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أول -مقدمة
ألف -افتتاح الدورة
َعقدت اللجنة الفرعية القانونية (اللجنة الفرعية) ،التابعة للجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض
-1
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي ــة (اللجن ــة) ،دورته ــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين في مكت ــب األمم المتح ــدة في فيين ــا ،في الفترة من  31أي ــار/م ــايو إلى

 11حزيران/يونيه  2021في شكل هجين (حضوريا وعبر اإلنترنت) .وترأست الدورة أوكي سيتسوكو (اليابان).
-2

وعقدت اللجنة الفرعية  19جلسة.

باء -إقرار جدول األعمال
-3

V.21-04715

أقرَّت اللجنة الفرعية ،في جلستها  995المعقودة في  31أيار/مايو ،جدول األعمال التالي:
-1

إقرار جدول األعمال

-2

كلمة الرئيسة.

-3

تبادل عام لآلراء.

-4

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.

-5

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها.

-6

المسائل المتصلة بما يلي:
(أ)

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛

(ب)

طبيعة المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض واسـ ـ ــتخدامه ،بما في ذلك النظر في السـ ـ ــبل

والوســائل الكفيلة بتحقيق الســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت بالنســبة لألرض،
دون مساس بدور التحاد الدولي لالتصالت.

-7

التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

-8

بناء القدرات في مجال قانون الفضاء.

-9

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

-10

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشــأن اآلليات القانونية المتصــلة بتدابير تخفيف الحطام الفضــائي

-11

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجي.

-12

تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء.

-13

تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة.

-14

تبادل عام لآلراء بش ـ ـ ــأن النماذج القانونية المحتملة لألنش ـ ـ ــطة المتعلقة باس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف الموارد

-15

اقتراحات مقدمة إلى لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية بشـأن بنود جديدة

-16

التقرير المقدم إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

والتدابير العالجية ذات الصلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان.

الفضائية واستغاللها واستخدامها.

لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين.
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جيم -الحضور
-4

حضـ ــر الدورة ممثلو الدول الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  80التالية األعضـ ــاء في اللجنة :التحاد الروسـ ــي ،إثيوبيا ،أذربيجان،

األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،إس ـ ــبانيا ،أس ـ ــتراليا ،إس ـ ـرائيل ،إكوادور ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،إندونيس ـ ــيا،

أوروغواي ،أوكرانيـا ،إيران (جمهوريـة -اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة) ،إيطـاليـا ،بـاراغواي ،بـاكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـان ،الب ارزـيل ،البرتغـال ،بلجيكـا،

بلغــاريــا ،بولنــدا ،بوليفيــا (دولــة -المتعــددة القوميــات) ،بيرو ،بيالروس ،تــايلنــد ،تركيــا ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكيــا ،تونس ،الجزائر،
الجمهوريــة الــدومينيكيــة ،الجمهوريــة العربيــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريــة ،جمهوريــة كوريــا ،جنوب أفري يــا ،الــدانمرك ،رومــانيــا،

السـلفادور ،سـلوفاكيا ،سـنغافورة ،السـودان ،السـويد ،سـويسـرا ،شـيلي ،الصـين ،العران ،عمان ،غانا ،فرنسـا ،الفلبين،

فنزويال (جمهورية -البوليفارية) ،فنلندا ،فييت نام ،قبرص ،قطر ،كندا ،كوبا ،كوسـ ـ ــتاريكا ،كولومبيا ،كينيا ،لبنان،
لكس ـ ـ ـ ــمبر  ،ليبيا ،ماليزيا ،مص ـ ـ ـ ــر ،المغرب ،المكس ـ ـ ـ ــيك ،المملكة العربية الس ـ ـ ـ ــعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وأيرلنـدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاليـة ،النرويغ ،النمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،نيكـاراغوا ،نيوزيلنـدا ،الهنـد ،هنغـاريـا ،هولنـدا ،الوليـات المتحـدة
األمريكية ،اليابان ،اليونان.

-5

وقررت اللجنة الفرعية ،في جلستيها  995و ،1000المعقودتين يومي  31أيار/مايو و 2حزيران/يونيه،
َّ

أن تدعو المراقبين عن أنغول وجمهورية لو الديمقراطية الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية ،بناء على طلبهما ،لحض ـ ـ ـ ـ ـ ــور الدورة والتكلم

خاللها حس ـ ـ ــب القتض ـ ـ ــاء ،على أل يكون في ذلك مس ـ ـ ــاس بطلبات أخر من هذا القبيل وأل ينطوي ذلك على

أي قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية هاتين الدولتين.
-6

وقررت اللجنة الفرعية أيضـ ـ ـ ــا في جلسـ ـ ـ ــتها  995أن تدعو المراقبين عن كل من المعهد الدولي لتوحيد
َّ

القانون الخاص (اليونيدروا) والمؤس ـ ـسـ ــة القمرية المفتوحة ومرصـ ــد مصـ ــفوفة الكيلومتر المربع ،بناء على طلبهم،

لحض ـ ــور الدورة والتكلم خاللها حس ـ ــب القتض ـ ــاء ،على أل يكون في ذلك مس ـ ــاس بطلبات أخر من هذا القبيل

وأل ينطوي ذلك على أي قرار من جانب اللجنة بشأن وضعية تلك المنظمات.
-7

وحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـدورة مراقبون عن منظمـة األغـذيـة والز ارعـة لألمم المتحـدة ومنظمـة الطيران المـدني الـدولي

والتحاد الدولي لالتصالت.

وحضـ ـ ــر الدورة ممثلون لالتحاد األوروبي بصـ ـ ـ فته مراقباً دائماً لد اللجنة ووفقاً لقراري الجمعية العامة
-8
 276/65و.91/73
-9

وحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـدورة مراقبون عن المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة التـاليـة التي لهـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة الم ارقـب الـدائم لـد

اللجنة :منظمة التعاون الفض ــائي آلس ــيا والمحيط الهادئ ،المرص ــد الجنوبي األوروبي ،وكالة الفض ــاء األوروبية،

الش ــبكة اإلس ــالمية المش ــتركة لعلوم وتكنولوجيا الفض ــاء ،المنظمة الدولية لالتص ــالت الس ــاتلية المتنقلة ،المنظمة

الدولية لالتصالت الفضائية (إنترسبوتنيك) ،المركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول شمال أفري يا.

 -10وحضـ ـ ـ ــر الدورة أيض ـ ـ ـ ـاً مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التالية التي لها صـ ـ ـ ــفة مراقب دائم لد
اللجنة :المعهد األوروبي لس ــياس ــات الفض ــاء ،منظمة " ،"For All Moonkindالمعهد اإليبيري-األمريكي لقانون

المالحة الجوية والفضاء والطيران التجاري ،المعهد الدولي لقانون الفضاء ،الجامعة الدولية للفضاء ،رابطة القرية
القمرية ،الجمعية الفضــائية الوطنية ،مؤسـســة العالم اآلمن ،المجلس الســتشــاري لجيل الفضــاء ،التحاد الجامعي
الدولي للهندسة الفضائية ،رابطة أسبوع الفضاء العالمي.

-11

وترد في الوثيقــة  A/AC.105/C.2/2021/INF/53قــائمــة بــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاء ممثلي الــدول وهيئــات األمم

المتحدة وسائر المنظمات الدولية التي حضرت الدورة.
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-12

وأبلغ ــت األم ــان ــة اللجن ــة الفرعي ــة بطلب ــات النضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــام إلى عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة اللجن ــة المق ــدم ــة من أنغول

( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.3وب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.4وب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــالدي ـ ـ ـ ـ

( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.16وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفينيـا ( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.17التي من المقرر
أن تنظر فيها اللجنة أثناء دورتها الرابعة والستين في عام .2021

-13

وأبلغت األمانة اللجنة الفرعية أيض ـ ــا بطلبات الحص ـ ــول على ص ـ ــفة المراقب الدائم لد اللجنة المقدمة

من كـ ــل من المعهـ ــد الـ ــدولي لتوحيـ ــد القـ ــانون الخـ ــاص (اليونيـ ــدروا) (،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.14
والمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة القمرية المفتوحة ( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.9ومرصـ ـ ـ ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ـ ــفوفة الكيلومتر المربع

( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.15ومن المقرر أن تنظر فيهـ ــا اللجنـ ــة أث ـن ـ اء دورتهـ ــا الرابعـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين
في عام .2021

َّ
ملخص أعمال الفريق العامل المعني بخطة "الفضاء  "2030التابع للجنة استخدام الفضاء
دال-
الخارجي في األغراض السلمية

-14

عمال بالق اررات واإلجراءات التي اتخذتها لجنة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ـ ـ ـ ــلمية

ولجنتها الفرعية القانونية بموجب إجراء مكتوب ،والتي مددت اللجنة بها خطة عمل الفريق العامل المعني بخطة
"الفضـ ــاء  "2030لمدة سـ ــنة واحدة لتمكينه من النظر في صـ ــيغة مدمجة نهائية لمشـ ــروع خطة "الفضـ ــاء "2030

وخطة تنفيذها وتقديمها إلى اللجنة في دورتها الرابعة والس ـ ــتين ،في عام  ،A/75/20( 2021الفقرات ،)32–30

عقد الفريق العامل اجتماعات خالل الدورة الس ـ ـ ـ ـ ــتين للجنة الفرعية ،ووض ـ ـ ـ ـ ــعت تحت تص ـ ـ ـ ـ ـرفه خدمات للترجمة

الشفوية .ويرد ملخص لوقائع تلك الجتماعات في المرفق الثالث بهذا التقرير.

هاء -الندوة
-15

عقـد المعهـد الـدولي لقـانون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والمركز األوروبي لقـانون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،في  8حزيران/يونيـه ،نـدوة

موض ـ ـ ــوعها "قانون الفض ـ ـ ــاء من أجل اقتص ـ ـ ــاد الفض ـ ـ ــاء العالمي" ،وتش ـ ـ ــارك في رئاس ـ ـ ــتها كاي-أوي ش ـ ـ ــروغل،

من المعهد الدولي لقانون الفض ـ ـ ــاء ،وس ـ ـ ــيرجيو ماركيزيو ،من المركز األوروبي لقانون الفض ـ ـ ــاء .وافتتحت الندوة

بكلمات ترحيب ألقاها رئيسـ ـ ـ ــا الندوة ورئيسـ ـ ـ ــة اللجنة الفرعية ،وُقدمت بعد ذلك العروض اإليضـ ـ ـ ــاحية التالية إلى

اللجنة الفرعية" :التعاون والمنافس ـ ــة في الفض ـ ــاء-المش ـ ــهد القتص ـ ــادي" ،قدمه تاري برس ـ ــيبي؛ "الفض ـ ــاء والقانون

التجاري الدولي" ،قدمته ليزل ي جين سـ ـ ـ ـ ـ ــميث؛ "الجوانب القتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية للتش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائية الوطنية" ،قدمه

خايرو بيسـيرا؛ "الجوانب القتصـادية لسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي وإدارة حركة المرور في الفضـاء في األمد
البعيد" ،قدمته أولغا س ـ ــتيلما -دريش ـ ــر؛ و"حالة البروتوكول الفض ـ ــائي لليونيدروا ومس ـ ــاراته المقبلة" ،قدمه برنهارد

شـميدت-تيد وإغناسـيو تيرادو .والعروض اإليضـاحية متاحة على الموقع الشـبكي لمكتب شـؤون الفضـاء الخارجي

التابع لألمانة العامة.
-16

()1

وبعد العروض اإليضاحية ،أدلى رئيسا الندوة ورئيسة اللجنة الفرعية بمالحظات ختامية.

ولحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن الندوة مثلت إسهاماً قيماً في عملها.

__________
(.www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2021/symposium.html )1
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واو -اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
-17

اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة هـذا التقرير ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا  ،1013المعقودة في  11حزيران/يونيـه ،واختتمـت

أعمال دورتها الستين.

ثانيا -تبادل عام لآلراء
-18

تكلم ممثلو الدول التالية األعضـ ـ ــاء في اللجنة خالل التبادل العام لآلراء :التحاد الروسـ ـ ــي ،أذربيجان،

إس ــبانيا ،أس ــتراليا ،إس ـرائيل ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،إندونيس ــيا ،أوكرانيا ،إيران (جمهورية-اإلس ــالمية)،

إيطاليا ،باراغواي ،باكسـ ــتان ،الب ارزيل ،البرتغال ،بلجيكا ،بولندا ،تايلند ،تركيا ،تشـ ــيكيا ،الجزائر ،جمهورية كوريا،

جنوب أفري يا ،رومانيا ،سـ ـ ــنغافورة ،السـ ـ ــويد ،سـ ـ ــويس ـ ـ ـرا ،شـ ـ ــيلي ،الصـ ـ ــين ،فرنسـ ـ ــا ،الفلبين ،فنزويال (جمهورية-

البوليفارية) ،فنلندا ،كندا ،كوبا ،كوس ـ ـ ـ ــتاريكا ،كولومبيا ،كينيا ،لكس ـ ـ ـ ــمبر  ،مص ـ ـ ـ ــر ،المكس ـ ـ ـ ــيك ،المملكة العربية

السـعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية ،النمسـا ،نيوزيلندا ،الهند ،هولندا ،الوليات المتحدة
األمريكية ،اليابان ،اليونان .وألقى ممثل كوستاريكا كلمة نيابة عن مجموعة الـ ـ ـ ـ  77والصين .وتكلم ممثل التحاد

األوروبي ،بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتـه م ارقـب ،نيـابـة عن التحـاد األوروبي والـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فيـه .كمـا تكلم المراقبون عن وكـالة

الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األوروبيـة ،ومنظمـة " ،"For All Moonkindورابطـة القريـة القمريـة ،والجمعيـة الوطنيـة للفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،

والمؤسـسـة القمرية المفتوحة ،والمجلس السـتشـاري لجيل الفضـاء ،ومرصـد مصـفوفة الكيلومتر المربع (،)SKAO
والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) ،والتحاد الجامعي العالمي لهندسة الفضاء.
-19

واسـ ـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى عرض إيضـ ـ ـ ــاحي عنوانه "مسـ ـ ـ ــاهمة رابطة القرية القمرية في اسـ ـ ـ ــتدامة

-20

وفي الجلســة  ،995المعقودة في  31أيار/مايو ،ألقت الرئيســة كلمة أشــارت فيها إلى برنامغ العمل والمســائل

األنشطة القمرية وسلميتها" ،قدمه ممثل رابطة القرية القمرية.

التنظيمية المتعلقة بالدورة الحالية للجنة الفرعية .وس ــلطت الرئيس ــة الض ــوء على الذكر الس ــتين ألول رحلة بشـ ـرية إلى

الفضـاء التي قام بها يوري غاغارين ،والحتفال باليوم الدولي للرحلة البشـرية إلى الفضـاء في  12نيسـان/أبريل ،2021

على نحو ما أعلنت الجمعية العامة .وأش ـ ــارت الرئيس ـ ــة إلى أنه نظ ار لما لألنش ـ ــطة الفض ـ ــائية من دور متزايد بالنسـ ـ ــبة
لجميع الدول ،فس ـ ــوف يس ـ ــتمر توقع تنس ـ ــيق األنش ـ ــطة ذات الطابع التش ـ ـريعي ،في إطار األمم المتحدة ،بغرض تعزيز

التعاون الدولي في أنش ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ــاء .وأش ـ ـ ــارت أيض ـ ـ ــا إلى أهمية التعاون الدولي في التش ـ ـ ــجيع على تعزيز اس ـ ـ ــتخدام
تكنولوجيات الفضاء ألغراض التنمية الجتماعية والقتصادية والتصدي للتحديات العالمية.

-21

وفي الجلس ـ ـ ـ ــة نفس ـ ـ ـ ــها ،اس ـ ـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية إلى كلمة ألقتها مديرة مكتب ش ـ ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي،

اس ـ ــتعرض ـ ــت فيها دور المكتب في أداء مس ـ ــؤوليات األمين العام بمقتض ـ ــى معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفض ـ ــاء

الخارجي ،بما في ذلك حفظ سـ ـ ـ ـ ــجل األجسـ ـ ـ ـ ــام المطلقة في الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي .كما أُعلمت اللجنة الفرعية على وجه

الخصـ ــوص أنه في عام  ،2020سـ ــجل المكتب ،نيابة عن األمين العام 1 260 ،جسـ ــما فضـ ــائيا عامال و 34جسـ ــما

فضـائيا خامال ،وتلقى  132إخطا ار بعودة أجسـام فضـائية إلى الغالف الجوي ،و 19إخطا ار بتغير في الحالة التشـغيلية

ألجسـ ــام فضـ ــائية .ومنذ بداية عام  ،2021تلقى المكتب طلبات لتسـ ــجيل  1 024جسـ ــما فضـ ــائيا عامال و 26جسـ ــما
فض ـ ـ ــائيا خامال .ويمثل ذلك زيادة كبيرة في عدد األجس ـ ـ ــام الفض ـ ـ ــائية المس ـ ـ ــجلة في عام واحد :أي ما يقرب من أربعة

أضعاف العدد المسجل في عام  2019وحوالي عشرة أضعاف العدد المسجل في عام .2011
-22

وأعـادت اللجنـة الفرعيـة التـأكيـد على أهميـة تنفيـذ المبـادئ المكرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في معـاهـدات األمم المتحـدة التي

تحكم األنش ـ ــطة الفض ـ ــائية على الص ـ ــعيد الوطني ،ودعت جميع الدول الناش ـ ــطة في الفض ـ ــاء الخارجي ،أو التي

6/47

V.21-04715

A/AC.105/1243

يضـ ــطلع مشـ ــغلون لديها بأنشـ ــطة في الفضـ ــاء الخارجي ،إلى أن تقوم بوضـ ــع وتنفيذ قوانين ولوائح وطنية لتنظيم

تلك األنشطة والعمليات ،إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
-23

ورأت بعض الوفود مجددا أن اللجنة ما زالت تمثل مع لجنتيها الفرعيتين المحفل الوحيد ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن إطار

األمم المتحدة إلجراء مناقشـ ــات شـ ــاملة للمسـ ــائل المتعلقة بالسـ ــتخدام السـ ــلمي للفضـ ــاء الخارجي ،بما فيه القمر

واألجرام السـماوية األخر  ،وأنه ينبغي وجود مزيد من التفاعل بين اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية

القانونية من أجل تحقيق التقدم في قانون الفضـ ـ ــاء وإلبقائه مواكبا للتطورات العلمية والتقنية الرئيسـ ـ ــية .ورأت تلك

الوفود أن من ش ـ ـ ــأن تنس ـ ـ ــيق عمل اللجنتين الفرعيتين وتحقيق التآزر بينهما أن يعز از أيض ـ ـ ــا فهم ص ـ ـ ــكوك األمم

المتحدة القانونية القائمة وقبولها ومواصلة تنفيذها.
-24

و أر أحد الوفود أن الس ــبيل الوحيد لض ــمان اس ــتدامة األنش ــطة الفض ــائية هو تطوير تكنولوجيا الفض ــاء

والتطبيقات الخاصـ ــة بالفضـ ــاء على أسـ ــاس مبدأ اإلنصـ ــاف والمنفعة المشـ ــتركة ،وكذلك الحترام الكامل للسـ ــالمة

اإلقليمية للدول وس ــيادتها .و أر ذلك الوفد أيض ــا أن نقل تكنولوجيا الفض ــاء ،بطرائق منها تقديم المس ــاعدة التقنية

وما يكفي من الموارد ،ما زال أم ار هاما كوســيلة لبناء القدرات الوطنية ،فهو يســاعد البلدان النامية ،بوجه خاص،

على تعزيز أنشطتها في الفضاء الخارجي وجهودها لتصبح من الدول المرتادة للفضاء.
-25

ورأت بعض الوفود أن المناقشــات ،التي دارت في اللجنة الفرعية القانونية ،ينبغي أل تؤدي إلى وضــع قواعد

أو مبادئ توجيهية أو معايير أو غير ذلك من التدابير التي قد تحد من وصــول الدول ذات القدرات الفضــائية الناشــئة،

ول س ــيما البلدان النامية ،إلى الفض ــاء الخارجي .ورأت تلك الوفود أيض ــا أنه ينبغي وض ــع اإلطار القانوني الدولي على
نحو يعالغ ش ـ ـواغل جميع الدول ،وأنه ،من ثم ،ينبغي على اللجنة ،بمسـ ــاعدة من مكتب شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي ،أن

تكرس المزيد من الجهد لبناء القدرات القانونية وجعل الخبرات الفنية الالزمة متاحة للبلدان النامية.
-26

ورئي أنه في ضـ ـ ـ ـ ــوء تزايد عدد األجسـ ـ ـ ـ ــام المطلقة في الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي ،والزيادة المتوقعة في حجم

عمليات التسـ ـ ــجيل ،زادت الصـ ـ ــعوبات التي يواجهها مكتب شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي في حفظ سـ ـ ــجل األجسـ ـ ــام

المطلقة في الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي .ومن ثم يلزم تخص ـ ـ ـ ــيص موارد كافية من داخل منظومة األمم المتحدة من أجل

دعم المكتب في أداء هذه المهمة األساسية.
-27

وأعادت بعض الوفود تأكيد التزام بلدانها ال ارســب بالمبادئ المنظمة ألنشــطة الدول في مجال اســتكشــاف

واس ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي ،بما في ذلك المبادئ المش ـ ـ ـ ـ ــار إليها في قراري الجمعية العامة ( 1884د)18-

و( 1962د ،)18-وبخاصـ ــة( :أ) إمكانية وصـ ــول جميع البلدان إلى الفضـ ــاء الخارجي على قدم المسـ ــاواة ودون

تمييز ،بص ـ ــرف النظر عن درجة تطورها العلمي والتقني والقتص ـ ــادي ،واس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء الخارجي اس ـ ــتخداماً
منص ـ ــفاً ورش ـ ــيداً لفائدة البش ـ ـرية جمعاء ومص ـ ــلحتها؛ (ب) مبدأ عدم ُّ
تملك الفض ـ ــاء الخارجي ،بما في ذلك القمر
واألجرام الســماوية األخر  ،التي ل يجوز ألي دولة ُّ
تملكها ،بدعو الســيادة ،أو بواســطة الســتخدام أو الحتالل

أو بأي وسـيلة أخر ؛ (ج) عدم عسـكرة الفضـاء الخارجي ،الذي ينبغي أل يسـتخدم أبداً لوضـع و/أو نشـر أسـلحة
من أي نوع ،وعدم اســتخدامه ،باعتباره ميداناً للبش ـرية جمعاء ،إل في تحســين األحوال المعيشــية وتوطيد الســالم
بين الشعوب؛ (د) التعاون الدولي في تطوير األنشطة الفضائية ،ول سيما تلك المشار إليها في اإلعالن الخاص
بالتعاون الدولي في مجال اس ـ ــتكش ـ ــاف الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخدامه لفائدة جميع الدول ومص ـ ــلحتها ،مع إيالء

اعتبار خاص لحتياجات البلدان النامية.
-28

ورأت بعض الوفود أن من المهم منع حدوث س ـ ــبان للتس ـ ــلح ووض ـ ــع أس ـ ــلحة من أي نوع في الفض ـ ــاء

الخارجي ،وأهابت بجميع الدول ،وخصـوصـا الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضـاء ،أن تسـاهم مسـاهمة

فعلية في المحافظة على الفضـ ـ ــاء الخارجي كبيئة سـ ـ ــلمية وأن تلتزم بذلك .ورأت تلك الوفود أيضـ ـ ــا أن اسـ ـ ــتدامة
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أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمدين القريب والبعيد تتطلب من المجتمع الدولي كفالة عدم وضـع أية أسـلحة في

الفضاء الخارجي أو استخدامها هناك.
-29

ورأت بعض الوفود أنه نظ ار للبعثات المقبلة الرامية لس ـ ــتكش ـ ــاف الكواكب ،يتعين وض ـ ــع إطار مش ـ ــترك بين

الشــركاء في برنامغ أرتميس بشــأن العمليات المشــتركة األكثر تعقيدا .وتشــير اتفاقات أرتميس بشــأن مبادئ التعاون في

السـ ــتكشـ ــاف والسـ ــتخدام المدني للقمر والمريب والمذنبات والكويكبات لألغراض السـ ــلمية ،وهي مجموعة من المبادئ

غير الملزمة قانونا ،إلى التفاهم القائم بين وكالت الفضـ ـ ــاء المشـ ـ ــاركة من الدول الموقعة بشـ ـ ــأن اللتزام بمجموعة من
المبادئ لض ــمان أمان واس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء مع المتثال التام لمعاهدة المبادئ المنظمة ألنش ــطة الدول في ميدان

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخر  .ورأت تلك الوفود أيضًا أن اتفاقات
أرتميس ليست نهاية المطاف وإنما هي أساس لبدء نقاش بشأن إطار بعثات الفضاء السحيق.
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ورئي أن مهمة اللجنة هي العمل كمنص ـ ــة مفيدة لمناقش ـ ــة الموارد الفض ـ ــائية في الموقع ،وأنه ل ينبغي

لها أن تناق

مســائل تقع ضــمن نطان اختصــاص هيئات أخر  ،مثل تخصــيص نطاقات الطيف والمدار الثابت

بالنسبة لألرض ،وهو موضوع يندرج ضمن اختصاص التحاد الدولي لالتصالت.

