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

      ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
     مشروع التقرير    

  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية  -ثالثًا  
   بقانون الفضاءفيما يتعلق 

من جدول األعمال،  ٤اللجنة الفرعية يف البند  نظرت، ٧٣/٩١ العامةبقرار اجلمعية  عمًال  -١
قانون  ما يتعلق ب ية في ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول طة املنظمات ا املعنون "معلومات عن أنشــــــ

  الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.
ند كل من وأدىل ممثال   -٢ طار الب مة يف إ يك والواليات املتحدة بكل جدول  ٤املكســــــ من 

سيا واملحيط اهلادئ هذا يف إطار  كلمتاألعمال. كما  ضائي آل البند مراقبون عن منظمة التعاون الف
)APSCO (ـــة ـــة يف القمر والفضـــــــــاء ومنظم ــــــري ـــة بتراث البش ـــد" املعني ـــاني  "فور أول مونك
)For All Moonkind( سبوتنيك) ومؤسسة العامل اآلمن  واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية (انتر
)SWF(تكلم بشـــــــأن هذا البند مراقبون عن منظمات دولية حكومية العام آلراءال . وأثناء تباد ،

  وغري حكومية أخرى.
  :ما يليكان معروضًا على اللجنة الفرعية  ،أجل النظر يف هذا البندمن و  -٣

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

  ؛ SWF( (A/AC.105/C.2/114)( ومؤسسة العامل اآلمن ،الدويل
 ورقة اجتماع تتضــمَّن معلومات عن األنشــطة املتعلقة بقانون الفضــاء وردت من  (ب)  

  ؛IISL( (A/AC.105/C.2/2019/CRP.12)( املعهد الدويل لقانون الفضاء
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ورقة اجتماع تتضــمَّن معلومات عن األنشــطة املتعلقة بقانون الفضــاء وردت من   (ج)  
  .(A/AC.105/C.2/2019/CRP.19) "فور أول مونكانيد"منظمة 

ورقة اجتماع تتضــمَّن معلومات عن األنشــطة املتعلقة بقانون الفضــاء وردت من   (د)  
  .(A/AC.105/C.2/2019/CRP.25)"انترسبوتنيك" منظمة 

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية:   -٤
مناذج ( "Terrestrial models for the recognition of human heritage in space"  (أ)  

  ؛"فور أول مونكانيد"، قدمه املراقب عن منظمة )يف الفضاء البشريأرضية لالعتراف بالتراث 
 اهت، قدم)تعريف التراث يف عصر الفضاء( "Defining heritage in the space age"  (ب)  

  ؛ "فور أول مونكانيد"عن منظمة  ةاملراقب
طريق تطوري ( "A pragmatic, evolutionary path to international space law"  (ج)  

  ، قدمه املراقب عن اجلمعية الفضائية الوطنية؛)براغمايت للقانون الدويل للفضاء
   "Views and activities of the Space Law and Policy Project Group"  (د)  

، قدَّمه املراقب عن املجلس )آراء وأنشـــطة فريق مشـــروع قانون الفضـــاء والســـياســـات الفضـــائية(
  االستشاري جليل الفضاء؛

 )،املؤمتر الثالث عشر للمالحة اجلوية( "Thirteenth Air Navigation Conference"  (ه)  
  قدمه املراقب عن منظمة الطريان املدين الدويل. 

شطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية املتعلقة   -٥ والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ أن
بقانون الفضــاء ما زالت تســهم إســهامًا كبريًا يف دراســة قانون الفضــاء وتوضــيحه وتطويره، وأنَّ تلك 

صلت تنظيم مؤمتر سية تدريبية املنظمات وا شورات وتقارير وتنظيم حلقات درا ات وندوات وإعداد من
  ، من أجل توسيع املعرفة بقانون الفضاء وتعزيزها.والطلبةاملمارسني االختصاصيني لصاحل 

الحظت اللجنة الفرعية أنَّ للمنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية دورًا هامًّا يف كما   -٦
   وتدعيمه وزيادة فهمه.تطوير قانون الفضاء الدويل

ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن منظمة التعاون الفضــائي آلســيا   -٧
الذكرى ب لالحتفال، مبا يف ذلك املعلومات عن املنتدى الرفيع املســـتوى (آبســـكو) واملحيط اهلادئ

 ١٤العاشرة للمنظمة، وعقد باالقتران مع الندوة الدولية التاسعة للمنظمة، يف بيجني، يف الفترة من 
؛ ٢٠٣٠ لعام (آبســـكو)نظمة لدى امل "تنميةال؛ وإقرار "رؤية ٢٠١٨تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل 

