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

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
 املسائل املتَّصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار  -خامسًا  

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

  لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
    
من جدول األعمال  ٦، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١

  كبند منتظم يف جدول أعماهلا، ونصه كما يلي:
  "املسائل املتصلة مبا يلي:  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  "(أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   "(ب)    

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

من جدول األعمال ممثلو كل من االحتاد الروسي وإسرائيل  ٦وتكلَّم يف إطار البند   -٢
ا وكوبا وكولومبيا واملكسيك البوليفارية) وكند-زويال (مجهوريةوإكوادور وإندونيسيا والربازيل وفن

والصني. وأدلت  ٧٧ونيوزيلندا والواليات املتحدة. كما ألقى ممثل مصر كلمًة نيابًة عن جمموعة الـ
بكلمة أيضا ممثلة كوستاريكا، نيابة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والربازيل 

-زويال (مجهوريةيكية والسلفادور وشيلي وفناملتعددة القوميات) واجلمهورية الدومين-وبوليفيا (دولة
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البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا. وألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء 
  التبادل العام لآلراء. 

نيسان/أبريل، فريقها العامل  ١املعقودة يف  ٩٧٦ودعت اللجنة الفرعية القانونية، يف جلستها   -٣
املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده إىل االنعقاد جمددًا برئاسة أندريه ريبل 

ازيل). وعمًال باالتفاق يف غياب الرئيس جوزيه مونسريات فيلو (الرب ،(الربازيل) بصفة رئيس بالنيابة
الذي توصَّلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني وأقرَّته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني، 

الفريق العامل إىل عي دُ ، ٧٣/٩١، وعمًال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٠اللتني عقدتا كلتامها يف عام 
  االجتماع لكي ينظر حصرًا يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

وعقد الفريق العامل [...] جلسات. وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها [...]، املعقودة   -٤
  [...] هبذا التقرير. يف [...] نيسان/أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل بالنيابة، الوارد يف املرفق

  وكان ما يلي معروضًا على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند:  -٥
مذكِّرة من األمانة بشأن التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف   (أ)  

  )؛ A/AC.105/865/Add.22الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (
مذكِّرة من األمانة بشأن أسئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات   (ب)  

  )؛A/AC.105/1039/Add.12العلمية و/أو نقل البشر (
عيني حدوده: آراء الدول مذكِّرة من األمانة عنواهنا "تعريف الفضاء اخلارجي وت  (ج)  

  )؛A/AC.105/1112/Add.6األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة" (
ورقة اجتماع عنواهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:   (د)  

  )؛A/AC.105/C.2/2019/CRP.5ردُّ اإلمارات العربية املتحدة" (
ورقة اجتماع عنواهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:   (ه)  

  )؛ A/AC.105/C.2/2019/CRP.6ردُّ اليونان" (
ورقة اجتماع عنواهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:   (و)  

  .)A/AC.105/C.2/2019/CRP.7ردُّ تونس" (
وده خيلق حالة عدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي وعدم تعيني حد أنَّ بعض الوفود رأتو  -٦

من عدم اليقني بشأن انطباق قانون الفضاء وقانون املالحة اجلوية، ليس فقط على الصعيد الوطين 
بل أيضا على الصعيد الدويل، وأن وجود نظم خمتلفة ومفاهيم يستبعد بعضها بعضًا، مثل السيادة 

إلبقاء هذا البند يف جدول  اإلقليمية وتراث اإلنسانية املشترك، يعطي اللجنة الفرعية سببًا كبريًا
  أعماهلا للدورات املقبلة.

من شأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أن يوفر قدرا أكرب من الوضوح،  أنَّ رئيو  -٧
ليس فقط للدول بل أيضا لغريها من اجلهات الفاعلة يف الفضاء، يف مسائل من قبيل حتديد مواقع 

دارية لألغراض العلمية أو السياحية، وكذلك يف إثبات السواتل واالضطالع بالتحليقات دون امل
مسؤوليات وسيادة الدول وغريها من اجلهات الفاعلة يف الفضاء. وُذكر أنه، يف هذا الصدد، ينبغي 
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رمادية" تشتمل على  أن يكون عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني موجهًا حنو االعتراف بوجود "مناطق
  خاصًا. اخلارجي كليهما وستتطلب معاملة خاصة وتنظيمًاالفضاء اجلوي والفضاء 

