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*1802307*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

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

   مشروع التقرير 
معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية  -ثالثًا 

  بقانون الفضاء يتعلق فيما
من جدول األعمال،  ٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعية العامة  -١

املعنون "معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء"، 
 جدول أعماهلا.كبند منتظم يف 

هذا من جدول األعمال. كما تكلَّم يف إطار  ٥وأدىل ممثل باكستان بكلمة يف إطار البند  -٢
األمريكي لقانون املالحة اجلوية -البند املراقبون عن املركز األورويب لقانون الفضاء، واملعهد اإليبريي

طة القانون الدويل، واملنظمة الدولية والفضاء والطريان التجاري، واملعهد الدويل لقانون الفضاء، وراب
لالتصاالت الفضائية (إنترسبوتنيك). وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلم بشأن هذا البند مراقبون عن 

 منظمات دولية حكومية وغري حكومية أخرى.

 وكانت الوثائق التالية معروضًة على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند: -٣

رة من األمانة تتضمَّن معلومات عن األنشطة املتعلقة بقانون الفضاء، وردت مذكِّ (أ) 
األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضــــــاء والطريان التجاري ورابطة القانون -من املعهد اإليبريي

 )؛ A/AC.105/C.2/113الدويل واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية (إنترسبوتنيك) (

ورقة اجتماع تتضــمَّن معلومات عن األنشــطة املتعلقة بقانون الفضــاء وردت من  (ب) 
 ).A/AC.105/C.2/2018/CRP.13املعهد الدويل لقانون الفضاء (
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واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي بعنوان "املجلس االستشاري جليل الفضاء:  -٤
وأنشطة فريق مشروع قانون الفضاء والسياسات الفضائية"، قدَّمه املراقب عن املجلس آراء 

 االستشاري جليل الفضاء.

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية  -٥
وتوضيحه وتطويره،  املتعلقة بقانون الفضاء ما زالت تسهم إسهامًا كبريًا يف دراسة قانون الفضاء

وأنَّ تلك املنظمات واصلت تنظيم مؤمترات وندوات وإعداد منشورات وتقارير وتنظيم حلقات 
 دراسية تدريبية لصاحل املمارسني والطالب، من أجل توسيع وتعزيز املعرفة بقانون الفضاء.

طوير قانون الفضاء والحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات احلكومية الدولية دورًا هاما يف ت -٦
 الدويل وتدعيمه وزيادة فهمه.

اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا ورحَّبت  -٧
واملحيط اهلادئ، مبا يف ذلك املعلومات عن دورا التدريبية املعنونة "قانون الفضاء والسياسات 

؛ ومنتداها الرابع ٢٠١٧متوز/يوليه  ٨إىل  ٤لصني، يف الفترة من قدت يف هاربن، االفضائية"، اليت ُع
 ١٠قد أيضًا يف هاربن، الصني، يف الفترة من املعين بقانون الفضاء والسياسات الفضائية، الذي ُع

؛ واملنتدى الرفيع املستوى لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إلنشاء ٢٠١٧متوز/يوليه  ١٢إىل 
؛ والندوة ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٤قد يف بيجني يف الفترة من املنظمة، الذي سُيع

 .٢٠١٨الدولية التاسعة للمنظمة، اليت سُتعقد أيضًا يف بيجني يف تشرين الثاين/نوفمرب 

اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن املركز األورويب لقانون الفضاء، ورحَّبت  -٨
ومات عن اجلوالت األوروبية من مسابقة مانفريد الكس للمحاكمات الصورية، مبا يف ذلك املعل

؛ والدورة الصيفية السادسة ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢إىل  ١٠قدت يف هلسنكي يف الفترة من اليت ُع
والعشرين للمركز األورويب لقانون الفضاء بشأن قانون الفضاء والسياسات الفضائية، اليت ُعقدت 

؛ والدورة التنفيذية للمركز األورويب لقانون الفضاء ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥ إىل ٤يف روما من 
للعاملني يف قطاع الفضاء، واليت  بشأن قانون الفضاء واللوائح التنظيمية للفضاء، املصممة خصيصًا

ستعقد يف املركز األورويب لبحوث وتكنولوجيا الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية، يف نوردفيك، 
 .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨إىل  ٦ولندا، يف الفترة من ه

اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية، مبا يف ورحَّبت  -٩
ذلك املعلومات عن مشاركة الوكالة يف هيئات مثل جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية 

اري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية؛ ومسامهات الوكالة يف باحلطام الفضائي والفريق االستش
؛ واملشورة واملساعدة اليت تقدمها الوكالة إىل دوهلا األعضاء يف وضع وتنفيذ ٥٠عملية اليونيسبيس+

 التشريعات الفضائية الوطنية. 