؛ (آبســـكو) ظمةأمانة املن ضـــمنالبيانات  اتتشـــغيل الربامج وخدممن أجل وإنشـــاء إدارة جديدة 
بل واجلهود املبذولة لتنمية مواهب اجليل اجلديد  برامج شــــهادات ، مبا يف ذلك،من خالل عدة ســــُ

  . فعليةتعليمية، وبرامج تدريبية قصرية األجل، وتدريب عملي يف إطار بعثات 
 رحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن وكالة الفضــــــاء األوروبيةكما   -٨
إىل دوهلا األعضــاء لوضــع وحتديث  يســااإل، مبا يف ذلك املعلومات عن املشــورة املقدمة من إيســا)(

العمل األوىل املشــتركة بني وكالة الفضــاء األوروبية واملركز  وحلقةالتشــريعات الفضــائية الوطنية؛ 
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، املعقودة يف دواتاألعايري واحلطام الفضـــائي: التنظيم الرقايب واملاألورويب لقانون الفضـــاء بشـــأن 
ن بني اربمتاملتفاهم ال ومذكرتا؛ ٢٠١٩آذار/مارس  ٢١إىل  ١٩يف الفترة من  ،دارمشـــــتات، أملانيا

متكني أفرقة خمتارة من بشـــأن األوىل  :وكالة الفضـــاء األوروبية ومكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي
ـــــتخدام جهاز الطرد املركزي ذي القطر الكبري التابع لوكالة الفضـــــاء األوروبية،  لدعم الثانية واس

  حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
قدمورحَّ  -٩ باملعلومات اليت  ية  بتبت اللجنة الفرع يد"عن منظمة  ةها املراق كان  "فور أول مون

جريت بشــأن )، مبا يف ذلك معلومات عن البحوث اليت ُأA/AC.105/C.2/2019/CRP.19(انظر الوثيقة 
على التراث؛ ونشــــر كتيب موجه لألطفال يف ســــن الدراســــة  واحلفاظالتقاطع بني قانون الفضــــاء 

باملواد البشــرية الصــنع على ســطح  يلخص تاريخ األنشــطة البشــرية على ســطح القمر؛ وفهرس رقمي
الستكشاف استراتيجيات مادية حلماية املواقع التراثية وغريها على سطح  املضطلع بهالقمر؛ والعمل 

  . "فور أول مونكانيد"ستانفورد ومنظمة جامعة القمر؛ والشراكة بني مبادرة الفضاء لطالب 
مه املراقب عن امل  -١٠ قدَّ مبا  قانون املالحة -عهد اإليبرييورحَّبت اللجنة الفرعية  األمريكي ل

)، مبا يف ذلك A/AC.105/C.2/114اجلوية والفضــــــاء والطريان التجاري من معلومات (انظر الوثيقة 
قد يف مدريد، ، ُعيف جمال الفضاءاملعلومات املتعلقة باجتماع مائدة مستديرة بشأن سياسة إسبانيا 

األمريكي لقانون املالحة -؛ والدورة اخلامســـــة واألربعني للمؤمتر اإليبريي٢٠١٨أيار/مايو  ٢٩يف 
تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦اجلوية والفضــــــاء والطريان التجاري (بوينس آيرس، يف الفترة من 

خمصـــصـــا  )؛ وإعادة تصـــميم موقع املعهد على شـــبكة اإلنترنت ليشـــمل قســـما منفصـــال٢٠١٨
  الفضاء. لشؤون
ورحَّبت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته املراقبة عن املعهد الدويل لقانون الفضــــــاء من معلومات   -١١

)، مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة بــالنــدوة احلــاديــة A/AC.105/C.2/2019/CRP.12(انظر الوثيقــة 
؛ ٢٠١٨تشــــرين األول/أكتوبر  ٥إىل  ١والســــتني اليت عقدها املعهد يف برمين، أملانيا يف الفترة من 

واجلولة النهائية العاملية ملســــابقة مانفريد الكس للمحاكم الصــــورية يف جمال قانون الفضــــاء، اليت 
؛ وندوة آيلني م. غالووي الثالثة عشـــرة ٢٠١٨ين األول/أكتوبر يف تشـــر ،يف برمين أيضـــًاعقدت 

  كانون األول/ ٥بشــــأن القضــــايا احلامسة يف قانون الفضــــاء، املعقودة يف واشــــنطن العاصــــمة يف 
؛ وتشــــكيل فريق املعهد العامل اجلديد املعين بقانون الفضــــاء اإللكتروين؛ وإبرام ٢٠١٨ديســــمرب 

