا موروزوفا؛ و"العودة إىل املرسل" 
جسام الفضائية: الشروح القانونية والتجارب العملية"، قدَّمه السيد السيد نيكالس هيدمان؛ و"إعادة األ

و"منظورات بشــأن مفهوم املالَّح الفضــائي والرحالت الفضــائية اخلاصــة"، قدَّمه ألكســندر ســوتشــيك؛ 
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َنته اخلمســـــني"، قدَّمهالســـــيد أندرو كو؛ و"اجلوانب العصـــــرية التفاق اإل الســـــيد جوزيه   نقاذ يف ســـــَ
اللجنة الفرعية   دوراإلنقاذ واإلعادة، وكيفية مواجهة التحديات: اتفاق و"مســــتقبل  مونســــريات فيليو؛

وأدىل رئيســـا الندوة ورئيس اللجنة  "، قدَّمته الســـيدة ســـيتســـوكو أووكي.٥٠القانونية واليونيســـبيس+
 الفرعية مبالحظات ختامية. وميكن االطالع على العروض اإليضــــــاحية املقدمة أثناء الندوة يف املوقع
ـــة  الشـــــــــبـــكـــي ملـــكـــتـــب شـــــــــؤون الـــفضـــــــــاء اخلـــارجـــي، الـــتـــابـــع لـــألمـــانـــة الـــعـــام

)www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2018/symposium.html.(  
  يف عملها. مًاقيِّ مثلت إسهامًاوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ الندوة   -١٢
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -هاء  
اعتمدت اللجنة الفرعية هذا التقرير، يف جلســتها [...]، املعقودة يف [...] نيســان/أبريل،   -١٣

  واخلمسني. السابعةواختتمت أعمال دورهتا 
    

    التبادل العام لآلراء  -ثانيًا  
ـــــي،  ءتكلم أثنا  -١٤ التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضـــــاء يف اللجنة: االحتاد الروس

اإلســـالمية)، إيطاليا، -األرجنتني، أرمينيا، أســـتراليا، أملانيا، إندونيســـيا، أوكرانيا، إيران (مجهورية
ــــيكيا، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الد ــــتان، الربازيل، بولندا، تركيا، تش امنرك، باكس
يات شــيلي، الصــني، فرنســا، كندا، كوبا، لكســمربغ، املكســيك، النمســا، نيوزيلندا، اهلند، الوال

والصــــــني، وممثل دولة بوليفيا املتعددة  ٧٧لم ممثل نيجرييا نيابة عن جمموعة ااملتحدة، اليابان. وتكلَّ
اقب عن االحتاد األورويب وتكلم املر القوميات نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبــــــي.

املراقبون  نيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضـــاء فيه. وتكلم املراقب عن فنلندا. وتكلم أيضـــًا
ـــا واجلمعية الفضـــائية الوطنية واللجنة  ـــيا واملحيط اهلادئ واإليس عن منظمة التعاون الفضـــائي آلس

  االستشارية جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن.
تمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي عنوانه "هدف التنمية املستدامة الثامن عشر: واس  -١٥

  االعتراف حبتمية دور الفضاء يف مستقبلنا"، قدمه ممثل اجلمعية الفضائية الوطنية.
ورحبت اللجنة الفرعية بالبحرين والدامنرك والنرويج بصـــفتها أحدث الدول األعضـــاء يف   -١٦

 ٨٧جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، وبذلك يرتفع عدد أعضــاء اللجنة إىل 
رعية أيضــــــًا مبؤســــــســــــة العلوم األوروبية، ممثَّلة باللجنة األوروبية لعلوم فدولة. ورحبت اللجنة ال

  بصفتهما أحدث املراقبني الدائمني لدى اللجنة. UNISEC-Globalاء، ومبنظمة الفض
الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات ( من فنلندا بالطلب املقدَّموأحاطت اللجنة الفرعية علمًا   -١٧

