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*1802289*  

   اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
   السلمية األغراض يف

  القانونية الفرعية اللجنة
  واخلمسون السابعة الدورة
        ٢٠١٨ أبريل/نيسان ٢٠-٩ فيينا،

      التقرير مشروع  
 الثابت املدار وبطبيعة حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريف املتصلة املسائل  -خامسًا  

 الكفيلة والوسائل السبل يف النظر ذلك يف مبا واستخدامه، لألرض بالنسبة
 لألرض بالنسبة الثابت للمدار والعادل الرشيد االستخدام بتحقيق
      لالتصاالت الدويل االحتاد بدور مساس  دون

 األعمال جدول من ٧ البند يف الفرعية اللجنة نظرت ،٧٢/٧٧ العامة اجلمعية بقرار عمًال  -١
  :وعنوانه أعماهلا، جدول يف منتظم كبند

  :يلي مبا املتصلة املسائل"  
  حدوده؛ وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف  )أ"(    
ــــــتخدامه، مبا يف ذلك النظر   )ب"(       ــــــبة لألرض واس طبيعة املدار الثابت بالنس

بل والوســـائل  يف الكفيلة بتحقيق االســـتخدام الرشـــيد والعادل للمدار الثابت بالنســـبة الســـُّ
  "لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

ــــــي االحتــاد ممثِّلو األعمــال جــدول من ٧ البنــد إطــار يف بكلمــة وأدىل  -٢  وإكوادور الروس
 أيضــًا كلمةب وأدىل .املتحدة والواليات واملكســيك وكندا أفريقيا وجنوب وباكســتان وإندونيســيا

يابة إكوادور ممثل بًة دولة بوليفيا املتعددة القوميات وممثل والصــــــني ٧٧ ال جمموعة عن ن يا  عن ن
 أخرى أعضــاء دول ممثلو ألقى لآلراء، العام التبادل وأثناء. يوالكاريب الالتينية أمريكا دول جمموعة
  . البند هبذا تتعلق كلمات
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 ،٢٠١٨ أبريل/نيســـان ٩ يف املعقودة ،٩٥٧ جلســـتها يف القانونية، الفرعية اللجنة ودعت  -٣
 مونسريات وزيهج برئاسة االنعقاد إىل حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريف املعين العامل فريقها
لت الذي باالتفاق وعمًال). الربازيل( فيلو  يف والثالثني التاســـعة دورهتا يف الفرعية اللجنة إليه توصـــَّ
 اجلمعية بقرار وعمًال أيضـــًا، ٢٠٠٠ عام يف واألربعني الثالثة دورهتا يف اللجنة وأقرَّته ،٢٠٠٠ عام

 الفضـاء بتعريف املتعلقة املسـائل يف حصـرًا ينظر لكي اجتماعه العامل الفريق عقد ،٧٢/٧٧ العامة
  .حدوده وتعيني اخلارجي

 املعقودة ،[...] جلســتها يف الفرعية، اللجنة وأقرَّت. جلســات[...]  العامل الفريق وعقد  -٤
  .التقرير هبذا[...]  املرفق يف الوارد العامل، الفريق رئيس تقرير أبريل،/نيسان[...]  يف
  :البند هذا يف النظر أجل من الفرعية اللجنة على معروضًا يلي ما وكان  -٥

 بتعريف يتصـــل فيما الوطنية واملمارســـات التشـــريعات بشـــأن األمانة من مذكِّرة  )أ(  
  ؛)A/AC.105/865/Add.21و A/AC.105/865/Add.20( حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء

 البعثات ألغراض املدارية دون التحليقاتحول  أســــئلة بشــــأن األمانة من مذكِّرة  )ب(  
  ؛)A/AC.105/1039/Add.11و A/AC.105/1039/Add.10( البشر نقل أو/و العلمية