اجلوية والفضاء  األمريكي لقانون املالحة-ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمه املعهد اإليبريي -١٠
)، مبا يف ذلك املعلومات عن A/AC.105/C.2/113والطريان التجاري من معلومات (انظر الوثيقة 

أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٥الرابع واألربعني، املعقود يف سانتياغو يف الفترة من  مبؤمترهاالحتفال 
؛ ٢٠١٧شاركة يف "أسبوع العلم"، املعقود يف قادس، إسبانيا، يف تشرين الثاين/نوفمرب ؛ وامل٢٠١٧
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واحللقة الدراسية اخلامسة بشأن األنشطة الفضائية وقانون الفضاء، اليت ُعِقدت يف مقر املعهد يف 
 .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧مدريد يف 

عن املعهد الدويل لقانون الفضاء من معلومات ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته املراقبة  -١١
)، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالندوة الستني اليت A/AC.105/C.2/2018/CRP.13(انظر الوثيقة 

؛ والدورة السابعة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩إىل  ٢٥عقدها املعهد يف أدياليد، أستراليا، يف الفترة من 
ابقة مانفريد الكس للمحاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء، والعشرين العاملية النهائية ملس

؛ والدورة الثامنة والعشرين من نفس املسابقة، ٢٠١٧املعقودة أيضًا يف أدياليد، يف أيلول/سبتمرب 
؛ وندوة آيلني م. غالووي الثانية عشرة بشأن القضايا ٢٠١٩املقرر عقدها يف برمين، أملانيا يف عام 

؛ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٣يف قانون الفضاء، املعقودة يف واشنطن العاصمة يف  احلامسة األمهية
 ). http://iislweb.orgواملوقع الشبكي اجلديد للمعهد (

ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته رابطة القانون الدويل من معلومات عن أنشطتها املتصلة  -١٢
)، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملواضيع الرئيسية A/AC.105/C.2/113بقانون الفضاء (انظر الوثيقة 

ومشاركة الرابطة يف  ؛األربعة واملسألتني املحددتني كما ترد يف تقرير جلنة قانون الفضاء التابعة هلا
ده يف واملؤمتر الثامن والسبعني املقبل للرابطة، املقرَّر عق؛ فريق العمل املعين باالستكشاف واالبتكار

 .٢٠١٨سيدين، أستراليا، يف آب/أغسطس 

اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمتها إنترسبوتنيك (انظر الوثيقة ورحَّبت  -١٣
A/AC.105/C.2/113مبا يف ذلك املعلومات عن مشاركتها يف مؤمتر بليشنكو اخلامس عشر، الذي ،( 

؛ وطبعة أيار/مايو ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٢عقدته جامعة روسيا للصداقة بني الشعوب يف موسكو يف 
، اليت ُخصِّصت لقانون Electrosvyazاخلاصة من املجلة الدورية العلمية والتقنية الروسية  ٢٠١٧

)، اليت NATSATTELالفضاء الدويل؛ واحللقة الدراسية املعنية بتطوير االتصاالت الساتلية الوطنية (
؛ ومناقشة املائدة املستديرة يف معهد القانون املقارن والتشريعات، ٢٠١٧قدت يف حزيران/يونيه ُع

 .٢٠١٧املكرسة للذكرى السنوية الستني إلطالق سبوتنيك، واملعقودة يف كانون األول/ديسمرب 

وطنية للفضاء، مبا يف اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن اجلمعية الورحَّبت  -١٤
، اليت تسجل التطورات اهلامة يف الفضاء؛ ومؤمتر Ad Astraذلك املعلومات عن نشر املجلة الفصلية 

لوس، الواليات املتحدة، يف التنمية الفضائية الدويل السنوي، الذي سيعقد هذا العام يف لوس أجن
 .٢٠١٨أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٥الفترة من 

الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن املركز اإلقليمي لالستشعار عن اللجنة ورحَّبت  -١٥
)، مبا يف ذلك املعلومات عن العمل املضطلع به لوضع قانون CRTEANبعد لدول مشال أفريقيا (

