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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة احلادية والستون

        ٢٠١٨ هحزيران/يوني ٢٩-٢٠ ا،فيين
  مشروع التقرير    

    
  الفصل الثالث    

    
  لتوصيات والقراراتا    

    
    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني  -دال  

أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الســـابعة   -١
)، الذي يتضــــمن نتائج مداوالت اللجنة الفرعية بشــــأن البنود اليت A/AC.105/1177(واخلمســــني 

  .٧٢/٧٧ نظرت فيها وفقًا لقرار اجلمعية العامة
وتكلَّم يف إطار بند جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وأملانيا وإندونيســـيا وباكســـتان   -٢

ممثل إكوادور نيابة عن جمموعة والصـــني والنمســـا والواليات املتحدة واليابان. وأدىل بكلمة أيضـــًا 
ي. وأثناء التبادل والصـــــني، وممثلة األرجنتني نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب ٧٧ ال

  العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند من جدول األعمال.
 (بولندا) ملا أبداه من قيادة مقتدرة جي ميشـــــالرأندوأعربت اللجنة عن تقديرها للســـــيد   -٣

  .لسابعة واخلمسنياخالل دورهتا  للجنة الفرعيةرئاسته أثناء 
أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود الفعالة واالســتباقية من  عن رأي مفاده بعض الوفود أعربو  -٤

 .د االضــطالع بأنشــطة وبرامج فضــائيةأجل زيادة التوعية بأمهية االمتثال لقانون الفضــاء الدويل عن
بذل املزيد من أيضا أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي والدول األعضاء  تلك الوفود رأتو

  تعزيز التعاون وتيسري تبادل املعارف واخلربات يف جمال األنشطة الفضائية الدولية. اجلهد من أجل 
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  غري احلكوميةو احلكوميةالدولية معلومات عن أنشطة املنظمات   -١  
    بقانون الفضاء يتعلقفيما 
علومات عن أنشطة "مإطار البند املعنون أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف   -٥

، اليت يرد عرض هلا يف تقرير "غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضــاءاحلكومية والدولية املنظمات 
  ).٦٥-٤٨، الفقرات A/AC.105/1177 (انظر الوثيقةاللجنة الفرعية 

ية وأشـــــــارت اللجنة إىل الدور اهلام الذي تضــــــطلع به املنظمات   -٦ لدول غري احلكومية وا
ويل وتدعيمه وزيادة احلكومية وإىل إســهاماهتا يف مســاعي اللجنة من أجل تطوير قانون الفضــاء الد

  فهمه. 
مواصــلة تبادل املعلومات عن التطوُّرات األخرية يف جمال أمهية وأشــارت اللجنة أيضــا إىل   -٧

غري احلكومية، وأقرت توصــــــية و احلكوميةالدولية قانون الفضــــــاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات 
قانون الفضاء جمدَّدًا إىل أن تقدِّم تقارير عن أنشطتها املتعلقة ب اللجنة الفرعية بدعوة تلك املنظمات

  يف دورهتا الثامنة واخلمسني. إىل اللجنة الفرعية
  

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٢  
لة معاهدات األمم ااملتعلق حبإطار البند أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف   -٨

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية 
  ).٧٩-٦٦، الفقرات A/AC.105/1177 (انظر الوثيقة

ها العامل املعين حبالة معاهدات وأقرَّت اللجنة قرارات وتوصــــــيات اللجنة الفرعية وفريق  -٩
ــــــة برنارد  األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها، الذي عاود االنعقاد برئاس

يا) -مشيت ملان يد (أ قة ت  ٨و ٧، واملرفق األول، الفقرات ٧٩، الفقرة A/AC.105/1177(انظر الوثي
  ).١٢و ١١و

ية هي املنتدى املتعدد األطراف  عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب  -١٠ قانون أن اللجنة الفرعية ال
 نشـــــطةللدول لكي تتابع التطوير التدرجيي للنظام القانوين واحلوكمة العاملية أل الرئيســـــي الذي يوفر منربًا

  الفضاء اخلارجي.
التصدي للتحديات القانونية اجلديدة اليت نشأت أن وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١١

