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*1902228*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

      ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
     مشروع التقرير    

     مقدِّمة -أوًال  
    افتتاح الدورة -ألف  

يف األغراض السلمية،  َعقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي  -١
ــــــان/أبريل  ١٢إىل  ١دورهتا الثامنة واخلمســــــني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من   .٢٠١٩نيس

  الدورة أندرجي ميشتال (بولندا).  وترأس
  [...] جلسة. وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
    

    إقرار جدول األعمال -باء  
  نيسان/أبريل، جدول األعمال التايل: ١يف  املعقودة ٩٧٦أقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٣

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

  بقانون الفضاء.
  يقها.حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطب -٥  
  املسائل املتصلة مبا يلي: -٦  
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  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ (أ)   
طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   ب)(   

ـــيد والعادل للمدار  ـــتخدام الرش ـــائل الكفيلة بتحقيق االس بل والوس ـــُّ الس
  لدويل لالتصاالت.الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد ا

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

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨  
اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء   -٩  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
ـــأن اآلليات القانونية املتصـــلة بتدابري ختفيف احلطام تباُدل عام للمع  -١٠   لومات واآلراء بش

الفضــائي والتدابري العالجية ذات الصــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
  يف احلسبان.

تباُدل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية   -١١  
  بالفضاء اخلارجي.

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

  واستغالهلا واستخدامها.املوارد الفضائية 
شأن   -١٥   سلمية ب ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة ا

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واخلمسني.
   

   احلضور -جيم  
[...] التالية األعضــــاء يف اللجنة: االحتاد الروســــي، األرجنتني، حضــــر الدورة ممثلو الدول ال  -٤

األردن، أرمينيا، إســــــبانيا، أســــــتراليا، إســــــرائيل، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
سيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهورية اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، الربازيل، -إندوني

املتعددة القوميات)، بريو، تايلند، -ربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاســــــو، بولندا، بوليفيا (دولةال
تركيا، تشـــيكيا، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، 

البوليفارية)، -(مجهوريةويال زنالســويد، ســويســرا، شــيلي، الصــني، العراق، عمان، فرنســا، الفلبني، ف
فنلندا، فييت نام، قربص، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليبيا، ماليزيا، مصر، 
املكســــيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــمالية، منغوليا، النرويج، النمســــا، نيجرييا، 

  املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان. نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات
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ــتيها  -٥ نيســان/أبريل  ٣و ١، املعقودتني يومي ٩٨٠و ٩٧٦ وقرَّرت اللجنة الفرعية، يف جلس
ــالطــة  ــا وم ــافورة وكرواتي ــــــنغ ــة وس ــدومينيكي ــة ال ــدعو املراقبني عن اجلمهوري على التوايل، أن ت

حسـب االقتضـاء، على أالَّ يكون يف  وهندوراس، بناء على طلبهم، حلضـور الدورة والتكلُّم خالهلا
ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن 

  وضعية تلك الدول.
وحضــــــر الدورة مراقبون عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الطريان   -٦

  املدين الدويل.
حتاد األورويب بصــفته مراقبًا دائمًا لدى اللجنة، ووفقًا لقرار وحضــر الدورة مراقب عن اال  -٧

  . ٦٥/٢٧٦اجلمعية العامة 
وحضــــر الدورَة مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صــــفة مراقب دائم   -٨

 لدى اللجنة: منظمة التعاون الفضـــائي آلســـيا واملحيط اهلادئ، وكالة الفضـــاء األوروبية (إيســـا)،
  املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية (إنترسبوتنيك).

وحضر الدورة أيضًا مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى   -٩
سياسات الفضاء، منظمة " األمريكي  - "، املعهد اإليبرييFor All Moonkindاللجنة: املعهد األورويب ل

ضاء، رابطة القانون الدويل، لقانون املالحة اجلوية  ضاء والطريان التجاري، املعهد الدويل لقانون الف والف
شاري  ضائية الوطنية، مؤسسة العامل اآلمن، املجلس االست املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، اجلمعية الف

  جليل الفضاء، رابطة أسبوع الفضاء العاملي.
لدول وهيئات األمم  […]/A/AC.105/C.2/2019/INFوترد يف الوثيقة   -١٠ قائمة بأمساء ممثلي ا

  املتحدة وسائر املنظمات الدولية الذين حضروا الدورة.
    

