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

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
اقتراح بإنشاء فريق عامل معين بوضع نظام دويل الستخدام املوارد   

      الفضائية واستغالهلا
    ورقة عمل مقدَّمة من بلجيكا واليونان    

نوقشــت مســألة النماذج القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف املوارد الفضــائية   -١
واســــتغالهلا واســــتخدامها أثناء الدورة الســــابعة واخلمســــني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة 

  من جدول األعمال. ١٥استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف إطار البند 
ص تابع للجنة الفرعية  ،أثناء املناقشـــة ،رح وفد اليونانواقت -٢ فكرة إنشـــاء فريق عامل خمصـــَّ

ـــانوين الالزم  ـــادرة على توفري اليقني الق ـــة ق ـــديل ـــة ب ـــانوني ـــه بوضــــــع واقتراح حلول ق وتكليف
 ٌدواح ٌدوف َحوأيَّد االقترا )١(اســتكشــاف موارد الفضــاء اخلارجي واســتغالهلا واســتخدامها.  ألعمال

  األقل.آخر على 
من جدول األعمال (اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة  ١٦وباإلضـــــافة إىل ذلك، ويف إطار البند  -٣

اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية بشــأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 
 ١٥  يف البند القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمســــــني)، أعرب وفد اليونان عن رأي مفاده أنَّ النظر

من جدول األعمال ينبغي أن ُيدرج ضـــمن عمل الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة 
  مناقشة مركَّزة.إجراء اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، بغرض حفز 

ــاء على اقتراح مقــدَّم  وأيَّــدت االقتراح الربازيــل وبلجيكــا والصــــــني ودول أخرى. -٤ وبن
لربازيل، أعربت تلك الدول عن نيتها عقد مشــــاورات خالل فترة ما بني الدورات بغية تقدمي ا من

                                                                    
  )١(  A/AC.105/1177 ٢٦٥و ٢٦٤، الفقرتان.  
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دراج ذلك البند يف جدول أعمال الفريق العامل إلوطرائق  ًااقتراح إىل اللجنة الفرعية يتضمَّن أهداف
تنظر فيه لكي  ،املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها

  )٢(.٢٠١٩يف عام  اليت ستعقد اللجنة الفرعية أثناء دورهتا الثامنة واخلمسني
د ورقة   -٥ هذه أول جهد من جانب بلجيكا واليونان الســـتهالل املناقشـــة ذات العمل وجتســـِّ

  الصلة يف سياق املشاورات غري الرمسية املذكورة أعاله.
ناك مناقشــة مكثَّفة بشــأن تطوير األنشــطة على مدى الســنوات القليلة املاضــية، كانت هو  -٦

وينبغي أن تأخذ هذه املناقشة  املتعلقة باستكشاف موارد الفضاء اخلارجي واستغالهلا واستخدامها.
ــــــتثمارات كبرية، وتطوير التكنولوجيا  لة، واجتذاب اس بار وجود طموحات ذات صــــــ يف االعت

املخطَّط هلا يف الفضـــاء قطاع العام أو اخلاص اليت يقوم هبا الالالزمة، بغية أن يكون هلذه األنشـــطة 
 ،وقاطع متنيوباإلضـــافة إىل ذلك، حتتاج هذه األنشـــطة إىل نظام قانوين  اخلارجي مســـتقبل واعد.

  ينبغي أن ُيصاغ باالستناد إىل املبادئ التالية للقانون الدويل الساري بشأن الفضاء.
    