والتشكيالت الكبرية  املوارد الفضائيةاستغالل  ، مثلاملستمر لعلوم وتكنولوجيا الفضاءعن التطوير 
، ، وكذلك ظهور قوى فعالة جديدة يف جمال الفضاءومعاجلة مشكلة احلطام الفضائي من السواتل

  متعددة األطراف.أمر يتطلب جهودًا 
أنه رغم النجاح الذي حققته الصــــــكوك غري امللزمة وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٢

الفضـــاء اخلارجي بأســـلوب ســـليم وآمن، فإن هذه  طتها يفتنفيذ أنشـــ إىلقانونا يف إرشـــاد الدول 
 معتربةكمصــادر من قيمة متثله  مبااملعاهدات واألعراف املعمول هبا حتل حمل أن الصــكوك ال ينبغي 

ل الوفود أيضـــــا أن التطوير التدرجيي لقانون الفضـــــاء الدويل من خال تلك. ورأت للقانون الدويل
  إطار اللجنة الفرعية القانونية. يف تماملعاهدات امللزمة ينبغي أن ي
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إىل تدعيم وتعزيز العمل على ضم مجيع بلدان العامل عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وُأ  -١٣
أن تنفيذ املعاهدات على حنو فعال ومعاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، 

  أنشطة الفضاء اخلارجي.املعنية بألطراف اتزايد عدد إىل إليها بالنظر توسيع نطاق االنضمام يتطلب 
قةفاده وأعرب بعض الوفود عن رأي م  -١٤ ية أن الوثي ية  املتوخاة اإلرشـــــــاد طار األولو يف إ

املية: النظام القانوين للفضـــــاء اخلارجي واحلوكمة الع" (٥٠اليونيســـــبيس+لعملية " ٢املواضـــــيعية 
ــــــتقبل ، اليت أعدت يف إطار الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم )منظورات احلاضــــــر واملس

ــــــادات قيمة للدول اليت  وفر، ميكن أن توتطبيقها املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجياملتحدة اخلمس  إرش
ترغب يف أن تصبح أطرافا يف هذه املعاهدات، وبالتايل فإن هذه الوثيقة ميكن أن تساعد على تعزيز 

االنضــــمام إليها والتطوير التدرجيي لقانون نطاق وتوســــيع  ع العاملي الشــــامل هلذه املعاهداتالطاب
  .الدويلء لفضاا

ــــــادية وثيقة الأن  وأعرب عن رأي مفاده  -١٥ ، ٢توخاة يف إطار األولوية املواضــــــيعية املاإلرش
بني املعاهدات اليت ســـــتجمع الترابط أوجه يتناول  قســـــما، عليها االتفاق فورســـــوف تتضـــــمن، 

صكوك األخرى  واملبادئ  ،من ناحية ،اخلارجيضمن النظام القانوين للفضاء املندرجة واملبادئ وال
  . من ناحية أخرىالتوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، 

  
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض   -٣  

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل 
    للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق باملسائل   -١٦
ة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيع

بل والوســائل الكفيلة بتحقيق االســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت  مبا يف ذلك النظر يف الســُّ
يف تقرير اللجنة ، اليت يرد عرض هلا بالنســبة لألرض، دون مســاس بدور االحتاد الدويل لالتصــاالت

  ).١١٠-٨٠، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة الفرعية 
وأقرَّت اللجنة توصـــــيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعين بتعريف الفضـــــاء اخلارجي   -١٧

(انظر الوثيقة وتعيني حدوده، الذي عاود االنعقاد برئاســــــة جوزيه مونســــــريات فيلو (الربازيل) 
A/AC.105/1177 ١١، واملرفق الثاين، الفقرة ٨٣و ٨٢، الفقرتان.(  

أن عدم التوصــل إىل توافق يف اآلراء، على الرغم من  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -١٨
مسألة ء اخلارجي وتعيني حدوده، ميثل تعريف واضح وشامل للفضاحول إجياد املناقشات املطولة 