 -31ورأت بعض الوفود أن ُّ
الن ُهغ األحــاديــة وغيرهــا من المبــادرات ذات المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة المحــدودة تــأتي بنتــائغ
عكسـية ،وقد تؤدي إلى جعل الفضـاء الخارجي موضـع خالف على الصـعيد الدولي ،مع تزايد خطر تفتيت قانون
الفضـ ـ ـ ــاء الدولي .ورأت تلك الوفود أيضـ ـ ـ ــا أن اتفاقات أرتميس هي محاولة لوضـ ـ ـ ــع قواعد لسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــاف الموارد

الفضائية واستغاللها تتجاوز األمم المتحدة ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.
-32

ورئي أنه يوجد تباين متزايد بين مص ــادر قانون الفض ــاء على الص ــعيد الدولي ومص ــادره على الص ــعيد

القطري .ورئي أن تلك المبادرات يجب أل تتعارض مع ما هو مس ـ ـ ـ ــموح به بموجب القانون الدولي العام المتمثل
في المبادئ التي أرسـ ــتها معاهدة الفضـ ــاء الخارجي ،والتي ل تخضـ ــع لتفسـ ــير دولة طرف واحدة فقط أو لتفسـ ــير
دول أطراف معينة.

-33

ورأت بعض الوفود أنه نظ ار للتغير الس ـ ـريع في تكنولوجيا الفض ـ ــاء والتنوع المتزايد لألنش ـ ــطة الفض ـ ــائية

وازدهار الرحالت الفضـ ـ ــائية التجارية ،فمن حوكمة أنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــاء الخارجي قد دخلت مرحلة جديدة .وفي هذا

الص ـ ـ ـ ــدد ،رأت أن من الض ـ ـ ـ ــروري العتراف باللجنة باعتبارها منص ـ ـ ـ ــة فريدة لتنس ـ ـ ـ ــيق التعاون الدولي في مجال
اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية ،وباللجنة الفرعية باعتبارها الهيئة الرئيسـية على الصـعيد الدولي

المعنية بالمسائل القانونية المتعلقة بأنشطة الفضاء الخارجي ،وأنها من ثم ركيزة أساسية للعمل المتعدد األطراف.
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وأعربت اللجنة الفرعية عن امتنانها للجهات التي نظمت األحداث التالية على هام
(أ)

دورتها الستين:

"دور التشـريعات الوطنية المعنية بالفضـاء في النهوض بسـيادة القانون في الفضـاء الخارجي:

الجهود والتحديات في منطقة آسـيا والمحيط الهادئ" ،نظمه وفد اليابان ومكتب شـؤون الفضـاء الخارجي ،ومنتد

وكالة الفضـ ـ ــاء اإلقليمية آلسـ ـ ــيا والمحيط الهادي ،بدعم من أسـ ـ ــتراليا وإندونيسـ ـ ــيا وتايلند وجمهورية كوريا والفلبين
وفييت نام وماليزيا والهند؛
(ب)

"اتفاقات أرتميس :استكشاف الفضاء بأمان واستدامة" ،نظمه الموقعون على اتفاقات أرتميس؛

(ج)

"دور الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في تشـ ــكيل قانون الفضـ ــاء والسـ ــياسـ ــات الفضـ ــائية

على الصـعيد الوطني :الديناميات والعراقيل" ،نظمه وفد النمسـا وجهة التصـال الوطنية النمسـاوية المعنية بقانون

الفضاء والتابعة للمركز األوروبي لقانون الفضاء.
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(د)

"حفـل التوقيع على مذكرة التفـاهم بين وكالة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الفليبينيـة ومكتـب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي" ،نظمه وفد الفلبين ومكتب شؤون الفضاء الخارجي.

ثالثا -معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق
بقانون الفضاء
 -35عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  4من جـدول األعمـال ،المعنون
"معلومات عن أنش ـ ــطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفض ـ ــاء" ،كبند منتظم في
جدول أعمالها.

 -36وتكلمت ممثلة أوكرانيا في إطار البند  4من جدول األعمال .وتكلم أيض ـ ـ ـ ـاً في إطار هذا البند مراقبون
عن منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا والمحيط الهادئ والمعهد الدولي لقانون الفضـاء والمنظمة الدولية لالتصـالت
الفض ـ ــائية (إنترس ـ ــبوتنيك) ومؤس ـ ـس ـ ــة العالم اآلمن .وأثناء التبادل العام لآلراء ،تكلم بش ـ ــأن هذا البند مراقبون عن
منظمات دولية حكومية وغير حكومية أخر .
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وعرضت على اللجنة الفرعية الوثائق التالية من أجل النظر في هذا البند:
(أ)

مذكرة من األمانة تتضـ َّـمن معلومات عن أنشــطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

فيما يتعلق بقانون الفض ـ ــاء وردت من المنظمة الدولية لالتص ـ ــالت الفض ـ ــائية (إنترس ـ ــبوتنيك) ومنظمة "فور أول

مونكايند" (A/AC.105/C.2/115) For All Moonkind؛
(ب)

مذكرة من األمانة تتضـ َّـمن معلومات عن أنشــطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

فيما يتعلق بقانون الفض ـ ـ ــاء وردت من منظمة التعاون الفض ـ ـ ــائي آلس ـ ـ ــيا والمحيط الهادئ والمعهد الدولي لقانون

الفضاء ()A/AC.105/C.116/2؛
(ج)

ورقة اجتماع تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـمن معلومات عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

فيمـ ــا يتعلق بقـ ــانون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وردت من المنظمـ ــة الـ ــدوليـ ــة لالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـ ــة (إنترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوتنيـ ــك)

(.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.5
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واستمعت اللجنة الفرعية إلى العرضين اإليضاحيين التاليين:
(أ)

"الحوكم ــة الفع ــال ــة الق ــادرة على التكيُّف للنظ ــام اإليكولوجي القمري :مقترح لميث ــان الحوكمــة

(ب)

"التراث الثقافي في الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي :اسـ ـ ـ ـ ــتبانة المبادئ القانونية الدولية التي تحدد سـ ـ ـ ـ ــبل

القمرية من األجيال الشابة في األمم المتحدة" ،قدمه المراقب عن المجلس الستشاري لجيل الفضاء؛
حمايته وتعززها ضمن إطار قانون الفضاء" قدمته المراقبة عن منظمة "."For All Moonkind
-39

ولحظـت اللجنـة الفرعيـة مع التقـدير أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة المنظمـات الـدوليـة الحكوميـة وغير الحكوميـة فيمـا يتعلق

بقـانون الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وأن تلـك المنظمـات دأبـت على عقـد مؤتمرات ونـدوات وإعـداد منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات وتقـارير ،وأنهـا تعقـد
حلقات دراسية تدريبية لصالح الممارسين والطلبة من أجل توسيع المعرفة بقانون الفضاء وتعزيزها.

-40

ولحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أيضاً الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

-41

ورحبت اللجنة الفرعية بالمعلومات التي قدمها المراقب عن منظمة التعاون الفضـ ـ ـ ــائي آلسـ ـ ـ ــيا والمحيط

في تطوير القانون الدولي للفضاء وتدعيمه وزيادة فهمه.

الهـادئ (انظر الوثيقـة  ،)A/AC.105/C.2/116بمـا في ذلـك المعلومـات عن خطـة التنميـة الجـديـدة ألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة
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المنظمة للفترة  ،2030-2021التي أقرها مجلس المنظمة في عام  .2020وفي ذلك الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،لحظت اللجنة

الفرعية أن رؤية شـاملة لقانون الفضـاء والسـياسـات الفضـائية وضـ َعت للعقد الجديد ،ويشـار إليها باسـم "اسـتراتيجية
منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا والمحيط الهادئ المتعلقة بقانون الفضـاء والسـياسـات الفضـائية (،")2030–2021
التي تركز على تعزيز دور المنظمة في مجال قانون الفضاء والسياسات الفضائية ،بغية توفير فوائد عملية أكبر

لدولها األعضـ ـ ـ ــاء وتعزيز مسـ ـ ـ ــاهمتها في المجتمع الدولي في مجال قانون الفضـ ـ ـ ــاء والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ــائية.

عالوة على ذلك ،لحظت اللجنة الفرعية توقيع اتفان بين المنظمة ومكتب شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي بشـ ــأن بناء

القدرات في مجال التشريعات الفضائية الوطنية للدول األعضاء في المنظمة؛ وتعاون المنظمة مع وكالة الفضاء

األوروبية في مجال قانون الفضـ ــاء والسـ ــياسـ ــات الفضـ ــائية بموجب البروتوكول المشـ ــترك وانضـ ــمام المنظمة إلى

عضوية المعهد الدولي لقانون الفضاء اعتبا اًر من عام .2021
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ورحبــت اللجنــة الفرعيــة بـالمعلومـات التي قـدمهــا الم ارقـب عن المعهــد الـدولي لقــانون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء (انظر

الوثيقة  ،)A/AC.105/C.2/116الذي احتفل في عام  2020بمرور سـ ـ ـ ـ ــتين عاماً على إنشـ ـ ـ ـ ــائه ،بما في ذلك
المعلومات بشــأن ما يلي :الحلقة الد ارســية الثالثة والســتين للمعهد بشــأن قانون الفضــاء الخارجي التي عقدت عبر
اإلنترنت في المؤتمر الدولي للمالحة الفضائية الحادي والسبعين في تشرين األول/أكتوبر 2020؛ والندوة الدولية
بش ــأن الحفال على س ــيادة القانون في الفض ــاء الخارجي في عص ــر البتكار الس ـريع ،التي نظمت في ش ـراكة مع

الجمعية الصينية للمالحة الفضائية ،والمعهد الصيني لقانون الفضاء ،ومركز قانون الفضاء التابع إلدارة الفضاء
الوطنية الصــينية في  20أيلول/ســبتمبر 2020؛ وندوة آيلين م .غالووي الخامســة عش ـرة بشــأن القضــايا الحاســمة

في قانون الفض ـ ـ ـ ـ ــاء ،التي ُعقدت عبر اإلنترنت في كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر  .2020ولحظت اللجنة الفرعية أن
الندوة المتعلقة بقانون الفضـ ـ ــاء المشـ ـ ــتركة بين المعهد الدولي لقانون الفضـ ـ ــاء والمركز األوروبي لقانون الفضـ ـ ــاء

والمعنونة" :قانون الفضـ ــاء من أجل القتصـ ــاد الفضـ ــائي العالمي" قد عقدت في عام  2021خالل الدورة الحالية
للجنة الفرعية القانونية ،وأن الحلقة الد ارس ـ ــية الرابعة والس ـ ــتين للمعهد الدولي لقانون الفض ـ ــاء س ـ ــتعقد بالتزامن مع
المؤتمر الدولي للمالحة الفضــائية الثاني والســبعين في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،وســتشــمل مســابقة مانفريد

لكس الثالثين لمحاكاة الدعاو القضائية في مجال قانون الفضاء.
-43

ورحبـت اللجنـة الفرعيـة بـالمعلومـات التي قـدمتهـا المراقبـة عن المنظمـة الـدوليـة لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة

(إنـتـرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـوتـن ـ ـ ــك) (انـظـر  A/AC.105/C.2/115و ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.5الـتـي احـتـفـل ـ ـ ــت فـي

عام  2021بمرور خمس ـ ــين عامًا على إنش ـ ــائها ،بما في ذلك المعلومات عن اتس ـ ــاع عض ـ ــوية المنظمة ،التي ازداد
عدد أعض ـ ـ ـ ــائها من تس ـ ـ ـ ــعة بلدان مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة إلى س ـ ـ ـ ــتة وعشـ ـ ـ ـ ـرين بلداً من جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون في مجال التصـالت الفضـائية ،وتعمل في الوقت نفسـه كمشـغل سـاتلي يسـتغل

منظوماته الفضـ ـ ـ ـ ــائية تجارياً .وإضـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،لحظت اللجنة الفرعية برنامغ تنمية األعمال التجارية في مجال
التصــالت الفضــائية ،الذي أطلقته المنظمة الدولية لالتصــالت الفضــائية لدعم األنشــطة الفضــائية للقطاع الخاص
في دولها األعضاء ،بسبل من بينها تقديم الدعم المالي بدون فوائد للشركات المحلية على أساس المناقصة.
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ورحبـت اللجنـة الفرعيـة بـالمعلومـات التي قـدمهـا الم ارقـب عن مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـالم اآلمن ،بمـا في ذلـك

المعلومات عن فعالياتها ومؤتمراتها التي تركز على األنشــطة األســاســية الثالثة للمؤس ـســة وهي :ضــمان اســتدامة
أنش ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد؛ وتعزيز تطوير س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات وقوانين س ـ ـ ـ ــليمة في مجال الفض ـ ـ ـ ــاء؛

وتعزيز اسـ ــتخدام تكنولوجيا الفضـ ــاء والتعاون الدولي لدعم األمن البشـ ــري والبيئي على كوكب األرض .ولحظت

اللجنة الفرعية أن مؤتمر القمة الثاني لســتدامة الفضــاء ُعقد عبر اإلنترنت في أيلول/ســبتمبر  2020وأن مؤتمر
القمـة الثـالـث سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعقـد عبر اإلنترنـت في الفترة من  22إلى  24حزيران/يونيـه  .2021ولحظـت اللجنـة الفرعيـة
أيضـ ـ ـاً أن دليل الجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضـ ـ ــاء الذي ُنشـ ـ ــر ألول مرة في عام  ،2016صـ ـ ــدر باللغة

10/47

V.21-04715

A/AC.105/1243

اإلس ــبانية ،بالش ـراكة مع وكالة الفض ــاء المكس ــيكية ،وأن النس ــختين الفرنس ــية والص ــينية من الدليل س ــتص ــدران في

عام  ، 2021مع إتاحة نس ـ ـ ـ ــب إلكترونية من جميع اإلص ـ ـ ـ ــدارات على الموقع الش ـ ـ ـ ــبكي لمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة العالم اآلمن
(.)http://swfound.org/handbook
-45

واتفقـت اللجنـة الفرعيـة على أهميـة مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة تبـادل المعلومـات عن التطورات األخيرة في مجـال قـانون

الفضـ ـ ــاء مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ،وعلى ضـ ـ ــرورة دعوة تلك المنظمات مجدداً إلى موافاة

اللجنة الفرعية ،في دورتها الحادية والستين ،بتقارير عن أنشطتها فيما يتعلق بقانون الفضاء.

رابعا -حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها
-46

عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  5من جـدول األعمـال ،المعنون

-47

َّ
وتكلم في إطار البند  5من جدول األعمال ممثلو كل من التحاد الروس ـ ــي وألمانيا وإندونيس ـ ــيا والفلبين

"حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها" ،كبند منتظم في جدول أعمالها.

وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) والمكسـ ــيك .وألقى ممثل كوسـ ــتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصـ ــين.
وأثناء التبادل العام لآلراءَّ ،
تكلم بشأن هذا البند أيضاً ممثلو دول أعضاء أخر .

 -48وعـاودت اللجنـة الفرعيـة ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا  ،995المعقودة في  31أيـار/مـايوَ ،عفقـد فريقهـا العـامـل المعني
بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها ،برئاسة برنهارد شميت-تيد (ألمانيا).
-49

وأقرَّت اللجنة الفرعية ،في جلس ـ ـ ـ ـ ــتها  1009المعقودة في  9حزيران/يونيه ،تقرير رئيس الفريق العامل،

-50

وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:

الذي يرد في المرفق األول بهذا التقرير.

(أ)

ورقــة عمــل مقـ َّـدمــة من رئيس الفريق العــامــل المعني بحــالــة معــاهــدات األمم المتحــدة الخمس

المتعلقة بالفض ـ ـ ــاء الخارجي وتطبيقها بعنوان "مش ـ ـ ــروع منقح لوثيقة إرش ـ ـ ــادية في إطار األولوية المواض ـ ـ ــيعية 2
لليونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيس ’ .50النظ ــام الق ــانوني للفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخ ــارجي والحوكم ــة الع ــالمي ــة للفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء :اآلف ــان الح ــالي ــة

والمستقبلية‘"()A/AC.105/C.2/L.313؛
(ب)

ورقة اجتماع بش ـ ـ ــأن حالة التفاقات الدولية المتعلقة باألنش ـ ـ ــطة المض ـ ـ ــطلع بها في الفض ـ ـ ــاء

الخارجي حتى  1كانون الثاني/يناير )A/AC.105/C.2/2021/CRP.10( 2021؛

ورقة اجتماع تتضـ ــمن ردوداً من ألمانيا وشـ ــيلي والفلبين وفنلندا والمغرب ونيكاراغوا والمرصـ ــد
(ج)
الجنوبي األوروبي على مجموعة األس ــئلة المقدَّمة من رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة

الخمس المتعلقة بالفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتطبيقها وعلى الس ـ ـ ـ ـ ــتبيان المتعلق بتطبيق القانون الدولي على أنش ـ ـ ـ ـ ــطة
السواتل الصغيرة ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.23؛

ورقة اجتماع تتض ــمن ردوداً من المجلس الس ــتش ــاري لجيل الفض ــاء على الس ــتبيان المتعلق
(د)
بتطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.6؛
ورقة اجتماع تتض ـ ــمن ردوداً من ش ـ ــيلي والفلبين والمغرب ونيكاراغوا على الس ـ ــتبيان المتعلق
(ه)
بتطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.24
-51

واسـتمعت اللجنة الفرعية إلى عرض إيضـاحي معنون" :تقرير الفريق العامل المخصـص المعني بالمسـائل

القانونية التابع للفريق الستشاري المعني بالتخطيط للبعثات الفضائية لعام  ،"2020قدمته ممثلتا النمسا.
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-52

ولحظـت اللجنـة الفرعيـة َّ
أن حـالـة معـاهـدات األمم المتحـدة الخمس المتعلقـة بـالفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي حتى

 1كانون الثاني/يناير  2021كانت كما يلي:
(أ)

 23دولة إضافية؛

معـاهـدة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي ،بلف عـدد الـدول األطراف فيهـا  111دولـة طرف ،و َّ
وقعـت عليهـا

اتفان إنقاذ المالحين الفضائيين وإعادة المالحين الفضائيين ورد األجسام المطلقة في الفضاء
(ب)
الخارجي ،بلف عدد الدول األطراف فيه  98دولة طرفاً ،و َّ
وقعت عليه  23دولة إض ـ ـ ــافية؛ وأعلنت ثالث منظمات
حكومية دولية قبولها للحقون واللتزامات المقررة بمقتضى التفان؛

اتفاقية المسـ ـ ـ ــؤولية الدولية عن األضـ ـ ـ ـرار التي تحدثها األجسـ ـ ـ ــام الفضـ ـ ـ ــائية ،بلف عدد الدول
(ج)
األطراف فيهـا  98دولـة طرفـاً ،و َّ
وقعـت عليهـا  19دولـة إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة؛ وأعلنـت أربع منظمـات حكوميـة دوليـة قبولهـا

للحقون واللتزامات المقررة بمقتضى التفاقية؛
(د)

اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ،بلف عدد الدول األطراف فيها  70دولة

طرفاً ،و َّ
وقعت عليها ثالث دول إض ــافية؛ وأعلنت أربع منظمات حكومية دولية قبولها للحقون واللتزامات المقررة
بمقتضى التفاقية؛

التفان المنظم ألنشـ ــطة الدول على سـ ــطح القمر واألجرام السـ ــماوية األخر  ،بلف عدد الدول
(ه)
األطراف فيه  18دولة طرفاً ،و َّ
وقعت عليه أربع دول إضافية.
 -53وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة لتقديمها تحديثاً س ـ ـ ـ ـ ــنويتا لحالة التفاقات الدولية المتعلقة باألنش ـ ـ ـ ـ ــطة
المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بهــا في الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخــارجي؛ وقــد أطلعــت اللجنــة الفرعيــة على آخر تحــديــث في ورقــة الجتمــاع
.A/AC.105/C.2/2021/CRP.10
-54

ورحبــت بعض الوفود ،مع التقــدير ،بت ازيــد عــدد الــدول األطراف في معــاهــدات األمم المتحــدة الخمس

-55

ورأت بعض الوفود َّ
أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضـاء الخارجي تشـكل أسـاسـا قانونيا

-56

ورأت بعض الوفود َّ
أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضـ ـ ــاء الخارجي تشـ ـ ــكل حجر الزاوية في

المتعلقة بالفضـ ـ ـ ــاء الخارجي ،وشـ ـ ـ ــجعت الدول ،التي لم تصـ ـ ـ ــبح بعد أطرافاً في تلك المعاهدات ،على النظر في
ال يام بذلك.
دوليا موثوقا لألنشطة الفضائية أثبت فعاليته على مد أكثر من ستة عقود من تطور تلك األنشطة.

القانون الدولي للفضـ ـ ـ ــاء ،وأن اللجنة الفرعية لديها ،من ثم ،ولية لسـ ـ ـ ــتعراض محتوياتها في ضـ ـ ـ ــوء التطورات العلمية

تنوع الجهات العاملة في الفضـ ــاء وتزايد خصـ ــخصـ ــة األنشـ ــطة
والتقنية بهدف التصـ ــدي للتحديات الراهنة التي يطرحها ُّ
الفضـ ــائية وتتجيرها (تحويلها إلى أنشـ ــطة تجارية) .ورأت تلك الوفود أيضـ ــا أنه إذا أريد لمعاهدات األمم المتحدة بشـ ــأن
الفضـاء الخارجي أن تظل وثيقة الصـلة بالواقع ،فمن اللجنة الفرعية ،بوصـفها الجهة الرئيسـية المعنية بالتداول والتفاوض

حول أحكام قانون الفض ـ ـ ـ ــاء الدولي ،يجب أن تنظر في ض ـ ـ ـ ــرورة إدخال تعديالت على المعاهدات وتحديثها ،أو حتى

إبرام معاهدات أخر  ،وتوسيع دائرة اللتزام بالنظام القانوني الذي يحكم أنشطة الفضاء الخارجي.
-57

و أر أحد الوفود َّ
أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضـاء الخارجي ل تزال تشـكل األسـاس

القانوني العالمي لســتكشــاف الفضــاء واســتخدامه في الحاضــر والمســتقبل ،وأن المبادئ الواردة فيها تنطبق على

حد سـواء على البلدان ذات البرامغ الفضـائية الطويلة العهد والجهات الناشـئة في ميدان الفضـاء .و أر ذلك الوفد

أيضـاً َّ
أن هذه المعاهدات الخمس تسـاهم في التنفيذ اآلمن والسـلمي لألنشـطة الفضـائية ،وأنها تحقق الفائدة لجميع
البلدان وتخدم مصالحها.
12/47

V.21-04715

A/AC.105/1243

-58

ورأت بعض الوفود أن التقدم التكنولوجي في مجال الفضـاء وتوسـع األنشـطة المضـطلع بها في الفضـاء

الخارجي باتا يحتمان وض ـ ـ ــع لوائح واض ـ ـ ــحة بش ـ ـ ــأن جوانب هامة ،مثل الحطام الفض ـ ـ ــائي ،وتص ـ ـ ــادم األجس ـ ـ ــام

الفضـ ـ ــائية ،ول سـ ـ ــيما التي تحمل على متنها مصـ ـ ــادر القدرة النووية ،مع الحطام الفضـ ـ ــائي ،والسـ ـ ــتخدام العادل

والرشيد للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدام موارد الفضاء الخارجي.

