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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٥-٤ فيينا،

      مشروع التقرير    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - رابعاً  

مـن جـدول    ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة      -١
األعمال، املعنون "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا"،   

  كبند منتظم يف جدول أعماهلا.
ــد  وأدىل بكلمــة يف   -٢ ــا   ثِّمــن جــدول األعمــال مم  ٦إطــار البن ــو االحتــاد الروســي وأملاني ل

ملتحـدة واليونـان. وأدىل   وريا وكندا وكوبا والنمسا وهولنـدا والواليـات ا  وإيطاليا ومجهورية ك
ل شــيلي نيابــة عــن جمموعــة دول  ثِّــوالصــني، ومم ٧٧ابــة عــن جمموعــة الـــ ل ناميبيــا نيثِّــبكلمــة مم

بكلمات تتعلـق هبـذا البنـد أثنـاء     لو دول أعضاء أخرى ثِّأدىل ممريكا الالتينية والكاريـيب. كما أم
 لآلراء. التبادل العام

نيســـان/أبريل، فريقهـــا  ٤، املعقـــودة يف ٩١٧ودعـــت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلســـتها   -٣
العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا إىل           

تيد (أملانيا). وأعربت اللجنة الفرعيـة عـن شـكرها لـرئيس     -االنعقاد جمددا برئاسة برنارد مشيت
فرانسوا مايانس (بلجيكا)، على جهوده احلثيثـة وتوجيهـه وقيادتـه    -لجنة املنتهية واليته، جانال

  يما يتعلق بأعمال الفريق العامل.ما فُدقُاملضي  من أجل
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ــة، يف جلســتها [...]    -٤ ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــر    وأق ــودة يف [...] نيســان/أبريل، تقري املعق
  ول هبذا التقرير.رئيس الفريق العامل، الذي يرد يف املرفق األ

  وكان ما يلي معروضاً على اللجنة الفرعية:  -٥
ورقة اجتماع بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضـطلع هبـا يف     (أ)  

  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.3( ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي، حىت 
ــة تتضــمن    (ب)   موعــة األســئلة املقدمــة مــن  بلجيكــا علــى جم دَّرمــذكرة مــن األمان

رئيس الفريق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي           
 )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.6وتطبيقها (

تقرير موجز من الرئيس املنتهيـة واليتـه للفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات          (ج)  
لـردود الـيت وردت مـن الـدول     لـى ا عضاء اخلارجي وتطبيقها األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالف

األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على جمموعة األسئلة اليت طرحهـا والـيت تـرد يف تقريـر     
، املرفــق A/AC.105/1090الوثيقــة يف اللجنــة الفرعيــة القانونيــة عــن دورهتــا الرابعــة واخلمســني،  

  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.7األول، التذييل (
ــق الهــاي العامــل املعــين حبوكمــة مــوارد الفضــاء،        (د)   ــة اجتمــاع بشــأن فري ورق

  ). A/AC.105/C.2/2016/CRP.17وردت من هولندا (
حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء         نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٦

  كانت كما يلي: ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١اخلارجي حىت 
ــد  (أ)   ــادئ املنمعاه ــدان استكشــاف واســتخدام     ظِّة املب ــدول يف مي ــة ألنشــطة ال م

الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى (معاهـدة الفضـاء اخلـارجي):     
  ؛ةًدول ٢٥دول، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليها  ١٠٤بلغ عدد الدول األطراف فيها 

 الفضــائيني وإعــادة املالَّحــني الفضــائيني وردِّ االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالَّحــني  (ب)  
األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي (اتفـــاق اإلنقـــاذ): بلـــغ عـــدد الـــدول األطـــراف فيـــه  

دولةً؛ وكانت منظمتان حكوميتـان دوليتـان    ٢٤، وعدد الدول اإلضافية املوقِّعة عليه ةًدول ٩٤
  ها يف االتفاق؛قد أعلنتا قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص علي

اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية (اتفاقيـة        (ج)  
، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة عليهـا      ةًدولـ  ٩٢املسؤولية): بلـغ عـدد الـدول األطـراف فيهـا      
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؛ وكانــت ثــالث منظمــات حكوميــة دوليــة قــد أعلنــت قبوهلــا للحقــوق وااللتزامــات ةًدولــ ٢١
  نصوص عليها يف االتفاقية؛امل