" التابع للجنة استخدام ٢٠٣٠ملخَّص أعمال الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء   -دال  
    الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

ارجي يف األغراض الســــلمية يف دورهتا احلادية وفقًا ملا قرَّرته جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخل  -١١
" يف إطار بند جديد يف ٢٠٣٠، أنشــئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء ٢٠١٨ والســتني يف عام

، وســيظل مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة ‘"٢٠٣٠الفضــاء ’جدول أعمال اللجنة، عنوانه "خطة 
  ). ٣٦٣-٣٥٨، الفقرات A/73/20( ٢٠٢٠ حىت دورهتا الثالثة والستني، يف عام

وعقد الفريق العامل جلســــاته أثناء الدورة الثامنة واخلمســــني للجنة الفرعية القانونية وفقًا   -١٢
  [...] هبذا التقرير. للوالية اليت أسندهتا إليه اللجنة. ويرد تقرير موجز عن تلك اجللسات يف املرفق

    
    الندوة  -هاء  

نيســـــان/أبريل،  ١الفضـــــاء واملركز األورويب لقانون الفضـــــاء، يف عقد املعهد الدويل لقانون   -١٣
 منُأوفه شـــروغل، -موضـــوعها "معاودة النظر يف اتفاق القمر: الطريق إىل األمام"، برئاســـة كاي  ندوة

املعهد الدويل لقانون الفضــــاء، وســــريجيو ماركيزيو، من املركز األورويب لقانون الفضــــاء. وافتتحت 
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الندوة بكلمات ترحيب ألقاها رئيســــــا الندوة ورئيس اللجنة الفرعية، وقدمت بعد ذلك العروض 
اإليضاحية التالية إىل اللجنة الفرعية: "األنشطة الفضائية واألجرام السماوية: املنظوران العلمي والقانوين 

رد ماربو؛ "مسامهة النظام "دراسة لتاريخ صوغ اتفاق القمر"، قدمته إيرمغا القائمان"، قدمه غويو وانغ؛
يف األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية"، قدمه أرميل كرييست؛  قيعان البحار العميقةالقانوين للتعدين يف 

"تقييم مقارن لنظام معاهدة أنتاركتيكا: عدم العسكرة ومحاية البيئة"، قدمه أوالفو بيتنكور؛ "التحديات 
اتفــاق القمر"،  تراثتــه ميشــــــيــل هــانلون؛ "معــاودة النظر يف اليت تواجــه تنفيــذ اتفــاق القمر"، قــدم

على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي متاحة العروض اإليضاحية وستيفن فريالند.   قدمه
تابع لألمانة العامة ( ). http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2019/symposium.htmlال

  وبعد العروض اإليضاحية، أدىل رئيسا الندوة ورئيس اللجنة الفرعية مبالحظات ختامية.
  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ الندوة مثلت إسهامًا قيِّمًا يف عملها.  -١٤
    

    ية القانونيةاعتماد تقرير اللجنة الفرع  -واو  
اعتمدت اللجنة الفرعية هذا التقرير، يف جلســتها [...]، املعقودة يف [...] نيســان/أبريل،   -١٥

  واختتمت أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني.
   

    تباُدل عام لآلراء  -ثانيًا  
سبانيا،  تكلم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة:  -١٦ االحتاد الروسي، إ

اإلســــالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكســــتان، -أســــتراليا، إســــرائيل، أملانيا، إندونيســــيا، إيران(مجهورية
، تركيا، تشــــــيكيا، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، شــــــيلي، تايلندالربازيل، بلغاريا، بولندا، 

، فنلندا، فييت نام، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، البوليفارية)-(مجهورية زويالفنالصــــــني، فرنســــــا، 
لكســـمربغ، مصـــر، املكســـيك، اململكة املتحدة، النمســـا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هولندا، الواليات 