 الدول آراء: حدوده وتعيني اخلارجي الفضــــاء تعريف" عنواهنا األمانة من رةمذكِّ  )ج(  
  ؛)A/AC.105/1112/Add.5و A/AC.105/1112/Add.4( "اللجنة لدى الدائمني واملراقبني األعضاء
 وتعيني اخلارجي الفضــاء بتعريف املعين العامل الفريق رئيس إعداد من عمل ورقة  )د(  
 الفضــــاء بتعريف املتصــــلة املســــائل مناقشــــة تعزيز" عنواهنا القانونية، الفرعية للجنة التابع حدوده،
 الفضــاء اســتخدام جلنة يف األعضــاء للدول مشــترك موقف صــياغة هبدف حدوده وتعيني اخلارجي
  ؛)A/AC.105/C.2/L.302" (السلمية األغراض يف اخلارجي
 مجيع يف بالنظر املرتبطة التحديات" بعنوان الروســـي االحتاد من مقدَّمة عمل ورقة  )(ه  
 مناقشــة إىل جدلية عناصــر إضــافة مربرات: اخلارجي والفضــاء اجلوي الفضــاء حدود تعيني جوانب

  ؛)A/AC.105/C.2/L.306" (املناقشة هذه يف حديثة حتليلية اجتاهات وحتديد املوضوع هذا
ــة  )و(   ــاع ورق ــا  اجتم ــدمته ــةق ــة اللجن ــانون املعني ــان وتنظيم بق  الفضــــــــاء، يف األم
عة تاب ية للرابطة ال لدول ملدارية دون الرحالت" بعنوان الفضـــــــاء يف األمان لتعزيز ا  حدود وتعيني ا

يادة احليزي والنهج الوظيفي النهج: اخلارجي بالفضـــــــاء مقارنة اجلوي الفضـــــــاء ــــــ لدول وس " ا
)A/AC.105/C.2/2018/CRP.9(. 

 نظمتها اليت الندوات بســـلســـلة املتعلق بالتقرير علمًا مع االرتياح الفرعية اللجنة أحاطتو  -٦
مة ملدين الطريان منظ لدويل ا ــــــؤون ومكتب ا خلارجي الفضـــــــاء ش جمال ا  اجلوي الفضـــــــاء يف 

. الفرعية اللجنة على معروضــــــا كان الذي ،)A/AC.105/1155( ٢٠١٧ عام إىل ٢٠١٥ عام من
 أوســــــاط ممثلي بني اجلمع كانت هتدف باألســــــاس إىل الندواتهذه  أنَّالفرعية  اللجنة والحظت

 التنظيمية اآلليات ودراســــــة واخلاص، التجاري القطاعني يشــــــمل مبا والفضــــــاء، الطريان من كل
 أيضـــــًا الفرعية اللجنة الحظتو. الفضـــــائي والنقل الطريان جمايل يف القائمة العملية واملمارســـــات
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سري يف الندوات هذه اجلهود اليت ُبذلت من أجل االستفادة من  الطريان أوساط بني احلوار تعزيز تي
 التعاون ســيواصــالن الدويل املدين الطريان ومنظمة اخلارجي الفضــاء شــؤون مكتب وأنَّ والفضــاء،

  .بالفضاء املعين الدراسي الفريق طريق عن ذلك يف مبا بينهما، فيما
 انمكِّنيس حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٧
 السلمية األغراض يف واستخدامه اخلارجي الفضاء استكشاف حرية ملبدأ العملي التطبيق كفالة من
 حيدَّد أن يفأيضــًا  انســاعدي ســوفأهنما و. الدول بني املســاواة قدم وعلى متييزي غري أســاس على
 املوجهة املركبات وتطور التكنولوجي التطور إىل بالنظر فضــائيا جســمًاما  جســم كان إذا ما بدقة

 إمكانية انتيحيوســــوف  املدارية. دون التجارية والرحالت الفضــــائية الســــياحة يف لالســــتخدام
 القطاع منو ســـرعة إىل بالنظر اخلاصـــة الفاعلة واجلهات الدول نفوذ جمال واضـــح بشـــكل حيدَّد أن

 املعاهدات لتطبيق املكاين النطاق واضح بشكل حيدَّد أن إمكانية انتيحسي كما التجاري. الفضائي
الدول من تقدمي  منع شــــأنه من مما اخلارجي، والفضــــاء اجلوي الفضــــاء بأنشــــطة املتعلقة الدولية