A/AC.105/C.2/2018/CRP.5  غرفة االجتماعات  (الوارد يف ورقة موريشــــــيوس منوالطلب املقدَّم
A/AC.105/C.2/2018/CRP.4(  للحصـــول على عضـــوية اللجنة، وكذلك بالطلب املقدَّم من االحتاد

) والطلــب املقــدَّم من A/AC.105/C.2/2018/CRP.6(الوارد يف ورقـة غرفـة االجتمــاعـات األورويب 
 )A/AC.105/C.2/2018/CRP.7املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات 
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(الوارد يف ورقـــة غرفـــة االجتمـــاعـــات  CANEUS Internationalوالطلـــب املقـــدَّم من منظمـــة 
A/AC.105/C.2/2018/CRP.19.ـــارو ) للحصـــول على صـــفة مراقب دائم لدى اللجنة  ت اللجنةأش

الطلبات أثناء دورهتا احلادية والستني، اليت ستعقد يف حزيران/  هذهاللجنة ستنظر يف أنَّ إىل  الفرعية
  .٢٠١٨  نيهيو
نيسان/أبريل، ألقى الرئيس كلمة سلط فيها الضوء على  ٩، املعقودة يف ٩٥٧ويف اجللسة   -١٨

  برنامج العمل واملسائل التنظيمية املتعلقة بالدورة احلالية للجنة الفرعية.
مديرة مكتب شؤون الفضاء  استمعت اللجنة الفرعية إىل كلمة ألقتهاويف اجللسة نفسها،   -١٩

أعادت فيها تأكيد التزام املكتب بأداء مســـؤوليات األمني العام مبقتضـــى قانون الفضـــاء واخلارجي 
شطة الفضاء اخلارجي وأمنها  شفافية وبناء الثقة، لضمان أمان أن الدويل، وخصوصًا فيما يتعلق بال

برزت فيها اجلهود املضــــطلع هبا ملة عن أنشــــطة املكتب األخرية، أوقدمت ملحة جمواســــتدامتها. 
. ولفتت أيضــــًا انتباه اللجنة الفرعية إىل ما يواجهه ٢٠١٨، يف عام ٥٠حضــــري لليونيســــبيس+للت

املكتب من وضـــــع مايل غري مالئم ومن اخنفاض يف حجم موارد املكتب البشـــــرية، وإىل ما يبذله 
  موارده. املكتب من جهود مستمرة لتحسني إطار

ات املتعلقة بأنشــــــطة املكتب الرامية إىل وأحاطت اللجنة الفرية علمًا مع التقدير باملعلوم  -٢٠
تعزيز فهم قانون الفضـــاء الدويل وقبوله وتنفيذه. كما أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ملا قامت 

  به األمانة من عمل ممتاز، مبا فيه إعداد الوثاق الالزمة للدورة احلالية للجنة الفرعية.
، مها على هامش الدورة احلالية ثني ُيعقدانإىل حداللجنة الفرعية مع التقدير  تأشــــارو  -٢١

وقــت الغــداء، حتــت عنوان "فريق الهــاي الــدويل العــامــل املعين حبوكمــة املوارد حــدث ُيعقــد 
جهة االتصــــال الوطنية "، تنظمه ١٩لمناقشــــة حول مشــــاريع الركائز األســــاســــية ا: الفضــــائية

 مســــائيوحدث  لقانون الفضــــاء؛ة للمركز األورويب النمســــاوية املعنية بقانون الفضــــاء، التابع
  ينظمه املعهد األورويب لسياسات الفضاء.، [...]
اللجنة الفرعية إىل ما أدته من دور مفيد يف صــــوغ النظام القانوين الذي حيكم  وأشــــارت  -٢٢

ة فريدة  اســتخدام أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، وما بذلته من جهود لتوفري منصــَّ
متعددة األطراف على الصعيد العاملي لتعزيز التعاون الدويل ملنفعة مجيع البلدان، وخصوصًا يف جمال 

ري التطبيقات الفضــــائية ألغراض التنمية املســــتدامة، مبا يف ذلك ضــــمن ســــياق خطة التنمية تســــخ
  .٢٠٣٠لعام  ةاملستدام