لية للمالحة الفضــائية واالحتاد الدويل للمالحة الفلكية واملعهد الدويل اتفاق ثاٍن بني األكادميية الدو
، تلتزم مبوجبه املنظمات الثالث بالتعاون بشــــأن ٢٠١٨لقانون الفضــــاء يف تشــــرين األول/أكتوبر 

  املسائل املتعلقة بإدارة حركة املرور يف الفضاء.
ن رابطة القانون الدويل بشــــــأن بت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عحَّور  -١٢

)، مبا يف ذلك معلومات عن A/AC.105/C.2/114األنشــــــطة املتعلقة بقانون الفضــــــاء (انظر الوثيقة 
؛ ٢٠١٨املؤمتر الثامن والســـــبعني للرابطة، الذي عقد يف ســـــيدين، أســـــتراليا، يف آب/أغســـــطس 

؛ ٢٠٢٠-٢٠١٤صــات احلالية للجنة قانون الفضــاء التابعة لرابطة القانون الدويل للفترة واالختصــا
يعقد وف ُيقدم إىل مؤمتر الرابطة القادم الذي سوف والتقرير النهائي للجنة قانون الفضاء، الذي س

  .٢٠٢٠يف  ،يف كيوتو، اليابان
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ــــــبوتنيك"، مبا يف ذلك ع ةها املراقبتبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمحَّور  -١٣ ن "انترس
ــــاتلية  ــــاء برنامج جديد لتطوير االتصــــاالت الس التجارية يف الدول يف األعمال املعلومات عن إنش

األعضــاء يف املنظمة؛ وحلقة "إنترســبوتنيك" الدراســية الســنوية بشــأن تطوير االتصــاالت الســاتلية 
الروســــــي يف مســــــابقة مانفريد الكس املحلية للدول األعضــــــاء؛ والدعم املقدم إىل أفرقة االحتاد 

  للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء.
ورحَّبت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن اجلمعية الوطنية للفضـــاء، مبا يف   -١٤

شر املجلة الفصلية  التطورات اهلامة يف الفضاء، وقائع ، اليت تسجل Ad Astraذلك املعلومات عن ن
  ) العودة إىل القمر للبقاء على ســـــطحه( عن املوضـــــوع املحوريواملؤمتر الدويل للتنمية الفضـــــائية 

"Back to the Moon to stay" إىل  ٦تون، الواليــات املتحــدة يف الفترة من غاملزمع عقــده يف أرلين
  .٢٠١٩حزيران/يونيه   ٩
ــــــاري جليل بت اللجنة الفرعية باملعلحَّور  -١٥ ــــــتش ومات اليت قدمها املراقب عن املجلس االس

فضـــاء ك "Space for Youth Competition، مبا يف ذلك معلومات عن منافســـة ")SGAC( الفضـــاء
للشباب، اليت أطلقت بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي هبدف إشراك الشباب يف مناقشة 

يق أهداف التنمية املســـتدامة؛ ومســـامهة املجلس كيفية اســـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف حتق
) تعزيز التعاون املثمر بني حمامي الفضـــاء ومهندســـيه(االســـتشـــاري جليل الفضـــاء يف كتاب بعنوان 

"Promoting Productive Cooperation between Space Lawyers and Engineers" ؛ واملنتدى السنوي
لتزامن مع الندوة اخلامســــة والثالثني عن الفضــــاء، يف الثامن الندماج جيل الفضــــاء، الذي ُعقد با

  .٢٠١٩كولورادو سربينغس، الواليات املتحدة، يف نيسان/أبريل 
 بت اللجنة الفرعية باملعلومات اليت قدمها املراقب عن مؤســــــســــــة العامل اآلمن (انظرحَّور  -١٦

)، مبا يف ذلك معلومات عن املؤمتر الربيعي الســـنوي الذي ينظمه معهد A/AC.105/C.2/114الوثيقة 
األمم املتحدة لبحوث نزع السالح بشأن أمن الفضاء؛ ومشاركة مؤسسة العامل اآلمن املستمرة يف 

الشباب  فريق الهاي الدويل العامل املعين حبوكمة املوارد الفضائية، واملنح الدراسية املقدمة للمهنيني
لعرض ورقات حبثية يف املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية؛ ومؤمتر القمة األول الستدامة الفضاء الذي 

؛ ومنشورات مؤسسة ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٦إىل  ٢٥سيعقد يف واشنطن العاصمة يف الفترة من 
جلديد فاعلة ا يل اجلهات ال مبا يف ذلك دل قانون الفضـــــــاء،  قة ب عامل اآلمن املتعل   ة يف الفضـــــــاء ال

"Handbook for New Actors in Space" " والتقرير املعنونGlobal Counterspace Capabilities:  
An Open Source Assessment."  