  . منه جزءأيِّ  أو اخلارجي الفضاءبشأن  مستقبلية مطالبات
ــــــيعود حدوده وتعيني اخلارجي الفضــــــاء تعريف أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -٨  بالنفع انس

 الدويل الصــعيد على الفضــاء ألنشــطة الســليمة اإلدارة ضــمان يف قيمة ماهل وســتكون الدول على
 املتحدة األمم ملعاهدات األســـاســـية للمبادئ الفعال التطبيق أيضـــًا انوســـيتيح .والوطين واإلقليمي
 االتســاق عدم أوجه من واحلد واليقني الوضــوح توفري يف انوســيســاعد اخلارجي؛ بالفضــاء املتعلقة

 مبا يف ذلك اخلارجي، والفضاء اجلوي الفضاء يف هبا املضطلع باألنشطة املتعلقة الدول ممارسات يف
 املتعلقةللقواعد  االمتثال انوسييسِّر ؛البشر نقل أو العلمية البعثات ألغراض املدارية دون رحالتال

  . ة القضايا الناشئة عنهاومسؤوليتها ومعاجل الدول بسيادة
 تعيني أو اخلارجي للفضــــــاء تعريف وجود عدم أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٩

 انطباق وجوبية بشــــــأن والدويل الوطين الصــــــعيدين على القانوين اليقني عدم إىل يؤدي حلدوده
  .الفضاء وقانون اجلوي القانون
ــألة أنَّ مفاده رأي نع وُأعرب  -١٠  ارتباطًا ترتبط حدوده وتعيني اخلارجي الفضــاء تعريف مس
  . واألمن بالسالمة املتعلقة باملسائل وثيقًا
 وتعيني اجلوي والفضــــاء اخلارجي للفضــــاء تعريف غياب يف أنه، مفاده رأي عن وُأعرب  -١١

 والقواعد القوانني إنفاذاملنطبق كما يستحيل  القانون جمال حتديد يستحيل واضح، بشكل حلدودمها
  . متسق حنو على واللوائح التنظيمية

 حدوده وتعيني اخلارجي الفضـــــاء بتعريف املتصـــــلة املســـــائل أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٢
 الوطين باألمن املســــاس دون اجلوية الفضــــائية العمليات ســــالمة ضــــمان أجل من معاجلتها  ينبغي
  . الدول وسيادة
 اجلوي والفضاء اخلارجي الفضاء حدود لتعيني املنطقي األساس أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٣
 جوانب إىل ســيســتند البحر ســطح فوق كيلومترات ١١٠و كيلومتر ١٠٠ بني يقع مســتوى على

ــــــاملة،  الغالف طبقاتوهي حتديدًا  املادية، واخلصــــــائص والتقنية العلمية اجلوانب ذلك يف مبا ش
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ــدرة اجلوي، ــائرات وق ــاع بلوغ على الط ــة معني، ارتف ــ حضــــــيض ونقط ــة، ةاملركب  الفضــــــــائي
  . كارمان وخط
 القائمة، الوطنية أطرها ضــــــمن وضــــــعت، الدول من العديد أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٤

 بالتزاماهتا الوفاء بغية اجلوي والفضـــــاء اخلارجي الفضـــــاء أنشـــــطة بني للتمييز خمتلفة وهنجا آليات
ــــــتكون اآلليات هذه أنَّو الدولية، املعاهدات مبوجب ــــــًا للتوجيه قاعدة مبثابة س ــــــاس  امنطقيًّ وأس

  . املشكلة هلذه متسق حل إجياد يف الفرعية اللجنة ملساعدة مالئم حل إىل إجياد السعي يف لالستمرار
 القوانني يف حدوده وتعيني اخلارجي للفضــــــاء تعريف وضــــــع أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٥

  . للفضاء الدويل القانون يف بذلك القياميستدعيان  ال الوطنية
صلة املشاكل حل أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٦ حدوده  وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريف املت

 تتســـم بانفتاحها الدول بني تشـــاورية آللية نتيجة يأيت األطراف، متعدد قانوين حل تطبيق يقتضـــي
 املرور حقوق لتســــجيل العاملي اإلطار ومنها الرئيســــية، املســــائل معاجلة أجل من ومشوهلا للجميع