ــة التســجيل):       (د)   ــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي (اتفاقي اتفاقي
ــغ ــدول األطــراف فيهــا    بل ــ ٦٢عــدد ال ــة عليهــا   ةًدول ــدول اإلضــافية املوقِّع دول؛  ٤، وعــدد ال

وكانــت ثــالث منظمــات حكوميــة دوليــة قــد أعلنــت قبوهلــا للحقــوق وااللتزامــات املنصــوص   
  يف االتفاقية؛ عليها

االتفاق املنظِّم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجـرام السـماوية األخـرى      )ه(  
، وعـدد الـدول اإلضـافية املوقِّعـة عليـه      ةًدولـ  ١٦(اتفاق القمر): بلغ عدد الدول األطـراف فيـه   

  دول.  ٤
حمدَّثـة   األمانة ما زالت تقدم سـنويا معلومـات   أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير  -٧

أتــيح  عــن حالــة االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة باألنشــطة املضــطلع هبــا يف الفضــاء اخلــارجي؛ وقــد 
 .A/AC.105/C.2/2016/CRP.3التحديث احلايل للجنة الفرعية يف ورقة االجتماع 

قراطية قد انضمت إىل اتفـاق  وأُبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مجهورية كوريا الشعبية الدمي  -٨
 ، ومــن مث بلــغ عــدد الــدول األطــراف ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٤ذ واتفاقيــة املســؤولية يف اإلنقــا
  على التوايل. ةًدول ٩٣و ٩٥فيهما 

وأشارت اللجنة الفرعية إىل حلول الذكرى السنوية األربعني إلبرام اتفاقيـة التسـجيل،     -٩
املتعلقــة وهــي صــك أساســي يف تطبيــق وتنفيــذ االلتزامــات مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة   

 ١٩٧٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢بالفضاء اخلارجي. وتوفِّر اتفاقية التسجيل، اليت اعُتمدت يف 
ــو ــا يف   فُـ ــت حيـــز النفـــاذ يف    ١٩٧٥كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤تح بـــاب التوقيـــع عليهـ ودخلـ

  ، األساس لتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.١٩٧٦لول/سبتمرب أي  ١٥
معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء  أنَّ فــود عــن رأي مفــادهوأعــرب بعــض الو  -١٠

اخلارجي تشكِّل اإلطار القانوين واملعياري الرئيسي لدعم العدد املتزايد مـن األنشـطة الفضـائية    
وتعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية. ورحَّبــت  

الـدول إىل تلـك املعاهـدات وحثَّـت الـدول الـيت مل تصـبح بعـد         تلك الوفود بانضمام مزيد مـن  
  أطرافا فيها على أن تنظر يف ذلك.

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ مـن املستحسـن، يف إطـار اإلعـداد لالحتفـال         -١١
، اســتعراض معاهــدات ٢٠١٧بالــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهــدة الفضــاء اخلــارجي يف عــام 
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مس وحتديثها وتـدعيمها، حسـب االقتضـاء، والقيـام بـذلك بطريقـة تعـزز        الفضاء اخلارجي اخل
عسـكرة الفضـاء    املبادئ األساسية للنظام القانوين الدويل وتطورها، مبا يف ذلك ما يتعلق بعـدم 

  اخلارجي أو متلكه.
ــاده      -١٢ ــود عـــن رأي مفـ ــرب بعـــض الوفـ ــروري مراجعـــة معاهـــدات     أنَّ وأعـ مـــن الضـ

ــم ــادئ     املتحــدة اخلمــس املتع  األم ــل املب ــة تفعي ــدعيمها بغي ــة بالفضــاء اخلــارجي وحتــديثها وت لق
ــة تشــوب النظــام         ــرات قانوني ــدول، وســد أي ثغ ــيت حتكــم األنشــطة الفضــائية لل اإلرشــادية ال
القانوين الدويل احلـايل املتعلـق بالفضـاء اخلـارجي، وتعزيـز املبـادئ اإلرشـادية الـيت تسـتند إليهـا           