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ميكن أن يكون عظيم الفائدة للدول يف  أنَّ رئيو  -٨
تنظيم تنفيذها لقانون اجلو وقانون الفضاء وممارسة سيادهتا على الفضاء اجلوي واالضطالع باألنشطة 

  ة ارتباطا وثيقا مبسائل السالمة واألمن.الفضائية، وأن هذه املسألة مرتبط
أنَّ األساس املنطقي لتعيني حدود الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي عند مستوى يقع رئي و  -٩

كيلومترات فوق سطح البحر يستند إىل جوانب شاملة، من بينها  ١١٠كيلومتر و ١٠٠بني 
وقدرة الطائرات على بلوغ ارتفاع اخلصائص العلمية والتقنية واملادية، أي طبقات الغالف اجلوي 

  معني ونقطة حضيض املركبة الفضائية وخط كارمان. 
أنه، يف غياب تعريف واضح للفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي وتعيني واضح  رئيو  -١٠

فاذًا نحلدودمها، يستحيل حتديد جمال للقانون املنطبق وإنفاذ القوانني والقواعد واللوائح التنظيمية إ
  متسقًا. 

ميكن   املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده بالغة األمهية، وأنه ال أنَّ رئيو  -١١
اختاذ أي هنج مرن وعملي بشأن املسألة ما مل تتوصل مجيع الدول، بغض النظر عن مستوى تنميتها 

لدى عتبار كل ما العلمية والتقنية واالقتصادية، إىل وجهة نظر متفق عليها فيما بينها تأخذ يف اال
  لدول األعضاء مجيعها من مواقف وآراء.ا

بعض الوفود أنه ال حاجة إىل السعي إىل وضع تعريف قانوين للفضاء اخلارجي أو  رأتو  -١٢
تعيني حلدوده، وأن اإلطار احلايل مل ُيثر أي صعوبات عملية، وأن األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء 

اولة لتعريف الفضاء اخلارجي أو تعيني حدوده ستكون عملية اخلارجي يف ازدهار. ومن مث فأي حم
نظرية ال ضرورة هلا وميكن أن تؤدي من غري قصد إىل تعقيد األنشطة القائمة. وفضال عن ذلك فقد 
ال تكون النتيجة قابلة للتكييف مع التطورات التكنولوجية املتواصلة. وقد خدم اإلطار احلايل اجلميع 

أن يستمر استخدامه إىل أن توجد حاجة مثبتة وأساس عملي لوضع مثل هذا جيدًا، ولذلك ينبغي 
  التعريف أو هذا التعيني للحدود.

بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف التشاور والتعاون مع منظمة الطريان  رأتو  -١٣
  املدين الدويل من أجل إحراز تقدم يف تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

من املهم إجياد حل فيما يتعلق بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  أنَّ بعض الوفود رأتو  -١٤
حدوده، وبذلك اختتام العمل بشأن هذه املسألة الذي اضطلعت به اللجنة الفرعية ملدة طويلة، وأنه 

كثر ميكن حتقيق ذلك بسبل منها، على سبيل املثال، وضع وثيقة عمل شاملة توفر األساس ملناقشة أ
  حتديدًا وأكثر عملية حول هذا املوضوع.

التوصل إىل توافق يف اآلراء حول املسائل املتصلة  عدم إحراز تقدم يف أنَّ بعض الوفودرأت و  -١٥
بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ال ينبغي أن يشكل حجة لتعليق العمل بشأن هذه املسألة 

  اهلامة. 
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تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده موضوع مهم  بعض الوفود أنَّ موضوعرأت و  -١٦
ينبغي إبقاؤه على جدول أعمال اللجنة الفرعية، وأنه ينبغي القيام مبزيد من العمل يف هذا الصدد 

  ألن النظامني القانونيني الساريني على الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي خمتلفان. 
وهو مورد طبيعي حمدود ومعرَّض  - بالنسبة لألرضبعض الوفود أنَّ املدار الثابت رأت و  -١٧

