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   جلنة استخدام الفضاء
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٤-١٣ فيينا،

      مشروع التقرير    
    تباُدل عام لآلراء  - اًثاني  

ــة:         -١ ــة األعضــاء يف اللجن ــدول التالي ــو ال ــآلراء ممثِّل ــام ل ــادل الع ــاء التب أدىل بكلمــات أثن
 ،كوبـــا ،الصـــني ،شـــيلي ،كنـــدا ،الربازيـــل ،بلغاريـــا ،بلجيكـــا ،النمســـااألرجنـــتني،  ،ائـــراجلز

 ،اإلسـالمية) -إيـران (مجهوريـة   ،إندونيسـيا اهلنـد،   ،هنغاريا ،أملانيا ،فرنسااجلمهورية التشيكية، 
جنـوب  سـي،  الرو االحتـاد  ،مجهوريـة كوريـا   ،باكستان ،املغرب ،املكسيك ،لكسمربغ ،اليابان

ــا  ــا، أفريقي ــة املتحــد  ،أوكراني ــات املة، اململك ــة تحــدة، الوالي ــال (مجهوري ــة)، -فرتوي البوليفاري
ل كولومبيــا نيابــة عــن ثِّــوالصــني، ومم ٧٧ل شــيلي نيابــة عــن جمموعــة الـــثِّــم مملَّــنــام. وتك فييــت

اإلمـارات   ،جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب. كما ألقى املراقب عـن السـلفادور، عمـان   
ملتحدة كلمات يف نفس الصدد. وتكلَّـم أيضـا املراقبـون عـن وكالـة الفضـاء األوروبيـة        العربية ا

  واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفضاء.
ــرئيس بكلمــة ســلّ   ١٣، املعقــودة يف ٨٩٧ويف اجللســة   -٢  اط فيهــنيســان/أبريل، أدىل ال

  ئل التنظيمية اليت ختصها يف دورهتا احلالية.الضوء على برنامج عمل اللجنة الفرعية واملسا
ويف اجللسة نفسها، ألقت مديرة مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي كلمـة استعرضـت        -٣

فيهــا دور املكتــب يف أداء مســؤوليات األمــني العــام مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة  
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ت ذة يف اجملـاال فَّـ ات املنبالفضاء اخلارجي. واستعرضت مـديرة املكتـب أيضـا األنشـطة واملبـادر     
ــة  ــة الفرعي ــة إىل حــدوث اخنفــاض يف مــوارد    ذات الصــلة باللجن ــة الفرعي ــاه اللجن . ولفتــت انتب

دت علــى أمهيــة تــوافر املــوارد الالزمــة للنجــاح يف تنفيــذ برنــامج عمــل املكتــب،  املكتــب وشــدَّ
  .دةاستحداث مبادرات جديدة وتلبية االحتياجات املستجوكذلك لتمكني املكتب من 

ــتخدام الفضــاء          -٤ ــة اس ــة بانضــمام لكســمربغ إىل عضــوية جلن ــة الفرعي ــت اللجن ورحَّب
  اخلارجي يف األغراض السلمية.

، املتعلقــة ٦٩/٨٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ١٥واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة الفقــرة   -٥
آلراء بـت بـا  حَّ األغراض السـلمية، ور بسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف

الشـفافية   كفالـة  مة من الدول حىت اآلن بشأن تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري  دَّاملق
  ).A/68/189وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

وأعاد بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٦
املبــادئ التاليــة: تيسُّــر إمكانيــة الوصــول إىل  علــى هــذه الوفــود األغــراض الســلمية، وشــددت  

الفضاء اخلارجي أمام مجيـع الـدول علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة           
تطورها العلمي والـتقين واالقتصـادي، وكـذلك اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اسـتخداماً منصـفاً         