اإلبقاء على موضــــوع تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدوده يف أيضــــا أنَّه ينبغي ، ومثرية للقلق
جدول أعمال اللجنة الفرعية، باعتباره موضوعًا بالغ األمهية، وأنه ينبغي كذلك مواصلة العمل من 

  اجلوي والفضاء اخلارجي. ى الفضاءعلإرساء نظام قانوين قابل للتطبيق أجل 
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ األساس املنطقي لتعيني حدود الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي   -١٩

ـــتوى يقع بني  ـــطح البحر  ١١٠كيلومتر و ١٠٠على مس ـــتند إىل كيلومترات فوق س ينبغي أن يس
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ن أن تصـــــــل إليه وأعلى ارتفاع ميكطبقات الغالف اجلوي عن علمية وتقنية وفيزيائية معلومات 
  وخط كارمان. يض املركبات الفضائيةونقطة حض الطائرات

مفاده أنَّ النظام القانوين للفضاء اخلارجي خمتلف عن النظام القانوين للفضاء  رأيوُأعرب عن   -٢٠
يتجزأ من   الثابت بالنسبة لألرض هو جزء ال ، وأنَّ املدارالوطنية اجلوي، الذي يوجهه مبدأ السيادة

ال خيضع للتملُّك الوطين بدعوى السيادة عليه أو بواسطة استخدامه أو احتالله ألنه فضاء اخلارجي ال
  استخدامه املتكرر. أو بشكل ما أو بأيِّ وسيلة أخرى، مبا يف ذلك عن طريق استخدامه

وهو مورد طبيعي  -أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢١
يتعيَّن أن ُيســتخَدم اســتخدامًا رشــيدًا وأن يكون متاحًا  -حمدود ومعرَّض بوضــوح خلطر التشــبُّع 

ــــــأنه أن يتيح للدول إمكانية  جلميع الدول، بصــــــرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية. فهذا من ش
صفة، مع إيالء االع شروط من سبة لألرض ب تبار على وجه اخلصوص الوصول إىل املدار الثابت بالن

الحتياجات البلدان النامية ومصــــــاحلها واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة، ومع إيالء االعتبار لعمليات 
  مم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األ

بة لألرض ال خيضــــع للتملُّك أنَّ املدار الثابت بالنســــوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢٢
أو اســتخدامه املتكرر أو احتالله أو  بشــكل ما الوطين بدعوى الســيادة عليه أو بواســطة اســتخدامه

بأيِّ وســــيلة أخرى، وأنَّ اســــتخدامه خيضــــع للقانون الدويل املنطبق، مبا يف ذلك معاهدة الفضــــاء 
  حتاد الدويل لالتصاالت ولوائحه.اخلارجي وصكوك اال

ــــتغالل الدول للمدار الثابت بالنســــبة لألرض ب بعض الوفود عن رأي مفاده وأعر  -٢٣ أنَّ اس
ساس "األولوية باألسبقية" أمر غري مقبول، وأنَّ ، أن تضع نظامًا ه ينبغي للجنة الفرعية، من مثَّعلى أ

إىل املواقع املدارية، وفقًا ملبدأي اســـتخدام الفضـــاء  ا متكافئة للوصـــولقانونيًّا يضـــمن للدول فرصـــ
  اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه.

شامل عرب ُأو  -٢٤ وضع لالسترشاد به يف عن رأي مفاده أن هناك حاجة لوجود مبدأ قانوين 
  نظام يتسم خبصائص فريدة لتنظيم استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض. 

أنَّ ضـــمان اســـتدامة املدار الثابت بالنســـبة األرض، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده و  -٢٥
وكفالة فرص مضمونة ومتكافئة بني مجيع الدول لالستفادة منه وفقًا الحتياجاهتا، ال سيما البلدان 

ة الفرعية ومواصـــلة املرتادة للفضـــاء حديثًا، إمنا يســـتلزم إبقاء هذه املســـألة يف جدول أعمال اللجن
  ة قانونية وتقنية، حسب االقتضاء.تقصيها، بإنشاء أفرقة عاملة وأفرقة حكومية دولي