لـدول، وتعزيـز التعــاون الـدويل، وتيســري تبـادل التكنولوجيــا     األنشـطة الفضـائية الــيت تقـوم هبــا ا   
  .عاءمج لبشريةاواخلربات الفنية يف جمال الفضاء لفائدة 

سيادة القانون يف الفضاء هي حجر الزاوية الذي ميكـن أن   أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -١٣
املتحـدة   يكفل اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وأنـه كـان ملعاهـدات األمـم         

  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي منذ نشأهتا دور حموري يف النهوض باألنشطة الفضائية.
ــه جيــب االنضــمام إىل املعاهــدات اخلمــس        -١٤ ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتنفيــذها، وفقــا لقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، وأنــه ينبغــي     
  معا لتنفيذ تلك القرارات تنفيذا كامال.  للدول أن تعمل 

قراطيـة لتكنولوجيـا   استخدام مجهورية كوريا الشـعبية الدمي  أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -١٥
ستية ميثـل خمالفـة جسـيمة لقـرارات جملـس األمـن وخيـل بـروح معاهـدة الفضـاء           يالصواريخ البال

قراطيـة إىل  كوريـا الشـعبية الدمي  اخلارجي واهلدف منها. ورأى ذلك الوفد أنَّ انضمام مجهورية 
اتفــاق اإلنقــاذ واتفاقيــة املســؤولية لــن يســهم يف بنــاء الثقــة علــى الصــعيد الــدويل وال يف تعزيــز   
التعاون الـدويل نظـراً إىل أنَّ اسـتمرارها يف القيـام بأفعـال مناقضـة لـذلك يبـيِّن عـدم رغبتـها يف           

  عاهدتني املذكورتني.االلتزام الكامل جبميع املبادئ املنصوص عليها يف امل
مـن الضـروري ضـمان انضـمام مجيـع الـدول        أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -١٦

إىل معاهـــدات األمـــم املتحـــدة اخلمـــس املتعلقـــة بالفضـــاء اخلـــارجي، وضـــمان تنفيـــذها هلـــذه  
ــن األنشــطة           ــة م ــة املتأتي ــد اجلّم ــع بالفوائ ــن التمت ــدول وشــعوهبا م ــت ال ــيت مكَّن ــدات، ال املعاه

ائية. ورأت تلــك الوفــود أنــه يف احلــاالت الــيت يكتنــف فيهــا عــدم الــيقني القــانوين تلــك    الفضــ
  املعاهدات، ميكن ملن يقومون بتنفيذ األنشطة الفضائية االستعانة بالصكوك غري امللزمة قانونا.  

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -١٧
ُتعزِّز عنصري السالمة واألمـن يف األنشـطة الفضـائية، وتـوفِّر األسـاس الـذي        بالفضاء اخلارجي
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ينظم مشاركة احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومسؤولياهتا يف هذا اجملال. وأعربـت تلـك   
من الوظائف الرئيسية للنظام القانوين الذي حيكم األنشـطة املضـطلع    أنَّ الوفود عن رأي مفاده
رجي أن يكفــل إســهام حبــوث الفضــاء والتطــورات التكنولوجيــة يف حتســني هبــا يف الفضــاء اخلــا

  ظروف عيش البشر ورفاههم وتعزيز الرخاء للجيل احلاضر وأجيال املستقبل.  
مــن الضــروري التوصُّــل إىل اتفــاق بشــأن   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -١٨

مان الســـالم واألمـــن، حتـــديث اإلطـــار القـــانوين القـــائم بشـــأن الفضـــاء اخلـــارجي بغـــرض ضـــ
والتصدي للتحديات املرتبطة بسرعة تطور األنشطة الفضـائية، الـيت مل يكـن مـن املمكـن التنبـؤ       

  هبا وقت التفاوض بشأن معاهدات األمم املتحدة اخلمس.
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وضع اتفاقية عاملية شـاملة بشـأن الفضـاء اخلـارجي.       -١٩

متكِّــن مــن النظــر علــى حنــو شــامل يف مجيــع اجلوانــب ذات الصــلة  فمــن شــأن هــذه العمليــة أن 
اقتــراح وضــع مثــل هــذه  أنَّ بطريقــة موحــدة. وأشــار الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا الــرأي إىل 