    الساري بشأن الفضاءاملبادئ ذات الصلة من القانون الدويل  -أوًال  
    للبشرية قاطبة ًاميدانبصفته استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  -ألف  

ـــتخدام الفضـــاء  وفقًا ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشـــطة الدول يف ميدان  -٧ ـــتكشـــاف واس اس
الفضــــاء اخلارجي منطقة تقع  يشــــكلاخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســــماوية األخرى، 

 ١  من املادة ٢و ١ضــــــح هذا، يف مجلة أمور، من الفقرتني ويتَّ والية القضــــــائية للدول.خارج ال
معاهدة الفضاء اخلارجي، اللتني تنصان على أن ُيباَشر استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي  من

لتحقيق فائدة ومصــــاحل مجيع البلدان، ويكونان ميدانًا للبشــــرية قاطبة، وتكون جلميع الدول حرية 
ـــتك ـــتخدام الفضـــاء اخلارجي دون متييزاس ـــاواة وفقًا للقانون الدويل،  ،شـــاف واس وعلى قدم املس
  حرًا الوصول إىل مجيع مناطق األجرام السماوية. ويكون

عدم وجود أي والية قضــــائية وطنية على الفضــــاء اخلارجي، أو على أجزاء منه، كما أن  -٨
اليت تنص  ،ادة الثانية من معاهدة الفضــاء اخلارجيمبدأ عدم التملك املكرَّس يف امل يفيتَّضــح أيضــًا 

على أنَّه ال جيوز التملك القومي للفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســماوية األخرى، 
  بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بأية وسيلة أخرى.

    
    الدويلالفضاء اخلارجي جمال مشترك ينظمه القانون  -باء  

ينظِّم القانون الدويل مجيع األنشـــطة املضـــطلع هبا يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي   -٩
 ذلك من املواد األوىل والثانية والثالثة والسادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي. ويتضح واستخدامه.

ورغم أنَّ املادة الســــادســــة تصــــف مجيع األنشــــطة اليت تضــــطلع هبا الدول يف الفضــــاء اخلارجي 

                                                                    
  .٢٧١و ٢٦٩املرجع نفسه، الفقرتان   )٢(  
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 املادة الثالثة تنص على أن تلتزم الدول األطراف يف املعاهدةفإن  )٣(أنشــــطة فضــــائية "قومية"، بأنَّها
ألجرام باشــرة أنشــطتها يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر وامب

سلم  احلفاظ علىلقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، بغية ل قًاوفالسماوية األخرى،  ال
  واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني.

تنصُّ على أن تكون جلميع الدول حرية اســـتكشـــاف واســـتخدام  اليتوتزيد املادة األوىل،   -١٠
دون متييز وعلى قدم املســــاواة  ،لقمر واألجرام الســــماوية األخرىالفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك ا

  القانون الدويل. انطباقمن تعزيز  ،وفقًا للقانون الدويل
احلاجة إىل اعتماد قواعد  تعلن عناملادة األوىل من معاهدة الفضـــاء اخلارجي  فإن ،ومن مثَّ  -١١
ــــــتخدام الفضــــــاالقانون ل وبطبيعة احلال،  ء (وموارده).فضــــــاء ذات طبيعة دولية بغية تنظيم اس

بيد أنَّ هذا األســاس الشــخصــي  األنشــطة الفضــائية اليت يضــطلع هبا رعاياها.ب تأذنللدول أن  جيوز
تنظيم الوضـــع  من حيثملمارســـة الوالية القضـــائية الوطنية ال يوفر أي أســـاس للوالية التشـــريعية 

 ستغالل املوارد الفضائيةالويترتَّب على ذلك أن اجلوانب القانونية  القانوين للفضاء اخلارجي نفسه.
  القانون الدويل. جيب أن ينظمها

وفيما يتعلق باستكشاف الفضاء اخلارجي واستغالله، يتألَّف القانون الدويل الساري بشأن   -١٢
ول على ســطح من معاهدة الفضــاء اخلارجي واالتفاق املنظم ألنشــطة الد ،يف املقام األول ،الفضــاء

دولة على اتفاق القمر، الذي تنص  ١٨ اآلنوقد صدَّقت حىت  القمر واألجرام السماوية األخرى.
منه على تعهُّد الدول األطراف بأن تنشـــــئ مبوجبه نظامًا دوليًا الســـــتغالل موارد القمر  ١١املادة 

خيص أغلبية أعضــاء  وفيما الطبيعية "نظرًا ألنَّ هذا االســتغالل يوشــك أن يصــبح ممكن التحقيق".
املعايري الدولية املنطبقة على اســتكشــاف الفضــاء  تكوناللجنة الذين مل يصــدِّقوا بعد على االتفاق، 