املؤمتر املعلومات عن وضع قوانينها الوطنية؛ وعند الدول  تسترشد بهلفضاء، ميكن أن لإقليمي منوذجي 
املزمع  )،TeanGeo 2018لثاين واملعرض: العلوم والتكنولوجيا اجلغرافية املكانية املتطورة (الدويل ا

 .٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٦تنظيمهما يف تونس يف الفترة من 

ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمه املراقب عن املجلس االستشاري جليل الفضاء من  -١٦
املتعلقة باملؤمتر السادس عشر جليل الفضاء، الذي ُعقد يف أدياليد، معلومات، مبا يف ذلك املعلومات 

http://iislweb.org/
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؛ والتظاهرة الثالثة للمجلس االستشاري جليل الفضاء اليت تركز ٢٠١٧أستراليا، يف أيلول/سبتمرب 
؛ وحلقة ٢٠١٨آذار/مارس  ١٢)، واليت ُعقدت يف واشنطن العاصمة يف SGxعلى التكنولوجيا (

؛ ٢٠١٨آذار/مارس  ١٠و ٩ة جليل الفضاء، اليت ُعقدت يف بوخارست يومي العمل األوروبية الثالث
واملنتدى السنوي السابع الندماج جيل الفضاء، الذي ُعقد بالتزامن مع الندوة الرابعة والثالثني عن 

 .٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٦الفضاء، يف كولورادو سربينغ، الواليات املتحدة، يف الفترة من 

اللجنة الفرعية مبا قدَّمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن من معلومات عن مسائل ورحَّبت  -١٧
منها حوار ماوي السنوي اخلامس بشأن الرصد البصري والفضائي املتطور، املعقود يف ماوي، 

؛ وتظاهرة ليوم واحد بشأن تأمني الفضاء ترمي إىل ٢٠١٧الواليات املتحدة، يف أيلول/سبتمرب 
بشأن دور وأمهية قطاع التأمني يف حتفيز السلوك املسؤول واملمارسات الفضلى بني تشجيع النقاش 

؛ والعمل الذي تضطلع ٢٠١٨مشغلي السواتل، ُعِقدت يف واشنطن العاصمة، يف كانون الثاين/يناير 
 به مؤسسة العامل اآلمن مع فريق الهاي العامل املعين حبوكمة املوارد الفضائية.

الفرعية على أنَّ من املهم أن تواصل تبادل املعلومات عن التطوُّرات األخرية  واتَّفقت اللجنة -١٨
يف جمال قانون الفضاء مع املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، وعلى أن تدعو تلك املنظمات 

 الفضاء. جمدَّدًا إىل أن تقدِّم إليها، يف دورا الثامنة واخلمسني، تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون
  

تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة  -ثالث عشر
  باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها

من جدول  ١٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعية العامة  -١٩
األعمال، املعنون "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف 

 املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

وأدىل بكلمات يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروسي وأملانيا  -٢٠
واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وباكستان والربازيل وبلجيكا وفرنسا وكندا ولكسمربغ 
واملكسيك والنمسا وهولندا والواليات املتحدة واليابان واليونان. وأدىل بكلمة أيضًا ممثل نيجرييا 

ي. تينية والكاريبوالصني، وممثلة األرجنتني نيابة عن جمموعة دول أمريكا الال ٧٧نيابة عن جمموعة الـ
 وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم بشأن هذا البند أيضًا ممثلو دول أعضاء أخرى.

 وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي: -٢١

ورقة اجتماع تتضــــــمن ورقة عمل أعدا بلجيكا تتناول املســــــائل واملالحظات  (أ) 
 )؛A/AC.105/C.2/2018/CRP.8املوارد الفضائية (بشأن إنشاء أطر قانونية وطنية الستغالل 

ورقة اجتماع تتضـــــمن معلومات مقدمة من هولندا، معنونة "فريق الهاي العامل  (ب) 
 ).A/AC.105/C.2/2018/CRP.18املعين حبوكمة املوارد الفضائية" (

ة، الذي والحظت اللجنة الفرعية أنَّ فريق الهاي العامل املعين حبوكمة املوارد الفضائي -٢٢
د أربعة اجتماعات أنشئ لتقييم احلاجة إىل إطار تنظيمي لألنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية، عق

. ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة ٢٠١٧واثنني يف عام  ٢٠١٦اثنني يف عام  باحلضور الشخصي:
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ليت ميكن أن يشملها "لبنة أساسية"، هي املجاالت املواضيعية ا ١٩الفرعية أنَّ الفريق العامل قد حدد 
، وبعد ذلك ٢٠١٨هذا اإلطار التنظيمي. وباب التعليق على هذه اللبنات مفتوح حىت متوز/يوليه 

سيواصل الفريق العامل االضطالع مبهمته ملدة سنتني ليتسىن إجراء مشاورات يشارك فيها اجلميع 
 بشأن اللبنات األساسية. 