ــــــأنه أن يكبح منو الصــــــناعة الرقايب وُأعرب عن رأي مفاده أن اإلفراط يف التنظيم   -١٧ من ش
التضـــــارب مع  وإزالةركز على ســـــالمة العمليات الفضـــــائية، وأن اللوائح التنظيمية الوطنية اليت ت

صناعة النقل الفضائي الرقايب للتنظيم لاالستخدامات األخرى يف املجال اجلوي هي الوسيلة املناسبة 
ـــــــابق ألوانــه ملنظمــة الطريان املــدين الــدويل ، )و(اإليكــاالتجــاري يف الوقــت الراهن، وأنــه من الس

بشـــــأن الرحالت الفضـــــائية دون املدارية  دولياملزمة هيئة أخرى، وضـــــع قواعد أو معايري  أي أو
أن زيادة  أيضــــــًامراكز اإلطالق التجارية. ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي  املدارية أو أو

من شــأنه التنســيق بني األمانة العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي 
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يكون موضــــع ترحيب، وأن احلوار والتطوير التدرجييني للمعايري يف هذا املجال، باإلضــــافة إىل أن 
  والقطاع الصناعي.السكان ليب احتياجات تالوطنية، ميكن أن التنظيمية التشريعات واللوائح 

بادل املعلومات عن التطوُّرات قد و  -١٨ لة ت اتَّفقت اللجنة الفرعية على أنَّ من املهم مواصــــــ
ألخرية يف جمال قانون الفضاء مع املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، وعلى أن تدعو تلك ا

املنظمات جمدَّدًا إىل أن تقدِّم إليها، يف دورهتا التاســـــعة واخلمســـــني، تقارير عن أنشـــــطتها املتعلقة 
  بقانون الفضاء.

  
املحتملة لألنشطة املتعلقة تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية   -ثالث عشر

   باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها
من جــدول  ١٤، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٩

القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف األعمال، املعنون "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج 
  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

وأدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروســــــي وأســــــتراليا وأملانيا وإندونيســــــيا وإيطاليا والربازيل   -٢٠
كة املتحدة لربيطانيا العظمى واململ وبلجيكا والصـــني وفرنســـا وكولومبيا ولكســـمربغ واملكســـيك

ممثل  أيضــًاواليابان واليونان. وأدىل ببيانات والواليات املتحدة والنمســا وهولندا  وإيرلندا الشــمالية
ـــــــــجمموعة  بالنيابةمصــــــر  األرجنتني وإكوادور  بالنيابة عنوممثل كوســــــتاريكا  ،والصــــــني ٧٧اـل

ددة القوميـات) واجلمهوريـة الـدومينيكيـة املتعـ-وأوروغواي وبـاراغواي والربازيـل وبوليفيـا (دولـة
البوليفارية) وكوبا وكوســــتاريكا. وأثناء التبادل العام -زويال (مجهوريةوالســــلفادور وشــــيلي وفن

  لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.
  وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٢١

لجيكا واليونان تتضـــمن اقتراحًا بإنشـــاء فريق عامل معين ورقة عمل مقدمة من ب  (أ)  
  )؛A/AC.105/C.2/L.311بوضع نظام دويل الستخدام املوارد الفضائية واستغالهلا (

كا واليونان  (ب)   فة إىل ورقة العمل املقدمة من بلجي  (A/AC.105/C.2/L.311) إضـــــــا
عين بوضع نظام امل املقترح عاملالفريق النشاء إلبشأن أساليب العمل وخطة العمل  مقترحًاتتضمن 

  ).A/AC.105/C.2/2019/CRP.22دويل الستخدام املوارد الفضائية واستغالهلا (
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن األنشـــطة املتعلقة باســـتكشـــاف املوارد الفضـــائية   -٢٢

مبدأ واستغالهلا واستخدامها ينبغي أال حتيد عن املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء، وال سيما 
الفضاء اخلارجي واستخدامه استكشاف  قائل بأنال بدأاملالوصول املنصف، ومبدأ عدم التملك، و

أن القوانني الوطنية اليت  أيضًابشرية قاطبة". ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي لل"ميدان هو 
تسمح باستغالل األجرام السماوية ألغراض اقتصادية تثري حاجة ملحة إىل التوصل و ت مؤخرًاُسنَّ