يتعيَّن أن ُيستخَدم استخدامًا رشيدًا وأن يتاح جلميع الدول، بصرف النظر  - بوضوح خلطر التشبُّع
عن قدراهتا التقنية احلالية، ومن شأن ذلك أن يتيح للدول الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض 

تبار على وجه اخلصوص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها واملوقع ، مع إيالء االععادلةبشروط 
اجلغرايف لبلدان معيَّنة، ومع إيالء االعتبار لعمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة 

  وقراراهتا ذات الصلة. 
عيًّا حمدودًا ومعرَّضًا ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض، باعتباره موردًا طبي  -١٨

. واعُترب هذا وعادالً بوضوح خلطر التشبُّع، جيب أن يستخدم استخدامًا رشيدًا وناجعًا واقتصاديًّا 
املبدأ أساسيًّا لضمان مصاحل البلدان النامية والبلدان الواقعة يف مواضع جغرافية معيَّنة، حسبما هو 

دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغتها اليت من  ٤٤من املادة  ٢-١٩٦منصوص عليه يف الفقرة 
  . ١٩٩٨عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني يف عام 

بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض ال ينبغي أن خيضع للتملُّك الوطين رأت و  -١٩
يِّ وسيلة أخرى، بدعوى السيادة عليه أو بواسطة استخدامه أو استخدامه املتكرِّر أو احتالله أو بأ

وأنَّ استخدامه ينبغي أن خيضع للقانون الدويل املنطبق وأن يكون وفقًا ملبدأ عدم متلُّك الفضاء 
  اخلارجي.

مبدأ عدم التملك يستند إىل املادة الثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي، وقد اعُتمد  أنَّ رئيو  -٢٠
خمالفًا ملبدأ ما يكون ن جانب دولة واحدة عادة لتنفيذ مبدأ حرية االستخدام، ألن متلُّك مورد ما م

حرية االستخدام من جانب مجيع الدول. ومن مث فإن متلُّك مورد مداري أو طيفي يف املدار الثابت 
بالنسبة لألرض من شأنه أن يشكل ممارسة للسيطرة احلصرية أو االستخدام احلصري لذلك املدار 

  على أساس دائم.
لثابت بالنسبة لألرض مورد طبيعي حمدود ذو خصائص فريدة ومهدَّد خبطر أنَّ املدار ارئي و  -٢١

به جلميع الدول، مع إيالء االعتبار على  العادل التشبُّع، وأنَّه لذلك ينبغي ضمان إمكانية االنتفاع
  معيَّنة.  وجه اخلصوص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها واملوقع اجلغرايف لبلدان

املدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغي اعتباره منطقة حمددة وجزءًا  ود أنَّ رأى أحد الوفو  -٢٢
خاصًا من الفضاء اخلارجي حيتاج إىل حوكمة تقنية وقانونية حمددة، ومن مث ينبغي أن خيضع 

إىل بلورة مبادئ قانونية  تاجهذا النظام الفريد حي الوفد أيضا أنذلك لنظام فريد من نوعه. ورأى 
استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض، مثل الوصول العادل، وحرية االستخدام،  حتكممعيَّنة 

وعدم التملك، واالستخدام يف األغراض السلمية حصرًا، وأن بيان هذه املبادئ ينبغي أن يشكل 
األساس لنظام قانوين شامل ينفَّذ يف شكل لوائح تنظيمية تقنية يف إطار االحتاد الدويل لالتصاالت. 
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 يف هذا الصدد إىل أنَّ هذه املبادئ القانونية يكمل بعضها بعضا وتدعم أعمال االحتاد وأشري
  الدويل لالتصاالت.

بعض الوفود أنَّه ينبغي إيالء اهتمام خاص إلتاحة اإلمكانية جلميع الدول للوصول رأت و  -٢٣
لألرض، مع اإلقرار بإمكانية العادل إىل املوارد املدارية والطيفية املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة 

مسامهة هذه املوارد يف الربامج االجتماعية اليت تعود بالنفع على املجتمعات املحلية األقل استفادة 
من اخلدمات، ألهنا تتيح إمكانية تنفيذ املشاريع التعليمية والطبية وتكفل إمكانية احلصول على 

مبصادر املعلومات الضرورية من أجل تدعيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسِّن الصالت 
  التنظيم االجتماعي، كما تعزز املعارف وتبادهلا.

