
 A/AC.105/C.2/L.325  األمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: Limited 

28 February 2023 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150323    150323    V.23-03687 (A) 

*2303687*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 األغراض السلمية في 

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية والستون 

 2023آذار/مارس  31-20فيينا،  
 * المؤقتمن جدول األعمال  10البند  

 تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة 
 لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية  

 واستغاللها واستخدامها 
   

مساهمة بلجيكا في التبادل العام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة   
 لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها

 
 ورقة عمل مقدمة من بلجيكا  

ئية، على ترحب بلجيكا بإنشـــــــاق العرمل المامي الممنا بالجقانب ال انقنية للنشـــــــلة المتمل ة بالمقار  الع ـــــــا  - 1
. و كد ذلك ال رار على اســـــــــــتمدا   2021نحق ما ت رر فا الدورة الســـــــــــتين للجنة العريية ال انقنية، فا آ /  ســـــــــــل  

متمد  األطراف من  حي  إلى  التقصــي    من  جي  ع ــاق لجنة اســت داف الع ــاق ال ارجا فا األ رام الســلمية للســما  
المتصــلة بالمقار  الع ــائية ومكعي اســت داف تلك المقار  على نحق منصــ  وآمن شــهنأ  ي اســاعد على تعا ن النتاعا  

 ومستداف. 

، ســــــــــــــيبـد  العرمل المـامـي ا ي عملـأ 2022ووف ـا ل لـة الممـي ال مســــــــــــــيـة التا اتعل علي ـا فا عـاف   -2
ــتر  الرن   لت بأ عدة  ول  طرا ــير إلى البياي المشــــ ــقعا. وفا مرح المرحلة، تق  بلجيكا  ي تشــــ ف فا المقضــــ

 رلكمنافع الت يد ب االتعاق المنظم ألنشــــــــــلة الدول على ال مر واألجراف الســــــــــماومة األأر   اتعاق ال مر  بشــــــــــهي 
هممية كبيرة فا يتســـــــــم ب البياي  ذلكبلجيكا، ال يتال وبالنســـــــــ ة ل . A/AC.105/C.2/2008/CRP.11االتعاق  

  س ا :الققت الرامن لمدة 

المقار  اللبيعية   استغالل  وال، اسلط البياي ال قق على الصك ال انقنا الدولا القحيد الرن يتناول مسهلة   • 
متجاوزا المعاهيم الت ليداة لــــــــــــــــــــخاســـــــت شـــــــافخ الع ـــــــاق ال ارجا   - فا ال مر واألجراف الســـــــماومة األأر   
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مة لنشـــــــــاطا  الدول فا ميداي اســـــــــت شـــــــــاف  ومن  - وخاســـــــــت دامأخ   ثم فإنأ اكم ِّي ممامدة الم ا ئ المنظ ِّ
 واست داف الع اق ال ارجا، بما فا ذلك ال مر واألجراف السماومة األأر   ممامدة الع اق ال ارجا . 

دة جميع  ثانيا، يقفر اتعاق ال مر اإلطار ال انقنا الدولا القحيد ال ائم الرن اســــمذ ب را االســــتغالل لعائ  • 
 ال امي لممامدة الع اق ال ارجا.االمتثال  مع الدول، 

ثالثا، باإلضــــــــــــافة إلى تناول اســــــــــــتغالل المقار  اللبيعية، احد  اتعاق ال مر م ا ئ قانقنية  يمة تحكم  • 
ــية. وتتملل مرح الم ا ئ بت ا ل نتائ   األنشــــــلة األأر  على األجراف الســــــماومة فا المنظقمة الشــــــمســــ

 ال مثا  الملمية وإنشاق وتشغيي محلا  على سلذ ال مر  و األجراف السماومة األأر .

تمة وعلى الر م من محدو اة عد  الدول األطراف فا اتعاق ال مر، فإي تلك الدول األطراف ال تتال مل -3
ــماومة ــتغالل المقار  اللبيعية لل مر واألجراف السـ ــهي نظاف  ولا احكم اسـ ــيا مع   بقاجب التعاوم بشـ األأر  تماشـ

من االتعاق. وبناق على ذلك، نهمي   11من الما ة  7األمداف الرئيســـــــية ل را النظاف على النحق المبين فا الع رة  
  ي تتيذ المناقشا  فا العرمل المامي فرصة  ف ي لت ييم م ا ئ اتعاق ال مر واالعتراف بمتاااح.