والصني. وتكلَّم ممثِّل شيلي نيابًة عن  ٧٧املتحدة، اليابان، اليونان. وتكلَّم ممثِّل مصر نيابًة عن جمموعة ال
املتعددة القوميات) واجلمهورية - وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والربازيل وبوليفيا (دولةاألرجنتني

البوليفارية) وكوبا وكوســتاريكا. وتكلم املراقب -ويال (مجهوريةزنالدومينيكية والســلفادور وشــيلي وف
قبة عن اجلمهورية عن االحتاد األورويب نيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضــــــاء فيه. وألقت املرا

الدومينيكية كلمة أيضــــــًا. كما تكلَّم املراقبون عن وكالة الفضــــــاء األوروبية، واملعهد الدويل لقانون 
الفضــاء، واجلمعية الفضــائية الوطنية، واملجلس االســتشــاري جليل الفضــاء. وتكلمت املراقبة عن منظمة 

"For All Moonkind."  
إيضــــــاحي عنوانه "العمل معا لكفالة االســــــتخدام  واســــــتمعت اللجنة الفرعية إىل عرض  -١٧

  املسؤول للفضاء اخلارجي"، قدمته ممثلة نيوزيلندا وممثل الواليات املتحدة.
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالطلب املقدم من رابطة "القرية القمرية"، الوارد يف ورقة   -١٨

دائم لدى اللجنة. وأشــارت  ، للحصــول على صــفة مراقبA/AC.105/C.2/2019/CRP.4االجتماع 
اللجنة الفرعية إىل أنَّ اللجنة ســــتنظر يف هذا الطلب أثناء دورهتا الثانية والســــتني، اليت ســــتعقد يف 

  . ٢٠١٩حزيران/يونيه 
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نيســان/أبريل، ألقى الرئيس كلمة أشــار فيها إىل برنامج  ١يف  املنعقدة، ٩٧٦ويف اجللســة   -١٩
ة بالدورة احلالية للجنة الفرعية. وشــــــدد الرئيس يف مالحظاته العمل واملســــــائل التنظيمية املتعلق

ــــــنوية اخلمســــــون ملؤمتر األمم  ٧٣/٦االفتتاحية على أن قرار اجلمعية العامة  املعنون "الذكرى الس
املتحدة األول املعين باســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية: الفضـــاء 

ست سياسي الستكشاف باعتباره حمركًا للتنمية امل شكَّل خطوة جديدة يف اجتاه وضع إطار  دامة"، 
الفضـــــــاء والتعاون الدويل املتعلق بذلك، وأعربت فيه اجلمعية العامة عن تطلعها إىل املســـــــامهة 
املســتقبلية للجنة يف احلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي. وأشــار الرئيس إىل أنه نظرا لطبيعة 

كون التوقعات أعلى بشــأن النشــاط التشــريعي وغريه من أشــكال التنســيق األنشــطة الفضــائية، ســت
األخرى داخل األمم املتحدة للتوصـــــل إىل خطة معايري دولية شـــــاملة وموثوقة ودائمة. وأوضـــــح 
الرئيس أن من الضــروري أن ُينظر إىل نظام القانون الدويل باعتباره نظاما متكامال وأن يتم التعامل 

وأن جيري العمل يف إطار بيئة قانونية أوســع مســتمدة من أعمال األجهزة  معه على هذا األســاس،
  األخرى ومن املمارسات اليت تتبعها اجلهات الفاعلة يف الفضاء والتعاون فيما بينها.

نيســـان/أبريل، اســـتمعت اللجنة الفرعية إىل كلمة ألقتها  ٣، املنعقدة يف ٩٨٠ويف اجللســـة   -٢٠
ارجي، استعرضت فيها دور املكتب يف أداء مسؤوليات األمني العام مديرة مكتب شؤون الفضاء اخل

مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك حفظ سجل األجسام املطلقة 
، ســـجل ٢٠١٨يف الفضـــاء اخلارجي. كما ُأعلمت اللجنة الفرعية على وجه اخلصـــوص أنه يف عام 

إخطارا  ٣٢ غري عامل، كما تلقى ١٠١جسما فضائيا عامال و ٢٢٩لعام، املكتب، نيابة عن األمني ا
إخطارا بتغري يف احلالة التشــغيلية ألجســام فضــائية.  ١٨بعودة أجســام فضــائية إىل الغالف اجلوي، و