إىل فهم مشــترك لاللتزامات القانونية للدول من خالل مناقشــات بناءة وتعاونية وقائمة على توافق 
  اآلراء داخل اللجنة. 
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن مبدأ حرية االستكشاف واالستخدام واالستغالل   -٢٣
واحترام القانون الدويل عدم التمييز، واملســــــاواة بني الدول،  مبادئليس حقا مطلقا، وإمنا تقيده 

أن أي  أيضـــًايف إطار معاهدة الفضـــاء اخلارجي. ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي  املنشـــأ
ـــريعات على الصـــعيد الوطين جيب أن  ـــتند إىلتش ـــتخدام  الذي يقتضـــياملبدأ التوجيهي  تس أنَّ اس

ستكشافه ينبغي أن ُينفَّ مجيع  ني ملا يعود بالنفع علىخالصيكونا  وأنذا بطريقة مستدامة الفضاء وا
  البلدان، بصرف النظر عن مستوى تنميتها االقتصادية والعلمية. 

ية اليت   -٢٤ عات املحل فاده أن التشــــــري  تتوخى أن تصــــــونوأعرب بعض الوفود عن رأي م
بعبارات ولكن االلتزامات الدولية فيما يتعلق باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها 

فقط ال تكفي لضمان االمتثال لروح معاهدة الفضاء اخلارجي. ورأت الوفود اليت أعربت عن  عامة
أنه ينبغي للجنة أن حتلل أحكام املعاهدات املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي حبســـن نية  أيضـــًاهذا الرأي 

ا بغية جتنب تفسريات وتطبيقات تتعارض مع هذه الروح يف التشريعات الوطنية، وأن تقترح أحكام
منوذجية جتســـــد بأســـــلوب دقيق وصـــــريح املبادئ الواردة يف املعاهدات الدولية املتعلقة بالفضـــــاء 

  اخلارجي، مبا يف ذلك إنشاء آليات مؤسسية فعالة لكفالة التقيد هبا. 
وُأعرب عن رأي مفاده أن اســـتخدام املوارد الفضـــائية، مبا يف ذلك االســـتخدام التجاري،   -٢٥

املتحدة املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي، وأنه رغم كون معاهدة الفضـــــاء  مع معاهدات األمم يتســـــق
اخلارجي حتدد الطريقة اليت ميكن هبا القيام بأنشــــطة اســــتخدام املوارد الفضــــائية، فإهنا ال متنع هذه 

  األنشطة على نطاق واسع. 
م وأعرب عن رأي مفاده أن معاهدة الفضــــــاء اخلارجي ال توفر نظاما دوليا شــــــامال حيك  -٢٦

احلالة الراهنة للتطور التكنولوجي والصناعي، ليست باعتبار أنشطة استخدام املوارد الفضائية، وأنه 
هناك ضـــرورة أو أســـاس عملي إلنشـــاء مثل هذا النظام. ورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي 

نشــطة مبا يف أن اإلطار القانوين احلايل ألنشــطة الفضــاء اخلارجي كاف لقيام الدول املهتمة بأ أيضــًا
  ذلك استخدام املوارد الفضائية. 

ك الفضــــــاء اخلارجي، وُأعرب عن رأي مفاده أنه بينما يوجد توافق يف اآلراء على أن متلُّ  -٢٧
يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، حمظور مبوجب القانون الدويل، مازالت هناك حاجة   مبا

إىل مناقشة وحتديد ما إذا كان ميكن إخضاع موارد الفضاء غري املتجددة لنظام ملكية. ورأى الوفد 
أنه فيما يتعلق باســـــتكشـــــاف املوارد الفضـــــائية واســـــتغالهلا  أيضـــــًاالذي أعرب عن هذا الرأي 

أحكام  خمتلفغري احلصــرية التالية من املســائل الناشــئة مبوجب  القائمةاســتخدامها، يلزم معاجلة و
األنشـــطة الفضـــائية املتعلقة باملوارد ُيضـــطلع بأن  ضـــمانمعاهدة الفضـــاء اخلارجي: (أ) كيف يتم 

 بأمجعه الفضــاء اخلارجي يظلأن  ضــمانالفضــائية لفائدة ومصــلحة مجيع البلدان؛ (ب) كيف يتم 
ستخدامه حبرية ساواة؛ (ج)من ، متاحًا جلميع الدول الستكشافه وا  كيف  دون متييز وعلى قدم امل

تعدين  ال يبلغأ ضمانضمان حرية الوصول إىل مجيع مناطق األجرام السماوية؛ (د) كيف يتم  يتم
 إيالء ضـــمانكيف يتم  (ه)وطين لبعض مناطق الفضـــاء اخلارجي؛ التملك حد الاملوارد الفضـــائية 

لدول األخرى األطراف يف املعاهدة؛ (و) لة جلميع ا بار الواجب للمصـــــــاحل املقاب يتم كيف   االعت
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بقاء مجيع املحطات واملنشآت واملعدات واملركبات الفضائية مفتوحة ملمثلي الدول األخرى  ضمان
  على أساس املعاملة باملثل. 