 منه، والعودة املدار يف اإلطالق خالل التجارية الفضـــــاء أنشـــــطة لفائدة هلا والترخيص هلا واإلذن
 الدول وســـــيادة الوطين باألمن تتصـــــل قانونية مســـــائل تثري األنشـــــطة هذه أنَّ االعتبار يف أخذًا
   .املحلية ومحاية البيئة املجتمعات وأمن
 تستند أن ينبغي حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف مسألة أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٧
 ســــــينطبق الفضــــــاء قانون ألنَّ ،وقعهم أو اجلســــــم ارتفاع تشــــــمل يريمعاال إىل وظيفي  هنج إىل
 الفضـــاء يف املدار ذلك وراء أو أرضـــي مدار يف فضـــائي جســـم وضـــع إىل يرمي نشـــاط أيِّ على

 عامًال شــــكلي أن ينبغي ال االرتفاع أنَّ أيضــــًا الرأي هذا عن أعرب الذي الوفد ورأى. اخلارجي
شاط كان إذا ما لتحديد ضاء يف جيري الن شاط حيدَّد أنجدر واأل اخلارجي؛ الف صنيف الن سبقًا ت  م
 اإلطار حيدَّد أالَّ املناسب من سيكون مثَّ، ومن. النشاط من والغرض الفضائي اجلسم لوظيفة وفقًا

 النشاط خلصائص وفقًا بلالرحلة  ارتفاع وفقًا ملعيار املدارية دون ةالرحل على يطبق الذي القانوين
  . عنه تنشأ اليت القانونية واملسائل

سية املشكلة أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -١٨  تكمن" اخلارجي الفضاء" مصطلح وضع يف الرئي
حدٍّ يف ية النظم حيدد معني،مشــــــروط  وضــــــع  قانون ــــــتنطبق اليت ال . به املحيطة املناطق على س
 أن حيلَّ، قادرًا على الوظيفي، أو املكاين ســـواء القائمة، النُُّهج من أيٌّ يكون لن الصـــدد، هذا ويف

: فيما يتعلق مبا يلي اجلوية للرحالت واملنظورة القائمة النماذج تنظيم مسألة كامل، وبشكل مبفرده
 وســـيادة الوطنية املصـــاحل محاية) ب( اخلارجي؛ الفضـــاء متلك وعدم للتجزئة القابلية عدم دأمب  )أ(

 اخلارجي الفضــــاء حدود تعيني مســــألة أنَّ أيضــــًا الرأي هذا عن أعرب الذي الوفد ورأى. الدول
 الفضــاء على باحلفاظ تتعلق وهي للفضــاء، الدويل القانون يف الثغرات بعض وجود مبشــكلة ترتبط

. القوة اســـتخدام وعدم اخلارجي، الفضـــاء يف التســـلح ســـباق ومنع الســـلمية، لألغراض اخلارجي
 فعالة وضـــمانات دولية اتفاقات وجود الســـياســـية وعدم اجلغرافية تعقد احلالة ضـــوء ويف ولذلك،

 حبماية يتصــل فيما القانوين باليقني املتعلق البعد يف احلدود تعيني مســألة تبرزفقد  املجال، هذا يف
 اجلوي الفضــاء بني الطبقات من نوعأيِّ  إنشــاء جتنب ينبغي نتيجة لذلك،و .وأمنها الدول ســيادة
  . اخلارجي والفضاء
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 اإلطار ضــــــمن العمل تواصــــــل أن الدول ينبغي أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -١٩
 تعريف لوضـــع عملي واضـــحة وأســـاس حاجة وجود حني إىل جيِّدًا، وظيفته يؤدِّي الذي احلايل،

 صـــــعوبات يطرح مل احلايل اإلطار أنَّ الوفود رأت هذه كما. حدوده تعيني أو اخلارجي للفضـــــاء
ســتكون  حدوده وتعيني اخلارجي الفضــاء لتعريف الراهن الوقت يف حماولة أيَّ فإنَّ مثَّ ومن ،عملية