جســـما  ٣١جســـما فضـــائيا عامال و ١٦٥، تلقى املكتب طلبات تســـجيل ل٢٠١٩ومنذ بداية عام 
املديرة اللجنة الفرعية أيضــــا أنه منذ الدورة الســــابعة واخلمســــني للجنة فضــــائيا غري عامل. وأبلغت 

، تلقى املكتب ونشــر معلومات وردت من دولتني عضــوين ٢٠١٨الفرعية القانونية، املنعقدة يف عام 
مبوجب املادة اخلامســة من اتفاق إنقاذ املالحني الفضــائيني وإعادة املالحني الفضــائيني ورد األجســام 

الفضــاء اخلارجي (اتفاق اإلنقاذ) بشــأن اســترداد أجســام فضــائية داخل أراضــي الدولتني،  املطلقة يف
وإخطارا مبوجب املبادئ املتصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي ورد من 
إحدى الدول األعضــاء. واســتعرضــت املديرة أيضــا دور املكتب وعمله فيما يتعلق ببناء القدرات يف 

  قانون الفضاء.جمال 
ــــعبة التفتيش والتقييم التابعة   -٢١ وأبلغت مديرة املكتب اللجنة الفرعية عن التقييم الذي أجرته ش

. وقالت إن ٢٠١٩آذار/مارس  ٨ملكتب خدمات الرقابة الداخلية، والذي جرى االنتهاء منه يف 
اب املصـــلحة، إذ أورد تقرير التقييم قد جســـد، يف مجلة أمور، التقدير الدائم الذي يعرب عنه أصـــح

مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما يلي: "حازت إجنازات املكتب على ردود فعل شــــــديدة اإلجيابية 
على الرغم من صــــغر امليزانية، فال حيظى أي كيان آخر داخل األمم املتحدة أو خارجها بوالية مماثلة 

ة باالســـتخدام الســـلمي للفضـــاء تشـــمل كامل نطاق الشـــؤون الســـياســـية والقانونية والعلمية املتعلق
اخلارجي". وأشــارت املديرة مع التقدير إىل ما أســهم به أصــحاب املصــلحة والشــركاء، ومنهم ممثلو 

من آراء مســتنرية قيمة ، الدول األعضــاء يف اللجنة، خالل املقابالت اليت أجريت معهم لغرض التقييم
  بشأن عمل املكتب وأدائه.
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إحدى التوصــيات الواردة يف التقرير، ومفادها أنه حتســبا لزيادة  وأشــارت مديرة املكتب إىل  -٢٢
عدد األجسام اُملطِلقة إىل الفضاء اخلارجي يف املستقبل القريب، ينبغي للمكتب أن يستعرض وحيدِّث 

على املحافظة على معدل مرتفع للتســـــجيل. والحظت أن الزيادة  وقدراتهإجراءات التســـــجيل لديه 
عدد األجســام الفضــائية اُملطلقة يف الســنوات املقبلة، وما يتعلق بذلك من التزامات الكبرية املتوقعة يف 

بالتسجيل، ال تزال من دواعي قلق املكتب، وأن سجل األجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
باألنشطة الفضائية الوطنية  االضطالعال يزال يشكل آلية مشتركة ملزمة مبوجب املعاهدات لضمان 

طريقة مسؤولة، وأن على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها أن تعمل معا لضمان أن يكون الوعي ب
هبذا الســــجل وااللتزام به دائما يف أعلى مســــتوى ممكن. وأضــــافت أن املكتب كان قد اختذ بالفعل 

افتقار  خطوات لتنفيذ عدد من التوصيات الواردة يف التقرير، وإن كان بعضها ال ميكن تنفيذه بسبب
املكتب للموارد البشــــرية الالزمة، وأنه قد أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بذلك يف رده الرمسي 

  الوارد يف املرفقني األول والثاين من تقرير التقييم.
وبنجاح الوثائق اخلتامية اليت  ٧٣/٦ورحبت اللجنة الفرعية باعتماد اجلمعية العامة قرارها   -٢٣
بالذكرى الســنوية اخلمســني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســتكشــاف الفضــاء  فيما يتعلق ُأقرت

)، واليت تشدد على أمهية تعزيز التعاون ٥٠اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس+
  الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.