ف املوارد الفضائية واستغالهلا وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه فيما يتعلق باستكشا  -٢٨
تقتصــــر على جمرد تبادل اآلراء، بل ينبغي أن تفي بالدور  الواســــتخدامها، فإن اللجنة الفرعية جيب أ

السعي لتحقيق توافق   الالئق هبا من خالل وضع اإلطار القانوين الالزم لالضطالع بأنشطة الفضاء مع
أن هذا اإلطار جيب أن يتوافق  أيضـــًاآراء متعدد األطراف. ورأت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي 

يوفر اليقني وإمكانية التنبؤ القانونيني لدى كل اجلهات الفاعلة يف ، وأن مع معاهدة الفضـــاء اخلارجي
  ائية واستغالهلا واستخدامها.القطاعني العام واخلاص اليت تعتزم استكشاف املوارد الفض

قد  أن فريق الهاي الدويل العامل املعين حبوكمة املوارد الفضـــائيةب وُأعلمت اللجنة الفرعية  -٢٩
حلوكمة األنشــطة املتعلقة باملوارد الفضــائية  ،٢٠١٨و ٢٠١٦ عامي بني ،لبنة أســاســية ١٩وضــع 

صك غري ملزم قانونا،  شأن اتفاق دويل أو  ساس للمفاوضات ب التمس تعليقات اجلمهور، أنه وكأ
فضــال عن مدخالت من فريق تقين يتألف من جامعات ووكاالت فضــاء وجهات صــناعية معنية. 

ضًاورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي  ضرورة  أي صل حبث  سيوا أي وضع أن الفريق العامل 
  تتخذه. نبغي أن يآليات مستقبلية إلدارة األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية والشكل الذي 

ــــــأن إطار تنظيمي ب بيف حني ُيرحَّوُأعرب عن رأي مفاده أنه   -٣٠ النقاش يف إطار اللجنة بش
ستخدامها، رقايب  ستغالهلا وا ضائية وا ستصوب  ليسدويل الستكشاف املوارد الف ختصيص من امل
جديد لتطوير مثل هذا النظام القانوين حصــــــرا، وأنه مهما كان املنتدى، فإن هذا النظام،  منتدى

  آراء املجتمع املدين والقطاع الصناعي.  يشمللكي ينجح، جيب أن 
مناقشــــة مناســــبة  الســــتهاللوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن هناك حاجة متنامية   -٣١

 ، وخصوصًااملوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها بشأن مسألة استكشافضمن اللجنة وواسعة 
يف إطار اللجنة الفرعية القانونية باعتبارها املنتدى الرئيســـــي للمناقشـــــات واملفاوضـــــات احلكومية 

  الدولية بشأن النظام املستقبلي الستغالل املوارد الفضائية. 
ستخدام" بوضوح، وُأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تعريف مصطلحي "استكشاف" و"ا  -٣٢

وأنه ينبغي التوصل إىل تفاهم بشأن الطريقة اليت يرتبط هبا مفهوم "استغالل املوارد الفضائية" هبذين 
 املضـــــطلع هباأن أنشـــــطة التعدين  أيضـــــًااملصـــــطلحني. ورأى الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي 

وهريا عن عملية ألغراض جتارية تتجاوز عملييت االســــتكشــــاف واالســــتخدام، وختتلف اختالفا ج
نات العلمية بواســطة املســابر أو اســتخدام موارد مســتقاة من الكواكب األخرى من أجل أخذ العيِّ

  إقامة حمطة كوكبية يف سياق بعثة استكشاف. 
باملوارد  اخلاصـــــــةمن األنشــــــطة  متمايزةوأعرب عن رأي مفاده أن هناك ثالثة أنواع   -٣٣

ادن أو املواد األخرى لألغراض العلمية، وهي ممارســـة مقبولة نات املعالفضـــائية: (أ) مجع وإزالة عِي
سات العلمية بكميات  ؛عموما سياق الدرا ستخدام املعادن واملواد األخرى يف  سبة(ب) ا لدعم  منا