شطة القائمة وقد ال تكون قابلة للتطويع ملواكبة التطورات  عملية نظرية قد تعقِّد عن غري قصد األن
  .مستقبًالالتكنولوجية 

فاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢٠ لة من ما أنَّه م  تعريف وجود عدم أنَّ إىل تشــــــري أد
 اخلارجي، الفضــاء اســتكشــاف أو الطريان منو قيَّد أو أعاق قد حلدوده تعيني أو اخلارجي للفضــاء

 عدم أنَّ تؤكد أن ميكن الفرعية اللجنة هبا ُأبلغت عملية طبيعة ذات حمدَّدة حاالت توجد ال وأنَّه
  . للخطر الطريان أمان عرَّض قد اخلارجي الفضاء أو اجلوي للفضاء تعريف وجود
 بتعريف املتصــــــلة املســــــائل يف تقدُّم حتقيق ميكن أنه مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢١

  . الدويل املدين الطريان منظمة مع التشاور خالل من حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء
 بعضًا، بعضها يستبعدمفاهيم و خمتلفة نظم وجود أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢٢
 للجنة موضـــوعي أســـاس وجود عن كشـــف لإلنســـانية، املشـــترك والتراث اإلقليمية الســـيادة مثل

  . املقبلة دوراهتا يف األعمال جدول من البند هذا على بقيُت لكي الفرعية
 طبيعي مورد وهو - لألرض بالنسبة الثابت املدار أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢٣

 متاحًا يكون وأن رشــيدًا اســتخدامًا ُيســتخَدم أن يتعيَّن - التشــبُّع خلطر بوضــوح ومعرَّض حمدود
ــــــأنه من فهذا. احلالية التقنية قدراهتا عن النظر بصــــــرف الدول، جلميع  إمكانية للدول يتيح أن ش

سبة الثابت املدار إىل الوصول شروط لألرض بالن صفة، ب  اخلصوص وجه على االعتبار إيالء مع من
 لعمليات االعتبار إيالء ومع معيَّنة، لبلدان اجلغرايف واملوقع ومصــــــاحلها النامية البلدان الحتياجات

  . الصلة ذات وقراراهتا املتحدة األمم وقواعد لالتصاالت الدويل االحتاد
ــــــبة الثابت املدار أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢٤  موردًا باعتباره لألرض، بالنس

 وناجعًا رشــــيدًا اســــتخدامًا يســــتخدم أن يتعيَّن التشــــبُّع، خلطر بوضــــوح معرَّضــــًا حمدودًا طبيعيًّا
الواقعة  والبلدان النامية البلدان مصـــاحل لضـــمان أســـاســـيًّا املبدأ هذا واعُترب. ومنصـــفًا واقتصـــاديًّا

 االحتاد دســــــتور من ٤٤ املادة من ٢-١٩٦ الفقرة عليه تنص حســــــبما ،ةنمعيَّ ةجغرافيمناطق  يف
  . ١٩٩٨ عام يف قوداملع املفوَّضني املندوبني مؤمتر عدَّهلا اليت بصيغتها لالتصاالت، الدويل
 القانوين النظام عن خمتلف اخلارجي للفضـــــــاء القانوين النظام أنَّ مفاده رأيه عن وُأعرب  -٢٥

 جزءمن مث  هو لألرض بالنســـــبة الثابت املدار وأنَّ الســـــيادة، مبدأ يوجهه الذي اجلوي، للفضـــــاء
 استخدامه بواسطة أو عليه السيادة بدعوى الوطين للتملُّك خيضع وال اخلارجي الفضاء من يتجزأ  ال
  . املتكرر استخدامه أوالعادي  استخدامه طريق عن ذلك يف مبا أخرى، وسيلةأيِّ ب أو احتالله أو
 لألرض بالنسبة الثابت املدار واستخدام الستغالل احلايل النظام أنَّ مفاده رأي عن وُأعرب  -٢٦
 يلزم وأنَّه أكرب، وتقنية مالية قدرات لديها اليت للبلدان املدار هذا من االســــــتفادة فرص معظم يوفِّر
 الفضــــاء، اســــتخدام على البلدان هذه هيمنة احتمال لتاليف اســــتباقية تدابري اختاذ الصــــدد هذا يف
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 بلــدان مثــل ،ةنــمعيَّ ةجغرافيــالواقعــة يف منــاطق  البلــدانو النــاميــة البلــدان احتيــاجــات تلبيــة بغيــة
  . االستوائية  املناطق
ــــتغالل أنَّ مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب  -٢٧  لألرض بالنســــبة الثابت للمدار الدول اس
ساس على  نظامًا تضع أن مثَّ، من الفرعية، للجنة ينبغي وأنَّه مقبول، غري أمر" باألسبقية األولوية" أ