مبدأ الوصول العادل يعرَّف بأنه االستخدام املتناسب وغري املْفرط، وفقا لالحتياجات  رئي أنَّ و  -٢٤
وأنه ينبغي تنفيذ  احلقيقية، مع إيالء االعتبار للظروف املحددة للبلدان، من قبيل الظروف اجلغرافية،

مبدأ حرية االستخدام من أجل ضمان أنَّ املستعمل األول ملورد مداري أو طيفي لن يستخدم املدار 
الثابت بالنسبة لألرض على أساس دائم، ولن َيشَغل موضعًا معينًا من ذلك املدار على أساس حصري، 

دمني الالحقني من الوصول إىل ولن ينتهك احلقوق املشروعة للمستخدمني اآلخرين أو مينع املستخ
  املدار الثابت بالنسبة لألرض، أو يتسبب يف ضرر بيئي لذلك املدار.

األمثلة على االلتزامات العملية بالوصول العادل إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض،  رئي أنَّو  -٢٥
خدمات  من املجانية االستفادةمن املدارات ذات املوقع الفريد، لصاحل اجلميع، تشمل ما يلي:  هوغري

املجانية من جمموعة متنوعة من البيانات عن األحوال اجلوية  االستفادةالنظام العاملي لتحديد املواقع؛ و
وبيانات التحذير املستمدة من سواتل األرصاد اجلوية؛ وتوفري املعلومات املستمدة من سواتل األرصاد 

ة لدراسة املحيطات والغالف اجلوي التابعة للواليات املتحدة؛ اجلوية القطبية اخلاصة باإلدارة الوطني
وتوفري البيانات املستمدة من منظومة السواتل البيئية العاملة الثابتة بالنسبة لألرض والتابعة لإلدارة 

ذلك املعلومات عن األعاصري وثورات الرباكني   يف  الوطنية لدراسة املحيطات والغالف اجلوي، مبا
حاالت اجلفاف واملسائل البيئية ذات الصلة، وبيانات تعقُّب العواصف؛ وتوفري النظام فيضانات والو

سارسات)، كوسيلة تستخدمها السفن والطائرات  - الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ (كوسباس
  املكروبة إلرسال إشارات تبيِّن حاجتها إىل املساعدة ومواقعها. املراكبسائر و

ملعدَّل الذي مل يسبق له مثيل الستخدام السواتل من جانب البلدان أنه، يف ضوء ارئي و  -٢٦
املتقدمة النمو الستغالل أحدث التكنولوجيات، حدث تزايد يف الوعي جبوانب حمدودية املدار الثابت 

حققتها بلدان نامية معيَّنة  اليتالتنمية السريعة نسبيا  مستوياتبالنسبة لألرض، وأنه على الرغم من 
يتعلق  ات األخرية ال زال يوجد تفاوت كبري بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية فيمايف السنو

  بالقدرة على استخدام التكنولوجيا الساتلية بوجه عام.
وُرئي أنَّ استغالل الدول للمدار الثابت بالنسبة لألرض على أساس "األولوية باألسبقية"   -٢٧

اللجنة الفرعية أن تضع، باالشتراك مع االحتاد الدويل لالتصاالت، نظامًا أمر غري مقبول، وأنَّ على 
  يضمن جلميع الدول، وخباصة الدول النامية، الوصول العادل إىل املواقع املدارية.
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الورقة املعنونة "بعض اجلوانب املتعلقة باستخدام املدار الثابت بالنسبة  رأى أحد الوفود أنَّو  -٢٨
، املرفق الثالث)، اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة A/AC.105/738لألرض" (

، هتدف إىل حل املشاكل اليت تواجهها البلدان االستوائية والدول احلديثة ٢٠٠٠والثالثني، يف عام 
فد أنه سيكون من املهم أن ينشئ االحتاد الدويل لالتصاالت الوذلك العهد بارتياد الفضاء. كما رأى 

نظامًا قانونيًا يضمن للدول الوصول العادل إىل املواقع املدارية من أجل تلبية احتياجات البلدان 
النامية اليت يتعذر عليها حاليًا الوصول إىل ذلك املورد الطبيعي بسبب افتقارها إىل التكنولوجيا 