املتعلقة باملوارد الفضائية يف إطار فريق الهاي العامل وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ املناقشات  -٢٣
املعين حبوكمة املوارد الفضائية قد ُأجريت بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع، دف إعداد 
وثيقة تتضمن لبنات أساسية من شأا أن تسهم يف التنظيم الرقايب للموارد الفضائية لكي تنظر فيها 

أنَّ العمل الذي اضطلع به أيضًا ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي الدول واملجتمع الدويل. 
الفريق العامل ميكن أن يشكل، إذا قررت الدول ذلك، منطلقًا للمفاوضات بشأن إطار دويل بشأن 

 هذه املسألة.

ملفاوضات  وُأعِرب عن رأي مفاده أنه ينبغي عدم االعتراف باملبادرات اليت توفر حمفًال -٢٤
العمل هذا ار دويل يف غياب تكليف من الدول بشأن آلية رمسية لضمان متثيلها. وقد يكون بشأن إط

 إىل إحداث التباس وتداخل مع عمل اللجنة.  قيِّمًا، ولكن االضطالع به على هذا النحو سيفضي

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري اكتساب فهم واضح هلذه املسائل  -٢٥
اقشة واسعة لاللتزامات القانونية الدولية مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء من خالل من

اخلارجي، من أجل جتنب الثغرات وضمان التناسق بني التشريعات الوطنية املتعلقة باستخدام 
 الفضائية.  املوارد

لعنوان هذا البند من جدول األعمال، ينبغي أن تنظر  وُأعِرب عن رأي مفاده أنه وفقًا -٢٦
اللجنة الفرعية يف إجراء مناقشة للنموذج القانوين القائم ألنشطة استكشاف املوارد الفضائية 
واستغالهلا واستخدامها، أي النظام القانوين الدويل املنطبق على الدول على النحو املنصوص عليه يف 

فاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية معاهدة الفضاء اخلارجي واالت
األخرى، وأنَّ التوصل إىل فهم مشترك لألحكام الواردة يف تلك الصكوك سوف يساعد الدول على 

 تطوير تشريعاا الوطنية بشأن هذا املوضوع. 

ستكشاف وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ معاهدة الفضاء اخلارجي تكفل حرية ا -٢٧
الفضاء اخلارجي واستخدامه، وأا، يف هذا الصدد، ال حتظر استخدام املوارد املوجودة يف األجرام 

 السماوية واستغالهلا. 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اتباع ج واسع ومتعدد األطراف إزاء مناقشة  -٢٨
ية هو السبيل الوحيد لضمان مراعاة شواغل املوارد الفضائية يف إطار اللجنة وجلنتها الفرعية القانون

 مجيع الدول، مبا يعزز السالم واألمن بني األمم. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ الوصول إىل املوارد الفضائية غري ممكن إالَّ لعدد حمدود جدا من  -٢٩
ن هذا الدول ولبضع منشآت جتارية داخل تلك الدول. ويف هذا الصدد، رأى الوفد الذي أعرب ع

الرأي أيضًا أنَّه سيكون من املهم تقييم أثر مبدأ "األولوية باألسبقية" على االقتصاد العاملي، ألنه 
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ينشئ حبكم األمر الواقع احتكارًا يتناقض تناقضًا تاما مع نص وروح معاهدات األمم  قد
 وقراراا. املتحدة

كن أن يضطلع وفقها املشغلون من وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ الشروط اليت مي -٣٠
القطاعني العام واخلاص بأنشطة تنطوي على استخدام املوارد ينبغي أن ُتدَرس وُيتفق عليها بني 
األطراف، حبيث يتسىن على النحو املناسب تناول مسائل منها تنظيم الوصول إىل املوارد، والقيام 