  
    التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية  -٤  

التشـــريعات املتعلق بإطار البند أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــات اللجنة الفرعية القانونية يف   -٢٦
، اليت يرد عرض الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  ).١١٨-١١١، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
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تواصل تنفيذ التوصيات الواردة يف قرار  دوهلا األعضاءأنَّ بعض والحظت اللجنة بارتياح   -٢٧
بشـــأن التشـــريعات الوطنية ذات الصـــلة باســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي  ٦٨/٧٤اجلمعية العامة 

  .واستخدامه يف األغراض السلمية، أو تنظر يف الشروع يف تنفيذ تلك التوصيات
واتفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عن التشــــــريعات الوطنية ذات الصــــــلة   -٢٨

باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية يتيح للدول فهم األطر التنظيمية 
ا الوطنية القائمة وتبادل اخلربات بشـــــأن املمارســـــات الوطنية، وأن النتائج اليت حتققت يف إطار هذ

عند وضــــــعها  واملتقدمة على الســــــواء النامية لدولمفيدة للغاية لكانت البند من جدول األعمال 
  التنظيمية الوطنية. هاألطرحتسينها  أو
توفري ركز، يف أنشــطتها املتعلقة بتأنه ينبغي للجنة أن وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٢٩

ساعدة التقنية و ساعدة على امل ترى أهنا حباجة إىل وضع لدول األعضاء اليت ا ، علىبناء القدراتامل
لتعزيز قوانينها  الالزمة املمارســــات الفضــــلىمن خالل تبادل املعلومات عن لوائح تنظيمية مكملة 

  املحلية.
  

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٥  
بناء القدرات يف املتعلق بإطار البند أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــات اللجنة الفرعية يف   -٣٠

، A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية ، اليت يرد عرض هلا جمال قانون الفضاء
  ).١٣٦-١١٩الفقرات 

(انظر وأقرَّت اللجنة توصـــــــية اللجنة الفرعية بشـــــــأن هذا البند من جدول األعمال   -٣١
  ).١٣٦، الفقرة A/AC.105/1177الوثيقة 

جمال   -٣٢ يب والتعليم يف  تدر لدويل يف إجراء البحوث وال عاون ا نة على أنَّ الت قت اللج واتَّف
العدد املتزايد من اجلهات امتثال بالغ األمهية لبناء القدرات الوطنية الالزمة لضـــمان اء قانون الفضـــ

  الفضائية لقانون الفضاء الدويل. يف األنشطةاملشاركة 
بة إىل   -٣٣ وأكَّدت اللجنة جمدَّدًا أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء، املنتســِ

بدور قانون  األمم املتحدة، تضــــــطلع  جمال  تدريب يف  الفضـــــــاء. هام يف توفري فرص التعليم وال
 االســـتعانة هبذه املراكز اإلقليمية لتوفري مزيد من الفرص إلقامة صـــالت والحظت اللجنة أنه ميكن

  ملعاهد واجلامعات، حسب االقتضاء.األكادمييات وسائر ا مع
و أداة أســاســية ينبغي تعزيزها والحظت اللجنة أن بناء القدرات يف جمال قانون الفضــاء ه  -٣٤

لدويل. و عاون ا حد الوفود من خالل الت لدول األعضـــــــاء على  أنرأى أ يدا من املكتب وا أن يز
للتعاون بني بلدان الشــمال واجلنوب وكذلك فيما بني بلدان اجلنوب لغرض تيســري تبادل دعمهما 

  املعارف واخلربات يف جمال قانون الفضاء.
 ألمم املتحدة األول بشأن قانون الفضاء والسياسة الفضائيةاقدير مبؤمتر ورحبت اللجنة مع الت  -٣٥

ومسوس" تستضيفه مؤسسة "روسكسوف و .الذي يشارك يف تنظيمه االحتاد الروسي ،الوشيك
 ، وأشارت٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ١١يف موسكو يف الفترة من  احلكومية للتعاون الفضائي
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 متابعة لسلسلة طويلة العهد من حلقات العمل املكرسة اليت نظمتهو املؤمتر إىل أن هذا  اللجنة
  التعاون بني الدول األعضاء.بمن الزمن عقد على مدار أكثر من 