 تلك املواقع املدارية. وميكن حتقيق ذلك النظام القانوين بتعديل إجراءات التنسيق الالزمة للوصول إىل
املقررة يف لوائح الراديو التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت يف الظروف املحددة التالية: (أ) يف حالة 

لفعل واآلخر با تستخدمهاملورد املداري أو الطيفي أحدمها من دولة  الستخدامتقدمي طلبني متماثلني 
بعد، تكون األولوية للدولة األخرية، دون حاجة إىل عملية تنسيقية؛ (ب) يف  ستخدمهمن دولة مل ت

املورد املداري أو الطيفي أحدمها من دولة نامية واآلخر من  ستخدامحالة تقدمي طلبني متماثلني ال
لية تنسيقية؛ (ج) يف حالة دولة متقدمة النمو، تكون األولوية للدولة النامية، دون حاجة إىل عم

املورد املداري أو الطيفي، جيب أن تعطى  ستخدامتقدمي طلبني متماثلني من دولتني متقدميت النمو ال
  األولوية على أساس ترتيب الوصول.

ورأت بعض الوفود أنَّ من الضروري إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية   -٢٩
دار الثابت بالنسبة لألرض وكفالة الوصول العادل إليه وفقا الحتياجات من أجل كفالة استدامة امل

  مجيع الدول، ال سيما البلدان احلديثة العهد بارتياد الفضاء.
    

  تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -ثاين عشر
من جدول األعمال،  ١٣، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٣٠

املعنون "تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية"، كموضوع/بند 
  منفرد للمناقشة يف جدول أعماهلا.

ال ممثِّلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا من جدول األعم ١٣وأدىل بكلمة يف إطار البند   -٣١
وجنوب أفريقيا وفرنسا واملكسيك واململكة املتحدة واليابان. كما أدىل بكلمة ممثل مصر نيابًة عن 

والصني. وألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام  ٧٧ـجمموعة ال
  لآلراء.
ة الفرعية على أنَّ مواصلة عملها يف إطار هذا البند ستوفِّر فرصًا قيِّمة ملعاجلة واتَّفقت اللجن  -٣٢

عدٍد من املسائل املهمة املتعلقة بالسياسات والتدابري التنظيمية على الصعيدين الدويل والوطين بشأن 
  استخدام السواتل الصغرية من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة. 

لمًا مع التقدير باالستبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل على وأحاطت اللجنة الفرعية ع  -٣٣
، املرفق األول، التذييل الثاين)، الذي A/AC.105/1177أنشطة السواتل الصغرية (الوارد يف الوثيقة 

تحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها. نظر فيه الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم امل
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ االستبيان والردود الواردة بشأنه من الدول األعضاء، اللذين يردان يف 
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)، يعززان مناقشة A/AC.105/C.2/2019/CRP.15و A/AC.105/C.2/2019/CRP.8( اجتماعورقيت 
  املسائل القانونية الدولية اليت تثار فيما يتعلق بأنشطة السواتل الصغرية. 

وأكدت اللجنة الفرعية جمدَّدًا أنَّ أنشطة السواتل الصغرية وفرت فرصًا ومنافع يف جمال   -٣٤
الفضاء. وعلى وجه اخلصوص، بات اآلن لدى الدول النامية واملنظمات احلكومية وغري الوصول إىل 

القطاع اخلاص مؤسسات احلكومية املرتبطة هبا، مبا فيها اجلامعات ومعاهد التعليم والبحوث و
اليت لديها موارد حمدودة فرصة للمشاركة يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف الصناعية 
  لسلمية واالنضمام إىل صفوف مطوِّري التكنولوجيا الفضائية. األغراض ا

وأقرَّت اللجنة الفرعية بأنَّ التقدُّم التكنولوجي جعل تكاليف تطوير السواتل الصغرية   -٣٥
ميكن أن تقدم مساعدة كبرية  وإطالقها وتشغيلها متيسر التكلفة بقدر متزايد، وبأنَّ تلك السواتل

وميكن  .يف جماالت خمتلفة، منها التعليم واالتصاالت ورصد األرض والتخفيف من آثار الكوارث
أيضًا استخدامها يف اختبار التكنولوجيات اجلديدة وتشغيلها اإليضاحي، وبذلك تضطلع بدور هام 