  االتفاقية يكتسب دعما متزايدا.  
عملية التحضري لالحتفـال بالـذكرى السـنوية     أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٢٠

م املتحـدة املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغــراض       اخلمسـني ملـؤمتر األمـ   
السلمية متثل فرصة جيدة لتحديد األولويات املواضـيعية ملواصـلة تطـوير قـانون الفضـاء. ورأت      

تلك األولويات اخلاصة باللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـع األولويـات       واءمةمتلك الوفود أنه يتعني 
ه تلـك األخـرية   عليها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، مع معاجلة ما أثارتـ املواضيعية اليت اتفقت 

  من مسائل قانونية.
ها بعـض البلـدان   التشريعات الوطنية اليت اشترع أنَّ قلق منالوأعرب بعض الوفود عن   -٢١

مــن جانــب واحــد بغــرض محايــة حقــوق امللكيــة اخلاصــة يف املــوارد املســتخرجة مــن القمــر أو   
ماوية األخرى ميكـن أن تبلـغ حـد دعـوى السـيادة علـى تلـك األجـرام أو التملـك          األجرام الس

  تشكل انتهاكا ملعاهدة الفضاء اخلارجي.  فإهنا الوطين هلا، ومن مث 
التشريعات الوطنيـة الـيت تشـترعها دولـة معيَّنـة مـن جانـب         أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -٢٢

مــن القمــر أو األجــرام الســماوية  واحــد حلمايــة حقــوق امللكيــة اخلاصــة يف املــوارد املســتخرجة
األخرى تتعـارض مـع املوقـف التفاوضـي لتلـك الدولـة وقـت التفـاوض بشـأن اتفـاق القمـر يف            

  إطار اللجنة، واعتماد اجلمعية العامة له.  
ــالترخيص ومحايــة حقــوق    أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٢٣ التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة ب

عالقة بني الدولة واهليئات غري احلكوميـة التابعـة هلـا يف جمـال     امللكية هلا دور أساسي يف تنظيم ال
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ــهاكا ملعاهــدة الفضــاء        ــا انت ــل يف حــد ذاهت استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، وال متث
اخلارجي يف حال عدم منح تراخيص فعلية هليئة ما الستخراج املـوارد مـن القمـر أو أي أجـرام     

، أو استخدام تلك املوارد. وأشار الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي أيضـا إىل        مساوية أخرى
يف إطار التشريعات الوطنية من هيئة غري حكومية للحصـول علـى تـرخيص    أي طلب مقدم  نَّأ

ــة أخــرى ســوف ُيســتعرض       ــام بنشــاط الســتخراج املــوارد مــن القمــر أو أي أجــرام مساوي للقي
  دية الدولية لتلك الدولة.بالضرورة وفقا لاللتزامات التعاه

الدول اليت لـديها تشـريعات وطنيـة حلمايـة حقـوق امللكيـة        أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -٢٤
اخلاصـــة يف املـــوارد املوجـــودة يف القمـــر أو أي أجـــرام مساويـــة أخـــرى، ســـواء كانـــت تلـــك    

هتــا التشــريعات تــنظم االســتخدام املــوقعي للمــوارد أو اســتخراجها، عليهــا أن متتثــل اللتزاما       
الدولية، بغض النظر عن تلك التشريعات. وأشار الوفد الذي أعرب عـن هـذا الـرأي أيضـا إىل     
احلاجة إىل حتسني فهم الطبيعة الدقيقة لتلك االلتزامـات الدوليـة، يف ضـوء ظـروف مثـل تقـادم       
معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي والزيــادة الســريعة الــيت شــهدهتا     

  أنشطة اهليئات غري احلكومية يف الفضاء اخلارجي.   مؤخرا
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ التوصُّـل إىل فهـم أفضـل لاللتزامـات الدوليـة         -٢٥

للدول املنصوص عليها يف معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي يتحقـق       
وحلقــات دراســية أكادمييــة،  مــن خــالل عــدة أفرقــة عمــل تضــم أصــحاب مصــلحة متعــددين    

سيما فيما خيص مسألة التشريعات الوطنية املتعلقة حبماية حقوق امللكية اخلاصة يف املـوارد   وال
  املستخرجة من القمر أو األجرام السماوية األخرى.  