 أثرًا مباشرًاأن لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٦
يشجع دوال بناء القدرات س، ألن "٥٠لعملية "اليونيسبيس+ ٢واضيعية على أهداف األولوية امل

  نة والتصديق على معاهدات الفضاء.االنضمام لعضوية اللجطلب أخرى على 
بتوفري  يف أنشــطتها املتعلقة ،أنَّ اللجنة ينبغي أن تركِّزوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٧

  قوانينها املحلية.  تطوير الدول األعضاء اليت تود ، علىاملساعدة التقنية
  

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   -٦  
    تنقيحها  وإمكانية

ـــــات اللجنة الفرعية يف   -٣٨ ـــــتعراض املبادئ املتعلق بإطار البند أحاطت اللجنة علمًا مبناقش اس
، اليت يرد عرض القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحهاذات الصلة باستخدام مصادر 

  ).١٤٤-١٣٧، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
زيادة التفاعل والتنسيق بني اللجنة الفرعية ضرورة وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٩

القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية لضمان إجراء مناقشة شاملة ملختلف اجلوانب املتعلقة 
ل بني ضرورة التكام على أن توضع يف االعتبارباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، 

  تني الفرعيتني.أعمال اللجن
  

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي   -٧  
    والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

املتعلق إطار البند أحاطت اللجنة علمًا باملناقشة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية القانونية يف   -٤٠
عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي التبادل بال

، اليت يرد احلسبان والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف
  ).١٧٩-١٤٥، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية عرض هلا 

، A/AC.105/1177(انظر الوثيقة وأقرَّت اللجنة قرارات اللجنة الفرعية الواردة يف تقريرها   -٤١
  ).١٧٩الفقرة 
التوجيهية  بادئها، مل٦٢/٢١٧والحظت اللجنة بارتياح أنَّ إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤٢

تاد الفضـــــــاء  مسةحا للتخفيف من احلطام الفضـــــــائي مثَّل خطوة لدان اليت تر يف تزويد مجيع الب
يف األمم  الدول األعضـــاءمجيع بإرشـــادات حول كيفية ختفيف مشـــكلة احلطام الفضـــائي، وحثَّت 

  على النظر يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية طواعيًة. املتحدة
ادئ التوجيهية والحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض الدول قد اختذت تدابري لبدء تطبيق املب  -٤٣

واملعايري املعترف هبا دوليًّا بشـــأن احلطام الفضـــائي من خالل تضـــمني تشـــريعاهتا الوطنية أحكامًا 
  الشأن. هبذا
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ية اليت هلا مركز دوهلا واتَّفقت اللجنة على دعوة   -٤٤ لدول األعضـــــــاء واملنظمات احلكومية ا
مراقب دائم لديها إىل مواصــــلة املســــامهة يف اخلالصــــة الوافية ملعايري ختفيف احلطام الفضــــائي اليت 

 تشــريعات أو معايري أيِّببإبالغ اللجنة الفرعية القانونية وذلك اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية، 
هبذا الشـــــأن، وذلك باســـــتخدام النموذج معلومات ما قد تكون قد قدَّمته من تحديث ب عَتَمد أوُت

ص لذلك الغرض. واتَّفقت اللجنة أيضــًا على دعوة ســائر الدول األعضــاء يف األمم املتحدة  املخصــَّ
يها لوائح تنظيمية أو معايري اليت لداألخرى إىل املســامهة يف تلك اخلالصــة الوافية، وشــجَّعت الدول 

  من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها.
إزالة احلطام دون احلصول هناك جدال حول مسألة أن وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٥

الوفود على أمهية تسجيل األجسام تلك على موافقة مسبقة أو إذن من دول التسجيل. وأكدت 
ليت تسببت يف انتشار ا إىل اجلهات احلد من اكتظاظ البيئة الفضائيةعن سؤولية ناد املإسالفضائية و

  ذلك احلطام.
عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن جتري حتليال دقيقا آلراء الدول األعضاء عرب ُأو  -٤٦

بشــأن ضــرورة وضــع أطر تنظيمية خاصــة بتخفيف احلطام الفضــائي، وأن هذا العمل ينبغي أن يتم 
ــــــتدامة باملتعلق يف إطار بند جدول األعمال بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  اس