عمال اللجنة العريية ال انقنية بناق على طلب بلجيكا ومنر إ راج مقضـــقل المقار  الع ـــائية فا جدول    -4
ومبدو  ي مرح ا راق  ،  عربت القفق  عن آراق م تلعة بشـــهي  ف ـــي الســـبي لتناول مرا المقضـــقل. 2015فا عاف 

اق وضـــــــــع إطار قانقنا  و ســـــــــياســـــــــاتا احكم المقار   إلى ن جين م تلعين إز   جأ عافبق   المت اينة امكن  ي تترجم
 اللبيعية للجراف السماومة واست شاف مرح المقار  واست دام ا واستغالل ا.

  
 النهج األول: وضع إطار يستند باألساس إلى صكوك أحادية الجانب

تشـرمما  وطنية بشـهي تنظيم األنشـلة المتمل ة باسـتغالل   وضـمتعدة  ول   الرن تمتمدحالن    مق مرا  -5
ــ ة المقار  اللبيعية   ــا عن الناشـ ــاسـ ال قمك ا  و يرما من األجراف الســـماومة. وممكن  ي تشـــكي مرح التشـــرمما   سـ

مقار   لمتمد من التلقمر من أالل صـــــــــــكق  ثنائية مع  ول  أر . وفا إطار مرا الن  ، فإي القصـــــــــــقل إلى ال
الع ــائية واســت دام ا واســتغالل ا عناصــر لتماوي علما  و صــناعا  وســع نلاقا بين البلداي المتع ة فا الر ن. 
ــارمع وقـائمـا على التقافل، ممـا اســــــــــــــمذ   ومن ـناحـية، امكن اعتـ ار مـرا الن   فمـاال ب ـدر مـا اكقي مـدفقعـا بمشــــــــــــ

مرا الترتيب بين عد    ات الن ناحية  أر ، فإي بالتلقمر الســـــل  والســـــرمع للصـــــكق  ال انقنية والســـــياســـــاتية. وم
ــع نلاقا مع بلداي  أر ، ومن ثم ينلقن على ألر   ــي إلى اتعاق  وســـ ــغير من البلداي قد احقل  وي التقصـــ صـــ

 . وعلى وجأ ال صــق ،  أارجأالترتيب وتلك ال ا ية المشــمقلة ب ي  البلدازما ة العجقة الســياســية واالقتصــا اة بين  
قد امتبر مرا الن   عق ة محتملة  ماف تح يل تقافل فا ا راق بشهي الم ا ئ ال انقنية الدولية التا تحكم استغالل 

 المقار  اللبيعية وبشهي إقامة تماوي متمد  األطراف  كثر انعتاحا بين الدول وال يانا   ير الحكقمية.

ا  ي مرا النمقذج ال ائم على ع ــــــــــــقمة محدو ة ال امتثي لم ا ئ ممامدة  وعالوة على ذلك، تر  بلجيك -6
 نأ:إالع اق ال ارجا ومع ال انقي المرفا الدولا، من حيث 

،  بين جميع الدول  المسـتمدة من المقار  الع ـائية   للعقائدال ا دف  ن ضـماي ييما يتملل بالت اسـم الما ل  • 
اشمي البلداي المستجدة فا مجال الع اق والبلداي النامية؛ ومق استند  ا ا إلى افترام  نأ، على  بما

لتلبيل الم اشــــــر لل قانين  ليقجد  ســــــاس إقليما الر م من الما ة الثانية من ممامدة الع ــــــاق ال ارجا،  
، و نأ احل  ف الســـــــــماومة ومقار ماالقضـــــــــع ال انقنا للع ـــــــــاق ال ارجا واألجرامن  جي تحديد القطنية 

 للدول السماح بتملك مرح األجراف والمقار .

ــاق ال ارجا ممناما إلى حد كبير.   •  ــير  ي ا ع ِّد الما ة الثانية من ممامدة الع ــــــــ ــهي مرا التعســــــــ ومن شــــــــ
شــــــــهنأ  ا ــــــــا  ي ا لا إلى حد كبير نلاق الما ة األولى من الممامدة، ألي فقائد اســــــــت شــــــــاف  ومن
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المما ي   و   بالمقار  اللبيعية، ســــقاق كانت ما اة  مثي  بقضــــقحالع ــــاق ال ارجا واســــت دامأ ترت ط 
  ير ما اة  مثي المقاقع المدارمة .