اليت تضطلع هبا جهات ذلك االستخدام ال يتعارض مع األنشطة الفضائية املشروعة  مادامالبعثات، 
ــــــتغالل املعادن واملواد لألغراض التجارية، وهو جري املربر، (حد التملك غ يبلغ، وال أخرى ) اس
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يعترب نشــاطا يتطلب إطارا قانونيا دوليا لكفالة التمســك باملبادئ العامة الواردة يف معاهدة الفضــاء 
  مبدأ عدم التملك. وخصوصًااخلارجي، 

ضائية إالوُأعرب عن رأي مفاده أنه يف الوقت احلايل، ال ميكن الوصول إىل   -٣٤ لعدد   املوارد الف
حمدود جدا من الدول، ولعدد قليل من الفاعلني يف القطاع اخلاص يف تلك الدول، ومن مث، من املهم 

شأنه أن  تأثريتقييم  شاءمبدأ "األولوية باألسبقية" على االقتصاد العاملي، إذ من  احتكارا  يؤدي إىل إن
  مع نص وروح معاهدة الفضاء اخلارجي.حبكم الواقع، وأن يكون بالتايل يف تناقض تام 

باســـتكشـــاف املوارد  اخلاصـــةبشـــأن القواعد واملعايري  النقاشوُأعرب عن رأي مفاده أن   -٣٥
ازدهار صناعة املوارد  بالرغبة يف التشجيع علىالفضائية واستغالهلا واستخدامها ينبغي أن يسترشد 

قانون الدويل القائم. ورأى الوفد الذي ، وأن يكفل اتســـاق تلك األنشـــطة مع البكليتهاالفضـــائية 
الواقع التكنولوجي  يتبدى فيهأن املناقشـــــة ينبغي أن تتطور على حنو  أيضـــــًاأعرب عن هذا الرأي 

  واالقتصادي الفعلي، وكذلك احتياجات القطاع الصناعي. 
يف  ،وُأعرب عن رأي مفاده أن اســــتكشــــاف موارد الفضــــاء واســــتغالهلا واســــتخدامها  -٣٦

ا جديرا باالهتمام قد ترغب اجلهات الفاعلة فضــــائيًّ نشــــاطًا ، ميكن أن يربهن عن كونهلاملســــتقب
فإن  تابعته، ومن مث  قانوين العمل بشـــــــأن احلكومية وغري احلكومية يف م حتديد وتطوير اإلطار ال

  اللجنة الفرعية. املسندة إىل والية الباملوارد الفضائية يقع يف صلب  املعنيةلألنشطة 
وُأعرب عن رأي مفاده أنه قبل حتقيق هدف إنشــاء نظام دويل الســتغالل املوارد الفضــائية   -٣٧

شــــى مع امن اســــتغالل املوارد الفضــــائية مبا يتم كلهجيب أن ُتكَفل أوًال اســــتفادة املجتمع الدويل 
اعلة على عدم فقدان اجلهات الفنفسه املبادئ الدولية املقبولة لقانون الفضاء، مع احلرص يف الوقت 

أي نظام دويل الستكشاف  فإنوأخريًا،  ؛احلكومية واخلاصة حافز االستثمار يف األنشطة الفضائية
أن األنشــــــطة املتعلقة باملوارد الفضــــــائية جتري على حنو منظم جيب أن يكفل املوارد الفضــــــائية 

  ومستدام.  وآمن
عا  -٣٨ مل املعين حبوكمة وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن عمل فريق الهاي الدويل ال

على درجة كبرية من األمهية، وأن النظر يف لبناته التســــعة عشــــر الرئيســــية  ُيعدُّاملوارد الفضــــائية 
  كبري.  بقدرباملوارد الفضائية من شأنه أن يعزز مناقشات اللجنة الفرعية  اخلاصةحلوكمة األنشطة 

ــــــمة  تتميزوأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة وجلنتيها الفرعيتني   -٣٩  متتلكفريدة لكوهنا بس
ضائية شطة الف جتسد روح فهي ومن مث،  ؛التجربة واخلربة الالزمتني ملعاجلة التحديات القانونية لألن

ميكنه أن يعزز  حوكمٍة اليت هي شــــرط أســــاســــي للمفاوضــــات بشــــأن منوذِج ،تعددية األطراف
انوين الدويل للفضاء اخلارجي. استكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها وفقا للنظام الق

أن اللجنة الفرعية هي املحفل الوحيد الذي يتمتع  أيضــــــًاورأى الوفد الذي أعرب عن هذا الرأي 
بل لتحســـني تفاعلها مع قطاع الصـــناعة مبســـتوى التمثيل احلكومي الالزم، ومن مث ينبغي إجياد ســـُ 