ها   -٢٣ مة، يف قرار عا ية ال ماد اجلمع باعت ية  نة الفرع خلاص ٧٢/٧٨ورحبت اللج ، اإلعالن ا
ف الفضــاء بالذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة الدول يف جمال اســتكشــا

  اخلارجي واستخدامه، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى.
 تتفكريوفر للبلدان فرصــــة فريدة لكي  ٥٠اليونيســــبيس+أنَّ واتفقت اللجنة الفرعية على   -٢٤

ــنة من اســتكشــاف الفضــاء، ولكي تتطلع إىل املســتقبل،  ٥٠بشــأن إجنازات ما يزيد على  وإىل س
هيئتيها الفرعيتني واملكتب، بصـــــفتها منصـــــات فريدة للتعاون الفضـــــائي تدعيم واليات اللجنة و

الدويل، من أجل مواءمة عملها مع التحديات القائمة والفرص املتاحة حاليِّا يف ميدان الفضـــاء، مع 
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جعل تلك الواليات مالئمة للغرض ومتجاوبة مع الوقائع اجلديدة يف ميدان الفضــــــاء، مثل التزايد 
  اجلهات الفاعلة وتنوَّعها، وكذلك تنوُّع األنشطة الفضائية.املطَّرد يف عدد 

 ٥٠وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن يكون أحد األهداف املهمة لليونيســــــبيس+  -٢٥
" بشأن إسهام األنشطة الفضائية يف ٢٠٣٠توليد زخم للتوصل إىل توافق على "خطة فضائية لعام 

هذه األنشـــطة الفضـــائية علوم وتكنولوجيا الفضـــاء حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة. وتســـتخدم 
خطة التنمية املســــــتدامة لعام  :وتطبيقاهتا اليت هلا أمهية بالغة يف التوصــــــل إىل مبادرات عاملية، منها

وخطة عمل أديس أبابا، اليت ترســي أســاســًا متينًا لدعم تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام  ؛٢٠٣٠
ــــــنداي للحد من خم ؛٢٠٣٠ واتفاق باريس. ويف هذا  ؛٢٠٣٠-٢٠١٥اطر الكوارث، وإطار س

النبيل يتطلب تدعيم الشــــراكات العاملية، حتقيق هذا اهلدف أنَّ الصــــدد، رأت تلك الوفود أيضــــًا 
اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء املنتســبة إىل بوســائل منها تعزيز دور وقدرات املراكز 

الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة دة األمم املتحدة وبرنامج األمم املتح
  يف حاالت الطوارئ (برنامج "سبايدر").

النظام القانوين الدويل احلايل الذي حيكم الفضــاء اخلارجي أنَّ واتفقت اللجنة الفرعية على   -٢٦
لى التقيَّد بذلك لالضــطالع باألنشــطة الفضــائية. وأنه ينبغي تشــجيع الدول ع يوفر أســاســًا ســليمًا

  النظام من أجل تدعيم مفعوله.
اإلطار القانوين الدويل القائم الذي حيكم أنشــــطة أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢٧

من أنَّ الفضـــاء اخلارجي ميكِّن الدول من االنتفاع باألنشـــطة املضـــطلع هبا يف الفضـــاء اخلارجي، و
مجيع دول العامل إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة  الضــروري مواصــلة الســعي إىل حتقيق انضــمام
  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها لتلك املعاهدات.

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشـــطة الدول يف ميدان اســـتكشـــاف أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٢٨
ــــاس مجيع  ــــماوية األخرى هي أس ــــتخدام الفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الس واس

عاهدات ومبادئ األمم املتحدة األخرى املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي، وهي حتظى مبشــــاركة طائفة م
وحتتوي على قواعد شاملة تتناول ُقرابة مجيع جوانب األنشطة الفضائية اليت تقوم واسعة من الدول 

  هبا الدول وكياناهتا الوطنية.
املبادئ واإلعالنات واملبادئ التوجيهية اخلاصـــــة باالســـــتخدام أنَّ عرب عن رأي مفاده وُأ  -٢٩