ويف هذا السياق، جيب  اخلارجي واستغالله هي األحكام ذات الصلة من معاهدة الفضاء اخلارجي.
  ارجي.لمادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء اخللإيالء اهتمام خاص 

    
    احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي ذات طابع دويل -جيم  

سياق هذه الورقة على أنَّه طريقة إدارة الفضاء اخلارجي   -١٣ ُيعرَّف مصطلح "احلوكمة" يف 
وبالنظر إىل طبيعة الفضــاء اخلارجي كمشــاع  ظم الالزمة للقيام بذلك.والنُّ مســتوى،على أعلى 

ميكن التوصـــل إىل اســـتنتاج صـــحيح  )٤(دور القانون الدويل يف هذا الصـــدد،عاملي، ومع مراعاة 
الفضاء اخلارجي املوجود يف فراغ الحوكمة األجرام السماوية و بشأنمفاده أنَّ القواعد السارية 

ــا ــدارات   يف  (مب ــ املحيطــةذلــك امل ــل جزءًا من ب ــة األخرى) متث األرض أو األجرام الســــــمــاوي
  الدويل.  القانون

                                                                    
من معاهدة الفضاء اخلارجي أيضًا أنَّ الغرض الرئيسي من القانون الوطين للفضاء وااللتزام  توضح املادة السادسة  )٣(  

  باإلشراف هو أن تكفل الدول مباشرة األنشطة القومية وفقًا للمبادئ املقرَّرة يف املعاهدة.
  )٤(  A/AC.105/1177 ٢٦٤، الفقرة.  
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كانت ذات طابع أتَّب على ذلك أنَّ األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، سواء ويتر  -١٤
  عام أم خاص، ختضع ألحكام القانون الدويل.

يف املدى  إنشـــــاء إطار مؤســـــســـــي دويل يتعنيولكي تكون هذه احلوكمة الدولية فعَّالة،   -١٥
سابقة يف هذا ا املتوسط أو الطويل. لصدد إدارة املجال اجلوي الدويل وتشمل التجارب القانونية ال

من جانب منظمة الطريان املدين الدويل (من خالل اعتراف الدول األعضــــــاء يف املنظمة مبجموعة 
من الواليات القضـــائية الوظيفية داخل ما يســـمى "مناطق معلومات الطريان")، وإدارة قاع البحار 

تحدة لقانون البحار، اجلزء احلادي عشــر، من جانب الســلطة الدولية لقاع البحار (اتفاقية األمم امل
املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشــر من االتفاقية)، ونظام إدارة طيف  ١٩٩٤باالقتران مع اتفاق عام 

الترددات التـــابع لالحتـــاد الـــدويل لالتصــــــــاالت، والنظـــام القـــانوين الـــذي حيكم أنتـــاركتيكـــا 
  ).١٩٥٩معاهدة أنتاركتيكا لعام  (مبوجب

ــتغالل املوارد الفضــائية احلاجو  -١٦ ــأ أيضــاة إىل نظام قانوين دويل بشــأن اس ُهج من أنَّ النُّ تنش
باســتغالل املوارد الفضــائية ال بدَّ أن تؤدي إىل نشــوء نزاعات بني اجلهات الفاعلة  اخلاصــةالوطنية 

ـــــاد دويل.هذه النُّهج املتنافســـــة إذا ُتركت  حىت إذا ف ،ومن مثَّ لتتطوَّر من تلقاء نفســـــها دون إرش
ر الدول التزاماهتا الدولية مبوجب معاهدة الفضـــــــاء  مل ــــــِّ يُكن هناك اعتراض قانوين على أن تفس

اخلارجي كيفما تشـــاء عند تنظيم املوارد الفضـــائية، ال تزال هناك حاجة واضـــحة إىل وضـــع إطار 
نصــبَّ تركيزه أن ي يتعنيولكي يكون هذا اإلطار فعَّاًال،  تنافســة.مؤســســي دويل ينظِّم األنشــطة امل

من اتفاق القمر، واليت تتجاوز من حيث  ١١من املادة  ٧يف الفقرة  املبيَّنةعلى األغراض الرئيســــية 
تنمية   وتشمل تلك األغراض ما يلي: (أ) قيمتها ونطاقها أي آراء بشأن التصديق على اتفاق القمر.