 الفضـــاء اســـتخدام ملبدأي وفقًا املدارية، املواقع إىل املنصـــف الوصـــول فرص للدول يضـــمن قانونيًّا
 . متلُّكه جواز وعدم السلمية األغراض يف اخلارجي

املشاكل املتعلقة باستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض تشمل  عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ -٢٨
، وال ســـــيما يف املواقع عنيةحمدودية الترددات ودرجة التنســـــيق الالزم مع شـــــبكات الســـــواتل امل

الوصول إىل موارد هذا الطيف املداري. ورأى الوفد أمر دد ب على القادمني اجلاملجاورة، مما يصعِّ
هذه املشــــاكل تكشــــف عن أوجه عدم املســــاواة، وانعدام  أيضــــًا أنَّالذي أعرب عن هذا الرأي 

البريوقراطية يف اســـتخدام املدار الثابت بالنســـبة لألرض مما أصـــبح ب املتصـــلة الكفاءة، واالختناقات
الواقعة ميع البلدان، مبا يف ذلك البلدان النامية والبلدان جلوصــول لاتأمني ائقا فيما يتعلق بيشــكل ع
   اجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضاء. إضافة إىلوالبلدان االستوائية،  ةنمعيَّ ةجغرافييف مناطق 

قات املخطَّ وُأعرب عن -٢٩ طا ظام الن فاده أنَّ ن عه ) AP30/30A/30B( طةرأي م لذي وضــــــ ا
ــيضــمناالحتاد الدويل  ــتفادة من املواقع املدارية لالتصــاالت، والذي س  ،التكافؤ بني الدول يف االس

ــــــتخدام احلايل هلذا املورد  عدة جوانب تقنية مما جيعل من الصــــــعب تطبيقه، وأنَّ حمدود من االس
ـــــبقية" جعل الوصـــــول إىل هذا النطاقات غري املخطَّ الطبيعي يف طة بناء على قاعدة "األولوية باألس

  .الالزمة تكنولوجياالبالنسبة للبلدان اليت ليست لديها  مستحيًالأمرًا الطبيعي  املورد
شامل  عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ -٣٠ وضع نظام خبصائص ُيعىن بهناك حاجة إىل مبدأ قانوين 

حتقيق األهداف التالية: (أ) ضــمان  هدف إىلويفريدة ينظم اســتخدام املدار الثابت بالنســبة لألرض 
ــــــيما البلدان النامية والبلدان  إمكانية الواقعة الوصــــــول على قدم املســــــاواة جلميع البلدان، وال س

 خدام؛ (ب) ضــــــمان االســــــتواجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضــــــاء ةنمعيَّ ةجغرافيمناطق  يف
؛ (ج) ضـــمان االســـتخدام املســـتدام؛ (د) محاية حقوق املســـتخدمني الشـــرعيني؛ ظمناملنصـــف وامل
شيد والفعال؛ (و) حتسني اللوائح   )(ه املتعلقة بإجراءات الوصول؛ التنظيمية ضمان االستخدام الر
منع إســـــاءة اســـــتخدام إجراءات التســـــجيل واحلقوق املكتســـــبة؛ (ح) منع التداخل الضـــــار   (ز)
  .املستخدمني  بني
رض، وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضـــمان اســـتدامة املدار الثابت بالنســـبة األ -٣١
فرص مضمونة ومتكافئة بني مجيع البلدان لالستفادة منه وفقًا الحتياجاهتا، ال سيما البلدان  كفالةو