يف الســلمي للفضــاء اخلارجي، اليت اختذت شــكل قرارات صــادرة عن اجلمعية العامة واليت ُأعدت 
  اخلارجي. مكمًال ملعاهدات األمم املتحدة احلالية املتعلقة بالفضاء اللجنة، كانت تؤدي دورًا مهمًّا

املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي الوطنية اللوائح التنظيمية أنَّ ده وُأعرب عن رأي مفا  -٣٠
ــــــتخدامه  تتعارض مع التزامات الدول مبقتضــــــى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة  أنينبغي ال واس

  بالفضاء اخلارجي.
احلفاظ على الفضـــــاء اخلارجي من أجل األجيال أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣١

ومتكينها من احلصول على املنافع املستمدة من استخدام التكنولوجيات الفضائية يستلزمان  القادمة
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من اللجنة الفرعية أن حتدد اجلوانب القانونية اليت ميكن أن تفضــــي إىل ضــــمان اســــتدامة أنشــــطة 
  الفضاء اخلارجي، لكي يتسىن للتقدم العلمي والتكنولوجي أن يصبح قوة مشفوعة بإطار قانوين.

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضــاء أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٢
إىل االضطالع بعمل  ةاخلارجي توفر األساس الالزم لتنظيم أنشطة الفضاء اخلارجي، وتسلِّم باحلاج

ضًا صدد، رأت تلك الوفود أي ستدامة. ويف هذا ال ضاء اخلارجي بيئة آمنة وم شطة الف أنَّ  يكفل ألن
مناســبة ملناقشــة املســائل املتعلقة باالســتخدام الســلمي اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ال تزال متثل حمافل 

، مبا فيه القمر واألجرام الســـماوية األخرى؛ وأنه ينبغي تدعيم التفاعل والتنســـيق للفضـــاء اخلارجي
نونية من أجل مواءمة تطور قانون والتضـــافر بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القا

وتعزيز فهم صــــكوك األمم  ،الفضــــاء مع أوجه التقدم العلمي والتقين الرئيســــية يف ميدان الفضــــاء
  املتحدة القانونية املوجودة وقبوهلا وتنفيذها فعليًّا.

ــــــاءأنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٣  ،ظهور جهات فاعلة جديدة يف ميدان الفض
ــتغالهلا جتاريًّاوازدياد خ ــألة األمن الســيرباين ،وصــصــة األنشــطة الفضــائية واس ودوام التقدم  ،ومس

أخذت ختلق ظروفًا مل تكن مرتقبة وقت التفاوض على املعاهدات الفضائية.  ،العلمي والتكنولوجي
يف  املوضــوعيةويف هذا الصــدد، رأت تلك الوفود أيضــًا أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تعاجل املســائل 

الفرعية العلمية والتقنية، مع ضــــمان إبقاء جدول األعمال الفضــــائي احلايل باالشــــتراك مع اللجنة 
قانون الفضاء الدويل مواكبًا للعصر من أجل حتقيق توازن بني التقدم العلمي ومنافع ومصاحل مجيع 

  البلدان، بصرف النظر عن مستوى تطورها.
اجلهات الفاعلة  يد عدد األجســام الفضــائية وتنوُّعوأعرب عن رأي مفاده أنه يف ضــوء تزا  -٣٤

أنَّ يف ميدان الفضـــاء، أصـــبحت إدارة حركة املرور الفضـــائية مســـألة بالغة األمهية جلميع الدول، و
يف جعل بيئة الفضـاء متزايدة التعقُّد واالكتظاظ. ويف  رازدياد الطلب على األنشـطة الفضـائية اسـتم

وُخُلوِّها من تداخل احلفاظ على استدامة العمليات الفضائية أنَّ  الصدد، رأى ذلك الوفد أيضًا هذا
الترددات يستلزم إجياد حلول مستدمية تنطوي على هنوج متعددة األطراف، مثل إنشاء إطار قانوين 