ت األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخلارجي تشــكل ورأت بعض الوفود أن معاهدا  -٢٤
األســــاس لقانون الفضــــاء الدويل، وأن اللجنة اســــتكملت تلك املعاهدات مبجموعات من القواعد 
واملبادئ اليت تنظم مســائل مثل االســتشــعار عن ُبعد واســتخدام مصــادر الطاقة النووية يف الفضــاء 

ألعضــــاء يف اللجنة العمل الذي جيعل من املمكن وضــــع اخلارجي. ومن املهم أن تواصــــل الدول ا
كون جمموعة من مبادئ توجيهية بشـــأن االســـتدامة الطويلة األمد لألنشـــطة الفضـــائية، وجتميعها لُت

  الصكوك غري امللزمة.
وأعادت اللجنة الفرعية التأكيد على أمهية تنفيذ املبادئ املكرســة يف معاهدات األمم املتحدة   -٢٥

يف الفضاء اخلارجي،  الناشطةألنشطة الفضائية على الصعيد الوطين، ودعت مجيع الدول اليت حتكم ا
أو اليت يضطلع مشغِّلون لديها بأنشطة يف الفضاء اخلارجي، إىل أن تقوم بوضع وتنفيذ قوانني وأنظمة 

  وطنية لتنظيم تلك األنشطة والعمليات، إن كان مل تفعل ذلك بعد.
يكون من املناســــــب بالنســــــبة للدول اليت يوجد لديها بالفعل ورأت بعض الوفود أنه ســــــ  -٢٦

ــتعراضــات دورية لضــمان أن تكون تلك التشــريعات مواكبة  تشــريعات فضــائية وطنية أن تقوم باس
ــائل واملشــكالت اليت تطرحها األنشــطة الفضــائية اجلديدة، وأهنا  ألحدث التطورات فيما يتعلق باملس

  تعلقة بالفضاء.تفي متامًا بالتزاماهتا الدولية امل
ال يزال أداة حامسة لتمكني  -مبا يف ذلك قانون الفضاء الدويل  -ورئي أن القانون الدويل   -٢٧

  اجلهات الفاعلة يف الفضاء، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، من االزدهار يف بيئة ميكن التنبؤ هبا.
ها الفرعيتني املحفل الوحيد بعض الوفود جمددا أنَّ اللجنة ما زالت متثِّل مع جلنتي ورأت  -٢٨

ضمن إطار األمم املتحدة إلجراء مناقشات معمقة للمسائل املتعلقة باالستخدام السلمي للفضاء 
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اخلارجي، مبا فيه القمر واألجرام الســــــماوية األخرى، وأنه ينبغي وجود مزيد من التفاعل بني 
من أجل حتقيق التقدم يف قانون الفضــــاء اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية 

وإلبقائه مواكبا للتطورات العلمية والتقنية الرئيسية. ورأت تلك الوفود أن من شأن تنسيق عمل 
اللجنتني الفرعيني والتآزر بينهما أن يعزِّزا أيضــــــًا فهم صــــــكوك األمم املتحدة القانونية القائمة 

  وقبوهلا ومواصلة تنفيذها.
فود أنَّ لتعزيز اللجنة وجلنتيها الفرعيتني أمهية حامسة كمحفل دويل رئيســــــي ورأى أحد الو  -٢٩

للتعاون املتعدد األطراف يف جمال الفضاء ولوضع قواعد ومعايري دولية تنظم األنشطة الفضائية السلمية، 
. "٢٠٣٠الفضـــاء "وأن احلوكمة العاملية ألنشـــطة الفضـــاء اخلارجي من العناصـــر األســـاســـية يف خطة 

ذلك الوفد أيضــــــا أن من املهم جعل اللجنة أكثر أمهية بوصــــــفها هيئة هتدف إىل تعزيز التعاون   ورأى
  الدويل يف جمال الفضاء، وجعلها أكثر جتاوبًا مع الوقائع اجلديدة الناشئة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.