توســـيع   (ج) ارد إدارة رشـــيدة؛إدارة هذه املو؛ (ب) موارد القمر الطبيعية على حنو منظَّم ومأمون
لفوائد يف امجيع الدول األطراف، على حنو ُمنصـــــف،  تشـــــارك (د) فرص اســـــتخدام هذه املوارد؛

خاص ملصـــــــاحل البلـدان النـاميـة املســــــتمـدة هذه املوارد، حبيـث يوىل اعتبـار  جاهتـ من  ، اواحتيـا
  اخلارجي.  اف الفضاءجلهود البلدان اليت أسهمت على حنو مباشر أو غري مباشر يف استكش وكذلك

وكمة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي حلفمن املعقول اســــتنتاج أنَّ وضــــع إطار دويل  ،ومن مثَّ  -١٧
ومســتدام  ومشــروعســتغالل موارد الفضــاء اخلارجي على حنو ُكفء اليشــكل شــرطًا ال غىن عنه 

  املعنية.ذات املصلحة عن طبيعة اجلهات  ومستقل
    

تتطلَّب تعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء معاهدات الفضاء اخلارجي  -دال  
    اخلارجي واستخدامه

ــــطة الفضــــاء اخلارجي (ومن مثَّ، حلأي خمطَّط دويل  إن  -١٨ ــــتغالل ألوكمة أنش ي حماولة الس
ويكمن التعاون  إقامة تعاون دويل معزَّز.يفترض مســــــبقًا املوارد املوجودة يف الفضــــــاء اخلارجي) 

من ووتســتند املواد األوىل والثالثة واخلامســة  معاهدة الفضــاء اخلارجي وروحها؛ صــميمالدويل يف 
التعاون الدويل يف  أن أمهيةكما  التاســـعة إىل الثانية عشـــرة إىل ذلك التعاون الدويل أو تشـــري إليه.

حيث  دولية،األوســاط الفضــائية ال مقاصــدالفضــاء اخلارجي تتبدى على حنو مســتمر ومتواصــل يف 
ـــارة إليهتتكرَّر  ـــبيل املثال، أكَّدت الدول  العديد من قرارات اجلمعية العامة. كثريًا يف اإلش فعلى س
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مبناســبة الذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة  الصــادر األعضــاء، يف اإلعالن
قمر واألجرام الســماوية الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك ال

ما يتَّســــــم به التعاون الدويل يف على ، ٧٢/٧٨األخرى، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 
ــتمرار ومتعدد األوجه  ــتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية من طابع متطور باس جمال اس

حتقُّق تطورات علميــة وتكنولوجيــة معقَّـدة يف جوهرهـا يف جمـال الفضـــــــاء على حنو متزايـد، مع 
اجلمعية شــجَّعت  اومشــاركة طائفة متنوعة ومتزايدة من اجلهات الفاعلة يف الســاحة الفضــائية، ولذ

شراكة وتعاون وتنسيق أقوى. سلَّمت الدول  الدول األعضاء على إقامة  ويف ذلك اإلعالن أيضًا، 
 مواصلة تعزيز التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض األعضاء باحلاجة إىل

  السلمية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.
عنون امل ،٧٢/٧٧ذلك، أكَّدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جمددًا يف قرارها  وفضـــال عن  -١٩

أمهية التعاون الدويل يف إعالء  ،"التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية"
ـــــيادة القانون الدويل، مبا يف ذلك معايري القانون الدويل للفضـــــاء املتَّصـــــلة بذلك ودورها املهم  س

ية، وأمهية التقيُّد التعاون الدويل الســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلم يف
ـــــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض  ـــــع نطاق ممكن باملعاهدات الدولية اليت تعزز اس على أوس

 )٥(السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشئة، وخصوصًا بالنسبة إىل البلدان النامية.