ي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الفضــاء اخلــارج متلُّــكورشــيداً لصــاحل البشــرية مجعــاء؛ وعــدم 
السـماوية األخـرى بـدعوى السـيادة أو االســتخدام أو االحـتالل أو أي وسـيلة أخـرى؛ وعــدم        

نــوع  عســكرة الفضــاء اخلــارجي، الــذي ال ينبغــي أبــدا أن يســتخدم لتركيــب أســلحة مــن أيّ  
 كانــت، وعــدم اســتغالله إال يف حتســني ظــروف العــيش وتوطيــد الســالم بــني ســكان كوكبنــا   

  ؛ والتعاون الدويل على تطوير األنشطة الفضائية.للبشرية امشترك اتراثباعتباره 
معاهـدات األمـم املتحـدة ومبادئهـا املتعلقـة       نَّوأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أ     -٧

رتكـز عليـه لتنظـيم مشـاركة اهليئـات احلكوميـة وغـري        بالفضاء اخلـارجي تـوفر األسـاس الـذي يُ    
  يف الفضاء اخلارجي. احلكومية والقطاع اخلاص

وأَعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مواءمة النظام املتعـدد األطـراف الـذي يـنظم       -٨
أنشطة الفضاء اخلارجي مع التطورات العلميـة والتكنولوجيـة اجلديـدة تتطلـب إعـادة النظـر يف       

لـك مـن   معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وحتـديثها وتـدعيمها، وذ        
أجل تقوية املبادئ اليت حتكـم األنشـطة الفضـائية الـيت تقـوم هبـا الـدول وتعزيـز التعـاون الـدويل           

  ووضع تكنولوجيا الفضاء يف ُمتناول الناس.
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي وضــع اتفاقيــة عامليــة شــاملة بشــأن    -٩
، مـع االحتـرام الكامـل للمبـادئ     ليـا حاالفضاء اخلارجي، هبدف إجياد حلـول للمسـائل القائمـة    

  األساسية الواردة يف معاهدات األمم املتحدة القائمة بشأن الفضاء اخلارجي.
وفــود تأكيــد أمهيــة منــع ســباق التســلح يف الفضــاء اخلــارجي وأشــارت إىل   تددَّوجــ  -١٠

  الدور املفيد الذي ميكن أن تؤديه تدابري الشفافية وبناء الثقة يف هذا الصدد.
 دَّوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي جتنـب التـدابري الـيت مـن شـأهنا أن حتـ        -١١

من إمكانية الوصول إىل الفضاء أمـام الـدول ذات القـدرات الفضـائية الناشـئة وينبغـي أن متتنـع        
الدول عن مواصلة تطوير اإلطار القانوين الدويل على حنو يضع معـايري أو حـدودا دنيـا مفرطـة     

  كن أن تعيق تعزيز بناء قدرات البلدان النامية.الصرامة مي
سيادة القانون يف الفضاء هو حجر الزاويـة الـذي ميكـن     نَّعرب عن رأي مفاده أأُو  - ١٢

أن يكفل استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فضـال عـن تنميتـه املسـتدامة يف         
  األمد البعيد.

لجنة الفرعية متثل املنتدى احلكومي الـدويل  ال وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -١٣
  الرئيسي لتطوير قانون الفضاء.

ــة املشــتغلة باألنشــطة    وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ    -١٤ منــو اجلهــات الفاعل
الفضائية وزيادة تعقُّد هـذه األنشـطة أمـران يؤكـدان حاجـة الـدول إىل العمـل يف إطـار اللجنـة          

  القانوين القائم.الفرعية من أجل حتسني اإلطار 
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التفاعـل بـني اللجنـة الفرعيـة              -١٥

القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية من أجل حتقيق التساوق الزمين بني التطـوير التـدرجيي   
  لقانون الفضاء والتطورات العلمية والتقنية الرئيسية يف هذا اجملال.

أعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تتـابع          و  - ١٦
عمل الفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة           

  العلمية والتقنية.
ــانوين         أُو  -١٧ ــر يف األســاس الق ــة أن تنظ ــة الفرعي ــي للجن ــه ينبغ ــاده أن ــن رأي مف ــرب ع ع

احلق يف الدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي وطرائقها ومجيع جوانبها، وفقـا مليثـاق    ملمارسة
  األمم املتحدة، حسب انطباقه على الفضاء اخلارجي.
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وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي جلميــع الــدول أن تشــجع االســتثمار اخلــاص يف      -١٨
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.

عرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي أن ينشـئ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قسـما         أُو  -١٩
بــني الــدول وتــوفري املســاعدة التقنيــة    فيمــا اجلهــود تضــافرللتعــاون الــتقين لكــي يســاعد علــى   

  للبلدان، بناء على طلبها.
    

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار   - اًخامس  
بة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل الثابت بالنس

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 
    بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

كبنـد منـتظم    ٦، نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد    ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٢٠
  ا، وعنوانه:يف جدول أعماهل

  "املسائل املتصلة مبا يلي:  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  "(أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر         "(ب)    

ــدار        ــادل للم ــيد والع ــق االســتخدام الرش ــة بتحقي ــائل الكفيل يف الســبل والوس
  "اد الدويل لالتصاالت.الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحت

 كاملكسـي و افرنسـ و اكولومبيو الصنيا وكندو لالربازيا وبلجيكو لو اجلزائرثِّوألقى مم  -٢١
البوليفاريــة) كلمــات يف -الواليــات املتحــدة وفرتويــال (مجهوريــة و امجهوريــة كوريــو اهولنــدو

دول أمريكـا   ل شـيلي بكلمـة نيابـةً عـن جمموعـة     ثِّـ مـن جـدول األعمـال. وأدىل مم    ٦إطار البنـد  
والصـني. وتكلـم أيضـاً املراقـب      ٧٧الالتينية والكارييب، كما ألقى كلمـة نيابـةً عـن جمموعـة الــ     

عن اإلمارات العربية املتحدة. وألقى املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت كلمة أيضـا. كمـا   
  ء.أثناء التبادل العام لآلرا ٦ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق بالبند 

نيسـان/أبريل   ١٣، املعقـودة يف  ٨٩٧وعاودت اللجنة الفرعية القانونيـة، يف جلسـتها     -٢٢
، عقد اجتماع لفريقها العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده، برئاسـة   ٢٠١٥

جوزيه مونسريات فيلو (الربازيل). ووفقاً لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتـا  
سعة والثالثني، والذي أقرَّتـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني،         التا
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عقد الفريق العامل اجتماعه لكـي ينظـر يف املسـائل املتصـلة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني         
  حدوده فقط.

.]، وقــد عقــد الفريــق العامــل [...] جلســات. وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها [..    - ٢٣
  املعقودة يف [...] نيسان/أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير.

  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي من أجل النظر يف هذا البند:  -٢٤
ــة     (أ)   ــن األمان ــذكِّرة م ــنم ــيني      ع ــف الفضــاء اخلــارجي وتع ســؤالني بشــأن تعري

  )؛Add.16و A/AC.105/889/Add.15ة من الدول األعضاء (حدوده: الردود الوارد
ــة ألغــراض        (ب)   ــة بشــأن أســئلة حــول التحليقــات دون املداري ــذكِّرة مــن األمان م

  ).Add.5و A/AC.105/1039/Add.4البعثات العلمية و/أو نقل البشر (
ن منظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومكتـب شـؤو       نَّوالحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح أ   -٢٥

األنشـطة الناشـئة يف   "الفضاء اخلارجي قد نظّما ندوة الفضاء اجلوي املشـتركة حـول موضـوع    
الـيت عقـدت يف مونتريـال،     "جمال الفضاء والطريان املدين: التحـديات القائمـة والفـرص املتاحـة    