  .يف األمد البعيد طة الفضاء اخلارجيأنش
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي جلميع الدول اليت تقوم بأنشــــطة فضــــائية أن تتصــــرف   -٤٧
  نشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.سؤولية من أجل احلفاظ على سالمة أروح املب

لقانونية املتعلقة باحلطام معاجلة مجيع املســائل التقنية وامن املهم  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٤٨
ت اإلزالة النشــطة للحطام وتقدمي اخلدمات للمركباو مثل إدارة حركة املرور يف الفضــاءالفضــائي، 

  الفضائية اليت تدور حول األرض.
  

    تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي  -٨  
حاطت اللجنة   -٤٩ ية يف أ ناقشـــــــات اللجنة الفرع مًا مب ند عل طار الب بإ عام املتعلق  بادل ال الت

، اليت يرد عرض للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي
  ).١٩٢-١٨٠، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
اخلالصة الوافية لآلليات اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات بمع التقدير علما اللجنة أحاطت و  -٥٠

أفرد هلا املكتب الدولية بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي، اليت 
  .إلتاحة االطالع عليها صفحة شبكية

واملنظمات احلكومية الدولية اليت تتمتع مبركز مراقب دائم  دوهلا األعضــــــاء ودعت اللجنة  -٥١
  افية وإىل املواظبة على حتديثها.لديها إىل تقدمي ردودها إىل األمانة إلدراجها يف اخلالصة الو

ــــــاد أن الصــــــكوك غري امللزمة قانونا أفادوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٢ ت يف إرش
الفضـــــاء اخلارجي بطريقة ســـــليمة وآمنة؛ تها يف أنشـــــط تنفيذ إىلالفاعلة األخرى القوى الدول و

كمصادر  من قيمة مبا متثلهاملعاهدات واألعراف املعمول هبا ولكنها مع ذلك، ال ينبغي أن حتل حمل 
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تؤدي دورًا هامًّا باعتبارها أنَّ تلك الصــــــكوك  أيضــــــًا. ورأت هذه الوفود للقانون الدويلمعتربة 
تكمل وتدعم معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي، ولكنها ال ميكن أن تســـــتخدم 

الدويل، أن تعيق التطوير التدرجيي لقانون الفضــــاء  كبديل عن الصــــكوك امللِزمة قانونًا القائمة، أو
  اللجنة الفرعية القانونية.ضطلع به الذي ينبغي أن ت

التعاون الدويل يف الصادر عن اللجنة بشأن  بعض الوفود اإلعراب عن أمهية اإلعالن وكرر  -٥٣
جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصـــلحتها، مع إيالء اعتبار 

التعاون الدويل  توثيق أواصــــر خاص الحتياجات البلدان النامية، وذلك بوصــــفه صــــكًّا من شــــأنه
إىل فوائد التطبيقات الفضــائية لصــاحل مجيع الدول ودعوة مجيع الدول املرتادة للفضــاء تعظيم هبدف 

  .على أسس منصفةالتعاون الدويل تعزيز وتدعيم 
فاده   -٥٤ منرب لتشــــــجيع كون جمرد أن اللجنة ال ينبغي أن توأعرب بعض الوفود عن رأي م

هدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخلارجي وإمنا الدول األعضــاء على االنضــمام إىل معا
لدول ، على اوبناء القدرات التقنية توفري املســـاعدةأيضـــا، يف أنشـــطتها املتعلقة ب هلا أن تركز ينبغي

من خالل تبادل املعلومات عن ترى أهنا حباجة إىل وضــــــع لوائح تنظيمية مكملة األعضــــــاء اليت 
  لتعزيز قوانينها املحلية. الالزمة املمارسات الفضلى

  
    تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  -٩  

ـــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند   -٥٥ التبادل العام لآلراء املعنون "أحاطت اللجنة علمًا مبناقش
، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية "بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء

  ).٢١٢-١٩٣، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة 
يف النظر يف هذا البند، ال ســــيما واصــــلة وأقرت اللجنة توصــــية اللجنة الفرعية القانونية مب  -٥٦