خامسا -المسائل َّ
المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار
السبل والوسائل
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه ،بما في ذلك النظر في ُّ
الكفيلة بتحقيق الستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض،
دون مساس بدور التحاد الدولي لالتصالت
-59

عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  6من جـدول األعمـال كبنـد منتظم

في جدول أعمالها ،ونصه كما يلي:

"المسائل المتصلة بما يلي:
"(أ)

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛

"(ب)

طبيعة المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض واسـ ـ ــتخدامه ،بما في ذلك النظر في ال ُّس ـ ـ ـبل

والوســائل الكفيلة بتحقيق الســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت بالنســبة لألرض،

دون مساس بدور التحاد الدولي لالتصالت".
-60

َّ
وتكلم في إطار البند  6من جدول األعمال ممثلو كل من التحاد الروسـ ــي وإسـ ـرائيل وإندونيسـ ــيا وإيران

(جمهورية-اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية) وباكس ـ ـ ـ ـ ـ ــتان وجنوب أفري يا وفنزويال (جمهورية–البوليفارية) وكندا وكوبا والمكس ـ ـ ـ ـ ـ ــيك.
وألقى ممثل كوس ـ ــتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والص ـ ــين .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول

أعضاء أخر كلمات تتعلق بهذا البند.
-61

ودعت اللجنة الفرعية ،في جلس ـ ـ ـ ـ ــتها  995المعقودة في  31أيار/مايو ،فريقها العامل المعني بالمس ـ ـ ـ ـ ــائل

المتعلقة بتعريف الفضـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده إلى النعقاد مجددًا برئاسـ ـ ــة أندريه جواو ريبل (الب ارزيل) بالنيابة،
صـ ـ ـ ـلت إليه اللجنة الفرعية في دورتها
ال بالتفان الذي تو َّ
في غياب الرئيس جوزيه مونسـ ـ ـ ــيرات فيلو (الب ارزيل) .وعم ً

أقرتـه اللجنـة في دورتهـا الثـالثـة واألربعين ،اللتين عقـدتـا كلتـاهمـا في عـام  ،2000وعمالً بقرار
التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة والثالثين و َّ

الجمعية العامة ُ ،92/75دعي الفريق العامل إلى الجتماع لكي ينظر حصـ ًار في المسـائل المتعلقة بتعريف الفضـاء
الخارجي وتعيين حدوده.
-62

وعقــد الفريق العــامــل ثالث جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .وأقرَّت اللجنــة الفرعيــة ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا  ،1009المعقودة في

-63

وعرضت على اللجنة الفرعية الوثائق التالية من أجل النظر في هذا البند:

 9حزيران/يونيه ،تقرير رئيس الفريق العامل بالنيابة ،الوارد في المرفق الثاني بهذا التقرير.

(أ)

مذكرة من األمانة تتض ـ ــمن معلومات وردت من الدول األعض ـ ــاء في اللجنة عن التشـ ـ ـريعات

والممــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنيــة المتعلقــة بتعريف الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخــارجي وتعيين حــدوده (A/AC.105/865/Add.23

و A/AC.105/865/Add.24و A/AC.105/865/Add.25و)A/AC.105/865/Add.26؛
(ب)

مذكرة من األمانة تتض ـ ـ ـ ـ َّـمن الردود الواردة من الدول األعض ـ ـ ـ ــاء في األمم المتحدة والمراقبين

الـدائمين لـد اللجنـة على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة حول التحليقـات دون المـداريـة ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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(،A/AC.105/1039/Add.13

وA/AC.105/1039/Add.14

و A/AC.105/1039/Add.16و)A/AC.105/1039/Add.17؛
(ج)

وA/AC.105/1039/Add.15

مذكرة من األمانة تتضــمن آراء الدول األعضــاء والمراقبين الدائمين لد اللجنة بشــأن تعريف

ال ــفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـخ ـ ـ ــارج ــي وتـ ـعـ ـيـ ـيـ ــن ح ـ ـ ــدوده ( ،A/AC.105/1112/Add.7وA/AC.105/1112/Add.8

و A/AC.105/1112/Add.9و)A/AC.105/1112/Add.10؛
(د)

مذكرة من األمانة تتض ــمن معلومات وردت من الدول األعض ــاء في األمم المتحدة والمراقبين

الدائمين لد اللجنة عن أي حالة عملية معروفة من ش ـ ـ ـ ــأنها أن تبرر تعريف الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده

( A/AC.105/1226و)A/AC.105/1226/Add.1؛
(ه)

إضـ ـ ـ ــافة إلى تقرير لألمانة يتضـ ـ ـ ــمن خالصـ ـ ـ ــة تاريخية للنظر في مسـ ـ ـ ــألة تعريف الفضـ ـ ـ ــاء

(و)

ورقة اجتماع بشـأن مسـألة الوصـول العادل للدول األعضـاء النامية إلى المدار الثابت بالنسـبة

الخارجي وتعيين حدوده ()A/AC.105/769/Add.1؛

لألرض ،مقدمة من جمهورية إيران اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية في إطار البند ( 6ب) من جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية

(.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.21
-64

و أر أحد الوفود أن من ش ـ ـ ــأن عدم تعريف الفض ـ ـ ــاء الخارجي وعدم تعيين حدوده إيجاد حالة من عدم

اليقين القانوني يمكن أن تؤثر على تطبيق قوانين الفضـ ــاء الخارجي والجو وأن من الضـ ــروري توضـ ــيح المسـ ــائل

المتعلقة بسـ ـ ــيادة الدول على الفضـ ـ ــاء الجوي ونطان تطبيق النظم القانونية التي تحكم الفضـ ـ ــاء الجوي والفضـ ـ ــاء

الخارجي من أجل الحد من احتمالت النزاع بين الدول .و أر ذلك الوفد أيضا أن على اللجنة أن تيسر المداولت
بين الدول األعضــاء بشــأن مســألة تعريف الفضــاء الخارجي وتعيين حدوده كأســاس قانوني تســتند إليه الدول في

ممارسة سيادتها على فضائها الجوي وفي الضطالع بأنشطة في الفضاء الخارجي.

ورئي أن تعريف الفضــاء الخارجي وتعيين حدوده أمران مهمان لمعالجة األنشــطة المتزايدة في الفضــاء
-65
ُ
الخارجي ،بما في ذلك األنشطة التجارية.
-66

ورئي أن تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده أمران مرتبطان ارتباطا وثيقا بمسألتي األمان واألمن.
ُ

ورئي أن العتبارات المراعاة في تعيين حدود الفض ـ ــاء الخارجي عند مس ـ ــتو يقع بين  100كيلومتر و110
-67
ُ
كيلومترات فون س ـ ــطح البحر تس ـ ــتند إلى جوانب ش ـ ــاملة ،من بينها الخص ـ ــائص العلمية والتقنية والمادية للمس ـ ــألة ،أي
طبقات الغالف الجوي ومد قدرة الطائرات على الرتفاع ونقطة حضيض المركبة الفضائية وخط كارمان.

ورئي أن من الض ـ ـ ــروري مواص ـ ـ ــلة تحليل موض ـ ـ ــوع تعريف الفض ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده من أجل
-68
ُ
إحراز تقـدم في هـذا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ،وتجنـب انعـدام اليقين القـانوني ،وامتالك تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات تنطبق على األفعـال المتعلقـة
بقوانين الفضاء الخارجي والجو ،وممارسة السيادة ،وإعمال مبدأ حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه.

ورئي أن التحليقـات دون المـداريـة والطـائرات الموجهـة عن بعـد وغيرهـا من منجزات التطور التكنولوجي
-69
ُ
ينبغي أن تكون من المواضيع التي تتناولها المناقشات المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده.
-70

و أر أحد الوفود أن المس ـ ـ ـ ـ ــائل المتعلقة بتعريف الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده لها تأثير مباش ـ ـ ـ ـ ــر

ل ينعكس فقط على عمل اللجنة الفرعية ،بل أيضا على عمل الهيئات األخر ذات الصلة بالفضاء مثل منظمة

الطيران المدني الدولي والتحاد الدولي لالتص ـ ــالت ،وأن المناقش ـ ــات بش ـ ــأن هذا الموض ـ ــوع ينبغي أن تجري في
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إطار من التعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي .وأعرب ذلك الوفد أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا عن تأييده إلنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء آلية
تنسيق تضم مكتب شؤون الفضاء الخارجي وأمانة منظمة الطيران المدني الدولي.

ورئي أنــه ل ينبغي التــأخر أكثر من هــذا في إعالن تعريف الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخــارجي وتعيين حــدوده ،نظ ار ألن
-71
ُ
مش ــغلي خدمات الفض ــاء التجارية مس ــتعدون لل يام برحالت فض ــائية مأهولة ألغراض تجارية ،وأن أوجه التقدم العلمي
والتكنولوجي ،بما يشــمل التحليقات دون المدارية ،في مجال الســياحة الفضــائية آخذة في التزايد ،وأن هذه الرحالت تنفذ

غالبا في الفضاء الجوي والفضاء الخارجي على السواء ،مما قد يخلق غموضا فيما يتعلق بالقانون المنطبق عليها.

ورئي أن الحاجة إلى وض ـ ـ ــع لوائح قانونية تنظيمية لتعيين حدود الفض ـ ـ ــاء الخارجي والفض ـ ـ ــاء الجوي،
-72
ُ
اللــذين تنطبق عليهمــا نظم قــانونيــة دوليــة مختلفــة اختالفــا جوهريــا ،تزداد بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل ملحول في مجــالت مختلفــة،

منها تعيين الحدود المكانية لإلقليم الذي تمارس الدول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيادتها عليه ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان األمن القومي للدول ،وتهيئة
الظروف المؤاتية لستدامة العمليات في الفضاء الخارجي في األمد البعيد وألمان عمليات الطيران.

ورئي أنه ل ينبغي إنشـ ـ ـ ــاء "منطقة رمادية" بين الفضـ ـ ـ ــاء الجوي والفضـ ـ ـ ــاء الخارجي سـ ـ ـ ـواء لمصـ ـ ـ ــلحة
-73
ُ
التحليقات دون المدارية أو ألي غرض آخر.
ورئي أن المقترحات ،التي قدمت ونوقشـ ــت في الماضـ ــي بشـ ــأن تعيين حد فاصـ ــل بين الفضـ ــاء الخارجي
-74
ُ
والفض ــاء الجوي على ارتفاع ل يتجاوز  110كيلومترات فون مس ــتو س ــطح البحر والتي كانت تس ــتند إلى افتراض
أن األجسـام الفضـائية التابعة ألي دولة سـوف تحتفظ بالحق في التحليق على ارتفاعات تحت الحد المتفق عليه من
أجل دخول المدار والعودة إلى األرض ،ل تزال مهمة لألعمال الجارية في إطار هذا البند من جدول األعمال.

ورئي أن أهمية مســألة تعريف الفضــاء الخارجي وتعيين حدوده مازالت تتنامى في ضــوء تزايد اســتخدام
-75
ُ
الفضاء الخارجي وتتجيره (تزايد استغالله تجاريا) ،وأنها مسألة قانونية حيوية لها آثار عملية على الفضاء الجوي
والتحليقات دون المدارية وكذلك على األنشطة في الفضاء الخارجي.

-76

و أر أحد الوفود أن وضـ ـ ــع نظام متكامل لقانون الفضـ ـ ــاء الجوي ،دون المسـ ـ ــاس باألمن القومي للدول

وسـ ـ ــيادتها ،يمكن أن يسـ ـ ــاعد على تعزيز الشـ ـ ــفافية والقدرة على التنبؤ ،ومن ثم ضـ ـ ــمان أمان واسـ ـ ــتدامة عمليات

الفض ــاء الخارجي والفض ــاء الجوي .و أر ذلك الوفد أيض ــا أن التوص ــل إلى اتفان يض ــع تعريفا واض ــحا للفض ــاء

الخارجي والفضــاء الجوي ويعين حدودهما ســيســمح للجنة الفرعية بالتركيز على وضــع وتحســين صــكوك قانونية
تنطبق على أنشطة غير قاصرة على مجال واحد من مجالت الفضاء وتوفر للمشغلين التجاريين اليقين القانوني

الالزم وما يحتاجونه من ضمانات.
-77

ورأت بعض الوفود أن موضوع تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده موضوع مهم ينبغي إبقاؤه على

جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية ،وأنه ينبغي ال يام بمزيد من العمل في هذا الصـدد ألن النظم القانونية التي

تحكم الفضاء الجوي والفضاء الخارجي مختلفة.
-78

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة لألرض مورد طبيعي محدود وأنه ل ينبغي إخض ـ ـ ـ ـ ــاعه

للتملك الوطني بدعو السيادة أو بطريق الستخدام أو الحتالل أو بأية وسيلة أخر .

ـتخدم اسـ ـ ــتخداماً رشـ ـ ــيداً وأن يتاح
 -79ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض ينبغي أن ُيسـ ـ ـ َ
لجميع الدول ،بصــرف النظر عن قدراتها التقنية الحالية ،وأن هذا ســوف يتيح للدول إمكانية الوصــول إلى المدار

الثابت بالنسـ ـ ـ ـ ــبة لألرض بشـ ـ ـ ـ ــروت عادلة ،مع إيالء العتبار على وجه الخصـ ـ ـ ـ ــوص لحتياجات البلدان النامية

ومصالحها والموقع الجغرافي لبلدان معيَّنة ،ومع إيالء العتبار لعمليات التحاد الدولي لالتصالت وقواعد األمم

المتحدة وق ارراتها ذات الصلة.
V.21-04715

15/47

A/AC.105/1243

-80

ورأت بعض الوفود أن اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لألرض ينبغي أن يخضـ ـ ـ ـ ـ ــع للقانون الدولي

المنطبق ويتم وفقا لمبدأ عدم جواز تملك الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي من أجل كفالة إمكانية الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عادل
ومضـ ــمون إلى مواقع مدارية في المدار الثابت بالنسـ ــبة لألرض وفقا لحتياجات جميع البلدان ،ول سـ ــيما البلدان

النامية والبلدان التي لها مواقع جغرافية معينة.
-81

ورأت بعض الوفود أن اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الدول للمدار الثابت بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لألرض على أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس مبدأ "األولوية

-82

ورأت بعض الوفود أن التحاد الدولي لالتص ـ ـ ـ ــالت هو الجهة المختص ـ ـ ـ ــة بكفالة الس ـ ـ ـ ــتخدام الرش ـ ـ ـ ــيد

-83

ورأت بعض الوفود أن من الض ـ ـ ـ ــروري تعديل ممارس ـ ـ ـ ــات التحاد الدولي لالتص ـ ـ ـ ــالت ولوائحه التقنية

باألسب ية" يضر بفرص البلدان النامية في الحصول على الترددات الفضائية والمدارات الساتلية.

والعادل والكفؤ والقتصادي لطيف الترددات الراديوية والموارد المدارية الساتلية.

القائمة ،بالتنســيق الوثيق معه ،من أجل وض ــع نظام يضــمن الوص ــول إلى المدار الثابت بالنســبة لألرض بش ــكل

أكثر عدل وإنصافا للدول المستجدة في مجال ارتياد الفضاء والدول التي تتطلع لرتياده.
-84

و أر أحد الوفود َّ
أن المدار الثابت بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة لألرض ينبغي اعتباره منطقة محددة وفريدة من الفض ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي تحتاج إلى حوكمة تقنية وقانونية محددة ،ومن ثم ينبغي أن يخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لنظام فريد من نوعه .و أر ذلك

الوفد أيض ـ ـ ـ ــا أن هذا النظام الفريد يحتاج إلى بلورة مبادئ قانونية معيَّنة تحكم اس ـ ـ ـ ــتخدام المدار الثابت بالنس ـ ـ ـ ــبة

لألرض ،مثل الوصـ ـ ــول العادل ،وحرية السـ ـ ــتخدام ،وعدم التملك ،والسـ ـ ــتخدام في األغراض السـ ـ ــلمية حص ـ ـ ـ اًر،
وأن وض ـ ــع هذه المبادئ ينبغي أن يش ـ ــكل األس ـ ــاس لنظام قانوني ش ـ ــامل َّ
ينفذ في ش ـ ــكل لوائح تنظيمية تقنية في
إطار التحاد الدولي لالتص ـ ـ ـ ــالت .وأش ـ ـ ـ ــير في هذا الص ـ ـ ـ ــدد إلى َّ
أن هذه المبادئ القانونية تكمل أعمال التحاد
الدولي لالتصالت وتدعمها.

-85

وأُش ــير إلى أن هناك تنس ــيقا وثيقا بين اللجنة والتحاد الدولي لالتص ــالت بس ــبب مش ــاركته كمراقب في

-86

ورأت بعض الوفود أن على اللجنة الفرعية القانونية أن تدعو رس ـ ـ ـ ــميا قطاع التص ـ ـ ـ ــالت الراديوية في

أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين.

التحــاد الــدولي لالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ،وتحــديــدا فريق الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  4والفريق العــامــل  4ألف التــابعين للقطــاع المــذكور،

إلى التعـاون في معـالجـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل المتعلقـة بـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد والعـادل للمـدار الثـابـت بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لألرض،
وكذلك التعليق على فعالية وجدو الحلول المقترحة في هذا الصدد .ورأت تلك الوفود أيضا تضمين البند المقابل
من بنود جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية موضـوعا فرعيا بعنوان "اسـتعراض السـتخدام الحالي للمدار
الثابت بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة لألرض من منظور عدالة فرص الوصـ ـ ـ ـ ـ ول إليه من أجل تقييم قدرة النظام الحالي ،الذي يحكم

اسـتخدامه ،على توفير إمكانية الوصـول العادل إليه ،واقتراح حلول ممكنة ألوجه القصـور الملحوةة ".ورأت نفس
الوفود أيضــا أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنشــي فريقا عامال بموجب البند ( 6ب) من جدول أعمالها من

أجل توجيه جهودها وأنشـ ـ ــطتها على نحو أفضـ ـ ــل ،وأن هذا الفريق العامل يمكن أن ينشـ ـ ــأ كمبادرة مشـ ـ ــتركة بين

اللجنتين الفرعيتين التـابعتين للجنـة بغيـة تمكينهمـا من معـالجـة الجوانـب القـانونيـة والتقنيـة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة ،على النحو

المقترح في ورقة الجتماع .A/AC.105/C.2/2021/CRP.21
-87

ورأت بعض الوفود أن من الضـروري إبقاء المسـألة على جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية من أجل
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-88

وذهب رأي إلى أن مناقشــة هذا األمر قد اســتوفيت ،ألن جميع الشـواغل في هذا الشــأن مجســدة في الورقة

المعنونة "بعض الجوانب المتعلقة باس ـ ــتخدام المدار الثابت بالنس ـ ــبة لألرض" ( ،A/AC.105/738المرفق الثالث)،

التي اعتمدتها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها التاسعة والثالثين في عام .2000

ورئي ضـ ـ ـ رورة تض ـ ــمين البند الحالي من جدول األعمال موض ـ ــوعا فرعيا يركز على تحليل العدالة في
-89
ُ
فرص استخدام المدار الثابت بالنسبة لألرض وتحديد أوجه القصور في النظام الحالي.

سادسا -التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه
في األغراض السلمية
-90

عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  7من جـدول األعمـال ،المعنون

"التش ـريعات الوطنية المتصــلة باســتكشــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه في األغراض الســلمية" ،كبند منتظم في

جدول أعمالها.
-91

وتكلم في إطار البند  7من جدول األعمال ممثلو كل من إندونيسيا وأوكرانيا والب ارزيل والفلبين وفنزويال

(جمهورية-البوليفارية) وفنلندا ولكسـمبر والمكسـيك والهند واليابان .وألقى ممثلو دول أعضـاء أخر كلمات تتعلق
بهذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

-92

وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:
(أ)

ورقة عمل مقدمة من أسـ ــتراليا وإندونيسـ ــيا وتايلند وجمهورية كوريا والفلبين وفييت نام وماليزيا

(ب)

ورقة اجتماع بشـ ـ ــأن عضـ ـ ــوية مبادرة التشـ ـ ـريعات الفضـ ـ ــائية الوطنية التابعة للملتقى اإلقليمي

ير عن حالة التشـ ـ ـريعات الفضـ ـ ــائية الوطنية في بلدان مبادرة التشـ ـ ـريعات الفضـ ـ ــائية
والهند واليابان ،تتضـ ـ ــمن تقر اً
الوطنية التابعة للملتقى اإلقليمي لوكالت الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ ()A/AC.105/C.2/L.318؛
لوكالت الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.7
-93

واستمعت اللجنة الفرعية إلى العرضين اإليضاحيين التاليين:
(أ)

"البرتغال والفضاء :إطاللة عامة على القوانين واللوائح التنظيمية" ،قدمته ممثلة البرتغال؛

(ب)

"مبادرات الملتقى اإلقليمي لوكالت الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ التحاد من أجل تعزيز

القدرات في مجال سياسات وقوانين الفضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" ،قدمته ممثلة اليابان.

 -94وأكدت اللجنة الفرعية مجدَّداً َّ
أن من المهم أن يؤخذ في الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــبان التجاه الناش ـ ـ ـ ـ ـ ــي المتمثل في قيام
كيانات غير حكومية بأنشـطة فضـاء خارجي ،وتنامي الطابع التجاري والديمقراطي لتلك األنشـطة .ولضـمان أمان
وأمن تلك األنش ــطة ،يتعين على الدول أن تكفل امتثالها لمعاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفض ــاء الخارجي من
خالل أطرها القانونية الوطنية.

-95

ولحظت اللجنة الفرعية أن عمليات تطوير وإص ـ ـ ــالح الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات الفض ـ ـ ــائية الوطنية وكذلك عمليات

تنفيذها من خالل اللوائح التنظيمية الوطنية الخاصـة بالفضـاء تهدف بصـورة متزايدة إلى معالجة المسـائل الناشـئة

عن تزايد عدد الكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة فضائية.
-96

وأحاطت اللجنة الفرعية علما بما تضـ ـ ـ ــطلع به الدول األعضـ ـ ـ ــاء من أنشـ ـ ـ ــطة مختلفة من أجل مراجعة

قوانينها وسـ ــياسـ ــاتها الفضـ ــائية الوطنية أو تدعيمها أو تطويرها أو صـ ــوغها ،وكذلك من أجل إصـ ــالح أو ترسـ ــيب
حوكمة أنشــطتها الفضــائية الوطنية .وفي هذا الصــدد ،لحظت اللجنة الفرعية أيضــا أن تلك األنشــطة تهدف إلى
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تحسـ ـ ــين إدارة وتنظيم األنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــائية ،وإعادة تنظيم وكالت الفضـ ـ ــاء الوطنية ،وزيادة الحوافز المقدمة إلى

المنظمات الحكومية وغير الحكومية في أنش ـ ــطتها الفض ـ ــائية ،وزيادة مش ـ ــاركة األوس ـ ــات األكاديمية في ص ـ ــياغة
السـياسـات ،وتحسـين سـبل التصـدي للتحديات الناشـئة عن تطوير األنشـطة الفضـائية ،ول سـيما األنشـطة المتعلقة

بمدارة البيئة الفض ـ ـ ـ ـ ــائية ،وض ـ ـ ـ ـ ــمان بنية تحتية قوية لالتص ـ ـ ـ ـ ــالت قادرة على الص ـ ـ ـ ـ ــمود أثناء حالت الطوارئ،

مثل الكوارث الطبيعية ،وتحسين تنفيذ اللتزامات الدولية.

ورئي أن التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات الوطنيـة تقوم بـدور الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين القـانون الـدولي والقوانين المحليـة
-97
ُ
وبين اللتزامات القانونية والصــكوك القانونية غير الملزمة .وأُشــير بخاصــة إلى إدراج معايير ليس لها طابع ملزم
قانونا في الهياكل التنظيمية الوطنية باعتبارها متطلبات لإلذن بممارسة األنشطة الفضائية.

-98

ورأت بعض الوفود أن المبادئ التوجيهية للجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية بشـأن

اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في األمد البعيد تقدم توصــيات قيمة وهامة إلى جميع الدول وأن تنفيذها طوعا

من خالل مختلف الصكوك القانونية والسياسات الفضائية الوطنية أمر هام.

ورئي أن معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضـ ـ ــاء الخارجي ومعاهدة حظر تجارب األسـ ـ ــلحة
-99
ُ
النووية في الجو وفي الفضـ ــاء الخارجي وتحت سـ ــطح الماء تشـ ــير إلى الطرائق والوسـ ــائل التي ينبغي للدول من
خاللها أن تحكم مختلف أنشطة الفضاء الخارجي وتسجلها وتأذن بها وقبل هذا وذاك تنظمها.