وقـد اسـتقطب هـذا احلـدث غـري املسـبوق        .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠ىل إ ١٨يف الفترة من  ،كندا
من مجيع أحناء العامل ميثلون أوساط الطريان والفضاء وجنح يف تعزيز احلـوار بـني    مشاركا ٣٥٠

اجلهات القانونية والتنظيمية املختصـة ويف ترسـيخ الفهـم املشـترك للتحـديات والفـرص املتصـلة        
ــوير النقــل الفضــائي التجــاري. واّتفقــت النــدوة علــى نــدَويت املتابعــة املقــرر عقــدمها يف           بتط

  .٢٠١٧، ويف فيينا يف عام ٢٠١٦ية املتحدة يف عام اإلمارات العرب
املـدين  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومنظمـة الطـريان        نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٢٦

الـدول   نَّم الـذي أنشـئ ليكـون منـربا للمناقشـات يف هـذا اإلطـار، وأ       لُّالدويل سيقودان فريق التع
  شيح خربائها لعضوية فريق التعلم.األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي مدعوة إىل تر

وأَعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه كان لزاماً على اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم      -٢٧
ــتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص         ــوجي واالس العلمــي والتكنول

، أن تنظــر يف مســألة واملســائل القانونيــة املســتجدَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً 
تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده. واعتــربت تلـك الوفـود أيضـا أنّ مـن شـأن تعريــف           
ــنظم حركــة       الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن يســاعد علــى إنشــاء نظــام قــانوين وحيــد ي
 األجسام الفضائية اجلوية ويعاجل مسألة الوضوح القانوين يف تنفيذ قانون الفضاء وقـانون اجلـو،  
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فضــال عــن توضــيح مســائل ســيادة الــدول ومســؤوليتها الدوليــة واحلــدود بــني الفضــاء اجلــوي    
  والفضاء اخلارجي.

ــاده أ أُو  -٢٨ ــران  مهــا تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده    نَّعــرب عــن رأي مف أم
  مهمان لضمان أمان العمليات الفضائية اجلوية.

ــاده أنَّ مــن شــأن اال      -٢٩ ــود عــن رأي مف ــى تعريــف واضــح   وأَعــرب أحــد الوف ــاق عل تف
للحدود بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي أن يتيح للجنة الفضاء اخلارجي وجلنتـها الفرعيـة   
القانونية التركيز على وضع وتطوير صـكوك قانونيـة ال يقتصـر تطبيقهـا علـى جمـال واحـد مـن         

لني التجـاريني بالضـمانات   األنشطة الفضائية، وأن يتيح اليقني القانوين املفضي إىل تزويد املشـغِّ 
الالزمة لالضطالع بأنشطتهم. ورأى ذلك الوفد أيضا أنَّه يف حـال عـدم اختـاذ اللجنـة الفرعيـة      
إجراءات يف هذا الصدد، فإنَّها قد تفقد دورها الرائد بشأن هذه املسـألة، ممـا يعـد مبثابـة إمهـال      

  للوالية املنوطة هبا.
تطــوير األنشــطة الفضــائية ميكــن أن يــؤدي إىل  مواصــلة  نَّعــرب عــن رأي مفــاده أأُو  -٣٠

تنظيم هـذه األنشـطة،    علىأن تساعد  من شأهنااستحداث قواعد عرفية ذات صلة هبذا اجملال، 
  دومنا حاجة إىل تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

ورأى بعض الوفود أنَّ من األفضل فيما يتعلق بتعريـف الفضـاء اخلـارجي و/أو تعـيني       -٣١
التركيز على وظيفة اجلسم املعين والغـرض منـه، ال علـى موقعـه، لتقريـر مـا إذا كانـت         حدوده

  أنشطته ختضع لقانون الفضاء ومىت يكون ذلك.
مــن املهــم النظــر يف العالقــات بــني قــانون اجلــو وقــانون    نَّعــرب عــن رأي مفــاده أأُو  -٣٢