دو ة فا الماضـا، ال سـيما فا  نتاركتيكا. فملى الر م من  وقد اسـت دف النمقذج ال ائم على ع ـقمة مح -7
ــســــا وقانقنا احكم بي ة  ــاق نظاف مؤســ ــياق الرن اتســــمت بأ الحر  ال ار ة، نجحت الدول فا إنشــ ــية الســ ــاســ حســ

  نتاركتيكا، أارج إطار األمم المتحدة، على  ساس ثالثة م ا ئ رئيسية، وما:

 لى مناطل  نتاركتيكاتمليل جميع ملال ا  السيا ة اإلقليمية ع • 

 تيكا كمنل ة مكرسة فا الم اف األول لل حث الملما والتماوي الملماكاالعتراف بهنتار  • 

 حظر األنشلة المسكرمة فا  نتاركتيكا • 

وممتمد نظاف ممامدة  نتاركتيكا على االعتراف بدور الدول النشــــــــــــلة فا  نتاركتيكا كهطراف رائدة، وإي   -8
من اتعاق ال مر االعتراف    11    من الما ة  7ر النشــلة من التشــاور. وتت ــمن الع رة  كاي ال اســت مد الدول  ي 

 بدور نشط مماثي فا است شاف األجراف السماومة واست دام ا.

وعلى الر م من الشـكق  التا  بديت بشـهي النمقذج ال ائم على ع ـقمة محدو ة على النحق المبين فا  -9
تااا فا الصـــــــــــكق  واالقتراحا  ال ائمة التا وضـــــــــــمت ا الدول المشـــــــــــاركة فا مرح القثي ة، تر  بلجيكا بمض الم

ا   رتمي  بشــهي م ا ئ  اســتغالل المقار  الع ــائية  و الم تمة برلك. فملى ســبيي المثال، تســلم بلجيكا بهي اتعاق
ة تشــــير إلى التماوي فا االســــت شــــاف واالســــت داف المدنا لل مر والمرمو والمرن ا  وال قمك ا  لل رام الســــلمي 

ــت شــــــــــــاف المقار  ال مرمة واســــــــــــت دام ا  ــائي ال امة التا ين غا النظر في ا ييما يتملل بتنظيم اســــــــــ بمض المســــــــــ
واسـتغالل ا، وتجسـد تجربة القالاا  المتحدة األمرمكية العرمدة فا جلب ال شـر إلى ال مر. ومنلبل مرا  ا ـا على 

ــامما  األأر  الم دمة من الج ا  العاعلة  ير ا لحكقمية  و مراكت الع ر. وممكن لجميع مرح الم ا را   المســـــــــــ
  ي تس م إس اما معيدا فا آراق العرمل المامي.

  
النهج الثاني: توفير إطار قانوني أو سياساتي ألنشطة الموارد الفضائية يستند إلى نظام مفتوح متعدد  

 األطراف تدعى فيه جميع الدول إلى المشاركة واإلسهام في صنع القرار 

اسـمذ مرا الن   بمشـاركة جميع البلداي الراة ة فا إنشـاق نمقذج قانقنا و/ و اقتصـا ن و/ و تشـغيلا   -10
امتثي لل انقي الدولا ال ائم، ال ســــيما ممامدة الع ــــاق ال ارجا. ومق ا ــــمن شــــريية حقيقية للنظم المســــت دمة  

من ألر وققل النتاعا  الدولية بدال لت صــيا العقائد المســتمدة من المقار  الع ــائية، ومن ثم يرجذ  ي ا ع   
من  ي يتمدح. كما اســـــــــمذ لجميع الدول التا صـــــــــدقت على اتعاق ال مر بالتعاوم على نظاف  ولا الســـــــــتغالل 
ــتثمرمن بكعالة االعتراف   ــماي ال انقنا للمســـــــــ ــماومة. و أيرا، يقفر مرا الن   ال ـــــــــ المقار  اللبيعية للجراف الســـــــــ

   المالما.بالح قق االقتصا اة على المستق 

وفا الققت نعســأ، تســلم بلجيكا بهي مرا النمقذج، بمجر  تعميلأ، ســيســتدعا عملية صــنع قرار مرم ة.  -11
ومؤكد مرا ضــرورة إســنا  الســللا  التنعيراة إلى ســللة م صــصــة امكن ا ات اذ قرارا  تســتند إلى مجمقعة من 

قا را على ضـــــــماي الت اســـــــم الشـــــــامي والما ل الم ا ئ القاضـــــــحة. ومجب  ي اكقي مرا النظاف المتمد  األطراف  
والمســتداف والرشــيد لعقائد المقار  الع ــائية، مع تيســير االســت داف العملا لتلك المقار  وإ ماج االحتماال  اللارئة 

 المملية المتمل ة بإ ارة المقار  واستغالل ا، وال سيما فا مققم ا.