 وتنوع اجلهات الفاعلةتزايد تعقد البيئة الفضـــائية واكتظاظها بســـبب تزايد عدد األجســـام ضـــوء 
  ، مما أكثر من احتماالت وقوع اصطدامات.يف الفضاء اخلارجيوتزايد األنشطة 

عن رأي مفاده أن مداوالت اللجنة الفرعية القانونية بشــأن إدارة حركة املرور يف عرب ُأو  -٥٧
حتليل دقيق جتريه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للمســـائل التقنية املتعلقة يســـبقها أن الفضـــاء ينبغي 
حتقيق التقدم يف الســـبيل الوحيد لضـــمان  هوألن اتباع هنج حســـن التتابع والتنســـيق بتلك اإلدارة، 

  إدارة حركة املرور يف الفضاء يف املستقبل القريب.
فاده عرب ُأو  -٥٨ بأمن عن رأي م قا  طا وثي با كة املرور يف الفضـــــــاء ترتبط ارت أن إدارة حر

إدارة حركة املرور يف الفضــــــاء ال ميكن تطويرها ومعاجلة العمليات الفضــــــائية وســــــالمتها، وأن 
  القرارات يف إطار األمم املتحدة. صنع الدويل وعلى الصعيد التنسيق تعقيداهتا إال من خالل 

  
    بيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغريةتبادل عام لآلراء بشأن تط  -١٠  

التبادل العام "إطار البند املعنون حاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف أ  -٥٩
يف تقرير اليت يرد عرض هلا ، "لآلراء بشـــأن تطبيق القانون الدويل على أنشـــطة الســـواتل الصـــغرية

  ).٢٢٨-٢١٣، الفقرات A/AC.105/1177يقة (انظر الوثاللجنة الفرعية 
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والحظت اللجنة بارتياح أنَّ هذا البند ال يزال مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية   -٦٠
الصـغرية  املسـائل املتعلقة باسـتخدام السـواتلأن إدراجه سـاعد على معاجلة القانونية، واتَّفقت على 

  الفاعلة والتوعية هبذه املسائل. من جانب خمتلف اجلهات
ــــــتخدام الفضــــــاء وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٦١ أنَّ من املهم، من أجل كفالة اس

، حسب االقتضاء، بعثات السواتل الصغريةإدراج اخلارجي استخدامًا آمنًا ومسؤوًال يف املستقبل، 
  األطر التنظيمية الدولية والوطنية. نطاق تطبيقيف 
 كفلأنَّ النظام القانوين القائم بشـــأن الفضـــاء اخلارجي يوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٦٢

نظم األمان والشفافية واالستدامة للعمليات اليت تشمل أنشطة السواتل الصغرية وأنَّه ال ينبغي إنشاء أيِّ 
إطالقها وبنائها وودا على تصـــميم األجســـام الفضـــائية فرض قيتقد  آليات أخرىأو قانونية خمصـــصـــة 

  استخدامها.و
والحظت اللجنة أنَّ االستبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية   -٦٣

املناقشـــات ، والتذييل الثاين) أفاد يف توجيه ٨األول، الفقرة  ، املرفقA/AC.105/1177(انظر الوثيقة 
  املداوالت يف إطار هذا البند من جدول األعمال.و
  

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية   -١١  
    واستغالهلا واستخدامها

التبادل العام لآلراء بشأن "إطار البند املعنون ت اللجنة الفرعية يف أحاطت اللجنة علمًا مبناقشا  -٦٤
، اليت "النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها

  ).٢٦٥-٢٢٩، الفقرات A/AC.105/1177(انظر الوثيقة يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية 
أنَّ هناك حاجة إىل املضي قدما يف تطوير الفهم املشترك وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٦٥

استخدام املوارد بشأن  للمبادئ الواردة يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
  ة من خالل عملية متعددة األطراف.الفضائي
مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة احلكومية على وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ   -٦٦

صة،  ستكشاف املوارد  ا تعاونا وثيقايتعاونوأن واخلا شطة املقبلة املتعلقة با صميم األن ضمان ت من أجل 
  ملي وكذلك وفقًا للقانون الدويل.غالهلا واستخدامها بشكل سليم وعالفضائية واست