دعو إىل تاجة إىل التعاون الدويل يف جمال اســــــتغالل املوارد الفضــــــائية حتديدًا احل كما أن  -٢٠
وميكن أن  لموارد الفضــائية وتنظيمها واســتخراجها واســتغالهلا؛لتخطيط التعدد األطراف يف  زيادة

دولة،  ١٨ســـــوى  اآلنمل ُيصـــــدِّق عليه حىت  همن اتفاق القمر، على الرغم من أنَّ ١١توفر املادة 
شأن وضع نظام دويل  ًامفيد ًامنطلق شات ب ضائية وفقًا الإلجراء مزيد من املناق ستغالل املوارد الف

  للمبادئ الراسخة للقانون الدويل للفضاء.
    

    ُسبل املضي ُقدمًا -ثانيًا  
 وقائعييتطلَّب إجراء مناقشات مثمرة هتدف إىل حل مشاكل قانونية معقَّدة وجود أساس   -٢١

نظَّمة تنظيمًا جيدًا ُتنفَّذ من خالل منصـــــة معترف هبا على نطاق واســـــع مشـــــترك وخطة عمل م
  وتتمتَّع بالوالية القانونية املناسبة.جلميع اجلهات املعنية وشاملة 

                                                                    
املؤرَّخ  ٥٤/٦٨، و١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٥١/١٢٢انظر أيضًا قرارات اجلمعية العامة التالية:   )٥(  

 ٦١/١١١و ٦١/١١٠، و٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٠املؤرَّخ  ٥٩/٢، و١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٦
 ٦٢/٢١٧، و٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٦٢/١٠١، و٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرَّخني 

 ٦٥/٢٧١، و٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠املؤرَّخ  ٦٥/٩٧، و٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٢املؤرَّخ 
 كانون  ١٨خ املؤرَّ ٦٧/١١٣، و٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرَّخ  ٦٦/٧١، و٢٠١١نيسان/أبريل  ٧املؤرَّخ 

املؤرَّخني  ٦٨/٧٥و ٦٨/٧٤، و٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٥املؤرَّخ  ٦٨/٥٠، و٢٠١٢األول/ديسمرب 
املؤرَّخ  ٧٠/١، و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥املؤرَّخ  ٦٩/٨٥، و٢٠١٣األول/ديسمرب كانون  ١١
كانون  ٢٣املؤرَّخ  ٧٠/٢٣٠، و٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩رَّخ املؤ ٧٠/٨٢، و٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦املؤرَّخ  ٧١/٩٠، و٢٠١٥األول/ديسمرب 
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مناقشــة  على أســاساإلدارة الفعَّالة واملنظَّمة الســتغالل املوارد الفضــائية  تنطلقوُيقترح أن   -٢٢
 بشأن التنظيم القانوين لذلك االستغالل على الصعيد الدويل. واملستوياتومتعددة السنوات  منظمة

ذات وينبغي أن تســتند هذه املناقشــة إىل جمموعة من املعلومات املحدَّثة املســتمدَّة من مجيع اجلهات 
ر اســتغالل  املصــلحة ل إىل نظام عملي ييســِّ املعنية يف هذا املجال الناشــئ، كخطوة أوىل حنو التوصــُّ

  املوارد الفضائية وفقًا للقانون الدويل القائم بشأن الفضاء.
إىل الوضـــــع الراهن لصـــــناعة املوارد الفضـــــائية والطبيعة املجزَّأة اليت تتَّســـــم هبا  وبالنظر  -٢٣

دية والعلمية املتعلقة باملوارد الفضـــــائية، ُيرى أنَّه ال غىن عن بدء إجراء املعلومات التقنية واالقتصـــــا
ل إىل فهم واحدة تنظيم جولةبقانونية الناقشـــات امل  أو أكثر جلمع املعلومات هبدف ضـــمان التوصـــُّ