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من املهـم التوصُّـل إىل فهـم أفضـل فيمـا بـني الـدول بشـأن           -٢٦
عليهـا يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ مـن الضـروري اتبـاع هنـج متعـدِّد          املبادئ املنصـوص  

األطــراف ملعاجلــة املســائل املتعلقــة باســتخراج املــوارد مــن القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى  
لضمان التزام الدول مببدأي املساواة يف إمكانيـة الوصـول إىل الفضـاء، وانتفـاع البشـرية مجعـاء       

  ضاء اخلارجي واستخدامه.  بفوائد استكشاف الف
التشريعات الوطنية املتعلقة باستخراج املوارد واسـتخدامها   أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -٢٧
اتباع هنج متعدِّد األطراف أو وضع آلية يف املستقبل، ولكن مثل هـذا النـهج املتعـدِّد     ستبعدتال 

جمـد  رد واسـتخدامها غـري   األطراف سيكون سابقا ألوانه يف الوقـت احلـايل ألن اسـتخراج املـوا    
  بعد من الناحية التكنولوجية.
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تطمــني اهليئــات غــري احلكوميــة الــيت تطمــح إىل اســتخدام  أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٢٨
املوارد املوجودة يف القمر أو األجـرام السـماوية األخـرى واسـتخراجها أمـر مهـم حرصـا علـى         

يف هــذا الشــأن ال متثــل اتفاقــا هنائيــا جلميــع  املبــادرات الوطنيــة  أنَّ حتقيــق الــيقني القــانوين، بيــد 
 أنَّ الدول ما مل يوافق عليها اجملتمـع بأكملـه. ورأى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي أيضـا         

اآلليات الدوليـة القائمـة، مثـل اآلليـات الـيت تـنظم مصـائد األمسـاك الدوليـة أو التعـدين يف قـاع            
  البحار، قد تكون مفيدة يف هذا الصدد.  

ــر  -٢٩ ــنوات        وأُع ــذ س ــد من ــر تعق ــاق القم ــراف يف اتف ــدول األط ــاده أنَّ ال ــن رأي مف ب ع
بشأن كيفية معاجلة مسألة استخراج املوارد من القمر أو األجرام السماوية األخـرى  مناقشات 

اسـا أكــرب لتكـوين فريــق   وفقـا ألحكـام ذلــك االتفـاق، ولكــن يتعـيَّن أن تبــدي تلـك الــدول مح     
  عامل رمسي.

ــاده  وأعــرب ب  -٣٠ ــود عــن رأي مف ــوارد مــن القمــر     أنَّ عــض الوف حــل مســألة اســتخراج امل
األسبقية" غري مستصوب وال يتفق حبسب واألجرام السماوية األخرى استنادا إىل مبدأ "األولوية 

  ة يف إمكانية الوصول إىل الفضاء، وختصيص موارده للبشرية مجعاء.امع مبدأي املساو
    

  اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور  تبادل عام لآلراء بشأن  - حادي عشر 
    يف الفضاء

مـن جـدول    ١٣، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢عمالً بقرار اجلمعية العامة   -٣١
األعمال، املعنون "تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املـرور يف الفضـاء"،   

  .باعتباره موضوعاً/بنداً منفرداً للمناقشة
مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو أملانيــا والنمســا وهولنــدا   ١٣وأدىل بكلمــة يف إطــار البنــد   -٣٢

لو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البنـد أثنـاء   ثِّوالواليات املتحدة واليابان. كما أدىل مم
  التبادل العام لآلراء.

ة حركـة املـرور   واستمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضاحي بعنوان "دراسة عـن إدار   -٣٣
  يف الفضاء"، قدمه املراقب عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية.  