ة ورأت بعض الوفود أنه بغرض احلفاظ على الفضــــــاء اخلارجي من أجل األجيال القادم  -٣٠
حبيث ميكنها هي أيضــا التمتع باملنافع املســتمدة من اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية، جيب على 
اللجنة الفرعية القانونية أن حتدد الترتيبات القانونية الالزمة لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

  حىت يصبح التقدم العلمي والتكنولوجي قوة يدعمها إطار قانوين.
الوفود أن الوعي لدى املجتمع الدويل باملنافع اليت حتققها األنشـــــطة الفضـــــائية  ورأت بعض  -٣١

بالنســــبة للتنمية االجتماعية واالقتصــــادية ال يزال يف تصــــاعد، وأنه ينبغي للجنة وهيئتيها الفرعيتني، 
ت مث، االضطالع بدور بارز يف تعميم تلك املنافع وتعزيز توسيع نطاقها لتشمل مجيع الدول. ورأ  من

تلك الوفود أيضًا أن استكشاف واستخدام واستغالل الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية حصرا 
  .٢٠٣٠ينبغي أن يكون إحدى الوسائل األساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

ورأى أحد الوفود أن الســـــبيل الوحيد لضـــــمان اســـــتدامة األنشـــــطة الفضـــــائية هو تطوير   -٣٢
الفضــاء والتطبيقات اخلاصــة بالفضــاء على أســاس مبدأ اإلنصــاف واملصــلحة املشــتركة، تكنولوجيا 

وكذلك االحترام الكامل للســــــالمة اإلقليمية للدول وســــــيادهتا. ورأى ذلك الوفد أيضــــــا أن نقل 
تكنولوجيا الفضــــــاء، بطرائق منها تقدمي املســــــاعدة التقنية وما يكفي من املوارد، ما زال أمرا هاما 

بناء القدرات الوطنية، إذ يســهم يف قدرة البلدان النامية، بوجه خاص، على تعزيز أنشــطتها كوســيلة ل
  يف الفضاء اخلارجي وجهودها لتصبح من الدول املرتادة للفضاء.

ورأت بعض الوفود أن من املهم تشـــــجيع التعاون الدويل والشـــــفافية يف أنشـــــطة الفضـــــاء   -٣٣
يف جمال قانون الفضاء والسياسة الفضائية أمهية كبرية يف احلافظ اخلارجي، وأنه ال يزال لبناء القدرات 

سيادة القانون فيما يتعلق باألنشطة الفضائية، والسيما أنشطة اجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال  على 
  الفضاء والدول الناشئة يف جمال الفضاء.

انونية ينبغي أال تؤدي ورأت بعض الوفود أن املناقشــــــات اليت دارت يف اللجنة الفرعية الق  -٣٤
إىل وضـــع قواعد أو مبادئ توجيهية أو معايري أو غري ذلك من التدابري اليت حتد من وصـــول الدول 
ذات القدرات الفضائية الناشئة، وال سيما البلدان النامية، إىل الفضاء اخلارجي. ورأت تلك الوفود 

ضا أنه ينبغي وضع اإلطار القانوين الدويل على حنو يعاجل شواغل مجيع الدول، وأنه من مث ينبغي  أي
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على اللجنة، مبســــــاعدة من مكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي، أن تكرس املزيد من اجلهد لبناء 
  القدرات القانونية وجعل اخلربات الالزمة متاحة للبلدان النامية.

، ورئي أن ســجل النجاح االســتثنائي للجنة الفرعية يف وضــع وتعزيز قانون الفضــاء يعزى  -٣٥
  إىل حد كبري، إىل قدرهتا على معاجلة املشاكل العملية من خالل بناء توافق يف اآلراء.