  الفضاء.
ــه ينبغــي للــدول أن     -٣٣ تواصــل العمــل يف ظــل   وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن

، إىل حني وجود حاجة مؤكَّدة وأساس عملي لوضـع  جيداًوظيفته  يؤدِّياإلطار احلايل، الذي 
تعريــف للفضــاء اخلــارجي أو تعــيني حلــدوده. كمــا رأى ذلــك الوفــد أنَّ أيَّ حماولــة يف الوقــت  

غـري قصـد    عـن  تعقِّـد الراهن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ستكون عملية نظرية قد 
  للتطورات التكنولوجية املقبلة. التحسُّباألنشطة القائمة وقد ال ميكنها 

تعيني حدود الفضـاء اخلـارجي مسـألة إداريـة، وأنـه ميكـن        نَّوذهب أحد الوفود إىل أ  -٣٤
أوال علـى املسـائل ذات الصـلة الـيت حتتـاج إىل حلـول        يركِّـزا للجنة الفرعية والفريق العامـل أن  

لتحليقــات دون املداريــة أو عمليــات اإلطــالق مــن أجســام طــائرة. ورأت تلــك   عمليــة، مثــل ا
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التعاون الدويل ميكن أن يكون مفيدا يف هذا اجملال، كما جتلى يف العمـل الـذي    أنَّالوفود أيضا 
  اضطلع به مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين الدويل يف اآلونة األخرية.

يف تعريــف الفضــاء  التقــدُّمعــن رأي مفــاده أنــه ميكــن حتقيــق   وأعــرب بعــض الوفــود   -٣٥
  اخلارجي وتعيني حدوده من خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل.

أن تعزز جهودهـا الراميـة   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية   -٣٦
فضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده ودعـت      ل إىل توافق يف اآلراء بشـأن مسـألة تعريـف ال   صُّإىل التو
  إجيايب وأساسي من الناحية القانونية. لٍّل إىل حصُّإىل بذل كل اجلهود الالزمة للتو الدول
وهـو مـورد    -وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابت بالنسـبة لـألرض     -٣٧

سـتخداماً رشـيداً وينبغـي    جيـب أن ُيسـتخدم ا   -طبيعي حمدود معرَّض، بال ريب، خلطر التشبُّع 
أن يكون متاحاً جلميـع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة. فهـذا مـن شـأنه أن            
يتيح للدول إمكانية الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لـألرض بشـروط منصـفة، تراعـي بوجـه      

معيَّنـة، كمـا تأخـذ    خاص احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان 
  بعني االعتبار عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.

مــورٌد  هــو املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض نَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أ  -٣٨
احل طبيعي حمدود ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـ       

ع، ممـا يهـدد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف تلـك البيئـة؛        بُّض خلطر التشـ رَّمجيع الدول، وأنه مع
من الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط منصـفة، مـع        نَّوأ

هـم  مـن امل  نَّ. وكان من رأي تلك الوفـود أيضـا أ  إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية
استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض امتثـاال للقـانون الـدويل ووفقـا لقـرارات االحتـاد الـدويل        
لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملـدد يف معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع إيـالء        

  أللفية.االعتبار ملسامهات األنشطة الفضائية يف التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية ل
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن         -٣٩

خــالل  الفضــاء اخلــارجي، وأنَّــه ال خيضــع للتملُّــك الــوطين بــدعوى الســيادة عليــه، ســواء مــن   
وسـيلة أخـرى، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه أو اسـتخدامه املتكـرر أو         يِّاستخدامه أو احتالله أو بأ

ــه ــدويل       احتاللـ ــاد الـ ــدات االحتـ ــارجي ومعاهـ ــاء اخلـ ــدة الفضـ ــع ملعاهـ ــتخدامه خيضـ ، وأنَّ اسـ
نيـة مـن معاهـدة الفضـاء     أحكـام املـادتني األوىل والثا   نَّلالتصاالت. ورأت تلـك الوفـود أيضـا أ   

جـزء مـن الفضـاء اخلـارجي،      يَّك ألَّالطرف يف املعاهدة ال جيوز له أن يتم نَّح أضِّاخلارجي تو
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اري يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، ســواء بادعــاء الســيادة أو بواســطة   مثــل أي موقــع مــد
  االستخدام، مبا يف ذلك االستخدام املتكرر، أو بأي وسيلة أخرى.