والحظت اللجنة الفرعية تزايـد أمهيـة النظـر يف مفهـوم إدارة حركـة املـرور يف الفضـاء          -٣٤
بالنسبة جلميـع األمـم. فقـد اشـتد اكتظـاظ البيئـة الفضـائية وتعقـدها بسـبب العـدد املتزايـد مـن             

وجودة يف الفضـاء اخلـارجي، وتنـوع اجلهـات الفاعلـة، وتزايـد األنشـطة الفضـائية،         األجسام امل
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 أنَّ ومجيع تلك األسباب تزيد مـن صـعوبة ضـمان سـالمة واسـتدامة العمليـات الفضـائية، كمـا        
  إدارة حركة املرور يف الفضاء تستلزم األخذ بنهج متعدِّد األطراف.  

بري املتَّخـذة علـى الصـعيد الـوطين ضـرورية      عددا من التـدا  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -٣٥
ــة        ــادل املعلومــات واخلــدمات املتعلق ــل تب ــق يف الفضــاء واســتدامته، مث لتحســني ســالمة التحلي
بالتوعيــة بــأحوال الفضــاء، وهــي بالغــة األمهيــة لتجنــب حــدوث االصــطدامات يف الفضـــاء          

بشـأن املمارسـات    اخلارجي. واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى ضـرورة مواصـلة تبـادل املعلومـات       
  الفضلى واملعايري املرتبطة بإدارة العمليات الفضائية.  

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ميكن تعريـف إدارة حركـة املـرور يف الفضـاء       -٣٦
على أهنا جمموعة من األحكام الفنية والتنظيمية اليت تعزز سالمة الوصول إىل الفضـاء اخلـارجي   

  يه والعودة منه، دون تداخل مادي أو تداخل ترددات راديوية.  املضطلع هبا ف العملياتو
وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ال يوجـد تعريـف واضـح إلدارة حركـة املـرور يف الفضـاء          -٣٧

د يف الدراسـة الكونيـة عـن إدارة حركـة املـرور يف الفضـاء، الـيت وضـعتها         راسوى التعريف الـو 
يتعني دراسة ما إذا كانـت نظـم إدارة حركـة املـرور      األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، وأنه

  البحرية واجلوية القائمة تتضمن عناصر ميكن تطبيقها على إدارة حركة املرور يف الفضاء.  
وأعرب عن رأي مفاده أنه يتعني تناول تطوير نظـام إدارة حركـة املـرور يف الفضـاء       - ٣٨

 معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة  من خالل دراسة العناصر التالية: املبادئ الواردة يف
بالفضاء اخلارجي؛ وقرارات اجلمعيـة العامـة املنـاظرة؛ والصـكوك اإلضـافية املتعلقـة باحلفـاظ        
علـــى نظافـــة الفضـــاء اخلـــارجي؛ وختفيـــف احلطـــام الفضـــائي؛ والتجنـــب اآلين لالصـــطدام؛  

ضـاء اجلـوي؛ وقواعـد حركـة     واإلخطارات وتدابري بناء الثقـة؛ وإدارة املـدار واملـرور عـرب الف    
  املرور مبعناها الضيق.

النظـام الشـامل إلدارة حركـة املـرور يف الفضـاء ميكـن أن        أنَّ وأُعرب عـن رأي مفـاده    -٣٩
يتضمن تبادال أفضل للمعلومات املتعلقة بالتوعية بأحوال الفضاء، وإجـراءات تسـجيل حمسـنة،    

مليـات إعـادة املركبـات الفضـائية،     وآلية لإلخطار بعمليـات اإلطـالق، ومنـاورات مداريـة، وع    
باحلطـام الفضـائي،    اصـة خوهناية عمر األجسام الفضائية، وأحكاما متعلقـة بالسـالمة، ولـوائح    

  وقرارات بيئية.  
وأُعرب عن رأي مفاده أنه يتعني أن يتضمن أي نظام إلدارة حركة املـرور يف الفضـاء     -٤٠

عمليات اإلطالق، واختيار املـدارات، وحـق   يف املستقبل، يف مجلة أمور، أحكاما بشأن سالمة 
املرور يف املراحل املدارية، وترتيب املناورات من حيث األولوية. وينبغي أن يتضـمن مثـل هـذا    
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ــألرض         ــة بالنســبة ل ــدارات الثابت النظــام أيضــا قواعــد حمــددة بشــأن تشــكيالت الســواتل يف امل
ية العودة، وأحكاما بيئية، وأحكامـا  واملدارات األرضية املنخفضة، وقواعد للسالمة تتعلق بعمل