  .وقائعي مشتركأساس مشترك وإرساء 
هدة الفضــــاء اخلارجي، من ويظل تفســــري املبادئ القانونية الدولية، مثل تلك الواردة يف معا  -٢٤

وهلذا الســبب، ومع إيالء االعتبار الواجب لوالية جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي  اختصــاص الدول.
كانون  ١٢) املؤرَّخ ١٤-(د ١٤٧٢يف األغراض الســــــلمية، كما ُحدِّدت يف قرار اجلمعية العامة 

شـــأ من اســـتكشـــاف الفضـــاء ، بدراســـة طبيعة املشـــاكل القانونية اليت قد تن١٩٥٩األول/ديســـمرب 
اخلارجي، ويف هذا الصدد، مع إيالء االعتبار الواجب أيضًا لدور اللجنة يف وضع الصكوك القانونية، 
سواء كانت ملزمة أم غري ملزمة، ويف توفري منصة إلجراء مناقشات مثمرة بشأن تلك املسائل، ترى 

املناقشــــات واملفاوضــــات احلكومية  بلجيكا واليونان أن تكون اللجنة هي املحفل الرئيســــي إلجراء
وتدعم هذا الرأي كذلك مالحظة أنَّ مصدرًا  الدولية بشأن النظام املقبل الستغالل املوارد الفضائية.

رئيسيًا من مصادر عدم اليقني القانوين بشأن تنظيم هذا النشاط ينشأ من أنَّ الدول لديها آراء خمتلفة 
الصكوك القانونية اليت وضعتها الدول األعضاء يف هذه اللجنة  بشأن كيفية تفسري املبادئ املقررة يف

  الصلة. نفسها، ومن مث فاللجنة يف وضع فريد ميكِّنها من تقدمي اإليضاحات ذات
اجلديد" املضطلع هبا يف الفضاء  ءوانطالقا ممَّا تقدَّم ذكره، يبدو أنَّ ما ُيسمى أنشطة "الفضا  -٢٥

اخلارجي، وخصوصًا فيما يتعلق بظهور اجتاه قوي حنو استغالل املوارد الفضائية من جانب القطاع 
يف قانون الفضــــاء جبميع مكوناته، كما هي مضــــمَّنة  عادة تقييمإلتطلَّب بذل جهد كبري ياخلاص، 

  معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي.
وبالنظر إىل التأكيد الدائم والقاطع من جانب املجتمع الدويل للمبادئ األســـــــاســــــية   -٢٦

يف معاهدة الفضاء اخلارجي، لن هتدف إعادة التقييم املذكورة إىل الطعن يف صحة هذه  املجسدة
ومن الواضــــح أنَّ هذه  املبادئ بل إىل تســــليط مزيد من الضــــوء على نطاق تطبيقها فحســــب.

يف نطاق "حالة وتطبيق" معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، ومن املناقشة تدخل 
إدراج مسألة "النماذج املحتملة" يف عمل الفريق العامل املعين حبالة معاهدات  فمن املؤكد أنمثَّ، 

سيكون له أثر إجيايب  عملية البحث  يفاألمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 
ـــتغالل املوارد الفضـــائية يكون متوافقًا مع العملي عن نظام قانوين دويل قابل للتطبيق  بشـــأن اس

جة  نت در كا يا  لدان أ ئدة ومصـــــــاحل مجيع الب فا فًا إىل حتقيق  هاد لدويل و قانون ا هاال  تطور
ل إىل فهم أفضــل ليس ذلك فحســب، بل االقتصــادي أو العلمي، و ســيفضــي أيضــًا إىل التوصــُّ

  نونية اليت تنظم مغامرات البشرية يف الفضاء.للمبادئ القا
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حتملة بشــــــأن العمل الكبري الذي املشــــــواغل البيد أنَّه من الواجب أن تؤخذ يف االعتبار   -٢٧
يضــــــطلع به بالفعل الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء 

مسألة هامة إضافية، وخصوصًا يف  معاجلةقدرة هذا الفريق العامل على مدى و ،اخلارجي وتطبيقها
 ٢٠١٧يف عامي  جرتضــــــوء املواقف القانونية املتباينة اليت ُأعرب عنها أثناء املناقشـــــــات اليت 

يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتبادل العام لآلراء بشــأن النماذج القانونية املحتملة  ٢٠١٨و
لقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها، واليت أظهرت احلاجة داخل لألنشطة املتع

  اللجنة إىل عملية بنَّاءة ومتعددة السنوات بشأن تنظيم املوارد الفضائية.
كخيار  يتاحويترتَّب على ذلك أنَّ إنشاء فريق عامل خمصَّص ملعاجلة هذه املسألة ينبغي أن   -٢٨

ل. ــيلة ملراعاة عالواقو بديل ومفضــَّ ل إىل إطار مســتدام وُكفء للقواعد  أن أفضــل وس أمهية التوصــُّ
إنشاء فريق عامل  يه ،والطابع اخلاليف الذي تتَّسم به املسائل املطروحة ،مة للموارد الفضائيةاملنظِّ

قشات املوارد الفضائية، بدًال من دمج هذه املسائل املعقَّدة يف مناشأن مستقل يف إطار البند احلايل ب
  الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.

ذا الفريق العامل هل ســـيتعني أن يكونووفقًا للممارســـة املتَّبعة يف اللجنة الفرعية القانونية،  -٢٩
على أســــاس جدول زمين  وأن يعملجيدًا حتديدًا املعين باملوارد الفضــــائية نطاق عمل حمدَّد  املقبل

قدَّمت   وقد حتددها ســلفًا الدول األعضــاء يف اللجنة. معيَّنة يتناول مســائل عداد تقريرإلمتَّفق عليه 
ورقة  ،(على ســـبيل املثال املعيَّنةهذه املســـائل  حتددبالفعل بعض الدول األعضـــاء يف اللجنة وثائق 

))، وتشـــكل هذه املســـائل أســـاس القائمة A/AC.105/C.2/2018/CRP.8العمل اليت أعدَّهتا بلجيكا (
سائل اليت ميكن أن باألولية التالية  سبيل األولويةامل ستحقة ألن يعاجلها على  فريق عامل أي  تعترب م

  معين باملوارد الفضائية: مقبل
وتطبيق املبادئ العامة املتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي  ،تعريف املصطلحات  (أ)  

  ؛استغالل املوارد الفضائيةالنشاط املتنامي املتمثل يف جمال  واستخدامه على
ــــــتغالل املوارد الطبيعية يف   (ب)  العالقة مع النظم القانونية الدولية األخرى بشــــــأن اس
 ،الحتاد الدويل لالتصاالتل التابعرات والترددات الدولية، مثل النظام القانوين بشأن املدا املجاالت

  والنظام القانوين بشأن قاع البحر العميق؛
األمهية القانونية للممارســـــات الناشـــــئة للدول وغريها من اجلهات  وتعينيحتديد   (ج)  

  بشأن املوارد الفضائية؛
  ة املتعلقة باملوارد الفضائية؛املقبلالطابع احلصري للحقوق   (د)  
حتتوي على موارد اليت ناطق املعيني احلدود الزمنية واجلغرافية للمطالبات املتعلقة بت  )(ه  
  االستخدام الكفء والرشيد لتلك املوارد؛ دعمهبدف  ،فضائية

فيما يتعلق  املعلوماتبأســــلوب علمي وتبادل  لبياناتا معااللتزامات املتَّصــــلة جب  (و)  
  أنشطة استغالل املوارد الفضائية؛ب
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املنافع املستمدَّة من األنشطة املتعلقة باملوارد الفضائية، مع إيالء االعتبار  شارك يفالت  (ز)  
  الواجب ملسامهات الدول اليت جتمع املوارد واحتياجات البلدان النامية والبلدان غري املرتادة للفضاء؛

  وتسوية املنازعات؛ املتنافسة،التنسيق بني املطالبات   (ح)  
  إلدارة املوارد الفضائية؛اإلطار املؤسسي   (ط)  
ستغالل املوارد الفضائية ومالءمة تلك   (ي)   ستدامة أنشطة ا سبة لضمان ا الوسائل املنا