المناصـــــــــر القار ة فا مرفل مرح القثي ة باعت ارما اللبنا  األســـــــــاســـــــــية  وعلى مرا األســـــــــاس، حد   بلجيكا   - 12
 المحتملة لن   عاف إزاق إطار للمم المتحدة الست شاف المقار  اللبيعية للجراف السماومة واست دام ا واستغالل ا. 
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ــت ا فا إ  - 13 ــا مرف  ا، للنظر في ا وإمكانية مناقشــــــ ــقصــــــ طار بند جدول  وتق  بلجيكا  ي ت دف مرح القثي ة، وأصــــــ
ــمن العرمل المامي الممنا بالجقانب ال انقنية   ــائية وضـــــ ــقل المقار  الع ـــــ  عمال اللجنة العريية ال انقنية المكرس لمقضـــــ

التابع للجنة العريية. ونحن نرحب بجميع التملي ا  والم ترحا  بغرم تحســــــين   للنشــــــلة المتمل ة بالمقار  الع ــــــائية 
  ولا. مرا الم ترح األ 
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 المرفق 
 

 : االمتثال للقانون الدولي المنطبق1األساسية  اللبنة

ــية وال انقنية إلعلائ ا  •  ــياسـ ــرورة السـ ــاق ال ارجا وعلى ال ـ إعا ة التهكيد ب قة على م ا ئ ممامدة الع ـ
 بما يلا: يتصيمغت  فمال ييما يتملل بهنشلة المقار  الع ائية، ال سيما ييما 

الســــماومة واســــت دام ا والقصــــقل إلى  ن جتق  اســــت شــــاف األجراف  حرمة   تســــاون جميع الدول فا ○ 
 من ا

 عدف تملك الع اق ال ارجا، كليا  و جتئيا، بدعق  السيا ة عليأ ○ 

المقار  اللبيعية للجراف الســـــماومة واســـــت دام ا واســـــتغالل ا أل رام ســـــلمية حصـــــرا،    استتشافتت   ○ 
 السماومة وحظر األنشلة المسكرمة  و األنشلة المنعرة أل رام عسكرمة على األجراف

ــللع ب ا ال يانا  الحكقمية القطنية  تَحمُّل ○  الدول للمســـــــــــــؤولية الدولية عن األنشـــــــــــــلة التا ت ـــــــــــ
 الحكقمية التابمة ل ا فا مجال است شاف الع اق ال ارجا واست دامأ واستغاللأ و ير

إجراق مشــاورا  مت ا لة فا حال حدوت تداأي ضــار محتمي  و فملا بين األنشــلة ذا  الصــلة   ○ 
 است شاف المقار  الع ائية اللبيعية من األجراف السماومة  و است دام ا  و استغالل اب 

  
 : الوضع الخاص لبعض األنشطة2اللبنة األساسية 

إعلاق وضــع أا  للنشــلة المتمل ة باســت شــاف المقار  اللبيعية من األجراف الســماومة واســت دام ا  • 
 تلك األنشلة تمتثي لم ا ئ ممامدة الع اق ال ارجاواستغالل ا أل رام ال حث الملما، ما  امت 

ا مَنذ وضـــع أا  ألنشـــلة اســـت شـــاف المقار  اللبيعية من األجراف الســـماومة و/ و اســـت دام ا و/ و اســـتغالل ا 
ــتدامة   ــماومة،    والقجق بغرم ت ي ة بي ة تمكينية للبحات الملمية المســــ  طالما ثبتلققت طقمي على األجراف الســــ

  ي مرح األنشلة لمنعمة ال شرمة جمماق.

التسـليم بدور البلداي المشـاركة فا األنشـلة المتمل ة بالمقار  الع ـائية من أالل إنشـاق لجنة اسـتشـارمة  • 
 ت نية مؤلعة من الج ا  المشغِّ لة القطنية

مـدة  نـتاركتيكـا،  ن مركت خاللرف  ومن شــــــــــــــهي مـرا التســــــــــــــليم  ي اجســــــــــــــد ا لـيا  الممتمـدة فا إطـار نظـاف ممـا
ــغِّ لة وطنية  مجل  مديرن البرام  القطنية  ــم ج ا  مشــــ ــاق مي ة تماوي حكقمية  ولية ت ــــ ــارنخ، وإنشــــ ــتشــــ االســــ
ألنتاركتيكا . وعلى الر م من ذلك، فإي األســـــــــــــاس ال انقنا ال ائم  ممامدا  األمم المتحدة المتمل ة بالع ـــــــــــــاق   

قبيي االجتمال االســتشــارن لممامدة  نتاركتيكا؛ ولن اكقي من الممكن منذ ســللة  يتيذ نلاقا كاييا لمنتد  من  ال
 ات اذ ال رار إال للطراف االستشارمة.