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، باعتبــاره مــورداً طبيعيــا     -٤٠
تخدم اسـتخداماً رشـيداً وناجعـاً واقتصـاديا     حمدوداً معرَّضاً بوضوح خلطر التشبُّع، جيـب أن يسـ  

ومنصفاً. واعُترب هذا املبدأ أساسيا لضـمان مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت تقـع يف مواقـع         
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦جغرافية معيَّنة، حسبما تنص عليه الفقـرة  
  .١٩٩٨ندوبني املفوَّضني املعقود يف عام لالتصاالت، بصيغتها اليت عدَّهلا مؤمتر امل

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اســتغالل الــدول للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض علــى      -٤١
أساس "األولوية حبسب األسبقية" أمر غري مقبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعيـة، مـن مثَّ، أن تضـع    

املداريـة، وفقـاً ملبـدأي اسـتخدام      يضـمن تكـافؤ فـرص وصـول الـدول إىل املواقـع       يـا نظاماً قانون
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعدم جواز متلُّكه.

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إلتاحـة إمكانيـة انتفـاع مجيـع           -٤٢
ــألرض، مــع إدراك        ــدار الثابــت بالنســبة ل ــة يف امل ــاملوارد الطيفي ــدم املســاواة، ب ــى ق ــدول، عل ال

معظـم   تعـود بـالنفع علـى   ليه ذلك من إمكانات من حيث تنفيـذ بـرامج اجتماعيـة    ينطوي ع ما
اجملتمعات احمللية القليلة االستفادة من اخلدمات وإتاحة إمكانيـة تنفيـذ مشـاريع تعليميـة وطبيـة،      
وضمان إمكانية احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، وحتسـني الصـالت مبصـادر     

ن أجــل تــدعيم التنظــيم االجتمــاعي، وكــذلك تعزيــز املعــارف وتبادهلــا املعلومــات الضــرورية مــ
  دون وجود مصاحل جتارية تؤدي دور وسطاء.

ــت بالنســبة          -٤٣ ــدار الثاب ــاده أنَّ ضــمان اســتدامة امل ــود عــن رأي مف وأَعــرب بعــض الوف
 لألرض يستلزم إبقاء هذه املسـألة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها بإنشـاء        

يلزم من أفرقة عاملة وأفرقة قانونيـة وتقنيـة حكوميـة دوليـة، حسـب االقتضـاء. ورأت تلـك         ما
الوفود أنه ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة حكوميـة دوليـة تضـمُّ خـرباء تقنـيني وقـانونيني مـن        

فرص الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض، ودعت إىل تعزيـز مشـاركة    ؤتكافأجل تعزيز 
  حتاد الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل.اال
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التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   - اًسادس  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

مـن جـدول    ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعيـة العامـة     -٤٤
يعات الوطنيـة ذات الصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       األعمال، املعنون "التشر

  يف األغراض السلمية"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.
مجهوريــة كوريــا و هولنــداو ناليابــاو االنمســو كاملكســيو لالربازيــو لــو اجلزائــرثِّقــى مموأل  - ٤٥

لدويل لالتصـاالت كلمـة   من جدول األعمال. وألقى املراقب عن االحتاد ا ٧كلمات يف إطار البند 
  أيضا. كما ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

، ٢٠١٤وفقا للطلب الصادر عن اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني، يف عـام       و  - ٤٦
ت، نشرة معلومات عـن  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باالشتراك مع االحتاد الدويل لالتصاال أعدَّ