  األنشطة للبيئة.
آراء أفرقة خمتلفة من ب، ينبغي أن تسترشد مناقشة هذه املسائل وغريها أن ُأشري إليه سبق كما  -٣٠

ميكن  وقائعي مشتركهبدف إرساء أساس  ،وقانونيني اخلرباء تضمُّ خرباء علميني واقتصاديني وتقنيني
ويف هذا الصــدد، ميكن تعلُّم الكثري من جتربة الفريق العامل املعين باســتدامة  .اســتنادا إليه ملضــي ُقدمًاا

على أفرقة خرباء تضمُّ خرباء علميني  بقدر كبريأنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي اعتمد 
 جمال السياسات وخرباء قانونيني رشَّحتهم دول أعضاء ومنظمات حكومية دولية وتقنيني وخرباء يف

مناقشـــات اللجنة اليت تتَّخذ شـــكل مفاوضـــات  خالفوعلى  تتمتَّع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة.
أفرقة اخلرباء منتديات تداولية يتبادل فيها خرباء تقنيون من طائفة واســعة من البلدان  متثلدبلوماســية، 

  ينظر فيها الفريق العامل.  راءهم وجتارهبم ويقترحون مشاريع مبادئ توجيهية لكيآ
 مقبلأن ينسِّق أي فريق عامل  املتوقعألنشطة قيد املناقشة وأثرها ل الطابع اجلديدتطلَّب يو  -٣١

على  ما يترتبفإنَّ  ،وعلى وجه اخلصـــــوص معين باملوارد الفضـــــائية مع اجلهات الفاعلة األخرى.
 القائمة حاليًاميكن أن يفاقم أوجه عدم املساواة  اقتصاديأثر  من طة استغالل املوارد الفضائيةأنش

صعيد العاملي هو أمر شري إىل  على ال تعمل   حاجة ملحَّة إىل التعاون مع اآلليات القائمة اليتوجود ي
  أهداف التنمية املستدامة. وحتقيقتنفيذ  على
مان التنسيق املناسب بني الفريق العامل املقترح املعين باملوارد ويف هذا الصدد، من املهم ض  -٣٢

املعنون ويف إطار البند اجلديد من جدول أعمال اللجنة  الذي ُأنشــــــئالفضــــــائية والفريق العامل 
، الذي ســيظل مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة حىت انعقاد دورهتا الثالثة "‘٢٠٣٠الفضــاء ’"خطة 

  ).٣٦٠و ٣٥٩ن ا، الفقرتA/73/20( ٢٠٢٠والستني، يف عام 
خطة العمل الشــــاملة الرامية إىل تنظيم اســــتغالل املوارد الفضــــائية ينبغي أن  فإن ،وأخريًا  -٣٣

ويف حني جيب  لدول اليت صــــدَّقت على اتفاق القمر.لاملواقف القانونية  ســــيدجتهتدف أيضــــًا إىل 
األخرى لدول ل ةالقانوني األوضــاعلتلك الدول عن  ةالقانوني األوضــاعتلف خت نالتســليم باحتمال أ

تفســـري التطورات احلالية على أنَّها تفي بالشـــروط فإن بالوســـع  ،اليت مل تصـــدِّق على اتفاق القمر
اســـتغالل شـــأن ببأن تنشـــئ نظامًا دوليًا بتعهدها الالزمة لتفعيل التزام الدول األطراف يف االتفاق 

القمر،  املوارد الفضـــــائية، نظرًا ألنَّ هذا االســـــتغالل يوشـــــك أن يصـــــبح ممكن التحقيق (اتفاق
ــــاء نظم دولية منفصــــلة، جيب ).٥، الفقرة ١١  املادة ــــتمل عمل أي  وبغية جتنُّب إنش فريق أن يش

 صورة مناسبةمناقشاته بمواءمة  إىل دفهتآليات مؤسسية على معين باملوارد الفضائية  مقبلعامل 
  بني الدول األطراف يف اتفاق القمر يف هذا الشأن. ةمع املناقشات املوازية املحتمل

  