، إمنا يســـتلزم إبقاء هذه املســـألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصـــلة املرتادة للفضـــاء حديثًا
  .قنية، حسب االقتضاءتقصيها، بإنشاء ما يلزم من أفرقة عاملة وأفرقة حكومية دولية قانونية وت
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    تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -عشر ثاين
من جــدول  ١٤، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة  -٣٢

األعمال، املعنون "تبادل عام لآلراء بشــأن تطبيق القانون الدويل على أنشــطة الســواتل الصــغرية"، 
  .كموضوع/بند منفرد للمناقشة يف جدول أعماهلا

 املتحدة واإلمارات العربية من جدول األعمال ممثِّلو أملانيا ١٤وأدىل بكلمة يف إطار البند  -٣٣
ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وفرنســـا وباكســـتان اإلســـالمية) -وإندونيســـيا وإيران (مجهورية

ـــا والواليات املتحدة واليابان كلمة ممثل إكوادور ب دىلكما أ .واملكســـيك واململكة املتحدة والنمس
ل أعضاء أخرى كلمات والصني. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دو ٧٧ نيابًة عن جمموعة ال

  .تتعلق هبذا البند
عاجلة وفِّر فرصًا قيِّمة ملتهذا البند س يف إطارواتَّفقت اللجنة الفرعية على أنَّ مواصلة عملها  -٣٤
من املسائل املهمة املتعلقة بالسياسات والتدابري التنظيمية على الصعيدين الدويل والوطين بشأن  عدٍد

  .الفاعلةجانب خمتلف اجلهات استخدام السواتل الصغرية من 
ــــــتبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل علىبمع التقدير علمًا اللجنة الفرعية  أحاطتو -٣٥  االس

 A/AC.105/1122، http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122الوثيقة الوارد يف ( أنشطة السواتل الصغرية
ثاين) يل ال تذي هدات األمم املتحدة  ،املرفق األول، ال عا لة م حبا مل املعين  عا يه الفريق ال لذي نظر ف ا

ــــتبيان وال أنَّ اللجنة الفرعية ورأت .اخلمس املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي وتطبيقها  الواردةردود االس
 A/AC.105/C.2/2018/CRP.10( اللذين يردان يف ورقيت اجتماع ،نيمن الدول األعضاء واملراقببشأنه 

ـــــائل القانونية اليت ي ،)A/AC.105/C.2/2018/CRP.17و ـــــة املس ـــــطة ب تثار فيما يتعلقعزز مناقش أنش
  .السواتل الصغرية على الصعيد الدويل

العديد من  متكِّنوأكدت اللجنة الفرعية جمدَّدًا أنَّ السواتل الصغرية أصبحت أدوات هامة  -٣٦
لتلك الدول، مبا يف ذلك اجلامعات  التابعة الدول النامية ومن املنظمات احلكومية وغري احلكومية
اليت لديها موارد حمدودة، من املشــــــاركة  ومعاهد التعليم والبحوث وصــــــناعات القطاع اخلاص

اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية، ومن االنضــمام إىل صــفوف  يف
  .مطوِّري التكنولوجيا الفضائية

ر على حنو متزايد وأقرَّت اللجنة الفرعية بأنَّ ا -٣٧ ــــــَّ تكاليف حتمل لتقدُّم التكنولوجي قد يس
هامة  ةســــاعدتقدم م الســــواتل ميكن أن هذهتطوير وإطالق وتشــــغيل الســــواتل الصــــغرية، وبأنَّ 

فة، م يف هاجماالت خمتل ثار التعليم واالتصـــــــاالت ورصـــــــد األرض والتخفيف من  ن  .الكوارثآ
ـــــواتل  ماك ـــــتخدام هذه الس ـــــغيلها اإليضـــــاحي، يف اختبار ال ميكن اس تكنولوجيات اجلديدة وتش
  .ضطلع بدور هام يف حفز التقدُّم التكنولوجي يف جمال األنشطة الفضائيةجيعلها ت مما
ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي علمًا وأحاطت اللجنة الفرعية -٣٨ ، مع التقدير بربامج مكتب ش
القدرات يف جمال تطوير  اليت تشـــجع على بناء ،مبادرة تكنولوجيا الفضـــاء األســـاســـية ذلك يف  مبا