 -100ورأت بعض الوفود أن من المهم تشـ ــاطر الممارسـ ــات الواردة في التش ـ ـريعات الفضـ ــائية الوطنية والتعلم

منها .وفي هذا الصـ ـ ــدد ،أحاطت اللجنة الفرعية علما بورقة العمل المتعلقة بحالة التشـ ـ ـريعات الفضـ ـ ــائية الوطنية
لد بلدان مبادرة التشـ ـ ـ ـريعات الفضـ ـ ـ ــائية الوطنية التابعة للملتقى اإلقليمي لوكالت الفضـ ـ ـ ــاء في آسـ ـ ـ ــيا والمحيط

الهادئ ( )A/AC.105/C.2/L.318وأعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها فريق الدراسة.
-101

واتفقت اللجنة الفرعية على أهمية المناقشـ ــات الدائرة في إطار هذا البند من جدول األعمال ،ورأت أنها

طر التجارب المتعلقة بالممارس ـ ـ ـ ـ ــات
تمكن الدول من اكتس ـ ـ ـ ـ ــاب فهم لألطر التنظيمية الوطنية القائمة ومن تش ـ ـ ـ ـ ــا ُ

الوطنية وتبادل المعلومات عن األطر القانونية الوطنية.
-102

واتفقت اللجنة الفرعية أيض ـ ـ ــا على أهمية مواص ـ ـ ــلة التبادل المنتظم للمعلومات عن التطورات المس ـ ـ ــتجدَّة في

األطر التنظيمية الوطنية المتعلقة بالفضـ ــاء .وفي هذا الصـ ــدد ،شـ ــجَّعت اللجنة الفرعية الدول األعضـ ــاء على مواصـ ــلة

تزويد األمانة بنصـوص قوانينها ولوائحها التنظيمية الوطنية المتعلقة بالفضـاء ،وعلى تقديم معلومات َّ
محدثة ومسـاهمات

إلدراجها في العرض المخططي اإلجمالي لألطر التنظيمية الوطنية المتعلقة باألنشطة الفضائية.

سابعا -بناء القدرات في مجال قانون الفضاء
 -103عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  8من جـدول األعمـال ،المعنون
"بناء القدرات في مجال قانون الفضاء" ،كبند منتظم في جدول أعمالها.
-104

وتكلم في إطار البند  8من جدول األعمال ممثلو ألمانيا وإندونيسيا وإيران (جمهورية-اإلسالمية) والب ارزيل

وتركيا وجنوب أفري يا والص ــين وفرنس ــا والفلبين وكولومبيا ولكس ــمبر والمكس ــيك والهند واليابان واليونان .وألقى ممثل

كوس ـ ـ ــتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والص ـ ـ ــين .كما تكلم في إطار هذا البند المراقب عن منظمة التعاون
الفضائي آلسيا والمحيط الهادئ .وأثناء التبادل العام لآلراءَّ ،
تكلم بشأن هذا البند ممثلو دول أعضاء أخر .
 -105وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:
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(أ)

تقرير عن المؤتمر المشـ ـ ـ ـ ــترك بين األمم المتحدة وتركيا ومنظمة التعاون الفضـ ـ ـ ـ ــائي آلسـ ـ ـ ـ ــيا

والمحيط الهادئ بشـ ـ ـ ـ ــأن قانون الفضـ ـ ـ ـ ــاء والسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة الفضـ ـ ـ ـ ــائية ،المعقود في إسـ ـ ـ ـ ــطنبول ،تركيا ،من  23إلى

 26أيلول/سبتمبر )A/AC.1222/105( 2019؛
(ب)

تقرير عن المؤتمر المش ـ ـ ـ ــترك بين األمم المتحدة واللجنة القتص ـ ـ ـ ــادية ألفري يا بش ـ ـ ـ ــأن قانون

(ج)

ورق ـ ـ ــة اجـتـم ـ ـ ــاع تـتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـن دلـي ـ ـ ــل الـفـرص الـتـعـلـيـمـي ـ ـ ــة فـي مـي ـ ـ ــدان ق ـ ـ ــانـون الـفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

(د)

ورقة اجتماع تتضــمن معلومات مقدَّمة من األردن وإســبانيا وألبانيا وباكســتان وتونس والجزائر

الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائية ،الذي ُعقد عبر اإلنترنت من  8إلى  10كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر 2020
()A/AC.1242/105؛
()A/AC.105/C.2/2021/CRP.11؛

والفلبين والمغرب وبرنـامغ األمم المتحـدة للبيئـة عن اإلجراءات والمبـادرات المتعلقـة ببنـاء القـدرات في مجـال قـانون

الفضاء (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.25

 -106واستمعت اللجنة الفرعية إلى العرضين اإليضاحيين التاليين:
(أ)

"برنامغ التعاون الشيلي للجهات الفاعلة الجديدة في النظام الفضائي الوطني" ،قدمه ممثل شيلي؛

(ب)

"تحديث بش ـ ـ ــأن مش ـ ـ ــروع مكتب ش ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ــاء الخارجي الخاص بقانون الفض ـ ـ ــاء المعني

بالجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضاء" ،قدمه ممثالن عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي.
-107

واتفقت اللجنة الفرعية على أن أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة بناء القدرات والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء لها

أهميـة فـائقـة في الجهود الوطنيـة واإلقليميـة والـدوليـة الراميـة إلى المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُقـُدمـاً في تطوير الجوانـب العمليـة لعلوم
وتكنولوجيا الفضــاء ،ل ســيما في البلدان النامية ،وفي زيادة المعرفة باإلطار القانوني الذي َّ
تنفذ ضــمنه األنشــطة
الفض ـ ــائية ،األمر الذي س ـ ــيش ـ ــجع الدول على التص ـ ــديق على معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفض ـ ــاء

الخارجي ودعم العمل على تنفيذ تلك المعاهدات وإنشـ ــاء مؤس ـ ـسـ ــات وطنية تعنى بهذا المجال ،وسـ ــيسـ ــاعد على

تيس ــير إطالع جميع قطاعات المجتمع المدني على القانون الدولي للفض ــاء وس ــيزيد من معرفتها به .و ُش ـدد على
َّ
أن للجنة الفرعية ومكتب شؤون الفضاء الخارجي دو اًر ها تما في هذا الشأن.
 -108ولحظـت اللجنـة الفرعيـة مع التقـدير َّ
أن هنـاك كيـانـات حكوميـة وغير حكوميـة تبـذل حـاليـتا جهوداً وطنيـة
وإقليمية ودولية لبناء القدرات في مجال قانون الفض ـ ـ ـ ــاء .وتش ـ ـ ـ ــمل تلك الجهود ما يلي :تش ـ ـ ـ ــجيع الجامعات على
توفير نمائط تدريبية وحلقات د ارسـ ـ ـ ــية بشـ ـ ـ ــأن قانون الفضـ ـ ـ ــاء؛ وتقديم زمالت د ارسـ ـ ـ ــية لمرحلتي التعليم الجامعي

والد ارسـ ـ ــات العليا في مجال قانون الفضـ ـ ــاء؛ وتقديم دعم مالي وتقني للبحوث القانونية؛ وإعداد د ارسـ ـ ــات وورقات
بحثية وكتب د ارســية ومنشــورات تتعلق بقانون الفضــاء؛ وتنظيم حلقات عمل وحلقات د ارســية وأنشــطة متخصـصــة

أخر من أجل زيادة فهم قانون الفض ـ ــاء؛ ودعم مس ـ ــابقات محاكاة الدعاو القض ـ ــائية في مجال قانون الفض ـ ــاء؛
ودعم مشـ ــاركة المرأة والطالب وشـ ــباب المهنيين في األنشـ ــطة اإلقليمية والدولية المتعلقة بقانون الفضـ ــاء؛ وتوفير

فرص تدريبية وفرص أخر لبناء الخبرات ،وخصــوصـاً من خالل ترتيبات التمرن الداخلي لد وكالت الفضــاء؛

ودعم الكيانات المكرس ــة إلعداد د ارس ــات وبحوث عن قانون الفض ــاء من أجل المس ــاعدة على تطوير الس ــياس ــات
واألطر التشريعية الوطنية المتعلقة بالفضاء.

 -109ولحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول األعض ـ ــاء قدَّمت مس ـ ــاعدة مالية لتمكين الطلبة من الش ـ ــتراك
في مسـ ـ ــابقة مانفريد لكس لمحاكاة الدعاو القضـ ـ ــائية في مجال قانون الفضـ ـ ــاء ،التي َّ
تنظم سـ ـ ــنويتا أثناء انعقاد
المؤتمر الدولي للمالحة الفضائية.
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-110

وأشـارت اللجنة الفرعية مع التقدير إلى المؤتمر المشـترك بين األمم المتحدة وتركيا ومنظمة التعاون الفضـائي

آلسـيا والمحيط الهادئ بشـأن قانون الفضـاء والسـياسـة الفضـائية ،الذي عقد في إسـطنبول ،تركيا ،في الفترة من  23إلى

 26أيلول/سـ ـ ــبتمبر  2019والمؤتمر المشـ ـ ــترك بين األمم المتحدة واللجنة القتصـ ـ ــادية ألفري يا بشـ ـ ــأن قانون الفضـ ـ ــاء

والسـياسـات الفضـائية ،الذي عقد عبر اإلنترنت في الفترة من  8إلى  10كانون األول/ديسـمبر  .2020ولحظت اللجنة
الفرعية أن هذين الحدثين قد ساهما في بناء القدرات في مجال قانون الفضاء من خالل الجمع بين الخبراء والممارسين

المعنيين بقانون الفضاء وممثلي الحكومات والصناعات والمجتمع المدني.
-111

ورحبت اللجنة الفرعية بمشـ ـ ـ ـ ــروع مكتب شـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي الخاص بقانون الفضـ ـ ـ ـ ــاء المعني

بالجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضــاء ،الذي يهدف إلى تقديم الدعم الالزم لتعزيز القدرات في مجال صــو

القوانين والســياســات الفضــائية الوطنية .وفي هذا الســيان ،أُعرب عن الترحيب بالبعثة الســتشــارية التقنية الشــيلية
التي أجريت عبر اإلنترنت في الفترة من  13إلى  16تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2020والبعثة الس ـ ــتش ـ ــارية التقنية

التمهيدية المركزة على أفري يا والفضاء ،التي أجريت عبر اإلنترنت في  7كانون األول/ديسمبر .2020
-112

ورأت بعض الوفود أن المشروع يمثل مساهمة هامة للمكتب في مجال بناء القدرات لد الدول المستجدة في

-113

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي لمكتب شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي ال يام بأنشـ ـ ــطة محددة الهدف لبناء القدرات

مجال ارتياد الفضاء وأنه سوف يساعد في نهاية المطاف على إيجاد بيئة فضائية أكثر استق ار ار واستدامة وأمانا.

والتعليم والتدريب في مجال قانون الفضـاء والسـياسـات الفضـائية ترتكز على برنامغ األمم المتحدة لسـتخدام المعلومات
الفضائية في إدارة الكوارث والستجابة في حالت الطوارئ ("برنامغ "سبايدر") ،بغية إنشاء منصة لبناء القدرات.

-114

ورأت بعض الوفود أن وض ــع خطة "الفض ــاء  "2030قد يش ــكل فرص ــة للنظر في إنش ــاء برامغ خاصـ ة

-115

ورأت بعض الوفود أن التعـاون الـدولي مهم في هـذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد حتى يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى لجميع الجهـات الفـاعلـة،

-116

ولحظت اللجنة الفرعية أن حلقة العمل المش ـ ـ ــتركة بين منظمة التعاون آلس ـ ـ ــيا والمحيط الهادي ووكالة

ببناء القدرات وإدارة المعارف من أجل البلدان النامية.

ول سيما في البلدان النامية ،الستفادة من فرص كافية للتدريب وبناء القدرات.

الفض ــاء األوروبية والمعهد الص ــيني لقانون الفض ــاء ،والمتعلقة بخطط التعاون اإلقليمي في مجال قانون الفض ــاء
والسياسات الفضائية ،ستعقد في الفترة من  6إلى  8أيلول/سبتمبر  2021في مقاطعة هاينان ،الصين.

-117

ولحظت اللجنة الفرعية أن مكتب ش ـ ـ ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي قام بتحديث دليله للفرص التعليمية في

مجال قانون الفضــاء ( ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.11مع إدراج معلومات عن الزمالت والمنح الد ارســية
المتاحة ،واتفقت على أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المكتب تحديث هذا الدليل .وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،دعت اللجنة الفرعية الدول
األعضاء إلى تشجيع تقديم مساهمات على الصعيد الوطني إلدراجها في تحديثات الدليل المقبلة.

-118

وأوصـ ـ ــت اللجنة الفرعية بأن يبلغها ،في دورتها الحادية والسـ ـ ــتين ،كل من الدول األعضـ ـ ــاء في اللجنة

والمراقبين ال ــدائمين ل ــد اللجن ــة بم ــا ُيتخ ــذ أو ُيعتزم اتخ ــاذه ،على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد الوطني أو اإلقليمي أو ال ــدولي،
من إجراءات لبناء القدرات في مجال قانون الفضاء.

ثامنا -دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -119وفق ـاً لقرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة في البنــد  9من جــدول األعمــال ،المعنون
"دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل".
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 -120وتكلم في إطار البند  9من جدول األعمال ممثلو التحاد الروسـي وإسـرائيل وإندونيسـيا والصـين وفرنسـا
وكندا والمكسـ ـ ــيك والنمسـ ـ ــا والوليات المتحدة .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضـ ـ ــاء أخر كلمات
تتعلق بهذا البند.

وعرضـ ـ ــت على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة بشـ ـ ــأن الحوكمة وأسـ ـ ــلوب العمل لد اللجنة وهيئتيها
-121
ُ

الفرعيتين (.)A/AC.105/C.1/L.384

درج في جدولي
 -122وأشـارت اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة كانت قد َّ
قررت ،في دورتها الثانية والسـتين ،أن ُي َ
أعمـال اللجنتين الفرعيتين بنـد منتظم عنوانـه "دور اللجنـة وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب عملهـا في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل" بغيـة إتـاحـة المجـال
لمناقشة المسائل الشاملة لمجالت متعددة ( ،A/74/20الفقرة ( 321ح)).

-123

ورحبت اللجنة الفرعية بالوثيقة  A/AC.105/C.1/L.384بصـ ــفتها أسـ ــاسـ ــا مهما لمواصـ ــلة النظر في هذا

-124

ورأت بعض الوفود أن مبدأ توافق اآلراء الذي تطبقه اللجنة يسـ ـ ـ ـ ــمح لها بأن تتخذ ق اررات قابلة للتطبيق

الموضوع في إطار خطة العمل المتعددة السنوات المتعلقة بالحوكمة وأساليب العمل لد اللجنة وهيئتيها الفرعيتين.

العالمي تهدف إلى معالجة طائفة واسـعة من المسـائل المسـتجدة في مجال التعاون الدولي على اسـتخدام الفضـاء

الخارجي في األغراض السلمية.

 -125ورأت بعض الوفود ضرورة استعراض وليات األفرقة العاملة كل خمس سنوات.
ورئي أن عدد األفرقة العاملة ينبغي أن يظل في حدود المعقول من أجل ضـ ــمان مشـ ــاركة جميع الدول
ُ -126
فيها ،ول سيما الدول ذات الوفود الصغيرة ،ونظ ار كذلك لمحدودية موارد األمانة.
ورئي أن العروض اإليضـاحية التقنية ينبغي أن تعقد خالل وقت الغداء لمدة ل تزيد عن سـاعة واحدة؛
ُ -127
وأنه يجب أن يخص ـ ــص في الس ـ ــاعة األخيرة من وقت الترجمة الش ـ ــفوية في كل يوم وقت للعروض اإليض ـ ــاحية
التي تتطلب ترجمة شفوية ،مع تحديد مدة العروض اإليضاحية التقنية بما ل يتجاوز  10دقائق.

ورئي أن الندوة التقليدية ،التي تسـتغرن نصـف يوم ،ينبغي أن تمتد إلى يوم كامل ،أو أن تسـتكمل بندوة
ُ -128
إضافية أو حلقة نقاش أو جلسة لتقديم عروض إيضاحية بشأن بند محدد من بنود جدول األعمال.
 -129ورأت بعض الوفود أن زيادة التنسـ ــيق والتفاعل والتآزر بين اللجنتين الفرعيتين بشـ ــأن المسـ ــائل الشـ ــاملة
من شأنها أن تزيد من كفاءة عملهما.

ورئي أن من الممكن تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين التعاون بين اللجنتين الفرعيتين إذا ما حرصـ ـ ـ ـ ـ ــت كل منهما على تقديم
ُ -130
تقارير إلى األخر بانتظام.
ورئي أنـه ينبغي الحفـال على الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحكومي الـدولي للجنـة ،وتجنـب أي تـدخـل من جـانـب الكيـانـات
ُ -131
غير الحكومية في أعمالها.
-132

ورأت بعض الوفود أن تقديم تقارير من مختلف الكيانات غير الحكومية ،بما في ذلك دوائر الصـ ـ ـ ــناعة

والقطاع الخاص واألوسات العلمية واألكاديمية ،إلى اللجنة من شأنه أن يعزز عملها العام.

ورئي أن المحاولت الرامية إلى نقل مناقش ـ ــة المواض ـ ــيع الهامة المدرجة في جدول أعمال الفض ـ ــاء إلى
ُ -133
منصات موازية محدودة العضوية من شأنها أن تقوض الصالحيات الدولية للجنة.
ورئي أن عمل كيانات األمم المتحدة بشـأن المسـائل المتصـلة الصـلة بالفضـاء ينبغي أن ينسـق بدقة مع
ُ -134
عمل اللجنة.
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ورئي أن اعتمـاد الجمعيـة العـامـة لق اررات تعـالغ المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل التي تـدخـل في نطـان اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص اللجنـة،
ُ -135
مثل اس ـ ــتدامة أنش ـ ــطة الفض ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد والحطام الفض ـ ــائي ،دون إش ـ ـراك اللجنة بأي ش ـ ــكل في

بحثها ،قد يؤدي إلى تآكل مس ــؤوليات اللجنة ،وقد يخل بتقس ــيم المس ــؤوليات بين مختلف الكيانات داخل منظومة

األمم المتحدة ويفسد التعاون والتنسيق بينها.

 -136و أر أحد الوفود أن اللجنة ليس ـ ــت المحفل المناس ـ ــب لمناقش ـ ــة المس ـ ــائل المتص ـ ــلة تحديدا بمنع س ـ ــبان

التسلح في الفضاء الخارجي أو باستخدام الفضاء الخارجي ألغراض عسكرية وغيرها من أغراض األمن القومي.

و أر ذلك الوفد أيض ــا أن المحافل األمثل لمناقش ــة المس ــائل المتص ــلة بمنع س ــبان التس ــلح في الفض ــاء الخارجي
واس ــتخدام الفض ــاء الخارجي في أنش ــطة األمن القومي على السـ ـواء هي المحافل ذات الوليات التي تركز تحديدا
على تلك المسـائل ،مثل مؤتمر نزع السـالح وهيئة نزع السـالح ولجنة نزع السـالح واألمن الدولي (اللجنة األولى)

التابعة للجمعية العامة.

ورئي أن المبـادئ الواردة في معـاهـدة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي ،وكـذلـك اللت ازمـات الـدوليـة األخر الواجبـة
ُ -137
التطبيق ،هي األسس التي تسترشد بها جميع األنشطة الفضائية الحكومية والخاصة بمختلف أطيافها.
ورئي أن النظر في الجوانب القانونية للتنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية للجنة بش ـ ـ ــأن اس ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ــطة
ُ -138
الفضـاء الخارجي في األمد البعيد مسـألة ينبغي أن تدرج في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية لضـمان إشـراك
خبراء قانونيين من الدول في بحثها.

ورئي أن على لجنة اسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ــلمية تركيز عملها على إيجاد حلول
ُ -139
َّ
مركبة تكفل اس ــتدامة أنش ــطة الفض ــاء الخارجي في األمد البعيد ،ول س ــيما في مجالت العمل على التخفيف من
مشـكلة الحطام الفضـائي ومعالجتها ،وإدارة حركة المرور في الفضـاء ،والسـواتل الصـغيرة ،ومنع نشـوب المنازعات

من جراء أنشطة الفضاء الخارجي وحلها.
-140

ورأت بعض الوفود أن الشـ ـ ـ ـ ــكل الهجين للدورة الحالية ،الذي تضـ ـ ـ ـ ــمن البث المباشـ ـ ـ ـ ــر عبر اإلنترنت لوقائع

الجلســات العامة بالترجمة الشــفوية بلغات األمم المتحدة الرســمية الســت ،أتاح مشــاركة أكبر للبلدان في أعمال اللجنتين

الفرعيتين ،وأن من الممكن الحفال على هذا الشكل الهجين في عقد الدورات المقبلة للجنة ولجنتيها الفرعيتين.

ورئي أنه ينبغي وض ـ ـ ـ ـ ــع إجراء يتبع في الظروف القاهرة لض ـ ـ ـ ـ ــمان اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار عمل اللجنة في حالت
ُ -141
األزمات ،مثل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)19-

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف
تاسعا-
ُ
الحطام الفضائي والتدابير العالجية ذات الصلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية
العلمية والتقنية في الحسبان
 -142عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة القـانونيـة في البنـد  10من جـدول األعمـال،
المعنون "تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي والتدابير
العالجية ذات الصلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان" ،كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

 -143وتكلم في إطار البند  10من جدول األعمال ممثلو كل من التحاد الروسي وألمانيا وإندونيسيا وأوكرانيا
والب ارزيل والص ـ ـ ــين وفرنس ـ ـ ــا وفنزويال (جمهورية-البوليفارية) وفنلندا والمكس ـ ـ ــيك والنمس ـ ـ ــا والهند وهولندا والوليات

المتحدة واليابان .وألقى ممثل كوسـ ــتاريكا كلمة نيابة عن مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصـ ــين .وأثناء التبادل العام لآلراء،
َّ
تكلم بشأن هذا البند أيضاً ممثلو دول أعضاء أخر .
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 -144وكـان معروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً على اللجنـة الفرعيـة ورقـة اجتمـاع معنونـة "خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وافيـة لمعـايير تخفيف الحطـام
الفضائي التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية" (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.19
 -145واستمعت اللجنة الفرعية إلى العرضين اإليضاحيين التاليين:
(أ)

"خريطة حوكمة الفضـ ـ ـ ــاء في عصـ ـ ـ ــر الفضـ ـ ـ ــاء الجديد :رؤ متبص ـ ـ ـ ـرة من مجموعة بيانات

(ب)

"تحفيز عمليات اإلزالة واإلنقاذ والسـ ـ ـ ـ ــتخدام المتعلقة بالحطام الفضـ ـ ـ ـ ــائي من خالل الدروس

جديدة" ،قدمه ممثال كندا؛

المستفادة في المجال البحري وكيان معني بمنقاذ الفضاء" ،قدمه المراقب عن الجمعية الوطنية للفضاء.
-146

وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد كمية الحطام الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ،واعتبرت َّ
أن إقرار الجمعية العامة ،في

قرارها  ،217/62للمبادئ التوجيهية للجنة اسـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية بشـ ـ ــأن تخفيف الحطام
مهمة في سبيل تزويد جميع الدول المرتادة للفضاء بمرشادات حول كيفية تخفيف هذه المشكلة.
الفضائي كان خطوة َّ

-147

ولحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن بعض الدول تنفذ تدابير لتخفيف الحطام الفضـ ـ ـ ــائي َّتتسـ ـ ـ ــق مع المبادئ

التوجيهية للجنة بشـأن تخفيف الحطام الفضـائي و/أو المبادئ التوجيهية للجنة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي

في األمد البعيد و/أو المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضــائي الصــادرة عن لجنة التنســيق المشــتركة بين الوكالت

والمعنيــة بــالحطــام الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي (لجنــة التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة) ،و/أو معيــار المنظمــة الــدوليــة للتوحيــد ال يــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي

( ISO 24113:2011النظم الفضـ ـ ـ ــائية :متطلبات تخفيف الحطام الفضـ ـ ـ ــائي) ،و/أو التوصـ ـ ـ ــية ITU-R S.1003
(حماية بيئة المدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض) الصادرة عن التحاد الدولي لالتصالت.

-148

كمــا لحظــت اللجنــة الفرعيــة بــارتيــاح أن بعض الــدول اتخــذت تــدابير إلدراج المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير

المعترف بها دوليا بشـأن الحطام الفضـائي في أحكام تشـريعاتها الوطنية ذات الصـلة .ولحظت اللجنة الفرعية أيضـا َّ
أن

دعمت آلياتها الوطنية التي تحكم أنش ــطة تخفيف الحطام الفض ــائي بتعيين س ــلطات إشـ ـرافية حكومية،
بعض الدول قد َّ

وإشراك األوسات األكاديمية وقطاعات الصناعة ،ووضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايير وأطر جديدة في هذا الشأن.
-149

ولحظت اللجنة الفرعية أن لجنة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة بين الوكالت والمعنية بالحطام الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي،

التي كان عملها األولي هو األس ــاس الذي اس ــتندت إليه المبادئ التوجيهية للجنة اس ــتخدام الفض ــاء الخارجي في
األغراض السـ ــلمية بشـ ــأن تخفيف الحطام الفضـ ــائي ،قد َّ
حدثت مبادئها التوجيهية لتخفيف الحطام الفضـ ــائي في

عام  2020لكي تجسد التطور في فهم حالة الحطام الفضائي.