ــــــات اجلارية يف اللجنة الفرعية القانونية ارأي مفاده أنه ينبغي دعم وُأعرب عن   -٦٧ من ملناقش
وضــع إطار تنظيمي دويل خاص باألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف املوارد الفضــائية واســتغالهلا أجل 

  مها.واستخدا
ــتغالل املوارد الفضــائية هو حق   -٦٨ وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ وضــع إطار تنظيمي بشــأن اس

ــــــريان أحكام للمجتمع الدويل ككل، وأن  أي هنج أحادي من املرجح أن يبدد اليقني بشــــــأن س
  .انطباقهاو القانون الدويل

ــــــائية ينبغي أن عرب ُأو  -٦٩ ــــــتغالل املوارد الفض عن رأي مفاده أنَّ النظام الدويل اخلاص باس
يف االعتبار مصــــاحل مجيع الدول بصــــرف ؤخذ اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، حبيث تيف إطار يوضــــع 
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الوقــت  مع إيالء االعتبــار الواجــب يف نفسالنظر عن درجــة تطورهــا االقتصـــــــادي أو العلمي، 
  ات فرادى الدول والشركات اخلاصة.الستثمار

عن رأي مفاده أنَّ فريقا عامال يعىن باســــتكشــــاف املوارد الفضــــائية واســــتغالهلا عرب أو  -٧٠
هذه املســـألة بشـــكل  للجنة الفرعية القانونية من أجل حبثواســـتخدامها ينبغي أن ينشـــأ يف إطار ا

  نهج متعدد األطراف.األخذ ببكامل 
  

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي   -١٢  
    واخلمسني ثامنةرعية القانونية يف دورهتا التنظر فيها اللجنة الف

االقتراحات املقدَّمة ملتعلق بإطار البند اأحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف   -٧١
س شأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة إىل جلنة ا سلمية ب تخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال

انظر الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمســــــني، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (
  ).٢٧٣-٢٦٦، الفقرات A/AC.105/1177الوثيقة 

واســـــتنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الســـــابعة واخلمســـــني، اتَّفقت   -٧٢
  اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية، أثناء دورهتا الثامنة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:

  
  البنود املنتظمة

  إقرار جدول األعمال.  -١
  كلمة الرئيس.  -٢
  ل عام لآلراء.تباُد  -٣
ما يتعلق   -٤ ية في ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول طة املنظمات ا معلومات عن أنشــــــ

  بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٥
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)  
الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف  طبيعة املدار  (ب)  

بل والوســـائل الكفيلة بتحقيق االســـتخدام الرشـــيد والعادل للمدار  الســـُّ
  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض   -٧
  لمية.الس

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨
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  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة
اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء   -٩

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
ــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختفيف   -١٠ تبادل عام للمعلومات واآلراء بش

احلطام الفضـــــائي والتدابري العالجية ذات الصـــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 
  العلمية والتقنية يف احلسبان.

تبادل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية   -١١
  بالفضاء اخلارجي.

  يف الفضاء.تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور   -١٢
  تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٣
تبادل عام لآلراء بشــأن النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف   -١٤

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
  

  البنود اجلديدة
ستخد  -١٥ شأن اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة ا سلمية ب ضاء اخلارجي يف األغراض ال ام الف

ــــــعــة  بنود جــديــدة لكي تنظر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة يف دورهتــا التــاس
  واخلمسني.

واتَّفقت اللجنة على أن تعاود، أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية الثامنة واخلمســني، عقَد   -٧٣
تحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم امل

  والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
قانون الفضـــــــاء واملركز   -٧٤ لدويل ل فاق اللجنة الفرعية على دعوة املعهد ا وأقرَّت اللجنة اتِّ

ُتعقد أثناء الدورة الثامنة واخلمســــــني للجنة  األورويب لقانون الفضــــــاء مرة أخرى إىل تنظيم ندوة
  ).٢٧٢، الفقرة A/AC.105/1177(انظر الوثيقة الفرعية 

  