ــــــات اليت دارت على الصــــــعيد الدويل يف الســــــنوات األخرية دلت على   -٣٦ ورئي أن املناقش
االجتاهات التالية: (أ) أدى اتســـــاع دائرة األطراف الفاعلة يف األنشـــــطة الفضـــــائية إىل "تشـــــبع" يف 

الفضائية، وهو ما يهدد حرية استكشاف الفضاء اخلارجي لفائدة مجيع الدول ومصلحتها،  األنشطة
اع حمتملة، مما يؤكد ضـــرورة أن تتعاون مجيع الدول حبرص وفعالية ملنع الوصـــول نزويشـــكل منطقة 

إىل هذا الوضــــع الذي ينطوي على إمكانية نشــــوء نزاعات، وأن تلتزم بذلك التعاون، وأن حتل هذه 
اعات استنادا إىل هنج شامل ومتشعب ومتوازن؛ (ب) أوصل تطور العلم والتكنولوجيا اإلنسانية زالن

إىل عصــر التنمية التجارية للموارد الفضــائية، الذي صــاحبته خماطر احتدام التنافس العاملي على املوارد 
قشة موضوعية يف الفضاء اخلارجي، وميكن تفادي تلك املخاطر من خالل شروع اللجنة يف إجراء منا

تركز على حتقيق النتائج بشــأن آلية دولية إلدارة املوارد الفضــائية تســتند إىل املبادئ والقواعد املدونة 
يف معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشــطة الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف 

ي)؛ (ج) برزت حاجة أكيدة لتطوير (معاهدة الفضاء اخلارج ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
وتعزيز التفاعل بني اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي مع ســـائر املنظمات 
الدولية املعنية. فعلى ســبيل املثال، ســيكون من املهم منع اســتخدام الربامج واألجســام (اليت يكون هلا 

ـــتخدام مزدوج) يف أغراض ال تتســـق م ع حتمية احلفاظ على الفضـــاء اخلارجي، مبا يف يف الغالب اس
ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، لألغراض السلمية حصرا، وذلك يف سياق ما يضطلع به من 
ـــيكون من املهم  ـــكلة وضـــع نظام إلدارة املوارد الفضـــائية. ويف هذا الصـــدد، س أعمال يف إطار مش

  ع السالح.زنملؤمتر املعين بقضايا التفاعل مع املنظمات الدولية املختصة، ومنها ا
وأعادت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا الراســــــخ باملبادئ املنظمة ألنشــــــطة الدول يف جمال   -٣٧

ـــتخدام الفضـــاء اخلارجي، مبا يف ذلك املبادئ املشـــار إليها يف قراري اجلمعية العامة  ـــتكشـــاف واس اس
وصــول مجيع البلدان إىل الفضــاء اخلارجي  )، وخباصــة: (أ) إمكانية١٨-(د ١٨٨٤) و١٨-(د ١٩٦٢

على قدم املساواة ودون متييز، بصرف النظر عن درجة تطورها العلمي والتقين واالقتصادي، واستخدام 
الفضــاء اخلارجي اســتخدامًا منصــفًا ورشــيدًا لفائدة البشــرية مجعاء ومصــلحتها؛ (ب) مبدأ عدم متلُّك 

جرام الســــــماوية األخرى، اليت ال جيوز أليِّ دولة متلُّكها، الفضــــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واأل
بدعوى السيادة، أو بواسطة االستخدام أو االحتالل أو بأيِّ وسيلة أخرى؛ (ج) عدم عسكرة الفضاء 
اخلارجي، الذي ينبغي أال يســـتخدم أبدًا لوضـــع و/أو نشـــر أســـلحة من أيِّ نوع، وعدم اســـتخدامه، 

عاء، إال يف حتســـــني ظروف العيش وتوطيد الســـــالم بني مجيع الشـــــعوب؛ باعتباره حيزًا للبشـــــرية مج
التعاون الدويل يف تطوير األنشطة الفضائية، وال سيما تلك املشار إليها يف اإلعالن اخلاص بالتعاون   (د)

الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصـــلحتها، مع إيالء 
  حتياجات البلدان النامية.اعتبار خاص ال
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ورئي أن من املهم إضفاء الطابع العاملي على القواعد اليت أقرهتا معاهدات األمم املتحدة املتعلقة   -٣٨
بالفضــاء اخلارجي وحتســني تنفيذها، مبا يتفق مع ثالثة مبادئ رئيســية، وهي: (أ) حرية االســتفادة من 

ســـالمة الســـواتل يف املدار؛ (ج) مراعاة املصـــاحل الفضـــاء يف أغراض ســـلمية؛ (ب) احلفاظ على أمن و
  الدفاعية واألمنية للدول يف الفضاء؛ وأنه ينبغي هلذه املبادئ الثالثة أن حتكم األنشطة الفضائية.