 -150ولحظت اللجنة الفرعية بارتياح َّ
أن الخالص ــة الوافية للمعايير ،التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية

لتخفيف الحطام الفضـ ـ ـ ـ ــائي ،والتي كانت قد وضـ ـ ـ ـ ــعت بمبادرة من ألمانيا وتشـ ـ ـ ـ ــيكيا وكندا ،تمكن جميع الجهات

المهتمة من الطالع على مجموعة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة ومنظمة من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك والتدابير القائمة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تخفيف الحطام
الفضـ ــائي .وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لألمانة لنشـ ــرها لتلك الخالصـ ــة الوافية ومواصـ ــلة تحديثها ،وإتاحة
الطالع على أحدث نسخة منها على صفحة شبكية مخصصة.

ورئي أن هناك حاجة إلى نظام دولي قائم على قواعد لمعالجة مشـ ـ ـ ـ ــكلة الحطام الفضـ ـ ـ ـ ــائي ،وأن وجود
ُ -151
إرشـ ـ ــادات ملزمة على الصـ ـ ــعيد الدولي من شـ ـ ــأنه أن يحقق القدرة على التنبؤ ويهيي الظروف المناسـ ـ ــبة لمعالجة
المشاكل العالمية بخطى متسقة ويكفل التطوير الموحد لقانون الفضاء.

ورئي أيض ـ ـ ــا أن المس ـ ـ ــاعي الدولية الرامية إلى وض ـ ـ ــع المعايير يجب أن تتواص ـ ـ ــل وتتعمق باس ـ ـ ــتمرار
ُ -152
وأن الجهود الـدوليـة يجـب أن تُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمـل بجهود وطنيـة من خالل اعتمـاد الـدول للوائح تقنيـة وطنيـة ملزمـة تنطبق
على جميع أنشطتها الفضائية الوطنية ،ول سيما أنشطة جهات التشغيل في القطاع الخاص.
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 -153ورأت بعض الوفود أن الســياســات واألطر التنظيمية الوطنية لألنشــطة الفضــائية توفر حال رئيســيا للحد
من توليد الحطام الفضائي.

ورئي أنه إذا لم يكن اتباع المبادئ التوجيهية غير الملزمة قانونا والممارس ـ ــات الفض ـ ــلى كافيا لض ـ ــمان
ُ -154
التخلص الفعال من األجسـ ـ ـ ــام الفضـ ـ ـ ــائية التي انتهت مهمتها والعودة اآلمنة إلى دخول الغالف الجوي ،فقد يلزم
وضع صكوك أخر ملزمة قانونا.

ورئي أيض ــا أن من الض ــروري اس ــتكمال أنش ــطة التخفيف التقنية والتدابير العالجية ذات الص ــلة بنهغ
ُ -155
قانونية وسياساتية فعالة حرصا على استدامة األنشطة الفضائية في األمد البعيد.
ورئي أنه ليس من الضـروري وضـع معايير ملزمة قانوناً لتخفيف الحطام الفضـائي في الوقت الحاضـر
ُ -156
ألن نهغ التخفيف من مشكلة الحطام الفضائي مرتبطة بتطور التكنولوجيا وألن استخدامها يجب أن يكون مجديا
في ضوء المقارنة بين تكاليفها والمنافع المترتبة عليها.

 -157ورئي أنـه يجـب على الـدول المرتـادة للفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أن تقلـل إلى أدنى حـد من المخـاطر التي يتعرض لهـا

الناس والممتلكات على األرض بسـ ــبب عودة دخول األجسـ ــام الفضـ ــائية ،وأن تزيد إلى أقصـ ــى حد من الشـ ــفافية

فيمـا يتعلق بتلـك العمليـات .كمـا رئي أن عـدم تمكن أي دولـة من التقليـل إلى أدنى حـد من تلـك المخـاطر المتوقعة

ومن زيادة الشفافية إلى أقصى حد يعرض المجتمع الدولي بأسره لمخاطر ل داعي لها.

 -158ورئي أنه ل بد من اإلزالة الفعلية للحطام الفض ـ ـ ـ ـ ــائي الموجود حالياً في الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي لض ـ ـ ـ ـ ــمان
استدامة بيئة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
 -159ورأت بعض الوفود أن على اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة أن تزيــد من تفــاعلهــا مع اللجنــة الفرعيــة العلميــة
والتقنية بهدف العمل على وضع معايير دولية ملزمة تتناول المسائل المتصلة بالحطام الفضائي.

-160

ورأت بعض الوفود أن مفهوم التخفيف من مشـ ــكلة الحطام الفضـ ــائي وعالجها عن طريق إزالة الحطام يبدو

وسـيلة جيدة لمنع الصـطدامات في الفضـاء .ورأت تلك الوفود أيضـا أن من المهم أن تسـجل كل الدول جميع األجسـام
الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي ،وأنه ل ينبغي إزالة أي جسم دون موافقة مسبقة من دولة السجل.

 -161ورأت بعض الوفود أن من الضـ ـ ـ ــروري ،عند إزالة الكتظال في الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي باسـ ـ ـ ــتخدام التدابير

العالجية لمش ـ ـ ـ ــكلة الحطام الفض ـ ـ ـ ــائي ،أن تعمل الدول وفقاً لمبدأ التش ـ ـ ـ ــارك في المس ـ ـ ـ ــؤوليات مع تباين نطاقها،
وهو مبدأ يرتكز على اإلقرار بأنه كلما زادت مسـ ــؤولية الجهة الفاعلة عن توليد الحطام الفضـ ــائي ،كان عليها أن
تشارك بدور أكبر في أنشطة إزالته مع إتاحة خبراتها العلمية والقانونية للبلدان األقل تطو اًر في ميدان الفضاء.

ورئي أن على اللجنة الفرعية القانونية أن تركز على المسـائل المتعلقة بعالج مشـكلة الحطام الفضـائي وتقديم
ُ -162
الخدمات في المدار وعلى مخاطر توليد الحطام الفضــائي فيما يتعلق بالتشــكيالت السـ اتلية الكبيرة ،وذلك بهدف وضــع
مجموعة من المبادئ التوجيهية األكثر تفصيال ،يمكن أن تشمل معايير تقنية ومعايير لألمان وجوانب قانونية.

ورئي أيض ـ ــا أن هناك حاجة إلى إجراء مناقش ـ ــات دولية للمس ـ ــاعدة على تطوير المعايير الواردة في المبادئ
ُ -163
التوجيهية للجنة بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد من المنظورين القانوني والتنظيمي.
ورئي أن المبـادئ التوجيهيـة والمعـايير الدوليـة في مجـال تخفيف الحطـام الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي والتـدابير العالجية
ُ -164
ذات الصـ ــلة مدرجة في وثائق على غرار "الممارسـ ــات الفضـ ــلى لسـ ــتدامة العمليات الفضـ ــائية" لتحالف السـ ــالمة
الفض ـ ـ ـ ــائية و"المبادئ اإلرش ـ ـ ـ ــادية لعمليات اللتقاء والتقارب التجارية وتقديم الخدمات في المدار" و"الممارس ـ ـ ـ ــات
الموصى بها في مجالت التصميم والتشغيل" لالتحاد المعني بتنفيذ عمليات اللتقاء وتقديم الخدمات.
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 -165ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تناق

المسـ ـ ـ ـ ــائل القانونية المتعلقة بالحطام الفضـ ـ ـ ـ ــائي

وإزالته ،بما في ذلك تعريفه القانوني ،والوضــع القانوني لشــظاياه ،ودور دولة الســجل ،والولية القضــائية والســيطرة
على األجسـ ـ ــام الفضـ ـ ــائية التي سـ ـ ــوف تعتبر حطاما فضـ ـ ــائيا ،والمسـ ـ ــؤولية عن أنشـ ـ ــطة اإلزالة الفعلية وتبعاتها،

بما في ذلك المسؤولية عن األضرار الناجمة عن عمليات معالجة مشكلة الحطام.

ورئي أن من المســتصــوب وضــع قواعد إضــافية لســتكمال أحكام القانون الدولي القائمة بشــأن المســائل
ُ -166
التالية :اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة قطع الحطام غير المس ـ ـ ـ ــجلة؛ طرائق تحديد قطع الحطام الفض ـ ـ ـ ــائي

وتتبعها وتوص ـ ـ ـ ـ ــيفها ،وكذلك تبادل المعلومات ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة؛ طرائق تقييم المخاطر التي تش ـ ـ ـ ـ ــكلها قطع الحطام
الفض ـ ـ ــائي ،وكذلك أنش ـ ـ ــطة التخفيف من الحطام الفض ـ ـ ــائي أو التدابير العالجية ذات الص ـ ـ ــلة أو أنش ـ ـ ــطة تقديم

الخدمات؛ توض ـ ــيح اللتزامات المتعلقة بأنش ـ ــطة التخفيف من الحطام الفض ـ ــائي والتدابير العالجية ذات الص ـ ــلة

وأنشــطة الصــيانة في المدار؛ الشــروت والطرائق التي يمكن بموجبها تنفيذ عمليات التخلص من الحطام والصــيانة
بصورة قانونية؛ المعايير التقنية لتنفيذ التدابير العالجية أو أعمال الصيانة.

ورئي أيضــا أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تضــع تعريفا قانونيا للحطام الفضــائي كفئة فرعية من األجســام
ُ -167
الفضــائية ،وأن تحدد الوضــع القانوني لشــظايا الحطام الفضــائي غير المســجلة في أي ســجل وطني أو في ســجل
األجس ـ ــام المطلقة في الفض ـ ــاء الخارجي ،وأن تنس ـ ــق أحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية بش ـ ــأن تنظيم حقون

الملكية فيما يتعلق باألجســام الفضــائية عامة ،وليس فقط المركبات الفضــائية ،وتنســيق اإلجراءات الدولية لتحديد
قطع الحطام الفضائي وخصائص مسارها وتقييم مستو األمان في إخراجها من المدار.

-168

وتماش ـ ـ ـ ـ ــيا مع المبادئ التوجيهية لتعزيز جمع المعلومات المتعلقة برص ـ ـ ـ ـ ــد الحطام الفض ـ ـ ـ ـ ــائي وتبادلها

ونشـ ــرهاُ ،رئي أنه ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية أن تشـ ــجع العمل على تطوير واسـ ــتخدام التكنولوجيا
المناسبة ل ياس ورصد وتوصيف الخصائص المدارية والمادية للحطام الفضائي.

ورئي أيضا أن من المهم إنشاء آليات تسهل تبادل المعلومات المتعلقة بمعرفة أحوال الفضاء وإدارة حركة
ُ -169
المرور في الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتوجيـه إنـذارات بـالمخـاطر المحتملـة للحطـام إلى البلـدان ذات القـدرات المحـدودة على تتبعـه،
وأنه يمكن إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات بشأن األجسام الفضائية والحطام الفضائي في هذا الصدد.

ورئي أنـه ينبغي أن يكون هنـاك تعـاون دولي بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نظم تبـادل وتجهيز البيـانـات ووعي بـاللت ازمـات
ُ -170
المتعلقة بمجراءات اإلخطار والتخفيف.
ورئي أيضـا أن تحديد األجسـام الفضـائية أمر مطلوب ألغراض إدارة حركة المرور في الفضـاء واإلزالة
ُ -171
الفعلية للحطام ،وهو أمر يمكن تح يقه من خالل تحسين إجراءات التسجيل وآليات تبادل المعلومات.
-172

وأهـابـت بعض الوفود بـالـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنـة والكيـانـات الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تحظر التـدمير المتعمـد

لألجسام الفضائية من أي نوع باعتباره خط ار على استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد ،أو أن تعلق

عمليات التدمير تلك أو تمتنع عن ال يام بها.

ورئي أن حالت فقدان الس ـ ــيطرة على األجس ـ ــام الفض ـ ــائية ،التي تحدث عرض ـ ــا ،وإن كان من الممكن
ُ -173
تفاديها ،تشكل أيضا تهديدا لالستخدام اآلمن والمستدام للفضاء الخارجي.
 -174واتَّفقت اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعض ـ ــاء في اللجنة والمنظمات الحكومية الدولية ،التي تتمتع
ص فة مراقب دائم لد اللجنة ،إلى مواصـلة اإلسـهام في الخالصـة الوافية لمعايير تخفيف الحطام الفضـائي التي
ب ـ

عما اعتمدته من تش ـريعات أو معايير بشــأن تخفيف الحطام
اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية ،بتقديم معلومات َّ
الفض ــائي أو بتحديث تلك المعلومات ،وذلك باس ــتخدام النموذج المعد لهذا الغرض .واتَّفقت اللجنة الفرعية أيضـ ـاً
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على دعوة جميع الدول األخر األعض ـ ــاء في األمم المتحدة إلى اإلس ـ ــهام في تلك الخالص ـ ــة الوافية ،وش ـ ــجَّعت
الدول التي لديها لوائح تنظيمية أو معايير من هذا القبيل على تقديم معلومات عنها.

عاش ار -تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية
بالفضاء الخارجي
 -175عمال بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  11من جـدول األعمـال المعنون
"تبادل عام للمعلومات بشـأن صـكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضـاء الخارجي" ،كموضـوع/بند

منفرد للمناقشة.
-176

وتكلم في إطـار البنـد  11من جـدول األعمـال ممثلو إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيـل وإيران (جمهوريـة-اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة) وفنزويال

(جمهورية-البوليفارية) وكولومبيا والمكسيك واليابان .وألقى ممثل كوستاريكا كلمة نيابة عن مجموعة الـ 77والصين.
وتكلم أيض ــا رئيس الفريق العامل المعني بالس ــتدامة الطويلة األجل ألنش ــطة الفض ــاء الخارجي التابع للجنة العلمية
والتقنية .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخر كلمات تتعلق بهذا البند.

 -177واسـ ـ ـ ــتمعت اللجنة الفرعية القانونية إلى عرض إيضـ ـ ـ ــاحي بعنوان "تقرير المجلس السـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــاري لجيل
الفضــاء عن تنفيذ المبادئ التوجيهية بشــأن الســتدامة في األمد البعيد على الصــعيد الوطني" ،قدَّمه المراقب عن

المجلس الستشاري لجيل الفضاء.

 -178وأحاطت اللجنة الفرعية علما بالخالص ــة الوافية لآلليات التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية بش ــأن

ص ــكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفض ــاء الخارجي ،وهي متاحة من خالل ص ــفحة مخص ـصــة

لهذا الغرض على الموقع الشــبكي لمكتب شــؤون الفضــاء الخارجي ،وشــجعت اللجنة الفرعية الدول األعضــاء في

اللجنـة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة التي تتمتع بمركز م ارقـب دائم لـد اللجنـة على مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة تبـادل المعلومـات

بشــأن ممارســاتها فيما يتعلق بصــكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضــاء الخارجي ،كما لحظت

في هذا الصدد أنه قد طلب إلى المكتب تقديم المساعدة إليها بشأن جهود بناء القدرات.
-179

ولحظت اللجنة الفرعية أن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المتعلقة بأنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي تُكمل معاهدات األمم المتحدة القائمة المعنية بالفضاء الخارجي وتدعمها.

 -180ولحظــت اللجنــة الفرعيــة أن بعض الــدول تنفــذ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك األمم المتحــدة غير الملزمــة قــانونــا المعنيــة
بالفضاء الخارجي من خالل تشريعاتها الوطنية.

-181

ورئي أن جميع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك األمم المتحـدة غير الملزمـة قـانونـا المعنيـة بـالفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي مرحـب بهـا

باعتبارها آليات مرنة وفعالة للتصدي للتحديات التي تواجه استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه.

 -182ورئي أيضـ ــا أن اللجنة وهيئتيها الفرعيتين تضـ ــطلع بدور هام في تجميع أفضـ ــل الممارسـ ــات من خالل
صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجي.

-183

ورئي أن قدرة الدول على تنفيذ الص ـ ــكوك غير الملزمة قانونا مثل المبادئ التوجيهية تخض ـ ــع لمس ـ ــتو

تطور الدولة ،وأن لنقل المعارف وبناء القدرات أهمية قصو في هذا الصدد.

 -184ورئي أيضــا أنه ينبغي أل تكون هناك أية لوائح تشــجع على الســتغالل التجاري للفضــاء الخارجي فهو
تراث مشترك للبشرية جمعاء وملك لجميع الدول على قدم المساواة.
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 -185ورئي أن النظام القانوني الحالي بشـ ـ ــأن الفضـ ـ ــاء الخارجي ل يكفل على نحو كاف منع حدوث سـ ـ ــبان
للتسلح في الفضاء الخارجي ،وأنه ينبغي وضع واعتماد تدابير مالئمة وفعالة يمكنها أن تحول دون نشوء نزاعات
في الفضاء الخارجي.

-186

ورئي أيضـ ــا أنه يلزم اكتسـ ــاب فهم أفضـ ــل للصـ ــكوك غير الملزمة قانونا والممارسـ ــات المتعلقة بها من

-187

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت بعض الوفود ،فيمـا يتعلق بهـذا البنـد من جـدول األعمـال ،إلى قراري الجمعيـة العـامـة  1721ألف

أجل التصدي للتحديات المعاصرة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

وباء (د )16-بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ،وقرار الجمعية العامة 1962

(د )18-بشـ ــأن إعالن المبادئ القانونية المنظمة ألنشـ ــطة الدول في ميدان اسـ ــتكشـ ــاف الفضـ ــاء الخارجي واسـ ــتخدامه،
وش ـ ـ ـ ــجعت الدول التي تطلق أجس ـ ـ ـ ــاما مدارية على تقديم معلومات عن تلك األجس ـ ـ ـ ــام إلى األمين العام لألمم المتحدة

والنظر في إنشاء سجل وطني لغرض تبادل المعلومات عن األجسام الفضائية ،حسب القتضاء.
-188

وأش ـ ـ ـ ــارت بعض الوفود ،فيما يتعلق بهذا البند من جدول األعمال ،إلى المبادئ المتعلقة باس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــعار

األرض عن بعد من الفضـاء الخارجي ،وأبرزت أهمية العمل على إتاحة بيانات السـتشـعار عن بعد دون تمييز،
إذ إن تلك البيانات مهمة جدا للتنمية المستدامة ،كما أن توافرها يعزز الشفافية والثقة بين الدول.

-189

وأشـ ـ ــارت بعض الوفود ،فيما يتعلق بهذا البند من جدول األعمال ،إلى اإلعالن الخاص بالتعاون الدولي في

مجال اس ـ ــتكش ـ ــاف الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخدامه لفائدة جميع الدول ومص ـ ــلحتها ،مع إيالء اعتبار خاص لحتياجات

البلدان النامية .ورأت تلك الوفود أن ذلك اإلعالن صـك هام لمواصـلة تعزيز التعاون الدولي بهدف زيادة الفوائد الناجمة

عن اســتخدام التطبيقات الفضــائية إلى أقصــى حد لصــالح جميع الدول ،وســلطت الضــوء على أن جميع الدول المرتادة
للفضاء قد ُدعيت في ذلك اإلعالن إلى المساهمة في تشجيع التعاون الدولي وتعزيزه على أساس عادل.

-190

وأبلف رئيس الفريق العامل المعني باس ـ ــتدامة أنش ـ ــطة الفض ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد اللجنة الفرعية

بالتطورات األخيرة المتعلقة بالفريق العامل .وأشـ ـ ــار الرئيس إلى قرار اللجنة بشـ ـ ــأن اإلطار الذي سـ ـ ــيسـ ـ ــترشـ ـ ــد به

الفريق العامل (الوثيقة  ،A/74/20الفقرة  ،)167ورحب بالتعاون المقبل المتعدد األطراف بش ـ ــأن اختص ـ ــاص ـ ــات

الفريق العامل وأساليب عمله وخطة عمله.
-191

ورئي أن المبادئ التوجيهية للجنة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد توفر مصـد ار قيما

لالسـ ــترشـ ــاد به بشـ ــأن كيفية الضـ ــطالع باألنشـ ــطة الفضـ ــائية ،وأن الطابع غير الملزم قانونا للمبادئ التوجيهية يسـ ــمح

بالمرونة وُيمكن من إدخال ما قد يلزم من تعديالت ،وأن المناقش ـ ـ ــات المقبلة داخل الفريق العامل بش ـ ـ ــأن التنفيذ العملي
للمبادئ التوجيهية ينبغي أن تراعي الحاجة إلى المرونة في ةل الظروف الدائمة التغير في عصر الفضاء الجديد.

حادي عشر -تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء
 -192عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  12من جـدول األعمـال المعنون
"تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء" ،كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

 -193وتكلم في إطار البند  12من جدول األعمال ممثلو التحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ــي وإسـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا وألمانيا وإندونيسـ ـ ـ ـ ـ ــيا
وأوكرانيا والب ارزيل وجنوب أفري يا والصـين وفرنسـا والمكسـيك والنمسـا وهولندا والوليات المتحدة األمريكية واليابان.
وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممثلو دول أعضاء أخر كلمات تتعلق بهذا البند.
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أن الفضــاء الخارجي بات بيئة متزايدة ُّ
 -194وأشــارت اللجنة الفرعية إلى َّ
التعقد والكتظال بســبب تنامي عدد
تنوع الجهات العاملة به وازدياد األنشطة الفضائية ،وأنه يمكن النظر في مسألة إدارة حركة المرور
األجسام فيه و ُّ
في الفضاء ضمن هذا السيان.

 -195وأ بلغــت اللجنــة الفرعيــة بعــدد من التــدابير المتخــذة بــالفعــل أو قيــد التنفيــذ أو المتوخى اتخــاذهــا على
الصـ ـ ـ ــعيدين الوطني والدولي من أجل تحسـ ـ ـ ــين مسـ ـ ـ ــتو األمان والسـ ـ ـ ــتدامة في الرحالت الفضـ ـ ـ ــائية .ومن بين

ما تشـ ــمله هذه التدابير توفير خدمات لمسـ ــاعدة المركبات الفضـ ــائية على تجنب الصـ ــطدام والعودة إلى الغالف
الجوي ومعالجة حالت التش ــظي من خالل تطوير واس ــتغالل قدرات المراقبة والتتبع الفض ــائية؛ وإص ــدار إنذارات
بحالت القتران كخدمة عمومية؛ وتسـجيل األجسـام الفضـائية؛ ووضـع نظم لإلشـعار قبل اإلطالن؛ واإلبال عن
خطط اإلطالن السـ ـ ــنوية؛ واسـ ـ ــتحداث تقنيات إلزالة الحطام الفضـ ـ ــائي؛ وتنسـ ـ ــيق الجهود على الصـ ـ ــعيد الدولي،

من خالل التحـاد الـدولي لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ،إلدارة الترددات الراديويـة والمـدارات الثـابتـة بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لألرض؛ وتنقيـل

المس ــؤوليات عن دعم أمان الرحالت الفض ــائية بين اإلدارات الحكومية لتيس ــير الوص ــول إلى مجموعة أوس ــع من

البيانات والتحليالت من خالل مســتودع بيانات مفتوح البنية؛ وانتهاج ســياســات لوضــع قواعد إلدارة حركة المرور
في الفض ـ ـ ــاء؛ ووض ـ ـ ــع تقرير عن الحتياجات المطلوبة من الخدمات المقدمة في المدار؛ وتنظيم ندوة دولية عن

ض ـ ــمان الس ـ ــتخدام المس ـ ــتقر للفض ـ ــاء الخارجي تركز على إدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء وتقديم الخدمات في

المدار؛ وعقد مؤتمر على المستو األوروبي إلدارة حركة المرور في الفضاء.

ورئي أن إدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء ،التي تس ـ ــتلزم وض ـ ــع مجموعة من األحكام التقنية والتنظيمية
ُ -196
وتنفيذها لتعزيز الوص ــول اآلمن إلى الفض ــاء الخارجي والحفال على أمان العمليات فيه والعودة اآلمنة منه وخلو
تلـك العمليـات من التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادمـات الفعليـة أو التـداخالت الراديويـة ،إنمـا هي مقوم بـالف األهميـة إلبقـاء الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي بيئة آمنة مستقرة ومستدامة.

ورئي أن مســألة إدارة حركة المرور في الفضــاء ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الســتخدام المســتدام للفضــاء
ُ -197
الخارجي ،وأنه ل يمكن ض ــمان اس ــتخدام األجيال المقبلة للفض ــاء الخارجي بدون تطوير نظام فعال إلدارة حركة
المرور فيه من خالل عمليات لتنظيمها ورصدها.