  واألوساط األكادميية واملنظمات األخرى. 
بعض الوفود مبادرة اليونان وبلجيكا إلنشــــاء فريق عامل ملناقشــــة اجلوانب القانونية  وأيد  -٤٠

  الستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها. 
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه إلنشــاء فريق عامل يف إطار اللجنة الفرعية، جيب   -٤١
  واملوافقة عليهما قبل تشكيله.  ،إىل النتائجأوال مناقشة جدول زمين واضح وبرنامج عمل يستند 

شاء فريق عامل  -٤٢ ستكشاف من هذا القبيل وُأعرب عن رأي مفاده أنه فيما يتعلق بإن ، فإن ا
ــــــتخدامها  ــــــتغالهلا واس ــــــاء واس يف مرحلة الطفولة املبكرة من الناحية هي أنشــــــطة موارد الفض

بسرعة مفرطة إلنشاء هذا الفريق العامل، ألن التكنولوجية، وأنه ال ينبغي للجنة الفرعية أن تتحرك 
  رمبا خينق االبتكار. الرقايب التنظيم 

وأعرب عن رأي مفاده أن اإلطار القانوين احلايل كاف لألنشطة الفضائية احلالية واملتوخاة   -٤٣
ميكن آليات إضــــافية  من حيث أن أيمبا يف ذلك أنشــــطة اســــتخراج املوارد واســــتخدامها، وأنه 

أن تســـــتفيد من العمل اجلاري الذي ميكن جلنة الفرعية ا فإنل النظاَم القانوين القائم، تســـــتكم أن
يضــــــطلع به اخلرباء القانونيني املشـــــــاركون يف فريق الهاي الدويل العامل املعين حبوكمة املوارد 
الفضـــــائية، وأنه ال ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف هذا املوضـــــوع قبل صـــــدور التوصـــــيات عن 

  العامل.  قالفري
وُأعرب عن رأي مفاده أنه يف حال إنشــــــاء فريق عامل معين باملوارد الفضــــــائية يف إطار   -٤٤

خرباء علميني واقتصاديني  اليت تضمبآراء خمتلف أفرقة اخلرباء  اتهاللجنة الفرعية، ينبغي إثراء مناقش
ملضـــي يف ســـبيل ا من أجل إرســـاء أســـاس وقائعي مشـــترك ميكن االنطالق منه ،وتقنيني وقانونيني

بتقدمي مدخالت قد ، وأن مســامهة فريق الهاي الدويل العامل املعين حبوكمة املوارد الفضــائية دمًاُق
  على وجه اخلصوص يف هذا الصدد. تكون قيمة 

وُأعرب عن رأي مفاده أن إنشـاء فريق عامل ُيعىن باسـتكشـاف موارد الفضـاء واسـتغالهلا   -٤٥
، ضمن السياسات العامة الفرعية، ينبغي أن يسترشد مببدأين رئيسينيواستخدامها، يف إطار اللجنة 

العام واخلاص يف احللول التكنولوجية من القطاعني الســـتثمار أن من الضـــروري الترويج ل  (أ) ومها
أن من واالقتصــــادية اليت من شــــأهنا التمكني من اســــتخدام املوارد الفضــــائية، و(ب)  والعملياتية
قوق الفردية واملصـــاحل اجلماعية على حد ســـواء يف اســـتكشـــاف املوارد االعتراف باحل الضـــروري

  الفضائية واستخدامها. 
وُأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تضــــــطلع بدور دائم   -٤٦

ة حالة القدرات العلميعن يف مجع وتنظيم وتقييم املعلومات  الوالية املســــندة إليهاوهام يتســــق مع 
والتكنولوجية واالقتصــــادية واملالية للمجتمع الدويل يف اســــتكشــــاف موارد الفضــــاء واســــتغالهلا 

ــــــتخدامها، حبيث  النظر يف اجلوانب القانونية والتقنية لألنشــــــطة املتعلقة باملوارد مهمة ظل تواس
  الفضائية من اختصاص اللجنة. 

باســـتكشـــاف املوارد الفضـــائية  يعىنوُأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي إنشـــاء فريق عامل   -٤٧
واســــتغالهلا واســــتخدامها بصــــفته فريقا حكوميا دوليا مفتوح العضــــوية، وأن يكون اهلدف من 

دوليا ملزما قانونا  مشــاوراته ومفاوضــاته التوصــل إىل مشــاريع مواد معاهدة شــاملة، تنشــئ إطارًا
  الستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها. 

  