شتمل على  ردويل إلدارة حركة املرو ضمن إطار األمم املتحدة ت الفضائية وآلية لتقاسم املعلومات 
األجســـام املوجودة يف الفضـــاء واألحداث اجلارية فيه ووضـــع القواعد اإلجرائية  قاعدة بيانات عن

  الالزمة لتشغيل تلك اآللية.
والقيام بعمليات فضـــائية  إذنإطالق األجســـام الفضـــائية دون أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٣٥

شكالن خطرًا جوهريًّ ضاء؛ ومن مث،غي مأذون هبا ي ينبغي للدول،  ا على النظام احلايل حلوكمة الف
  واملجتمع الدويل ككل، أن تعمل على ضمان تنفيذ األنشطة الفضائية وفقًا للقانون الدويل.

ل تقدمي مســامهة أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٦ تدابري الشــفافية وبناء الثقة ُتواصــِ
من املهم تعزيز  أنَّمهمة يف أمن وأمان واســــتدامة األنشــــطة املضــــطلع هبا يف الفضــــاء اخلارجي، و

مبادئ السلوك املسؤول يف الفضاء اخلارجي ضمن إطار األمم املتحدة وغريها من املحافل الدولية. 
ضمن إطار األمم أنَّ ويف هذا الصدد، رأت تلك الوفود أيضًا  من املفيد أن جترى مفاوضات، رمبا 

  املتحدة، بشأن صك غري ملزم قانونًا كسبيل لبلوغ هذه األهداف.
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وأعادت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باســـتخدام الفضـــاء اخلارجي واســـتكشـــافه يف   -٣٧
األغراض السلمية، وشددت على املبادئ التالية: إمكانية وصول مجيع البلدان إىل الفضاء اخلارجي 

النظر عن درجة تطورها العلمي والتقين واالقتصـــــادي،  بصـــــرفعلى قدم املســـــاواة ودون متييز، 
ستخدام  ستخدامًا منصفًا ورشيدًا لصاحل البشرية مجعاء؛ وعدم متلُّك الفضاء وا الفضاء اخلارجي ا

ــــــماوية األخرى،  ــــــتخدام اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الس يادة أو االس بدعوى الســــــ
وسيلة أخرى؛ ومسؤولية الدول عن أنشطتها الفضائية الوطنية اليت تضطلع هبا أيِّ االحتالل أو  أو

أيِّ  من ومنع تركيب أسلحة ت احلكومية وغري احلكومية؛ وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي؛الكيانا
؛ واســــتغالل الفضــــاء اخلارجي، باعتباره تراثًا مشــــتركًا للبشــــرية، يف نوع يف الفضــــاء اخلارجي

األغراض الســلمية حصــريًّا ومن أجل حتســني الظروف املعيشــية وتعزيز الســالم بني الشــعوب اليت 
وال ســـيما تلك املشـــار إليها يف تعيش يف كوكبنا؛ والتعاون الدويل يف تطوير األنشـــطة الفضـــائية، 

ن الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه لفائدة مجيع اإلعالن اخلاص بالتعاو
  الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي جتنب اختاذ تدابري ميكن أن حتد من إمكانية   -٣٨
ئية الناشـــئة. وأنه ينبغي للدول أن متتنع عن الوصـــول إىل الفضـــاء أمام الدول ذات القدرات الفضـــا

معايري أو عتبات مفرطة التشــــدد ميكن أن  يفرضمواصــــلة تطوير اإلطار القانوين الدويل على حنو 
  تعيق تعزيز بناء قدرات البلدان النامية.