 -198و أر أحد الوفود أن ضـ ــمان الوصـ ــول إلى الفضـ ــاء الخارجي دون عوائق واسـ ــتخدامه بحرية من جانب

الجميع يتطلب وض ـ ــع نظام دولي إلدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء ،بمعنى مجموعة متس ـ ــقة من األحكام التقنية
والتنظيمية التي تضـ ـ ـ ـ ـ ــمن الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول اآلمن إلى الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وأمان العمليات فيه والعودة اآلمنة منه إلى

األرض .و أر ذلك الوفد أيضا أن وجود نظام كفؤ وعملي إلدارة حركة المرور في الفضاء أمر مهم للجميع ألنه
سيسهم في حماية النظم الفضائية التشغيلية ويضمن استدامة الستثمارات الخاصة والعامة في الفضاء.

ورئي أن بوس ـ ــع المجتمع الدولي ،من خالل تنفيذ نظام إلدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء ،أن يس ـ ــتخدم
ُ -199
بكفـاءة مختلف المنـاطق المـداريـة بـاعتبـارهـا موارد طبيعيـة محـدودة ،وأن يعزز المعـايير الـدوليـة ألمـان األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة
الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ،وأن يوفر قنوات اتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال فعالة وإجراءات ناجعة لتجنب الص ـ ـ ـ ـ ـ ــطدام ،وأن يحد من كمية الحطام

الفضائي ويعزز استدامة استخدام الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

ورئي ضــرورة مراعاة العناصــر التالية لد وضــع إطار دولي إلدارة حركة المرور في الفضــاء :التوســع
ُ -200
في تش ــاطر المعلومات ،ول س ــيما من خالل برامغ التوعية بأحوال الفض ــاء؛ وض ــع حوافر لتش ــجيع التعاون وبناء

القـدرات على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الـدولي؛ توفير قواعـد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل ومعـايير أمـان مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة؛ وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع آليـات لإلخطـار،

ول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا بعمليـات اإلطالن والمنـاورات المـداريـة والعودة إلى الغالف الجوي؛ تحـديـد قواعـد لتنظيم حق الطريق؛
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وض ـ ـ ــع أحكام محددة بش ـ ـ ــأن األمان تهدف إلى زيادة الش ـ ـ ــفافية والثقة بين الدول؛ وض ـ ـ ــع أحكام لتخفيف الحطام

الفضائي والتخلص منه؛ وضع لوائح تنظيمية بيئية.

 -201ورأت بعض الوفود أن ال تطورات التنظيمي ــة يج ــب أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير جنب ــا إلى جن ــب مع التطورات التقني ــة
والتش ــغيلية والتنس ــي ية في أنش ــطة الفض ــاء الخارجي ،وأن التطوير المتوازي والكامل في جميع تلك المجالت هو
وحده الذي يسمح بمعالجة مشاكل اكتظال الفضاء وإدارة حركة المرور فيه على النحو األمثل واألنجع.

ورئي أن التحدي األولي المرتبط بمدارة حركة المرور في الفض ـ ـ ـ ــاء يتمثل في وض ـ ـ ـ ــع تعريف واض ـ ـ ـ ــح
ُ -202
وموحد للمصــطلح ،وأن من الضــروري التفان على تعريف لمعنى إدارة حركة المرور في الفضــاء وتحقيق تفاهم
مشترك بشأنه قبل أن يتسنى النظر في إمكانية إنشاء آلية إلدارة حركة المرور في الفضاء.

ورئي أن من الضـروري ،في المرحلة الراهنة ،اتباع نهغ عملي بشـأن تحديد القواعد المنطبقة على إدارة
ُ -203
حركة المرور في الفضــاء يســتند إلى اعتماد المبادئ التوجيهية والمعايير وتدابير الشــفافية وبناء الثقة الالزمة في
وقت مناس ـ ــب ،وأن وض ـ ــع هذه المبادئ التوجيهية والمعايير والتدابير يجب أن يتم تدريجيا على نحو مطرد على
الصعيد الدولي مع استبعاد وضع أي قواعد ملزمة في الوقت الراهن.

ورئي في ض ـ ــوء التفاوت الخطير في المعلومات والقدرات المتعلقة بمدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء أن
ُ -204
الخطوة األولى في هذا الشـ ــأن ينبغي أن تكون جمع وتحليل المعلومات عن ممارسـ ــات الدول والقواعد الدولية في
هذا الشـأن بصـورة شـاملة ،وأنه ينبغي بخاصـة للبلدان ذات الممارسـات المتطورة في هذا الشـأن أن تعزز الشـفافية
وتبادل المعلومات ،بدل من التسرع في إجراء مناقشات نظرية سابقة ألوانها حول مسائل معقدة فضفاضة.

 -205وتجســيدا لحترام الحقون المتســاوية للبلدان النامية والبلدان الحديثة العهد بارتياد الفضــاءُ ،رئي أنه يلزم
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل حلقـات العمـل ومحـافـل بنـاء القـدرات األخر في تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين فهم إدارة حركـة المرور في الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
حتى يتسـ ــنى لجميع الدول األعضـ ــاء في اللجنة المشـ ــاركة على نطان أوسـ ــع وبشـ ــكل أعمق فنيا في مناقشـ ــة هذا

الموضوع وبقدر أكبر من المساواة.

ورئي أن من الضــروري ،في ضــوء كثرة المســائل الســياســاتية والتقنية والقانونية المعقدة والحســاســة التي
ُ -206
تكتنف إدارة حركة المرور في الفضـ ــاء ،تشـ ــجيع الحوار والتواصـ ــل من أجل تعزيز التعاون الودي والثقة المتبادلة
بين الدول ،وأن من الضروري أن تسود روح العمل المتعدد األطراف مناقشة نظم حركة المرور في الفضاء.

ورئي أن الخلل في تشــغيل البنية التحتية الفضــائية يمكن أن يحدث أضـرار مجتمعية واقتصــادية كبيرة،
ُ -207
وأن من الممكن ،لهذا السـبب ،إدراج موضـوع إدارة حركة المرور في الفضـاء في األطر القانونية المتعلقة بهياكل
البنية التحتية الحيوية ،وقيل إنه مدرج بالفعل فيها في بعض الوليات القضائية.

 -208وأُش ـ ـ ــير إلى أن األجس ـ ـ ــام العاملة في الفض ـ ـ ــاء الخارجي يجب أن تعبر الفض ـ ـ ــاء الجوي أول ،وأن هذه

المس ــألة تثير شـ ـواغل مس ــتمرة بش ــأن كيفية التعامل مع حركة المرور الفض ــائية في الفض ــاء الجوي ،ل س ــيما في

ضوء عدم التفان على تعريف محدد للفضاء الخارجي ول تعيين لحدوده.

ورئي أن قواعد المس ـ ــؤولية المتص ـ ــلة بمدارة حركة المرور الفض ـ ــائي ليس ـ ــت واض ـ ــحة وأن ذلك أد إلى
ُ -209
غياب مقلق لقواعد األولوية.
 -210وأشــار أحد الوفود إلى أن تأثير تشــكيالت الس ـواتل الكبيرة على علم الفلك الراديوي وعلم الفلك البصــري

موضـ ـ ـ ــوع له أهميته في سـ ـ ـ ــيان إدارة حركة المرور في الفضـ ـ ـ ــاء يتطلب اهتمام اللجنة الفرعية القانونية من أجل

توفير إرشادات بشأن النماذج القانونية التي يمكن أن تحقق في هذا الشأن منافع متبادلة .وفي هذا الصدد ،أشار

ذلك الوفد إلى التوص ــيات الرامية إلى المحافظة على حلكة الس ــماوات وهدوئها من أجل مص ــلحة العلم والمجتمع
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التي عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على اللجن ـ ــة الفرعي ـ ــة العلمي ـ ــة والتقني ـ ــة في دورته ـ ــا الث ـ ــامن ـ ــة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين (انظر الوثيق ـ ــة

 ،)A/AC.105/C.1/2021/CRP.17ول سـ ـ ــيما التوصـ ـ ــيات المتعلقة بالسـ ـ ـواتل المسـ ـ ــتخدمة في المدارات غير
الثابتة بالنسبة لألرض.

ورئي ،تس ـ ــليماً بأهمية موض ـ ــوع إدارة حركة المرور في الفض ـ ــاء في معالجة اقتص ـ ــاد الفض ـ ــاء العالمي
ُ -211
وبالطابع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل لذلك الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ،أن على الوفود أن تفكر فيما إذا كان قيام اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
واللجنة الفرعية القانونية معا بالنظر فيه يمكن أن يوفر نهجا أكثر شمول لمعالجته.

 -212ورئي أن أول لبنة من لبنات اإلدارة الدولية لحركة المرور في الفضــاء قد اتُفق على إرســائها في ســيان
أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
ورئي أن تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء الخارجي في األمد البعيد ينبغي
ُ -213
أن يحظى بدعم في س ـ ـ ــيان المناقش ـ ـ ــات المتعلقة بمدارة حركة المرور في الفض ـ ـ ــاء مع التركيز على الس ـ ـ ــعي إلى

تش ــاطر المعلومات والتنس ــيق بين الجهات الفاعلة في مجال الفض ــاء على الص ــعيد الدولي لزيادة المعرفة بأحوال

الفضاء على نطان العالم.

ورئي أن على اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة أن تنظر مع اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة في النهغ الكفيلــة
ُ -214
بمنش ـ ــاء نظام دولي أو آلية دولية للمواءمة بين الممارس ـ ــات والنهغ المتعلقة بمعرفة أحوال الفض ـ ــاء وبمدارة حركة
المرور في الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ألن عـدم وجود معـايير ونهغ متفق عليهـا دوليـا أمر يثير قلقـا بـالغـا ،ليس فقط بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب
احتمالت الصــطدام أو التداخل بين األجســام الفضــائية ،بل أيضــا ألن تفســير الحوادث ،في غياب المعلومات،

سوف يترك للتصو ارت الذهنية ،وبالتالي فمن إنشاء آلية دولية يمكن أن يؤدي دو ار هاما في تعزيز الشفافية وبناء
الثقة بين الجهات الفاعلة في الفضاء.

ورئي أن األمر يتطلب ،إلى جانب وض ــع إطار قانوني دولي إلدارة حركة المرور في الفض ــاء ،إنش ــاء
ُ -215
آلية لتبادل المعلومات في إطار األمم المتحدة تضم قاعدة بيانات عن األجسام واألحداث الفضائية.
ورئي أنـه إذا كـانـت هنـاك رغبـة جـديـة في معـالجـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـل القـائمـة في إطـار إدارة حركـة المرور في
ُ -216
الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،فينبغي النظر من جـديـد في اقتراح إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معلومـات تـابعـة لألمم المتحـدة (انظر الوثيقـة

 ،)A/AC.105/2016/CRP.13حي ــث اقترح أن تكون منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المعلوم ــات ه ــذه آلي ــة لتوحي ــد جهود ال ــدول
والمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغلي المركبــات الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة والمنظمــات غير الحكوميــة الوطنيــة والــدوليــة
المتخصـصـة فيما يتعلق بجمع وتحليل المعلومات عن األجسـام واألحداث الكائنة في الفضـاء الخارجي وتنظيمها
بأسلوب منهجي وإتاحتها لالستخدام العام.

ثاني عشر -تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة
 -217عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة القـانونيـة في البنـد  13من جـدول األعمـال،
المعنون "تبادل عام لآلراء بشـ ـ ــأن تطبيق القانون الدولي على أنشـ ـ ــطة السـ ـ ـواتل الصـ ـ ــغيرة" ،كموضـ ـ ــوع/بند منفرد
للمناقشة في جدول أعمالها.

 -218وألقى كلمة في إطار البند  13من جدول األعمال ممثلو التحاد الروسي وإندونيسيا وإيران (جمهورية-

اإلس ـ ــالمية) والمكسـ ـ يك والهند واليابان .وألقى ممثل كوس ـ ــتاريكا أيض ـ ـاً كلمة باس ـ ــم مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والص ـ ــين.
وألقى ممثلو دول أعضاء أخر كلمات تتعلق بهذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.
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 -219واتفقت اللجنة الفرعية على أن اسـتمرار عملها في إطار هذا البند سـيوفر فرصـاً قيمة لمعالجة عدد من
المسـ ــائل المواضـ ــيعية المتعلقة بالسـ ــياسـ ــات والتدابير التنظيمية على الصـ ــعيدين الدولي والوطني بشـ ــأن اسـ ــتخدام
السواتل الصغيرة من جانب مختلف الجهات الفاعلة.

 -220وأحـاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـاً مع التقـدير بـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيـان المتعلق بتطبيق القـانون الـدولي على أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة
الس ـ ـ ـ ـواتل الصـ ـ ـ ــغيرة (الوثيقة  ،A/AC.105/1203المرفق األول ،التذييل الثاني) ،الذي نظر فيه الفريق العامل
المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفض ـ ـ ــاء الخارجي وتطبيقها .ولحظت اللجنة الفرعية أن

الس ـ ـ ـ ـ ــتبيان والردود الواردة بش ـ ـ ـ ـ ــأنه من دول أعض ـ ـ ـ ـ ــاء ومن مراقب دائم لد اللجنة ،الواردين في ورقتي اجتماع

( A/AC.105/C.2/2021/CRP.6و ،)A/AC.105/C.2/2021/CRP.24يعززان مناقشـة المسـائل القانونية
الدولية التي تثار فيما يتعلق بأنشطة السواتل الصغيرة على الصعيد الدولي.

 -221وأكدت اللجنة الفرعية من جديد أن أنشطة السواتل الصغيرة أتاحت فرصاً وفوائد للوصول إلى الفضاء،
ول س ـ ـ ـ ـ ــيما للدول النامية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،بما فيها الجامعات ومعاهد التعليم
والبحوث ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية ذات الموارد المحدودة لالنضمام إلى استكشاف الفضاء الخارجي
واستخدامه في األغراض السلمية ،واللحان بصفوف مطوري التكنولوجيا الفضائية.
-222

وأقرت اللجنة الفرعية بأن التقدم التكنولوجي جعل تكاليف تطوير الس ـواتل الص ــغيرة وإطالقها وتش ــغيلها

ميسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة بقـدر مت ازيـد ،وبـأن تلـك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتـل يمكن أن تقـدم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة كبيرة في مجـالت مختلفـة ،منهـا التعليم

والتصالت ورصد األرض والتخفيف من آثار الكوارث.

 -223وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مع التقدير ببرامغ مكتب شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الخارجي ،بما في ذلك برنامغ
التعاون المشـترك بين األمم المتحدة واليابان بشـأن إطالن سـواتل كيوبسـات من الوحدة التجريبية اليابانية ("كيبو")

في محطة الفضـ ـ ــاء الدولية ،المعروف باسـ ـ ــم "كيبوكيوب" ،الذي يتيح فرصـ ـ ـاً للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية والبحثية في
الدول األعضــاء في اللجنة من البلدان النامية ،وكذلك "أكاديمية كيبوكيوب" ،وهي ســلســلة حلقات د ارســية شــبكية

تقدم رؤ تقنية لمساعدة المتقدمين لبرنامغ كيبوكيوب على وضع خطط أفضل لمشاريعهم.

 -224وأُبلغت اللجنة الفرعية بالممارس ــات واألطر التنظيمية القائمة والمس ــتجدة المنطبقة على تطوير الس ـواتل

الصغيرة واستخدامها ،وببرامغ الدول والمنظمات الدولية في ذلك الميدان.

 -225ولحظت اللجنة الفرعية أن أنش ــطة السـ ـواتل الص ــغيرة ،أياً كان حجمها ،ينبغي أن ُيض ــطلع بها ض ــمن
األطر الدولية القائمة ،بما يش ــمل معاهدات األمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفض ــاء الخارجي ،ودس ــتور التحاد

معينـة غير ملزمة ،بمـا في ذلك المبـادئ التوجيهية
الدولي لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واتفـاقيتـه ولوائحـه الراديوية ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوكاً َّ
لتخفيف الحطام الفضائي الصادرة عن اللجنة ،من أجل ضمان سالمة أنشطة الفضاء الخارجي واستدامتها.

-226

ورأت بعض الوفود أن الطبيعة الدائمة التطور للتكنولوجيات الفض ــائية ،وتزايد عدد الجهات الفاعلة في

-227

ورأت بعض الوفود أنه يمكن النظر في صـ ـ ــو أحكام متعلقة بالسـ ـ ـواتل الصـ ـ ــغيرة ،بما في ذلك إمكانية

مجال الفضاء ،يقتضيان الوضوح في تطبيق قانون الفضاء القائم واإلجراءات اإلدارية القائمة.

إنشــاء نظام قانوني مخصــص لها .ويمكن أن تتناول تلك األحكام عمليات الس ـواتل الصــغيرة ،بما في ذلك النظر

في سبل ووسائل ضمان الستخدام الرشيد والعادل للمدار األرضي المنخفض وطيف الترددات.

 -228و أر أحد الوفود أن نظم الس ـ ـ ـواتل الصـ ـ ــغيرة تشـ ـ ــكل مصـ ـ ــدر تشـ ـ ــوي قد يكون مؤذياً من ناحية تنفيذ
األنشطة الفضائية .و أر ذلك الوفد أيضاً أن القانون الدولي للفضاء ينطبق تماماً على تلك األجسام الفضائية.
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 -229ورأت بعض الوفود أنه ل ينبغي إنشــاء أي نظم قانونية مخص ـصــة أو أي آليات أخر قد تفرض قيوداً
على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو استخدامها.
-230

ورأت بعض الوفود أن الس ـ ـواتل الص ـ ــغيرة تفتقر عادة إلى القدرة المحددة على التخلص من نفس ـ ــها بعد

انتهاء مهامها وتع تمد على التحلل الناجم عن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطرابات الطبيعية في المدار إلخراج نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها من مداراتها

التشــغيلية .وهي تشــكل ،تبعاً لذلك ،خط اًر كبي اًر بتكوين حطام في األمد القصــير ،ول ســيما في المدار القريب من
األرض .ورأت تلك الوفود أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة ينبغي ،بالنظر إلى تفردها ،أن توَلى مزيداً من العتبار في
اللجنة الفرعية ،ول سيما فيما يتعلق بمسألة تخفيف الحطام.

-231

ورأت بعض الوفود أن السـ ـ ـ ـ ـ ـواتل الصـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة تشـ ـ ـ ـ ـ ــكل مخاطر محتملة بوقوع حوادث فعلية وتداخل في

الترددات بسبب افتقارها لنظام للدسر إلجراء مناورات مدارية.

 -232ورئيت ض ــرورة مواص ــلة النظر ،في إطار هذا البند من جدول األعمال ،في كيفية تس ــجيل التش ــكيالت
الضخمة من السواتل والسواتل الصغيرة.

ثالث عشر -تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف
الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها
 -233عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  14من جـدول األعمـال المعنون
"تبادل عام لآلراء بشـ ــأن النماذج القانونية المحتملة لألنشـ ــطة المتعلقة باسـ ــتكشـ ــاف الموارد الفضـ ــائية واسـ ــتغاللها

واستخدامها" ،كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

َّ
وتكلم في إطار البند  14من جدول األعمال ممثلو التحاد الروسـ ـ ـ ـ ــي وأسـ ـ ـ ـ ــتراليا وإس ـ ـ ـ ـ ـرائيل وألمانيا
-234

وإندونيس ـ ـ ــيا وأوكرانيا وإيران (جمهورية-اإلس ـ ـ ــالمية) والب ارزيل وبلجيكا والص ـ ـ ــين وفرنس ـ ـ ــا وفنزويال (جمهورية-
البوليفارية) وفنلندا وكندا ولكسـمبر والمكسـيك ونيوزيلندا وهولندا والوليات المتحدة األمريكية واليابان واليونان.
وألقى ممثل كوستاريكا أيضاً كلمة باسم مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصين .وأثناء التبادل العام لآلراءَّ ،
تكلم بشأن هذا
البند أيضاً ممثلو دول أعضاء أخر .

 -235وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي:
نات أسـ ـ ــاسـ ـ ــية لوضـ ـ ــع إطار دولي بشـ ـ ــأن
(أ)
ورقة عمل مقدمة من لكسـ ـ ــمبر وهولندا بعنوان "َلب ٌ
األنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية" ()A/AC.105/C.2/L.315؛
(ب)

مقترح مقدم من إس ــبانيا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا وتش ــيكيا ورومانيا وس ــلوفاكيا وفنلندا

والنمسـ ـ ــا واليونان إلنشـ ـ ــاء فريق عامل ُيعنى بالنماذج القانونية المحتملة لألنشـ ـ ــطة المتعلقة باسـ ـ ــتكشـ ـ ــاف الموارد
الفضائية واستغاللها واستخدامها ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.22؛

مقترح مقدم من الص ـ ـ ـ ـ ــين إلنش ـ ـ ـ ـ ــاء فريق عامل ُيعنى بالنماذج القانونية المحتملة لألنش ـ ـ ـ ـ ــطة
(ج)
المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.18؛
مقترح مقـدم من التحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إلنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فريق عـامـل ُيعنى بـالنمـاذج القـانونيـة المحتملـة
(د)
لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.26؛
(ه)

مذكرة من األمانة تتض ــمن الردود على مجموعة األس ــئلة المقدمة من الميسـ ـر ونائب الميسـ ـر

في المشاورات غير الرسمية المقررة بشأن الموارد الفضائية ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.8؛
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(و)

ورقـة مقـدمـة من رابطـة القريـة القمريـة تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تقرير رابطـة القريـة القمريـة عن فريق الخبراء

(ز)

ورقة مقدمة من المجلس الســتشــاري لجيل الفضــاء بشــأن تقرير الحوكمة الفعالة القادرة على

العالمي المعني باألنشطة القمرية المستدامة ()A/AC.105/C.2/2021/CRP.12؛
التكيُّف للنظام اإليكولوجي القمري (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.13
-236

ورحبت اللجنة الفرعية بالمقترحات المختلفة التي قدمتها دول أعضـاء بمنشـاء فريق عامل في إطار هذا

البند من جدول األعمال لوضع إطار لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها.

 -237و أرت بعض الوفود أن اللجنة الفرعية هي المحفل الذي أنشأت فيه الدول اإلطار القانوني الدولي القائم
الذي يتألف من معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضـ ــاء الخارجي ،لذلك فهي المكان األنسـ ــب لوضـ ــع

إطار لألنشـطة المتعلقة باسـتكشـاف الفضـاء الخارجي واسـتغالله واسـتخدامه .ورأت تلك الوفود أيضـاً أن األنشـطة
المتصـ ـ ــلة بالموارد الفضـ ـ ــائية يجب أن تُجر وفقاً لتلك المعاهدات وأن اإلطار القانوني لهذه األنشـ ـ ــطة يجب أن
يكون وفقاً للقانون الدولي.