املسائل ذات الصلة بالتسـجيل والتـرخيص وختفيـف احلطـام الفضـائي وإدارة التـرددات فيمـا يتعلـق         
بالســواتل الصــغرية والصــغرية جــداً. وقــد أتيحــت هــذه النشــرة للجنــة الفرعيــة يف ورقــة غرفــة            

شــؤون ونشــرت أيضــا علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب    A/AC.105/C.2/2015/CRP.17االجتماعــات 
  )http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/small-sat-handout.htmlالفضاء اخلارجي (

وأثنـــت اللجنـــة الفرعيـــة علـــى مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي واالحتـــاد الـــدويل    -٤٧
للمعلومــات لصــاحل اجلهــات  مــاها اًلالتصــاالت إلعــدادمها هلــذه النشــرة، الــيت ستصــبح مصــدر

  تشغيل سواتل من هذا القبيل.الفاعلة اليت تعتزم 
واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ميكن أيضا مواصلة ترويج النشرة مـن خـالل اجلهـود      -٤٨

  اليت تبذهلا الدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي.
بعض الدول األعضاء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي     نَّوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح أ  -٤٩

  ,٦٨/٧٤التوصيات الواردة يف قرار اجلمعية العامة  ذتنفِّقد بدأت بالفعل 
والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــا تضــطلع بــه خمتلــف الــدول األعضــاء مــن أنشــطة لتعزيــز     -٥٠

وتطــوير قوانينــها وسياســاهتا الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وإلصــالح األنشــطة الفضــائية الوطنيــة أو 
اللجنة الفرعيـة أيضـا أنَّ تلـك األنشـطة      وضع تدابري بشأن حوكمتها. ويف هذا الصدد، الحظت

ي دِّهتدف إىل حتسني اإلدارة وتعزيز القدرة التنافسية وإشراك األوساط األكادمييـة وحتسـني التصـ   
  يات اليت يطرحها تطور األنشطة الفضائية والنهوض بتنفيذ االلتزامات الدولية.دِّللتح
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ومشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة     والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد برامج  -٥١
بالفضــاء. ونوَّهــت يف هــذا الصــدد بأمهيــة قيــام الــدول بصــوغ تشــريعات بشــأن الفضــاء، ألنَّ   

  األطر التنظيمية الوطنية تؤدِّي دوراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها.
أن يؤخــذ يف احلســبان ازديــاد وأكَّــدت اللجنــة الفرعيــة جمــدَّداً أنَّ مــن األمهيــة مبكــان    -٥٢

حجم األنشطة التجارية وأنشـطة القطـاع اخلـاص يف الفضـاء اخلـارجي يف سـياق وضـع األطـر         
التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق مبســؤوليات الــدول إزاء أنشــطتها   

  الفضائية الوطنية.
يف إطار هذا البند مهمـة، وأهنـا   رت املناقشات اليت ج نَّواتفقت اللجنة الفرعية على أ  -٥٣
نــت الــدول مــن فهــم األطــر التنظيميــة الوطنيــة القائمــة وتبــادل اخلــربات بشــأن املمارســات  كَّم

  الوطنية، وتبادل املعلومات عن األطر القانونية الوطنية.
رات وُّواتفقت اللجنة الفرعية علـى أمهيـة مواصـلة تبـادل املعلومـات بانتظـام عـن التطـ          -٥٤

ــةُ     الطارئــ ــة املتعلقــة بالفضــاء. ويف هــذا الصــدد، شــجَّعت اللجن ــة الوطني ة علــى األطــر التنظيمي
الفرعيــةُ الــدولَ األعضــاء علــى مواصــلة تزويــد األمانــة بنصــوص قوانينــها ولوائحهــا التنظيميــة    
الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء، وكــذلك تــوفري معلومــات حمدثــة ومســامهات إلدراجهــا يف العــرض   

  لتنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية.اإلمجايل لألطر ا
  