  يف حفز التقدُّم التكنولوجي يف جمال األنشطة الفضائية. 
وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير بربامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،   -٣٦
 وحدةذلك برنامج التعاون بني األمم املتحدة واليابان بشأن إطالق سواتل كيوبسات من ال يف مبا

يف حمطة الفضاء الدولية، املعروف باسم "كيبوكيوب"، الذي يتيح فرصًا  )"كيبو"(التجريبية اليابانية 
  لمؤسسات التعليمية والبحثية يف الدول األعضاء يف اللجنة من البلدان النامية. ل

وأشارت اللجنة الفرعية جمدَّدا إىل أنَّ اإلرشادات املتعلقة بتسجيل األجسام الفضائية وإدارة   -٣٧
 الترددات فيما خيص السواتل الصغرية والصغرية جدًّا، اليت اشترك يف إعدادها مكتب شؤون الفضاء

  اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت، تشكل إرشادًا مفيدًا ملطوِّري السواتل الصغرية ومشغِّليها. 
وُأبِلغت اللجنة الفرعية باملمارسات واألطر التنظيمية القائمة واملستجدة املنطبقة على تطوير   -٣٨

  يدان.السواتل الصغرية واستخدامها، وبربامج الدول واملنظمات الدولية يف هذا امل
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ أنشطة السواتل الصغرية، أيًّا كان حجمها، ينبغي االضطالع هبا   -٣٩

وفقًا لإلطار التنظيمي الدويل القائم، مبا يشمل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء 
، وصكوكًا معيَّنة غري ملزمة، يةوالرادي هاخلارجي، ودستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح

مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية، من أجل ضمان سالمة أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها. 

الفضائية، وتزايد عدد  بعض الوفود أنَّ الطبيعة املتواصلة التطور للتكنولوجيات رأتو  -٤٠
اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء، يقتضيان الوضوح يف تطبيق قانون الفضاء القائم واإلجراءات 
اإلدارية القائمة، من أجل االستفادة من الفرص املتاحة ألنشطة السواتل الصغرية ومعاجلة التحديات 

  اليت تواجهها. 
قد يساعد على حتسني التدابري التنظيمية الوطنية؛  ١٣تبادل اآلراء يف إطار البند  رئي أنَّو  -٤١

إدارية حملية متتثل ملعاهدة الفضاء اخلارجي،  إجراءاتوميكن أن هتدف تلك التدابري إىل حتديد 
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سيما املواد السادسة والسابعة والثامنة منها، ولسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، بغية ضمان  وال
  باألنشطة الفضائية. االضطالع املنظَّم واملأمون 

أنَّ املعايري الدولية ذات الصلة حتتاج إىل تعديل وأنه، حتقيقا هلذه الغاية، ينبغي توجيه رئي و  -٤٢
" الصادر عن األرضي املنخفض داراملاالنتباه إىل "البيان املتعلق بالتشكيالت الكبرية من السواتل يف 

  حلطام الفضائي.جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية با
بعض الوفود أنه ميكن النظر يف صوغ أحكام خاصة بالسواتل الصغرية، مبا يف ذلك رأت و  -٤٣

الصغرية،  إمكانية إنشاء نظام قانوين خمصص هلا. وميكن أن تتناول تلك األحكام عمليات السواتل
مبا يف ذلك النظر يف سبل ووسائل كفالة االستخدام الرشيد والعادل للمدار األرضي املنخفض 

  وطيف الترددات.
بعض الوفود أنَّ النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلارجي يوفر سالمة وشفافية رأت و  -٤٤

ينبغي إنشاء أيِّ نظم قانونية خمصصة أو  واستدامة العمليات املتعلقة بأنشطة السواتل الصغرية، وأنَّه ال
  أيِّ آليات أخرى قد تفرض قيودا على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو استخدامها. 

بعض الوفود أنَّ هناك احتماال بوقوع حوادث مادية وتداخل يف الترددات بسبب رأت و  -٤٥
  . يف الفضاء السواتل الصغرية ازدحامتزايد 
اللجنة الفرعية ينبغي أن تنظر أيضًا، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يف  رئي أنَّو  -٤٦

  مسألة كيفية تسجيل التشكيالت الضخمة من السواتل.
 