 -238ورأت بعض الوفود أن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة باسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــاف الموارد الفضـ ـ ـ ــائية واسـ ـ ـ ــتغاللها
اعى لد وضـع إطار قانوني دولي ينظم هذه األنشـطة .ورأت تلك الوفود أيضـاً أن زيادة
واسـتخدامها ينبغي أن تُر َ
التنسـ ـ ــيق بين اللجنة الفرعية القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشـ ـ ــأن أنشـ ـ ــطة الموارد الفضـ ـ ــائية يمكن أن
تيسـر عملية وضـع إطار قانوني عملي يلبي الحتياجات التشـغيلية للجهات الفاعلة في مجال الفضـاء .ورأت تلك

الوفود أيض ـ ـ ـ ـاً أنه يمكن الحص ـ ـ ـ ــول على مدخالت بش ـ ـ ـ ــأن الجوانب العلمية والتقنية ألنش ـ ـ ـ ــطة الموارد الفض ـ ـ ـ ــائية
وما يتصل بها من أنشطة استكشافية من خالل التواصل المالئم مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل المجتمع

المدني والمنظمات غير الحكومية واألوسات األكاديمية والقطاع الخاص.
-239

ورأت بعض الوفود أن أي إطار قانوني محتمل لألنشـ ـ ـ ـ ــطة المتعلقة باسـ ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ــاف الموارد الفضـ ـ ـ ـ ــائية

واس ـ ـ ــتغاللها واس ـ ـ ــتخدامها قد يس ـ ـ ــتوحي عناصـ ـ ـ ـره من مص ـ ـ ــادر مختلفة ،من بينها الدول األعض ـ ـ ــاء في اللجنة،

والمراقبون الـدائمون لـد اللجنـة ،والمنظمـات غير الحكوميـة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة والقطـاع الخـاص ،إل أن ذلـك اإلطـار

يجب أن يوض ـ ــع وفقاً لقواعد اللجنة اإلجرائية وطرائق عملها والممارس ـ ــات المتَّبعة لديها .ورأت تلك الوفود أيض ـ ـاً
أن أي مناقشـ ــة إلطار قانوني مسـ ــتقبالً فيما يتصـ ــل باسـ ــتكشـ ــاف تلك الموارد واسـ ــتغاللها واسـ ــتخدامها ينبغي أن
تقودها الدول األعضـ ـ ـ ــاء في اللجنة كعملية حكومية دولية متعددة األطراف وأن تظل متسـ ـ ـ ــقة مع القانون الدولي

للفضاء القائم ،ول سيما مع مبادئه األساسية.
-240

ورأت بعض الوفود أن اسـ ــتكشـ ــاف الموارد الفضـ ــائية واسـ ــتغاللها واسـ ــتخدامها ،بما في ذلك اسـ ــتغاللها

تجارياً ،يتسق مع معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي .ورأت تلك الوفود أيضاً أن معاهدة الفضاء
الخارجي تحدد المعايير التي يمكن الضـطالع بأنشـطة اسـتخدام الموارد الفضـائية في إطارها ،وأن هذه األنشـطة

ما زالت مس ــموحاً بهاً وفقاً للمبدأ الذي يس ــمح بحرية اس ــتكش ــاف الفض ــاء الخارجي واس ــتخدامه .ورأت تلك الوفود
أيضـ ـاً أن أنش ــطة اس ــتخدام الموارد الفض ــائية ل تُس ـ َـتثنى من المبدأ الذي ل يقل أهمية الوارد في معاهدة الفض ــاء
الخارجي وهو أن الفضاء الخارجي أو األجرام السماوية ل يخضعان ُّ
للتملك الوطني.
ورئي أن أي نظام قانوني دولي يحكم اسـ ــتكشـ ــاف الموارد الفضـ ــائية واسـ ــتغاللها واسـ ــتخدامها ينبغي أن
ُ -241
يعترف بجهود الدول التي تسـ ـ ــهم في تلك األنشـ ـ ــطة وتضـ ـ ــطلع بها ،على أن يضـ ـ ــمن أيض ـ ـ ـاً قدرة جميع البلدان،

بصـ ـ ــرف النظر عن درجة تطورها القتصـ ـ ــادي أو العلمي ،على السـ ـ ــتفادة على نحو ل يؤثر سـ ـ ــلباً على حوافز
الستثمار المخصصة لتشجيع القطاعين العام والخاص على النخرات في هذه األنشطة والمشاركة فيها.
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 -242ورأت بعض الوفود أن اسـتكشـاف الموارد الفضـائية واسـتغاللها واسـتخدامها ينبغي أن يسـتند إلى مبادئ
المس ـ ـ ـ ــاواة في الوص ـ ـ ـ ــول والتعاون من أجل إش ـ ـ ـ ـراك جميع البلدان ،من البلدان النامية والدول المتقدمة التي ترتاد

الفضاء على السواء.
-243

و أر أحد الوفود أنه ينبغي اتباع نهغ تدريجي أثناء المناقشــات بشــأن وضــع قواعد لســتكشــاف الموارد

الفض ـ ــائية واس ـ ــتغاللها واس ـ ــتخدامها .و أر ذلك الوفد أيض ـ ــا أن المناقش ـ ــات ينبغي أن تس ـ ــتند إلى توض ـ ــيح لمد

انطبان القواعد القائمة ،بما فيها المبادئ التي أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها معاهدة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي ،مثل عدم تملك الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السـ ــماوية األخر  ،ومسـ ــؤولية الدولة عن األنشـ ــطة التي تقوم بها الكيانات

غير الحكومية فيها ،وحرية التحقيق العلمي ،وتعزيز التعاون الدولي في ذلك التحقيق.
-244

ورأت بعض الوفود أن "الموارد الفضـائية" ،بوصـفها موضـوعا للتنظيم القانوني ،ل توجد بشـكل منفصـل

عن "الفضاء الخارجي" ،بل هي جزء ل يتج أز منه.

 -245ورئي أن هناك حاجة إلى نظام قانوني دولي ألنشـ ــطة الموارد الفضـ ــائية لضـ ــمان تطوير تلك األنشـ ــطة
بطريقة منظمة وآمنة ،وإدارة الموارد الفض ـ ــائية إدارة رش ـ ــيدة ومس ـ ــتدامة ،والتش ـ ــجيع على توس ـ ــيع فرص اس ـ ــتخدام

الموارد الفضائية بتوفير اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ.

ور أحد الوفود أن أكثر الوليات وضـ ـ ــوحاً بشـ ـ ــأن تنظيم أنشـ ـ ــطة الموارد الفضـ ـ ــائية غير مجسـ ـ ــدة في
أ
-246

المادة األولى من معاهدة الفض ـ ـ ــاء الخارجي ،بل في اتفان القمر .و أر ذلك الوفد أيض ـ ـ ـاً أن إنش ـ ـ ــاء نظام دولي
لتنظيم اس ـ ـ ـ ــتغالل الموارد الفض ـ ـ ـ ــائية ينبغي أن يتض ـ ـ ـ ــمن إجراءات للحوكمة مالئمة وقادرة على التكيف من أجل

التعامل مع الظروف التكنولوجية والعلمية الجديدة والمتغيرة.

 -247ورئي أن مواص ــلة تطوير القواعد على نحو يتس ــق مع اتفان القمر يمكن أن يكون بمثابة أس ــاس إلدارة
الموارد الطبيعية للقمر واألجرام الســماوية األخر إدارةً رشــيدة ومســتدامة ،مع التشــديد على إمكانية تطبيق المادة

 ،6بشــأن حرية الســتكشــاف العلمي ،والمادة  ،11بشــأن إنشــاء نظام دولي لتنظيم اســتغالل موارد القمر الطبيعية
نظ اًر ألن هذا الستغالل يوشك أن يصبح ممكن التحقيق.

 -248ورأت بعض الوفود أن المناقشــات بشــأن وضــع إطار القانوني يحكم أنشــطة الموارد الفضــائية ينبغي أن
تأخذ في العتبار العمل ذا الصــلة الذي ســبق الضــطالع به ،مثل اللبنات األســاســية لوضــع إطار دولي بشــأن
األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ــة المتعلق ـ ــة ب ـ ــالموارد الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ـ ــة الواردة في ورق ـ ــة العم ـ ــل المق ـ ـ َّـدم ـ ــة من لكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر وهولن ـ ــدا

(.)A/AC.105/C.2/L.315

 -249ورأت بعض الوفود أن الحوكمة القانونية لألنشـ ــطة المتعلقة باسـ ــتكشـ ــاف الموارد الفضـ ــائية واسـ ــتغاللها
واسـ ـ ــتخدامها يجب أن تأخذ في العتبار أيض ـ ـ ـاً الجوانب البيئية ،وعلى وجه الخصـ ـ ــوص تجنب التلوث الضـ ـ ــار
والتغيرات الضـارة في البيئة على سـطح القمر واألجرام السـماوية األخر  ،وكذلك تجنب التغيرات الضـارة في بيئة

األرض الناجمة عن استقدام مواد من خارج األرض .و أرت تلك الوفود أيضاً أن أنشطة المساعدة العلمية والتقنية
وتنس ـ ـ ـ ــيق المعلومات ينبغي ،في معرض إنش ـ ـ ـ ــاء فريق عامل محتمل ،أن تتناول العالقة بين اس ـ ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ـ ــطة
الفضاء الخارجي في األمد البعيد من حيث استخدام الموارد الفضائية وبين القانون الدولي للفضاء.

 -250ورئي أن اسـتكشـاف الموارد الفضـائية واسـتغاللها واسـتخدامها ينبغي أن يعزز السـتدامة الطويلة األجل
ألنش ــطة اس ــتكش ــاف الفض ــاء في المس ــتقبل ،وأن يش ــجع على ذلك جميع أص ــحاب المص ــلحة بمن فيهم األطراف

الفـاعلـة من القطـاع الخـاص ،على أن تُنفـذ في إطـار المبـادئ القـائمـة للقـانون الـدولي للفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .و أر ذلـك الوفـد
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أيضـاً أن المناقشــات بشــأن وضــع إطار للموارد الفضــائية ينبغي أن يجســد الواقع القتصــادي والتكنولوجيا الحالية
واحتياجات الصناعة والبرامغ الوطنية لستكشاف الفضاء.
 -251ولحظت اللجنة الفرعية أنها كانت قد اتفقت في دورتها الثامنة والخمسـ ـ ـ ـ ــين ،المعقودة في عام ،2019
على أن تعقد ،في إطار بند جدول أعمالها المعنون "تبادل عام لآلراء بش ــأن النماذج القانونية المحتملة لألنش ــطة
المتعلقة باس ــتكش ــاف الموارد الفض ــائية واس ــتغاللها واس ــتخدامها" ،مش ــاورات غير رس ــمية مجدولة زمنيا في دورتها

التاسعة والخمسين ،في عام  ،A/AC.105/1203( 2020الفقرة .)278
-252

ولحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن اللجنـة كـانـت قـد أقرت في دورتهـا الثـانيـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ،المعقودة في

عام  ،2019ترشـ ــيح بلجيكا واليونان ألندريه ميشـ ــتال (بولندا) كميسـ ـر للمشـ ــاورات غير الرسـ ــمية المجدولة زمنيا،
وستيفن فريالند (أستراليا) كنائب له ،وذلك ل يادة تلك المشاورات ( ،A/74/20الفقرة .)258

 -253ولحظت اللجنة الفرعية كذلك أن دورتها التاس ـ ـ ـ ـ ــعة والخمس ـ ـ ـ ـ ــين قد ألغيت بس ـ ـ ـ ـ ــبب جائحة كوفيد،19-
وأن تلك المشـ ـ ــاورات غير الرسـ ـ ــمية المجدولة زمنيا قد عقدت أثناء الجلسـ ـ ــات العامة للدورة الحالية للجنة الفرعية

وفقا للق اررات واإلجراءات التي اتخذتها لجنة اسـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية ولجنتها الفرعية
القانونية بموجب إجراء مكتوب ( ،A/75/20الفقرات  6و 7و.)26

 -254وقد عقد الميسـ ــر ونائبه خالل الدورة الحالية للجنة الفرعية ثماني جولت من المشـ ــاورات غير الرسـ ــمية
المجدولة زمنيا خالل الجلسـ ـ ــات العامة للجنة الفرعية مصـ ـ ــحوبة بخدمات للترجمة الشـ ـ ــفوية بهدف التوصـ ـ ــل إلى

توافق في اآلراء حول إنشاء فريق عامل في إطار البند  14من جدول األعمال.

 -255وفي الجلسـ ــة  1010المعقودة في  9حزيران/يونيه ،قررت اللجنة الفرعية ،اسـ ــتنادا إلى التقارير المقدمة
من ميس ــر المش ــاورات غير الرس ــمية المجدولة زمنيا ونائبه بش ــأن التقدم المحرز في تلك المش ــاورات ،أن تنش ــي،
في إطـار خطـة عمـل مـدتهـا خمس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ،فريقـا عـامال في إطـار بنـد جـدول األعمـال المتعلق بـالتبـادل العـام

لآلراء بشــأن النماذج القانونية المحتملة لألنشــطة المتعلقة باســتكشــاف الموارد الفضــائية واســتغاللها واســتخدامها،

مع تعيين السيد ميشتال رئيسا للفريق العامل ،والسيد فريالند نائبا له.
-256

ورحبت اللجنة الفرعية بالقتراح الموحد الذي قدمه ميسـ ـ ـ ــر المشـ ـ ـ ــاورات غير الرسـ ـ ـ ــمية المجدولة زمنيا

ونائبه إلنش ــاء فريق عامل ،والذي جمع بين آراء عديدة قدمتها الوفود في المداولت المتعلقة بولية الفريق العامل
وإطاره المرجعي وأسـلوب عمله .ولحظت اللجنة الفرعية أن المشـروع الحالي لذلك القتراح الموحد ،والمتاح على

صـفحة اإلنترنت المخصـصـة للمشـاورات غير الرسـمية المجدولة زمنياً على الموقع الشـبكي لمكتب شـؤون الفضـاء
الخارجي ،سـ ــيتاح بجميع اللغات الرسـ ــمية لألمم المتحدة في دورة اللجنة الرابعة والسـ ــتين بغية تيسـ ــير إجراء مزيد

من المناقشات بشأن تلك المسائل.

 -257وطلبت اللجنة الفرعية إلى رئيس الفريق العامل ونائبه المنتخبين حديثا مواص ـ ـ ــلة المش ـ ـ ــاورات ،في فترة
ما بين الدورات ،بش ـ ــأن ولية الفريق العامل وإطاره المرجعي وأس ـ ــلوب عمله ،والتش ـ ــاور مع رئيس اللجنة واألمانة

بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الجـدول الزمني للـدورة الرابعـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين للجنـة ،لتمكين الفريق العـامـل من الجتمـاع خالل تلـك الـدورة

والســتفادة من خدمات الترجمة الشــفوية .وأوصــت اللجنة الفرعية في هذا الشــأن بأن تواصــل اللجنة أيض ـاً النظر
في هذه المسألة في دورتها ال اربعة والستين.
-258

وأعربت اللجنة الفرعية عن امتنانها لميسر المشاورات غير الرسمية المجدولة زمنيا ونائبه على عملهما

وجهودهما في إجراء تلك المشاورات وهنأتهما على تعيينيهما الجديدين كرئيس ونائب رئيس للفريق العامل.
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رابع عشر -اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها
الحادية والستين
 -259عمالً بقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75نظرت اللجنـة الفرعيـة في البنـد  15من جـدول األع ـمال ،المعنون
"اقتراحات مقدمة إلى لجنة اسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ــلمية بشـ ــأن بنود جديدة لكي تنظر فيها

اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين" ،كبند منتظم في جدول أعمالها.

َّ
وتكلم في إطار البند  15من جدول األعمال ممثلو كل إس ـرائيل وأوكرانيا وإيران (جمهورية-اإلســالمية)
-260
والب ارزيل والص ـ ـ ــين وكندا ومص ـ ـ ــر والمغرب والمكس ـ ـ ــيك ونيوزيلندا والوليات المتحدة واليونان .وأثناء التبادل العام
لآلراءَّ ،
تكلم بشأن هذا البند أيضاً ممثلو دول أعضاء أخر .

قترح على اللجنـة إدراج البنود التـاليـة في جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة
 -261واتَّفقـت اللجنـة الفرعيـة على أن ُي َ
في دورتها الحادية والثالثين:

البنود المنتظمة
-1

إقرار جدول األعمال

-2

انتخاب الرئيس.

-3

كلمة الرئيس.

-4

تبادل عام لآلراء.

-5

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.

-6

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها.

-7

المسائل المتصلة بما يلي:
(أ)

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛

(ب)

طبيعة المدار الثابت بالنسـ ـ ــبة لألرض واسـ ـ ــتخدامه ،بما في ذلك النظر في السـ ـ ــبل

والوســائل الكفيلة بتحقيق الســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت بالنســبة لألرض،

دون مساس بدور التحاد الدولي لالتصالت.
-8

التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية.

-9

بناء القدرات في مجال قانون الفضاء.

-10

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل.

البنود المدرجة في خطط العمل
-11

تبادل عام لآلراء بش ـ ـ ــأن النماذج القانونية المحتملة لألنش ـ ـ ــطة المتعلقة باس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف الموارد

الفضائية واستغاللها واستخدامها.

(انظر الفقرات من  255إلى  257من هذا التقرير)
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المواضيع/البنود المنفردة للمناقشة
-12

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشـ ـ ــأن اآلليات القانونية المتصـ ـ ــلة بتدابير تخفيف الحطام الفضـ ـ ــائي

-13

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجي.

-14

تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء.

-15

تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة.

والتدابير العالجية ذات الصلة ،مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان.

البنود الجديدة
-16

اقتراحات مقدمة إلى لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية بشـأن بنود جديدة

لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والستين

 -262وأحــاطــت اللجنــة الفرعيــة علمـاً بــاقتراح بــمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة بنــد جــديــد في جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة بعنوان
"ثقافة الفضـ ـ ـ ــاء ،ح بة جديدة للحضـ ـ ـ ــارة اإلنسـ ـ ـ ــانية" ) ،(A/AC.105/C.2/2021/CRP.20/Rev.1قدمه وفد

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بنـاء على طلـب اللجنـة الفرعيـة في دورتهـا الثـامنـة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ( ،A/AC.105/1203الفقرة .)281

ويمكن تبادل اآلراء ،في إطار هذا البند ،بشــأن ال ُّسـبل والوســائل التي تكفل بناء أي حضــارة تؤسـســها البشـرية في
الفضـاء مسـتقبالً على دعائم ثقافة تُعلي المثل والمبادئ األخالقية ،وعدم نقل السـمات السـلبية للحضـارة اإلنسـانية
الموجودة حاليتا على كوكب األرض إلى الحضارة الفضائية الجديدة.

 -263وأحاطت اللجنة الفرعية علما باقتراح مقدم من وفد جمهورية إي ارن اإلسـالمية بشـأن مسـألة عدالة فرص
وصول الدول األعضاء النامية إلى المدار الثابت بالنسبة لألرض (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.21

 -264وأحاطت اللجنة الفرعية علماً باقتراح مقدم من وفد أوكرانيا بمض ـ ـ ـ ــافة بند جديد في جدول أعمال اللجنة
الفرعية بعنوان "األمن السيبراني لألنشطة الفضائية" (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.27
 -265ورأت بعض الوفود أن على وفـد مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تطوير اقت ارحـه ،بمـا في ذلـك إطـاره المرجعي
والطرائق ذات الصلة ،لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية مرة أخر .

 -266وأعربت بعض الوفود عن آراء تدعم اقتراح مصـ ـ ــر ونوهت بوجاهته .وأشـ ـ ــارت تلك الوفود أيض ـ ـ ـاً إلى
أهمية اقتراح الوفد المصري بالنسبة للمناقشات السابقة التي أجرتها اللجنة الفرعية.
 -267ورأت بعض الوفود أن نطان المس ـ ـ ــائل الواردة في مقترحات وفود أوكرانيا وإيران (جمهورية-إس ـ ـ ــالمية)
ومصر هي إما خارج نطان عمل اللجنة الفرعية أو تندرج ضمن اختصاص منصات دولية أخر قائمة.

 -268ورأت وفود أخر أن اقتراح مصـ ـ ـ ـ ـ ــر يقع ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن نطان عمل اللجنة الفرعية وأنه لم تثر أي تحفظات
طرح أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجنة.
بشأن ولية اللجنة الفرعية فيما يتعلق بتناول ذلك القتراح عندما ُ

-269

ورأت بعض الوفود أن اقتراح جمهوري ــة إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ــة ،بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغت ــه الواردة في ورق ــة الجتم ــاع

 ،A/AC.105/C.2/2021/CRP.21يقع ض ــمن نطان عمل اللجنة ،واقترحت أس ــاليب لمواص ــلة المناقش ــة في

هذا الشأن.

 -270ورأت بعض الوفود ض ـ ـ ــرورة عدم إض ـ ـ ــافة أي بنود أخر إلى جدول أعمال اللجنة الفرعية ،ألن جدول

أعمالها مزدحم بالكامل أصال ،ما لم يتخذ قرار بخفض عدد البنود الحالية.
-271
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 -272ولحظت اللجنة الفرعية أن أوكرانيا وإيران (جمهورية-اإلســالمية) ومصــر تعتزم اإلبقاء على مقترحاتها
للنظر فيها مرة أخر في دورتها الحادية والستين.

 -273واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن تدعو من جديد المعهد الدولي لقانون الفض ــاء والمركز األوروبي لقانون
الفضـ ــاء إلى تنظيم ندوة تُعقد أثناء دورتها الحادية والسـ ــتين ،مع إيالء العتبار الواجب لتحقيق التمثيل الجغرافي
والجنس ـ ـ ــاني العادل بين المش ـ ـ ــاركين من أجل تجس ـ ـ ــيد طائفة واس ـ ـ ــعة من اآلراء فيها ،وعلى أن تس ـ ـ ــعى الجهتان
المنظمتان للندوة إلى التعاون مع سائر الكيانات األكاديمية المهتمة تح يقاً لذلك الغرض.

-274

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اللجن ــة الفرعي ــة إلى أن ــه ق ــد تقرر مؤقت ــا عق ــد دورته ــا الح ــادي ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين في الفترة من

 28آذار/مارس إلى  8نيسان/أبريل .2022
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المرفق األول
تقرير رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة
بالفضاء الخارجي وتطبيقها
-1

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ـ ـ ـ ــلمية،

في جلسـ ـ ـ ـ ــتها  995المعقودة في  31أيار/مايو  ،2021عقد فريقها العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة
الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها ،برئاسة برنارد شميت-تيد (ألمانيا).

-2

وفي الفترة من  1إلى  9حزيران/يونيه  ،2021عقد الفريق العامل ثالث جلس ــات .ونظر الفريق العامل

في البنود التالية:
(أ)

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي؛

(ب)

األولوية المواضـ ـ ـ ـ ـ ــيعية  2لليونيسـ ـ ـ ـ ـ ــبيس  ،50المعنونة "النظام القانوني للفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي

(ج)

مجموعة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة المقدَّمة من الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس

(د)

استبيان بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة.

والحوكمة العالمية للفضاء :اآلفان الحالية والمستقبلية"؛
المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها؛

-3

وعرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على الفريق العــامــل الوثــائق المــذكورة في الفقرة  50من تقرير اللجنــة الفرعيــة عن أعمــال
ُ

-4

واعتمد الفريق العامل هذا التقرير في جلسته الثالثة ،المعقودة في  9حزيران/يونيه.

-5

ونظر الفريق العامل في األولوية المواض ـ ــيعية  2لليونيس ـ ــبيس ( 50األعمال المقررة لعام  2020على

دورتها الستين.

الـنـحـو الـمـبـيـن فـي خـط ـ ـ ــة الـعـم ـ ـ ــل الـمـتـع ـ ـ ــددة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـوات الـواردة فـي الـفـقـرة  8مـن الـمـرفـق األول ب ـ ـ ــالـوثـيـق ـ ـ ــة

 ،)A/AC.1122/105بس ــبب إلغاء الدورة التاس ــعة والخمس ــين للجنة الفرعية ،في عام  ،2020نتيجة لألوض ــاع

المترتبـة على جـائحـة مرض فيروس كورونـا ( ،)COVID-19ولحظ الفريق أن تلـك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة كـانـت األخيرة في

خطة العمل المتعددة السنوات تلك.
-6

ورحب الفريق العامل مع التقدير بورقة العمل التي قدمها رئيس ـ ـ ــه بعنوان "مش ـ ـ ــروع َّ
منقح لوثيقة إرش ـ ـ ــادية في

إطار األولوية المواض ـ ـ ـ ـ ــيعية  2لليونيس ـ ـ ـ ـ ــبيس " 50النظام القانوني للفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي والحوكمة العالمية للفض ـ ـ ـ ـ ــاء:

اآلفان الحالية والمستقبلية" ( ،)A/AC.105/C.2/L.313وأثنى الفريق على رئيسه وعلى األمانة إلدراج كل التعليقات
الواردة من الدول األعضاء في اللجنة منذ الدورة الثامنة والخمسين للجنة الفرعية ،المعقودة في عام .2019

-7

واتفق الفريق العـامـل على تعـديـل فـاتحـة الفقرة  69من الوثيقـة  A/AC.105/C.2/L.313على النحو

التالي" :ولضـ ـ ــمان أمان األنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــائية ،تُشـ ـ ــجَّع الدول على ما يلي .":وباإلضـ ـ ــافة إلى ذلك التعديل الفني
اإلضــافي للوثيقة اإلرشــادية ،أشــار الفريق العامل إلى أن الفقرتين  1و 2ســوف تحدثان لكي تعكســا حالة الوثيقة
كتقرير نهائي للفريق العامل في إطار خطة العمل المتعددة السنوات.

-8

ولحظ الفريق العامل أن الوثيقة اإلرشادية ،عندما توضع في صيغتها النهائية ،سوف تصبح أداة مفيدة

لتقديم اإلرشــاد وبناء القدرات في مجال قانون الفضــاء والســياســات الفضــائية وتوعية صــناع الق اررات والســياســات
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على الص ـ ـ ــعيد الوطني .وبهذا المعنى ،اتفق الفريق العامل على أن يص ـ ـ ــبح عنوان الوثيقة "تعميم فوائد الفض ـ ـ ــاء

على جميع البلدان :وثيقة إرشادية بشأن اإلطار القانوني لألنشطة الفضائية".
-9

ولحظ الفريق العامل في هذا الص ـ ــدد أن األمانة س ـ ــوف تش ـ ــرع ،عقب وض ـ ــع الص ـ ــيغة النهائية للوثيقة

اإلرشـ ــادية ،في تخصـ ــيص صـ ــفحة في هذا الشـ ــأن على الموقع الشـ ــبكي لمكتب شـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي مزودة
بوثائق وموارد مرجعية تدعم الوثيقة اإلرشادية النهائية.