  
 : آلية اإلخطار وتقييم األثر والتشاور3اللبنة األساسية 

المقار    باسـت شـافت دام الدول إألارا  باللل ا  الم دمة من ال يانا  القطنية لإلذي بهنشـلة متمل ة  • 
 اللبيعية للجراف السماومة و/ و است دام ا و/ و استغالل ا إلى مكتب شؤوي الع اق ال ارجا

 أالل مكتب شؤوي الع اق ال ارجا   إجراق ت ييم للثر البي ا وتهثير المقار ، ونشر نتائ  مرا الت ييم من  • 

 ومن غا ت دام ت ييم األثر مع اإلألار بالللب،  و أالل مدة زمنية ممينة. ومن غا  ي اشمي الت ييم ما يلا:
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 وص  معصي للنشاط المتقأىت دام   ○ 

مرح الح ائل والتنبؤا  بشـهي اسـت داف المقار  واحتمال اسـتنعا ما، مع مراعاة إمكانية القصـقل إلى  ○ 
 المقار  وتقافرما

األنشــــــــــــــلـة المتمل ـة ـباالســــــــــــــت راج  و التحقـمي على البيـ ة، بمـا فا ذـلك على    ثرعن   مملقمـا  ○ 
 الرواسب األأر  وعلى است داف نع  المنل ة أل رام م تلعة

مشـــاورا    ن  ولة  ي ت دف ر ا بشـــهي النشـــاط الم ترح اســـتنا ا إلى ت ييم األثر، و ي تللب إجراق   بقســـعوســـيكقي  
لجنة اســــت داف الع ــــاق ال ارجا فا األ رام الســــلمية حالما يتم الحصــــقل على المشــــقرة من   فا إطارمســــ  ة 

 اللجنة االستشارمة الت نية.
  

 : تسجيل البنى التحتية4اللبنة األساسية 

ــة كليا   •  ــصـــــــ ــجيي أا  للمحلا  الحكقمية و ير الحكقمية والبنى التحتية الم صـــــــ ــع نظاف تســـــــ وضـــــــ
 جتئيا للنشلة المتمل ة باست شاف المقار  اللبيعية للجراف السماومة واست دام ا واستغالل ا  و

وبالنظر إلى  نأ ال اجقز للمحلا   و البنى التحتية المجممة على األجراف الســــماومة  ي تشــــكي  جســــاما  طل ت  
األجســــــاف الملل ة فا الع ــــــاق ال ارجا  فا الع ــــــاق ال ارجا، وبالتالا ال يلتف تســــــجيل ا وف ا التعا ية تســــــجيي 

 اتعا ية التســـــــــجيي ، ين غا إنشـــــــــاق نظاف تســـــــــجيي م صـــــــــا اســـــــــمذ بتحديد تلك المحلا   و البنى التحتية، 
. ومن غا اعت ار  ن نشـــــاط ا  ـــــللع بأ على متن مرح كيانا   ير حكقمية  تمل  ا وتشـــــغل اإذا كانت  ســـــيما ال

 البنى التحتية أاضما لقالاة  ولة التسجيي وسيلرت ا.المحلا   و 
  

 : آلية االستعراض الدوري 5اللبنة األساسية 

ــتمرامآلية  •  ــاق ال ارجا فا األ رام   ورن تنعرح  اســ ــت داف الع ــ ــة تابمة للجنة اســ مي ة فريية مكرســ
 فا إطار بند مناسب من بنق  جدول األعمالينعر السلمية  و 

  ي تشمي االستمراضا  ما يلا:وممكن  

 ت ارمر األنشلة على الصميد القطنا ○ 

 إحصاقا  عن األنشلة، يتقلى تجميم ا مكتب شؤوي الع اق ال ارجا ○ 

 حالة المقار  اللبيعية ○ 

 االتجاما /التلقرا  الت نقلقجية ○ 

  راسة الحالة االقتصا اة بشهي تقزمع العقائد ○ 

 الم دمة من المراقبينالمشقرة الت نية  ○
 