املخاطر املحتملة اجلديدة املتعددة اليت دد بأنشطة خمتلفة على نفس اجلرم السماوي، والوقاية من 
 البيئة األرضية والفضائية، وطرائق اإلشراف على هذه األنشطة من جانب الدول. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنه حىت لو أمكن إخضاع موارد غري متجددة من األجرام السماوية  -٣١
ادئ الواردة يف معاهدة الفضاء اخلارجي. لنظام ملكية، فإنه ال يزال يلزم حتديد كيفية التقيد باملب

ومن املجاالت املعيَّنة اليت تثري القلق ضمان ما يلي: (أ) القيام باألنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية 
لفائدة ومصلحة مجيع البلدان على أساس غري متييزي؛ (ب) كفالة حرية الوصول إىل مجيع مناطق 

قى استخراج املوارد الفضائية إىل التملك الوطين بأي حال من األجرام السماوية؛ (ج) كفالة أال ير
 األحوال؛ (د) كفالة بقاء املرافق واملحطات مفتوحة ملمثلي الدول األخرى على أساس املعاملة باملثل. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة الفرعية ينبغي أن جتري مناقشات مفصلة بشأن استغالل  -٣٢
استخدامها من جانب الكيانات اخلاصة، تتناول على وجه التحديد الشواغل التالية: املوارد الفضائية و

ما إذا كان الوضع القانوين أليِّ جرم مساوي مياثل الوضع القانوين للموارد املوجودة فيه؛ وما إذا 
كان استغالل املوارد الفضائية واستخدامها من جانب كيان خاص ميكن أن يكون لصاحل البشرية 

ء؛ وما إذا كان ادعاء كيان خاص ملكية موارد فضائية ينتهك مبدأ عدم التملك الوارد يف مجعا
 معاهدة الفضاء اخلارجي؛ وكيف ميكن بناء آلية دولية للتنسيق وللتشارك يف املوارد الفضائية. 

نشطة وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ األخذ بنهج متعدد األطراف يف معاجلة املسائل الناشئة عن األ -٣٣
 املتعلقة باملوارد الفضائية أمر أساسي لضمان احترام مبادئ معاهدة الفضاء اخلارجي والتقيد ا. 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يف ضوء مشاركة القطاع اخلاص املتزايدة يف  -٣٤
طة التجارية األنشطة الفضائية، ميكن إلطار قانوين دويل يوضع يف حمفل متعدد األطراف وحيدِّد األنش

يف الفضاء اخلارجي بوضوح ويوجهها أن يؤدي دورًا هاما يف توسيع نطاق استخدام الفضاء 
  القانوين. اليقنيلتوفري وسيلة باعتباره اخلارجي وحفز األنشطة الفضائية، وأنَّ هذا اإلطار الزم 

املوارد الفضائية، مل تتناول وُأعِرب عن رأي مفاده أنه يف سياق األنشطة املتعلقة باستخدام  -٣٥
ضرورة إنشاء نظام دويل لتنظيم هذه األنشطة سوى دول قليلة يف املسامهات اليت قدمتها يف املناقشة. 
ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي أيضًا أنَّ املناقشة بشأن استغالل املوارد الفضائية على الصعيد 

ا الرئيسية املتعلقة مبشروعية هذه األنشطة وغايتها الدويل مل تسفر إال عن تقليص أمهية القضاي
واعتبارها جمرد مسائل تتعلق بتفسري عدد صغري من األحكام القانونية الدولية، وأنَّ التركيز على هذا 
التفسري التفصيلي يهدف على ما يبدو إىل ترك تسوية اآلثار القانونية الواسعة املترتبة على أحد أكثر 

ارتياد الفضاء املعاصر لكي يتم البت فيها على أساس املمارسات الالحقة حلفنة  التطورات أمهية يف
 من الدول ال غري.
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وُأعِرب عن رأي مفاده أنه ال يوجد فهم موحَّد ملبدأين: أوهلما أنَّ استكشاف واستخدام  -٣٦
يهما أنَّ الفضاء اخلارجي هو ميدان للبشرية قاطبة، حسبما يرد يف معاهدة الفضاء اخلارجي، وثان

القمر وموارده الطبيعية مها تراث مشترك للبشرية، حسبما يرد يف اتفاق القمر. ورأى الوفد الذي 
أعرب عن ذلك الرأي أيضًا أنَّ هذه املفاهيم حتتاج إىل مناقشة مستفيضة يف إطار اللجنة الفرعية 