-10

وأشار الفريق العامل إلى أن مجموعة األسئلة المقدمة من رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات

األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضــاء الخارجي وتطبيقها ،مع مراعاة عملية اليونيســبيس  ،50بصــيغتها الواردة

في التذييل األول لهذا التقرير ،تتيح مواصـ ـ ــلة تبادل اآلراء بشـ ـ ــأن طائفة واسـ ـ ــعة من المواضـ ـ ــيع المتصـ ـ ــلة بحالة

المعاهدات وتطبيقها ،وأن المناقشـ ــات المسـ ــتمرة في الفريق العامل في هذا الشـ ــأن سـ ــوف تسـ ــتفيد مما سـ ــيرد من

الدول األعض ـ ــاء في اللجنة والمراقبين الدائمين لديها من مس ـ ــاهمات إض ـ ــافية في األس ـ ــئلة .واتَّفق الفريق العامل

على ضـ ـ ــرورة مواصـ ـ ــلة دعوة الدول األعضـ ـ ــاء في اللجنة والمراقبين الدائمين لديها إلى المسـ ـ ـ اهمة في األسـ ـ ــئلة.

وسوف ُيتاح ما َيرُد من ردود بهذا الشأن في ورقات اجتماع.
-11

واتفق الفريق العامل على ضـ ـ ــرورة مواصـ ـ ــلة دعوة الدول األعضـ ـ ــاء في اللجنة والمراقبين الدائمين لد

اللجنة إلى تقديم تعليقات وردود على الس ــتبيان الخاص بتطبيق القانون الدولي على أنش ــطة السـ ـواتل الص ــغيرة،
بصيغته الواردة في التذييل الثاني لهذا التقرير .وسوف ُيتاح ما َيرُد من ردود بهذا الشأن في ورقات اجتماع.

-12

واتفق الفريق العامل على أن يقوم رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،بالتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور الوثيق مع األمانة ،بمعداد موجز للردود التي

وردت على مر السنين على مجموعتي األسئلة الواردتين في التذيليين األول والثاني لهذا التقرير من أجل عرضه
في ورقة اجتماع على اللجنة الفرعية في دورتها الحادية والستين ،في عام .2022

-13

وفيما يتعلق بمجموعتي األسـ ـ ـ ـ ـ ــئلة الواردتين في التذييلين األول والثاني لهذا التقرير ،أكد الفريق العامل

مجددا ضـ ـ ـ ــرورة أن تظل مسـ ـ ـ ــألة التشـ ـ ـ ــكيالت الكبيرة والضـ ـ ـ ــخمة موضـ ـ ـ ــع اهتمام خاص في الردود على هاتين

المجموعتين من األسئلة.
-14

وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،اتفق الفريق العامل على أن يناق  ،أثناء الدورة الحادية والسـ ـ ـ ـ ـ ــتين للجنة الفرعية،

ما يمكن تقديمه من توصــيات بشــأن التشــكيالت الكبيرة والضــخمة التي ســتعد األمانة بشــأنها وثيقة بجميع اللغات
الرسمية لألمم المتحدة تتضمن إحصاءات ومعلومات عن ممارسات تسجيلها.
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التذييل األول
َّ
المقدمة من رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات
مجموعة األسئلة
األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها ،مع مراعاة عملية
اليونيسبيس50+
-1

النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضاء
مبادئ توجيهية تنظم أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي على
مبادئ وق اررات و
 1-1ما هو التأثير الرئيسـ ــي إلضـ ــافة
َ
َ
تطبيق وتنفيذ معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي؟
 2-1هل هذه الصـ ـ ــكوك غير الملزمة قانوناً تكمل المعاهدات الملزمة قانوناً بما يكفي لتطبيق وتنفيذ الحقون
واللتزامات القائمة بموجب النظام القانوني للفضاء الخارجي؟ وهل يلزم اتخاذ إجراءات إضافية؟
3-1

-2

ما هي منظورات المضي ُق ُدماً في تطوير معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي؟

معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وأحكامها ذات الصلة بالقمر واألجرام السماوية األخرى
1-2

هل تش ـ ــكل أحكام معاهدة المبادئ المنظمة ألنش ـ ــطة الدول في ميدان اس ـ ــتكش ـ ــاف واس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء

الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السـماوية األخر (معاهدة الفضـاء الخارجي) ،إطا اًر قانونيتا كافياً لسـتخدام
واس ـ ـ ـ ــتكش ـ ـ ـ ــاف القمر واألجرام الس ـ ـ ـ ــماوية األخر  ،أو هل توجد ثغرات قانونية في المعاهدات (معاهدة الفض ـ ـ ـ ــاء

الخارجي والتفان المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخر (اتفان القمر))؟
2-2

ما هي فوائد النضمام إلى اتفان القمر؟

3-2

ما هي مبادئ أو أحكام اتفان القمر التي ينبغي توض ـ ـ ـ ـ ــيحها أو تعديلها حتى يتس ـ ـ ـ ـ ــنى توس ـ ـ ـ ـ ــيع نطان

انضمام الدول إليه؟

-3

المسؤوليات والتبعات الدولية
1-3

هل يمكن اســتخدام مفهوم "الخطأ" ،على النحو الوارد في المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية المســؤولية

الدولية عن األضـ ـرار التي تحدثها األجسـ ــام الفضـ ــائية (اتفاقية المسـ ــؤولية) ،في سـ ــيان المعاقبة على عدم امتثال

الدولة للق اررات الصادرة عن الجمعية العامة أو هيئاتها الفرعية بشأن أنشطة الفضاء ،مثل قرار الجمعية 47/68

بش ـ ـ ــأن المبادئ المتَّص ـ ـ ــلة باس ـ ـ ــتخدام مص ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ـ ــاء الخارجي والمبادئ التوجيهية لتخفيف

الحطام الفضـائي الصـادرة عن لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية؟ أو بعبارة أخر هل يمكن

اعتبار َّ
أن عدم المتثال للق اررات التي تعتمدها الجمعية العامة أو الص ـ ــكوك التي تعتمدها هيئاتها الفرعية بش ـ ــأن
أنشطة الفضاء ُيشكل "خطأ" بالمعنى المقصود في المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية المسؤولية؟

2-3

هل يمكن اسـتخدام مفهوم "األضـرار" ،على النحو الوارد في المادة األولى من اتفاقية الم ـسؤولية ،بحيث

يشـ ـ ــمل الخسـ ـ ــائر الناتجة عن مناورة يقوم بها جسـ ـ ــم فضـ ـ ــائي محلق من أجل اجتناب الرتطام بجسـ ـ ــم فضـ ـ ــائي

أو بحطام فضائي بما ينطوي على عدم امتثال للمبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي الصادرة عن اللجنة؟
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3-3

هل هناك جوانب محدَّدة متعلقة بتنفيذ مبدأ المس ـ ــؤولية الدولية ،حس ـ ــبما هو منص ـ ــوص عليه في المادة

الس ــادس ــة من معاهدة الفض ــاء الخارجي ،ترتبط بقرار الجمعية العامة  41/65بش ــأن المبادئ المتعلقة باس ــتش ــعار

األرض عن ُبعد من الفضاء الخارجي؟
4-3

هل هناك حاجة إلى قواعد حركة مرور في الفض ـ ــاء الخارجي كش ـ ــرت مس ـ ــبق لنظام المس ـ ــؤولية القائمة

على الخطأ؟
-4

تسجيل األجسام الفضائية
1-4

هل يوجد أس ــاس قانوني في اإلطار القانوني الدولي القائم المنطبق على األنش ــطة الفض ــائية واألجس ــام

الفضــائية ،وخصــوص ـاً في أحكام معاهدة الفضــاء الخارجي وأحكام اتفاقية تســجيل األجســام المطلقة في الفضــاء

الخارجي (اتفاقية التسجيل) ،من شأنه أن يسمح بنقل تسجيل جسم فضائي من دولة إلى أخر أثناء تشغيل ذلك

الجسم في المدار؟
2-4

كيف يمكن تناول مسـألة نقل أنشـطة أو ملكية تتعلق بجسـم فضـائي أثناء تشـغيله في المدار من شـركة

تابعة لدولة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل إلى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة تابعة لدولة أجنبية ،تناولً يمتثل لإلطار القانوني الدولي القائم المنطبق على

األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟

تمارس ،على النحو المنصـ ـ ــوص عليه في المادة الثامنة
 3-4ما هي جوانب الولية القضـ ـ ــائية والرقابة التي َ
من معاهدة الفضاء الخارجي ،على جسم فضائي َسجَّلته منظم ٌة حكومي ٌة دولي ٌة وفقاً ألحكام اتفاقية التسجيل؟
4-4

هل يثير مفهوم التش ـ ــكيالت الض ـ ــخمة مش ـ ــاكل قانونية و/أو عملية ،وهل توجد حاجة للنظر في ش ـ ــكل

5-4

هل توجد إمكانية تتيح ،مع المتثال لإلطار القانوني الدولي القائم وبالس ــتناد إلى ممارس ــات التس ــجيل

للتسجيل متكيف معه؟

الحـاليـة ،إجراء تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـل "بـالنيـابـة" عن دولـة زبون من زبـائن خـدمـات اإلطالن ،بنـاء على موافقتهـا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقـة؟

وهل من ش ـ ـ ــأن هذا اإلجراء أن يكون أداة بديلة للتعامل مع التش ـ ـ ــكيالت الض ـ ـ ــخمة وس ـ ـ ــائر التحديات القائمة في

مجال التسجيل؟
-5

القانون العرفي الدولي في الفضاء الخارجي
-5

أي أحكـام يمكن اعتبـارهـا
هـل توجـد في معـاهـدات األمم المتحـدة الخمس المتعلقـة بـالفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي ُّ

جزءاً من الق ــانون العرفي ال ــدولي؛ وم ــا هي تل ــك األحك ــام ،إن وج ــدت؟ وه ــل يمكنكم ذكر األرك ــان الق ــانوني ــة
و/أو الوقائعية التي تستند إليها إجابتكم؟

-6

اقتراح أسئلة أخرى
يرجى اقتراح أي أسئلة إضافية يمكن إدراجها في مجموعة األسئلة الواردة أعاله سعياً إلى تحقيق هدف
-6
األولوية المواضيعية لعملية اليونيسبيس  50بشأن النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضاء.
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التذييل الثاني
استبيان بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة
-1

لمحة عامة عن أنشطة السواتل الصغيرة
1-1

هل تخدم السـ ـ ـواتل الصـ ـ ــغيرة احتياجات مجتمعكم؟ وهل ير بلدكم َّ
أن بوسـ ـ ــع السـ ـ ـواتل الصـ ـ ــغيرة تلبية

2-1

هل يش ـ ـ ــارك بلدكم في أنش ـ ـ ــطة خاص ـ ـ ــة بالس ـ ـ ـواتل الص ـ ـ ــغيرة ،مثل التص ـ ـ ــميم أو الص ـ ـ ــنع أو اإلطالن

احتياجات تكنولوجية أو إنمائية محددة؟

أو التش ـ ـ ــغيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فيرجى ذكر المش ـ ـ ــاريع القائمة ،حس ـ ـ ــب القتض ـ ـ ــاء .وإذا كانت اإلجابة ل،
فهل هناك خطط لل يام بذلك في المستقبل؟

3-1

ما هو نوع الكيان الذي ينفذ أنشطة السواتل الصغيرة في بلدكم؟

4-1

هل توجد في بلدكم جهة وص ـ ــل مس ـ ــؤولة عن تنس ـ ــيق أنش ـ ــطة السـ ـ ـواتل الص ـ ــغيرة في إطار أنش ـ ــطتكم

5-1

هل يجري تنفيذ أنش ـ ـ ـ ـ ــطة الس ـ ـ ـ ـ ـواتل الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة في إطار اتفاقات تعاون دولية؟ إذا كانت اإلجابة نعم،

الفضائية الوطنية؟

فما هي أنواع األحكام الخاصة بأنشطة السواتل الصغيرة المدرجة في اتفاقات التعاون تلك؟

-2

التراخيص واألذون
-2

هل يوجد لديكم إطار قانوني أو تنظيمي لإلش ـ ـ ـ ـراف على أي من جوانب أنشـ ـ ـ ــطة الس ـ ـ ـ ـواتل الصـ ـ ـ ــغيرة

في بلدكم؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل هي قوانين عامة أم قواعد محدَّدة؟

-3

المسؤوليات والتبعات
1-3

هل هناك تحديات جديدة بشأن المسؤوليات والتبعات إزاء أنشطة السواتل الصغيرة؟

2-3

كيف يجري إنفاذ متطلبات التبعات والتأمين على جهة التش ـ ــغيل في بلدكم بالنس ـ ــبة للسـ ـ ـواتل الص ـ ــغيرة

التي تقع في دائرة مســؤولية بلدكم ،في حال وقوع "أض ـرار" على ســطح األرض أو بطائرة أثناء تحليقها أو بجســم

فضائي آخر في المدار؟
-4

الدولة المطلقة وتبعات اإلطالق
 1-4نظ اًر َّ
مكرس ــة
ألن الس ـواتل الص ــغيرة ل يجري إرس ــالها في كل األحوال إلى مداراتها باس ــتخدام ص ـواريب َّ
لهذا الغرض ،كما في حالة السـ ـ ـواتل األكبر ،فيلزم توض ـ ــيح المعنى المقص ـ ــود من تعريف "اإلطالن" .وإذا كانت

عملية إطالن س ـ ـ ــاتل ص ـ ـ ــغير تقتض ـ ـ ــي خطوتين ،أولهما اإلطالن من موقع ما إلى مدار ما ،وثانيتهما إرس ـ ـ ــال

الس ــاتل الص ــغير إلى مدار آخر ،فهل تُعتبر الخطوة األولى ،في رأيكم" ،إطالقاً" بالمعنى المقص ــود في معاهدات
األمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي؟
2-4

هـل تعتقـدون َّ
أن النظـام الـدولي الراهن يكفي ل لتنظيم الرقـابي لجهـات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتـل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة،

أم هل ترون ضرورة إيجاد نهغ تنظيمي رقابي دولي جديد ،أو مختلف ،لمعالجة عمليات السواتل الصغيرة؟
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-5

التسجيل
-5

هل من المعتاد في بلدكم تســجيل الس ـواتل الصــغيرة؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل من المعتاد أن يحدث

أي تشـ ـريعات أو لوائح تنظيمية تلزم الكيانات غير الحكومية
بلدكم حالة السـ ـواتل الصـ ــغيرة؟ وهل توجد في بلدكم ُّ
بتزويد الحكومة بالمعلومات الالزمة للتس ـ ــجيل ،بما في ذلك تحديث حالة الس ـ ـواتل الص ـ ــغيرة التي تقوم بتش ـ ــغيلها

تلك الكيانات؟
-6

تخفيف الحطام الفضائي في سياق أنشطة السواتل الصغيرة
-6

كيف أدرج بلــدكم متطلبــات أو مبــادئ توجيهيــة محــدَّدة في إطــاره التنظيمي الرقــابي الوطني لكي تؤخــذ

في العتبار مسألة تخفيف الحطام الفضائي؟
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المرفق الثاني
تقرير الرئيس بالنيابة للفريق العامل المعني بتعريف الفضاء الخارجي
وتعيين حدوده
-1

دعت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء الخارجي في األغراض الس ـ ــلمية ،في

جلسـ ـ ـ ـ ــتها  995المعقودة في  31أيار/مايو  ، 2021فريقها العامل المعني بتعريف الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين

حدوده إلى النعقاد مجدداً برئاس ـ ـ ــة أندريه جواو ريبل (الب ارزيل) بالنيابة ،في غياب الرئيس جوزيه مونس ـ ـ ــيرات
فيلو (الب ارزيل).
ولفـت الرئيس بـالنيـابـة انتبـاه الفريق العـامـل إلى َّ
أن الفريق قـد ُعقـد لكي ينظر حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـتا في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل
-2
المتص ـ ـ ــلة بتعريف الفض ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده ،وفقاً لالتفان الذي توص ـ ـ ــلت إليه اللجنة الفرعية في دورتها

التاسـ ـ ــعة والثالثين المعقودة في عام  ،2000وأقرته اللجنة في دورتها الثالثة واألربعين المعقودة في العام نفسـ ـ ــه،

وعمالً بقرار الجمعية العامة .92/75
-3

وعرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على الفريق العــامــل الوثــائق المــذكورة في الفقرة  63من تقرير اللجنــة الفرعيــة عن أعمــال
ُ

-4

ورحـب رئيس الفريق العـامـل بـالنيـابـة بكثرة الردود الواردة على مجموعـات األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـة التي طرحهـا الفريق

دورتها الستين.

العامل منذ الدورة الثامنة والخمســين للجنة الفرعية ،المعقودة في عام  ،2019وأشــار إلى أن هذه الردود عرضــت

على اللجنة الفرعية في دورتها الحالية بسـ ـ ــبب إلغاء دورتها التاسـ ـ ــعة والخمسـ ـ ــين نتيجة لألوضـ ـ ــاع المترتبة على
جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)19-

-5

ورحب الفريق العامل باإلضـافة الخاصـة بتقرير األمانة التي تتضـمن خالصـة تاريخية للنظر في مسـألة

تعريف الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده ( ،)A/AC.105/769/Add.1وطلب إلى األمانة مواص ـ ـ ـ ـ ــلة تحديث

الصفحة اإللكترونية المخصصة له على الموقع الشبكي لمكتب شؤون الفضاء الخارجي.
-6

واتفق الفريق العامل على أن يعاود النعقاد مرة واحدة كل سـ ـ ـ ــنتين فقط ،مما يعني أنه لن ينعقد مجددا

أثناء الدورة الحادية والس ـ ـ ــتين للجنة الفرعية ،في عام  ،2022بل أثناء دورتها الثانية والس ـ ـ ــتين ،في عام ،2023
ثم يعاود النعقاد بعد ذلك كل س ـ ـ ـ ــنتين .وأُش ـ ـ ـ ــير إلى أن اللجنة الفرعية يمكن أن تعدل نس ـ ـ ـ ــق اجتماعات الفريق

العامل في أي وقت على النحو الذي تراه مناسبا.
-7

واتفق الفريق العامل على أنه سـ ــيظل مطلوبا ،مع ذلك ،في كل عام تقديم المعلومات المشـ ــار إليها في

الفقرة  9أدناه والرد على األس ـ ـ ـ ــئلة الواردة في تلك الفقرة ،وعلى أنه س ـ ـ ـ ــوف ينظر ،لد انعقاده كل س ـ ـ ـ ــنتين ،في
جميع الردود التي وردت منذ اجتماعه السابق.

-8

ودعـا الفريق العـامـل المجموعـا ت اإلقليميـة إلى أن تـدرس طوعـا مواقف أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائهـا وأن تحـدد أي آراء

-9

واتفق الفريق العامل ،بناء على مداولته ،على ما يلي:

مشتركة بينهم بشأن تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده.

(أ)

مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة دعوة الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنـة إلى تقـديم معلومـات ع َّمـا قـد يوجـد ،أو يجري

إعداده ،من تشـريعات وطنية أو أي ممارسـات وطنية لها صـلة مباشـرة أو غير مباشـرة بتعريف الفضـاء الخارجي
والفضاء الجوي و/أو تعيين حدودهما؛
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(ب)

مواص ـ ــلة دعوة الدول األعض ـ ــاء والمراقبين الدائمين لد اللجنة إلى تقديم مقترحات ملموس ـ ــة

صـ ـ ـلة بش ـ ــأن ض ـ ــرورة تعريف الفض ـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده ،أو تبرير عدم ض ـ ــرورتهما ،أو تزويد الفريق
ومف َّ

العامل بمعلومات عن حالت محدَّدة ذات طابع عملي لها صلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبأمان
العمليات الفض ـ ـ ــائية الجوية .وس ـ ـ ــينظر الفريق العامل في اجتماعاته المقبلة فيما س ـ ـ ــيقدَّم من مس ـ ـ ــاهمات َّ
منظمة
ُ
ومتَّسقة و َّ
معللة من هذا القبيل؛
(ج)

مواصـ ـ ـ ــلة دعوة الدول األعضـ ـ ـ ــاء في األمم المتحدة والمراقبين الدائمين لد اللجنة إلى تقديم

’‘1

هل للخطط الرامية إلى إنشـ ــاء نظام إلدارة حركة المرور في الفضـ ــاء صـ ــلة بتعريف الفضـ ــاء

’‘2

هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشـر صـلة بتعريف الفضـاء

’‘3

هل من شـ ـ ـ ـ ــأن التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

’‘4

كيف يمكن تعريف التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

’‘5

ما هي التش ـ ـريعات التي تنطبق ،أو يمكن أن تنطبق ،على التحليقات دون المدارية ألغراض

’‘6

كيف سـ ـ ـ ـ ـ ــيؤثر التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

ردود على األسئلة التالية:

الخارجي وتعيين حدوده؟
الخارجي وتعيين حدوده؟

يخص األنشطة الفضائية؟
البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما
ُّ

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

التطور التدريجي لقانون الفضاء؟
البشر على
ُّ

ُيرجى اقتراح أسئلة أخر لكي ُينظر فيها في إطار التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية
’‘7
ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؛
(د)

مواصـ ـ ـ ــلة دعوة الدول األعضـ ـ ـ ــاء في األمم المتحدة والمراقبين الدائمين لد اللجنة إلى تقديم

معلومات عن أي حالة عملية هم على علم بها ،من شأنها أن تبرر تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده.
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المرفق الثالث
تقرير موجز للفريق العامل المعني بخطة "الفضاء  "2030التابع للجنة استخدام
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
-1

اجتمع الفريق العامل المعني بخطة "الفض ـ ـ ـ ـ ــاء  "2030التابع للجنة اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي في

األغراض الس ـ ـ ـ ـ ــلمية أثناء الدورة الس ـ ـ ـ ـ ــتين للجنة الفرعية القانونية ،وذلك خالل الجلس ـ ـ ـ ـ ــات العامة والمش ـ ـ ـ ـ ــاورات

غير الرسمية.
-2

وفي الجلس ـ ـ ـ ــة األولى ،أش ـ ـ ـ ــار الفريق العامل إلى خطة عمله الممدَّدة ( ،A/75/20الفقرات ،)32–30

التي سيقوم بموجبها في عام  2021بمواصلة النظر في مشروع خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها وإدماجهما

معا أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية ،وتقديم صـيغة مدمجة نهائية من مشـروع الخطة وخطة تنفيذها إلى اللجنة
في دورتها الرابعة والسـ ـ ــتين ،في عام  ،2021لكي تنظر فيها وتقدمها إلى الجمعية العامة في دورتها السـ ـ ــادسـ ـ ــة

والسبعين ،في عام .2021
-3

وتولى رئاسـة الفريق العامل أعضـاء مكتبه ،وهم :الرئيس معمر كامل حدادين (األردن) ،ونائبا الرئيس،

-4

وعرض ـ ــت على الفريق العامل ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل بعنوان "مش ـ ــروع منقح لخطة
ُ

-5

ورحب الفريق العامل بالتقدم المحرز بش ـ ـ ـ ـ ــأن نص المش ـ ـ ـ ـ ــروع المنقح لخطة "الفض ـ ـ ـ ـ ــاء  "2030وخطة

أليساندرو كورتيزي (إيطاليا) ،ودوميترو دورين بروناريو (رومانيا).

’الفضاء  ‘2030وخطة تنفيذها" (.)A/AC.105/C.2/L.316

تنفيـذهـا ،واتفق على أنـه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إلى أعمـالـه خالل الـدورة الحـاليـة للجنـة الفرعيـة القـانونيـة ،ووفقـا لخطـة عملـه

الممدَّدة ،س ـ ـ ــوف تقدم ص ـ ـ ــيغة مدمجة من مش ـ ـ ــروع خطة "الفض ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها إلى اللجنة في دورتها

الرابعة والستين ،في الوثيقة  ،A/AC.105/L.321من أجل النظر فيها وتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها

السادسة والسبعين التي ستعقد في عام .2021
-6

وأعرب الفريق ا لعـامـل عن تقـديره للعمـل الـذي اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بـه مكتبـه ،بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة من األمـانـة ،في عقـد

اجتماعات الفريق العامل خالل دورة اللجنة الفرعية القانونية.
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