برنامج وتكنولوجيا الفضــاء وقانون الفضــاء الدويل والوطين فيما يتعلق بأنشــطة الســواتل الصــغرية، 
 اليابانية االختبارات وحدة التعاون بني األمم املتحدة واليابان بشــأن إطالق ســواتل كيوبســات من

للمؤسسات التعليمية  ، مما يتيح فرصًا"كيبوكيوب" باسم املعروفة الدولية الفضاء حمطة يف ،"كيبو"
  .من البلدان الناميةيف اللجنة والبحثية يف الدول األعضاء 
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شارت اللجنة الفرعية جمدَّ -٣٩ سجيل األجسام وأ شأن ت شادات ب شور املعنون "إر دا إىل أنَّ املن
يف إعداده ي اشـــترك ذال ،الفضـــائية وإدارة الترددات اخلاصـــة بالســـواتل الصـــغرية والصـــغرية جدًّا"

لي ري ومشغِّيعد مبثابة دليل مفيد ملطوِّ ،مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت
  .السواتل الصغرية

قة  -٤٠ جدة املنطب مة واملســــــت قائ ية ال مارســـــــات واألطر التنظيم بامل ية  غت اللجنة الفرع وُأبِل
  .واملنظمات الدولية يف هذا امليدانربامج الدول وبتطوير واستخدام السواتل الصغرية،  على
ا كان حجمها، ينبغي أن تنجز أنشــــطة الســــواتل الصــــغرية، أيًّ والحظت اللجنة الفرعية أنَّ -٤١

املتعلقة بالفضـــــاء  ومبادئهامعاهدات األمم املتحدة  مبا يشـــــمل، القائم وفقًا لإلطار التنظيمي الدويل
الصكوك  بعضواخلارجي، ودستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح الراديو اليت أصدرها، 

جلنة اســـــتخدام   املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــائي الصـــــادرة عن مبا يف ذلكغري امللزمة، 
  .فضاء اخلارجي واستدامتهاالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل ضمان أمان أنشطة ال

عدد واللتكنولوجيات الفضــــائية ل ةتطورالطبيعة امل وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٤٢
الوضوح يف تطبيق قانون الفضاء القائم  ضمان اناجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء يقتضيمن تزايد امل

الفرص املتاحة ألنشـــطة الســـواتل الصـــغرية  االســـتفادة منواإلجراءات اإلدارية القائمة، من أجل 
  .التحديات اليت تواجههامعاجلة و

عديل و عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ -٤٣ لة حتتاج إىل ت ية ذات الصــــــ لدول نهاملعايري ا قا  ،أ حتقي
"بيان جلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت واملعنية  الصــيغة املنقحة منب الغاية، هناك ترحيب هلذه

لفضـــائي بشـــأن التشـــكيالت الكبرية من الســـواتل يف مدار قريب من األرض" الصـــادر باحلطام ا
  .جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي عن
عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للمناقشـــات املتعلقة بتطبيق القانون الدويل على أنشـــطة وُأ  -٤٤

  لساتل الصغري".السواتل الصغرية أن تركز على تعريف "ا
أحكام خاصـــة بالســـواتل  صـــوغ ه ميكن النظر يفوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن -٤٥

شاء نظام قانوين خمصص صغرية، مبا يف ذلك إمكانية إن عمليات  تناولتأن هلذه األحكام  ميكنو .ال
العادل و الرشيد السواتل الصغرية، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام

  .للمدار األرضي املنخفض وطيف الترددات
النظام القانوين القائم بشأن الفضاء اخلارجي يوفر  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٤٦

أيِّ  ه ال ينبغي إنشاءاألمان والشفافية واالستدامة للعمليات اليت تشمل أنشطة السواتل الصغرية وأنَّ
 تفرض قيودا على تصميم األجسام الفضائية يفرض أو آليات أخرى قدأيِّ نظام قانوين خمصص أو 

  .هااستخدام وأ هاإطالق وأ ئهابنا وأ
هناك خماطر حمتملة لوقوع حوادث مادية وتداخل يف الترددات  عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -٤٧

  بسبب التزايد الكبري ألعداد السواتل الصغرية.

  