 ية لكفالة تفسريها على حنو موحد.القانون

 معاهدة الفضاء اخلارجي تعلن املبدأين العامليني املتمثلني يف وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ -٣٧
الوصول احلر إىل الفضاء اخلارجي، واحلرية واملساواة يف دراسة الفضاء اخلارجي واستكشافه، لكنها 

تكفل حرية العمل للدول، مما يؤدي إىل التشكيك يف األسس املعلنة للعديد من  ال تتضمن أحكامًا
 ل املوارد الفضائية واستخدامها.املتعلقة باستغال القوانني الوطنية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املجتمع الدويل املكون من الدول له والية قضائية  -٣٨
على املوارد الفضائية، وله احلق يف وضع إطار قانوين دويل مالئم هلذه األنشطة وعليه واجب القيام 

انونية، بالنظر إىل خربا الفريدة وكوا منتدى للمناقشات، هي بذلك، وأنَّ اللجنة الفرعية الق
املحفل الطبيعي واملنطقي لالخنراط يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل للفضاء مع إيالء االعتبار 

 الواجب ملصاحل وآراء مجيع البلدان. 

لعامل املعين حبوكمة وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ العمل املضطلع به يف إطار فريق الهاي ا -٣٩
املوارد الفضائية يبعث على القلق لعدد من األسباب، وال سيما ما يلي: أنَّ مثة مبادئ أساسية م 
مجيع الدول لكنها ُنوِقشت يف إطار فريق حمدود مكوَّن من أفراد؛ وأنَّ هذا الفريق وضع افتراضات 

اليت أعدها هذا الفريق واليت جتسِّد نتيجة بشأن تفسري املعاهدات الفضائية الدولية؛ وأنَّ الدراسة 
بشأن املوارد  أعماله تتضمن صيغة مماثلة على حنو صارخ لصيغة أحكام قوانني وطنية وضعت أخريًا

الفضائية، ومل تتضمن االعتبارات العملية الواردة يف أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية (مثل 
 اخلارجي يف األمد البعيد). اإلشارات إىل استدامة أنشطة الفضاء 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ وضع إطار تنظيمي بشأن استغالل املوارد الفضائية هو حق  -٤٠
للمجتمع الدويل ككل، ويف هذا السياق، من الضروري أن حيدد املجتمع الدويل اإلطار القانوين ذا 

على أساس  ألغراض جتاريةاستخراج املوارد الصلة ويتوصل إىل وضع أحكام وشروط تسري على 
توافق اآلراء الدويل، من أجل ضمان سريان القانون الدويل وتطبيقه على هذا النشاط، مما يؤدي إىل 
 توفري اليقني القانوين الضروري حلفز االستثمار اخلاص والبحوث يف جمال األنشطة الفضائية املبتكرة. 

استكشاف واستخدام واستغالل الفضاء وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ حرية  -٤١
اخلارجي ليست مطلقة، بل ختضع بصفة أساسية للقيود املنصوص عليها يف املبادئ الواردة يف معاهدة 

الدول، واحترام  الفضاء اخلارجي، وال سيما تلك املتعلقة بعدم التمييز من أي نوع، واملساواة بني
 القانون الدويل.

ملوارد الفضائية ينبغي ي مفاده أنَّ أي تشريعات وطنية بشأن اوأعرب بعض الوفود عن رأ -٤٢
استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه واستخدام املوارد  نَّاملبدأ الذي تسترشد به يفيد بأ أن تعلن أنَّ

األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية ينبغي أن تنفذ  ر تتسم بأمهية بالغة للبشرية، وأنَّالفضائية هي أمو
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بطريقة مستدامة وال تكون إال لصاحل مجيع البلدان، بصرف النظر عن مستوى تنميتها االقتصادية 
والعلمية. ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي أيضًا أنَّ األحكام احلالية الواردة يف التشريعات 

كام العامة املتعلقة باالمتثال ملا يقع على الدول من التزامات دولية، الوطنية، واليت تتضمن األح
 تكفي لضمان التقيُّد باملبادئ التعاهدية املذكورة.  ال

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  -٤٣
لفضاء اخلارجي من أجل التوصل إىل السلمية ينبغي أن حتلل نص معاهدات األمم املتحدة املتعلقة با

فهم مشترك للمبادئ التوجيهية. وينبغي هلا أن تضع استنادًا إىل هذا التحليل أحكامًا تشريعية 
منوذجية ميكن إدراجها يف التشريعات الوطنية، تورد بأسلوب دقيق وصريح املبادئ املذكورة يف 