نع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي أو وضع موأعادت بعض الوفود تأكيد أمهية   -٣٩
األســـلحة فيه، من خالل اســـتخدام آليات حتقُّق مناســـبة وفعالة. ودعت مجيع الدول،  نوع منأيِّ 

ا يف االســـتخدام ميدان الفضـــاء، إىل اإلســـهام فعليًّ وخصـــوصـــًا الدول اليت لديها قدرات كبرية يف
نوع من أيِّ الســــلمي للفضــــاء اخلارجي، منعًا حلدوث ســــباق تســــُلح، وإىل االمتناع عن وضــــع 

  إجراءات أخرى تتعارض مع هذا اهلدف.أيِّ ضاء اخلارجي وعن اختاذ األسلحة يف الف
ــة وجلنتيهــا الفرعيتني أأنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفــاده   -٤٠ ــدعــت، على مر اللجن ب

الســـنني، يف تزويد املجتمع الدويل بإرشـــادات عملية ومفيدة بشـــأن كيفية تطبيق املبادئ القانونية 
تلك اإلرشــادات اختذت شــكل أنَّ األســاســية املتعلقة بالفضــاء اخلارجي، واملجســدة يف املعاهدات 

  إلكتروين. وفري من املواد اإلعالمية املتاحة يف شكل مطبوع أو قرارات وأطر ومبادئ توجيهية وكمٍّ
للجنة الفرعية رســـالة تارخيية يلزم إبرازها وتثمني أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤١

ه ينبغي منح اللجنة الفرعية قوة دفع جديدة وإثراؤها بنقاشــــات إضــــافية، لكي تتمكن فائدهتا، وأن
  من الوفاء بواليتها على حنو واف، بصفتها اهليئة التفاوضية املختصة بقانون الفضاء الدويل.

فاده   -٤٢ حد الوفود عن رأي م يدًا أنَّ وأعرب أ ثل حمفًال دوليًّا فر ية مت قانون ية ال اللجنة الفرع
ساتية ألنشطة الدول يف الفضاء اخلارجي. ويف هذا لتب سيا ادل اآلراء وإلرساء األسس القانونية وال

أنه ينبغي للجنة الفرعية، من أجل تفعيل إمكاناهتا إىل أقصــى مدى الوفد أيضــًا  ذلكالصــدد، رأي 
ئية العصرية، ممكن، أن تكثِّف نظرها يف املشاكل الشائكة املرتبطة بالتنظيم القانوين لألنشطة الفضا

املمارسة املتمثلة يف تناول املسائل اليت هي من اختصاص اللجنة الفرعية حصرًا، واليت تتطلب أنَّ و
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سة  شاركني، هي ممار ضمم عددًا حمدودًا من امل سة متأنية آلراء مجيع الدول، يف حمافل جانبية ت درا
  غري مقبولة ومنافية للغرض.

مفاده أنه ينبغي أن يكون هناك مزيد من التنســيق بني وأعرب أحد الوفود أيضــًا عن رأي   -٤٣
على إعداد  املؤمترخصــــوصــــًا فيما يتصــــل بعمل ومؤمتر نزع الســــالح،  وجلنتيها الفرعيتني اللجنة

مشـروع املعاهدة املتعلقة مبنع وصـنع أسـلحة يف الفضـاء اخلارجي ومبنع التهديد باسـتعمال القوة أو 
ــتعماهلا ضــد األجســام املوجودة يف ــألة أنَّ الفضــاء اخلارجي، ورأى ذلك الوفد أيضــًا  اس هذه املس

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ومن مث، فهي تستحق 
ر ميكن أن يســــترشــــد مبا قامت به اللجنة من عمل مفيد متعمل املؤأنَّ دراســــة مشــــتركة متأنية، و

  مدى السنوات السابقة.راكمته من معارف على  وما
ــــــتعاضــــــة عن املبدأ العاملي املتمثل يف حرية أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٤٤ بذل حماولة لالس

بالشكوك هو أمر يبعث القلق،  املحاطةالوصول إىل الفضاء اخلارجي مببدأ حرية األنشطة الفضائية 
ينبغي أن يكون قائمًا على مبدأ تنظيم األنشطة الفضائية، شأهنا شأن سائر األنشطة البشرية، أنَّ و

سيادة القانون، وأن يأخذ يف االعتبار مصاحل مجيع الدول، مع تعزيز األمن والسلم الدوليني وتنمية 
  التعاون الدويل واالرتقاء مبستوى الثقة بني مجيع املشاركني يف األنشطة الفضائية.

  
  