بشأن استخدام التـرددات الراديويـة وتفـادي التـداخل. ويتطلـب ذلـك آليـات تـرخيص وطنيـة          
منسقة، وآليات لإلنفاذ والتحكيم، وإشرافا تشغيليا، وحتديـدا واضـحا للمسـؤوليات التنسـيقية     

  والتشغيلية فيما بني السلطات املدنية والعسكرية.  
القانون الدويل للفضاء يتضـمن بعـض اللـوائح ذات الصـلة      أنَّ رأي مفاده وأُعرب عن  -٤١

بإدارة حركـة املـرور يف الفضـاء، مثـل املبـادئ املنصـوص عليهـا يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي.           
وتتضمن تلك املبادئ استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع البلدان وعلـى حنـو   

ــة استكشــاف ا    ــك الفضــاء     خيــدم مصــلحتها؛ وحري ــدم متل لفضــاء اخلــارجي واســتخدامه؛ وع
اخلارجي؛ واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية. وأشـار الوفـد الـذي أعـرب عـن        

هذه املبـادئ ُتسـتكمل باتفاقيـة املسـؤولية واتفاقيـة التسـجيل، واللـوائح         أنَّ هذا الرأي أيضا إىل
ارات الســـاتلية لـــدى االحتـــاد الـــدويل الدوليـــة املتعلقـــة بتخصـــيص التـــرددات الراديويـــة واملـــد 

لالتصاالت، وعدد من الصكوك القانونية غري امللزِمة مثـل املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام      
الفضائي الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وقـرار اجلمعيـة         

بشـأن   ٦٢/١٠١معية العامـة  بشأن تطبيق مفهوم "الدولة املطلقة"، وقرار اجل ٥٩/١١٥العامة 
  لفضائية.التوصيات املتعلقة مبمارسة الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف تسجيل األجسام ا

اإلطــار التنظيمــي الــدويل احلــايل ال يتضــمن العديــد مــن    أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٤٢
ه لضـمان اسـتدامة تلـك    اجملاالت اليت ال غىن عنها لإلدارة الفعالة حلركة املرور يف الفضاء، وأنـ 

احلركــة، يــتعني مراعــاة جمموعــة واســعة مــن األنشــطة والتطــورات اجلديــدة يف ميــدان الفضــاء،  
ومنها زيادة عدد السواتل الصغرية والسواتل النانويـة الـيت جيـري إطالقهـا، واملبـادرات املتعلقـة       

  واإلزالة النشطة للحطام الفضائي.بالتشكيالت الضخمة، 
أي مفاده أنه يتعني دراسة إدارة حركة املرور يف الفضاء بـالتزامن مـع   وأُعرب عن ر  - ٤٣

مـن اتفاقيـة املسـؤولية، الـيت تـنص علـى أنـه يف حـال إصـابة           لثالثـة امفهوم اخلطأ، ومع املـادة  
جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصـابة أشـخاص أو ممتلكـات علـى متنـه، يف مكـان آخـر        

تابع لدولـة مطلقـة أخـرى، ال تكـون هـذه       غري سطح األرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي
الدولة األخرية مسؤولة إال إذا كانت األضـرار ناشـئة عـن خطئهـا أو خطـأ أشـخاص تكـون        

  مسؤولة عنهم.
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وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة الفرعية ينبغـي أن حتـاول مبـدئيا، عنـد دراسـة البنـد         -٤٤
يداً من املعلومـات عـن هـذا املوضـوع لكـي      املتعلق بإدارة حركة املرور يف الفضاء، أن جتمع مز

تــتمكن مــن أن حتــدِّد، يف مرحلــة الحقــة، املعــايري الســلوكية اخلاصــة بالنظــام املســتقبلي إلدارة  
حركة املرور يف الفضاء، وهي معايري مرتبطة ارتباطـا قويـا بضـمان إجـراء األنشـطة يف الفضـاء       

  اخلارجي على حنو آمن ومسؤول.
ــة الف  -٤٥ ــة مواصــلة املناقشــة بشــأن إدارة حركــة املــرور يف    واتفقــت اللجن ــة علــى أمهي رعي

  الفضاء يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني.
 