 . هذه األحكام النموذجيةاقبة إنفاذ املعاهدات الدولية؛ وأن تنشئ آليات مؤسسية فعالة ملر

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املناقشات اليت جرت يف إطار فريق الهاي العامل  -٤٤
املواضيع واملسائل املتناولة، مثل  نَّالفضائية هي موضع ترحيب، من حيث إاملعين حبوكمة املوارد 

إطار اللجنة  قًا مفيدًا إلجراء مناقشات يفاللبنات األساسية التسع عشرة، ميكن أن تشكل منطل
 الفرعية القانونية.

ي مفاده أنه بالنظر إىل أنَّ مجيع البلدان ستستفيد من التقدُّم املحرز يف رب عن رأوأع -٤٥
استخدام املوارد الفضائية، فإنَّ اهلدف الرئيسي املتمثِّل يف كفالة استفادة البشرية ككل من ذلك 

ينبغي توخي احلرص الواجب من أجل توفري اإلطار  لكن بغية القيام بذلك،سوف يتحقق أيضًا؛ و
 القانوين املناسب، حبيث يتسىن للجهات الفاعلة إعداد مشاريعها استنادًا إىل أساس متني. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ تنظيم جهات القطاع اخلاص العاملة يف الفضاء اخلارجي يتسق  -٤٦
مبوجب معاهدة الفضاء اخلارجي، ومع نصف قرن من املمارسة يف إطار تلك  مع االلتزامات الدولية

  أعرب عنها باستمرار بعض الدول.املعاهدة ومع املواقف اليت

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ استخدام املوارد الفضائية هو نشاط مشروع مبوجب معاهدة  -٤٧
اق القمر نفسه. ورأى الوفد الذي أعرب الفضاء اخلارجي، وأن األدلة على مشروعيته تتجلى يف اتف

اتفاق القمر يتضمن نفس احلظر املفروض على التملك الوطين  ه بالنظر إىل أنَّعن هذا الرأي أيضًا أن
فإنه لموارد، ل ويتضمن كذلك مناقشة لكيفية التنظيم الرقايبالوارد يف معاهدة الفضاء اخلارجي، 

القائمني على صياغته اعتقدوا أن استخدام املوارد الفضائية أن املتفاوضني على اتفاق القمر و يبيِّن
 مع مبدأ عدم التملك.على وجه التحديد وأنه يتفق  مسموح به مبقتضى معاهدة الفضاء اخلارجي،

وُأعِرب عن رأي مفاده أنه من أجل تيسري املناقشة بشأن أنشطة استخدام املوارد الفضائية،  -٤٨
فإنه ميكن تعريف مصطلح "أنشطة استغالل املوارد الفضائية" بأنه أي نشاط يف الفضاء اخلارجي، 

لها، مبا يف ذلك األجرام السماوية، يهدف إىل استخراج املوارد املعدنية من هذه األجسام بغية نق
 قبل جتهيزها أو بعده، إىل األرض من أجل استخدامها يف األنشطة احلكومية أو التجارية. 

وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ التعاريف املتعلقة باستخدام املوارد الفضائية، واليت حتدد الطابع  -٤٩
ليت جيري احلكومي أو غري احلكومي للجهات الفاعلة اليت تضطلع مبثل هذه األنشطة واألغراض ا

استخدام املوارد فيها، مبا يف ذلك ما إذا كانت املوارد ستستخدم يف املوقع أو ستنقل إىل األرض، 
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ال تنطبق على مسألة حتديد مشروعية األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية ألنَّ معاهدة الفضاء اخلارجي 
 ال تتناول هذا التمييز. 

 املسائل املتناولة يف إطار هذا البند من جدول وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٥٠
على الفريق العامل  ةاملعروضجمموعة األسئلة األعمال املتعلق باملوارد الفضائية ميكن أن تدرج يف 

املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها (انظر الوثيقة 
A/AC.105/1122 ،األولالتذييل ، املرفق األول.( 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إنشاء فريق عامل خمصَّص وتكليفه بوضع  -٥١
حلول قانونية بديلة قادرة على توفري اليقني القانوين الالزم ألعمال استكشاف موارد الفضاء اخلارجي 

 ى اللجنة الفرعية القانونية.تخدامها، واقتراح هذه احللول علواستغالهلا واس
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