ورحبت بعض الوفود باالتفاق الذي جرى التوصل إليه حىت اآلن بشأن املبادئ التوجيهية   -٣٩
اخلارجي يف األمد البعيد، وشـجعت مجيع الدول األعضـاء يف بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء  ٢١ال

  اللجنة على أن تقدم تقارير عن تنفيذها.
ية على نص املبادئ التوجيهية ال  -٤٠ بشـــــــأن  ٢١ورئي أن اتفاق اللجنة الفرعية العلمية والتقن

ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وإن كان مرضــيا، فإنه ال يزال غري ك ، أوجمزاف اس
إن املوضــــوع له أولوية بالنســــبة للجنة ومل يتم حســــمه بعد، وينبغي مواصــــلة إجراء مناقشــــات  إذ

موضــــــوعية بشــــــأن عدد من النقاط املهمة اليت أثارهتا بعض الوفود، حىت وإن كانت تلك النقاط مل 
  التقنية الستعراضها.تدرج يف اخلالصة ذات الصلة اليت اتفق على تقدميها إىل اللجنة الفرعية العلمية و

ــأن وضــع صــك طوعي دويل يشــمل أمن أنشــطة الفضــاء اخلارجي وأماهنا   -٤١ ورئي أن من ش
واســـتدامتها أن يتيح وضـــع قواعد عاملية للســـلوك املســـؤول وتدابري الشـــفافية وبناء الثقة املتعلقة هبا، 

  نع توليد املزيد من احلطام.ومنها االلتزام السياسي باالمتناع عن تدمري األجسام الفضائية عن قصد وم
ورأى أحد الوفود أن اإلنسانية بارتيادها الفضاء اخلارجي قد بدأت حضارة فضائية جديدة،   -٤٢

وأن هذه احلضــــــارة اجلديدة جيب أن تكون خمتلفة متاما عن الثقافة والقيم األخالقية اليت حتكم حاليا 
اجلديدة البشر من دخول حقبة سالم خالية العالقات بني البشر وبني الدول، وستمكن هذه احلضارة 

من العنف واألســـلحة. واقترح ذلك الوفد إنشـــاء فريق عامل ُيكلَّف بالنظر يف مجيع اجلوانب املتعلقة 
  هبذا العصر اجلديد يف تاريخ البشرية.

سلحة من أي نوع يف   -٤٣ سباق للتسلح ووضع أ ورأت بعض الوفود أن من املهم منع حدوث 
ي، ودعت مجيع الدول، وخصوصًا الدول اليت لديها قدرات كبرية يف ميدان الفضاء، الفضاء اخلارج

إىل اإلسهام الفعلي وااللتزام باحلفاظ على الفضاء اخلارجي كبيئة سلمية. ورأت تلك الوفود أيضا أن 
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمدين القريب والبعيد يتطلب من املجتمع الدويل كفالة عدم 

  وضع أية أسلحة يف الفضاء اخلارجي أو استخدامها هناك.
ورأى أحد الوفود أن الفضــــاء اخلارجي ملك للبشــــرية مجعاء، حىت وإن اختلفت القدرات   -٤٤

سادت الثقة واالطمئنان  الفضائية بشكل كبري بني الدول، وأن البشرية لن جتين منافع الفضاء إال إذا 
ضا صراعات والتوترات بني مجيع اجلهات الفاعلة يف الف ضا أنه ال ينبغي نقل ال ء. ورأى ذلك الوفد أي

على كوكب األرض إىل الفضــــــاء، وأن أحد أدوار اللجنة الفرعية يتمثل يف حتقيق تقدم فيما يتعلق 
بقانون الفضــاء لضــمان أال يصــبح الفضــاء ســاحة حرب. ومن مث، ينبغي للجنة الفرعية أن تواصــل 

لتفاعل مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ومع غريها من هيئات األمم الســـــعي إىل حتقيق املزيد من ا
  املتحدة واملنظمات الدولية اليت من شأن مشاركتها ومسامهتها أن تعززا اللجنة وجلنتيها الفرعيتني.

 


