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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة السادسة واخلمسون
   ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ -آذار/مارس  ٢٧فيينا، 

 مشروع التقرير  
  
 معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية  -ثالثاً 

 بقانون الفضاءغري احلكومية فيما يتعلق 
 

ــة العامــة   -١ ــد  ٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعي ــة الفرعيــة يف البن مــن جــدول   ٤، نظــرت اللجن
األعمــال، املعنــون "معلومــات عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة غــري   

 "، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء

م يف من جدول األعمال. كمـا تكلَّـ   ٤بكلمة يف إطار البند بلجيكا وباكستان  وأدىل ممثال -٢
من جدول األعمـال املراقبـون عـن املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، ووكالـة الفضـاء          ٤إطار البند 

األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري، -املعهد اإليبرييواألوروبية (اإليسا)، 
ورابطة القانون الدويل، واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية (إنترسبوتنيك)، والس االستشاري 

 جليل الفضاء، ومؤسسة العامل اآلمن، ورابطة أسبوع الفضاء العاملي.

 على اللجنة الفرعية من أجل النظر يف هذا البند: وضةًمعر ت الوثائق التاليةوكان -٣

ــة تتضــم مــذكِّ (أ)  ــانون الفضــاء    رة مــن األمان ــة بق ن معلومــات عــن األنشــطة املتعلق
 ؛  )A/AC.105/C.2/110وردت من رابطة القانون الدويل والس االستشاري جليل الفضاء (

ــة تتضــم مــذكِّ (ب)  ــانون الفضــاء    رة مــن األمان ــة بق ن معلومــات عــن األنشــطة املتعلق
ــبريي   ــة والفضــاء والطــريان التجــاري      -وردت مــن املعهــد اإلي ــانون املالحــة اجلوي األمريكــي لق

)A/AC.105/C.2/110/Add.1؛( 
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ورقة غرفة اجتماعات تتضـمن معلومـات عـن األنشـطة املتعلقـة بقـانون الفضـاء         (ج) 
 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.20من املركز األورويب لقانون الفضاء ( وردت

يــة الدوليــة واملنظمــات والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ أنشــطة املنظمــات احلكوم  -٤
الدوليــة غــري احلكوميــة املتعلقــة بقــانون الفضــاء مــا زالــت تســهم إســهاماً كــبرياً يف دراســة قــانون  
ــدوات وإعــداد       الفضــاء وتوضــيحه وتطــويره، وأنَّ تلــك املنظمــات واصــلت تنظــيم مــؤمترات ون

ن الغـرض  منشورات وتقـارير وتنظـيم حلقـات دراسـية تدريبيـة لصـاحل املمارسـني والطـالب، كـا         
 منها مجيعا توسيع وتعزيز املعرفة بقانون الفضاء.

والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة دوراً هامـا يف تطـوير قـانون          -٥
 الفضاء الدويل وتدعيمه وزيادة فهمه.

علومـات  املراقب عن املركز األورويب لقانون الفضاء من مقدمه ورحبت اللجنة الفرعية مبا  -٦
ــة   ــام    A/AC.105/C.2/2017/CRP.20(انظــر الوثيق ــة باالجتمــاع الع ــك املعلومــات املتعلق ــا يف ذل )، مب

؛ واجلـوالت  ٢٠١٦آذار/مـارس   ١٨ألعضاء املركز، الـذي يعقـد كـل ثـالث سـنوات، املنعقـد يف       
مانفريد الكس للمحاكم الصـورية، املنعقـدة يف غالسـغو، اململكـة املتحـدة، مـن       األوروبية ملسابقة 

؛ والدورة الصيفية اخلامسـة والعشـرين للمركـز األورويب لقـانون     ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٩إىل  ٢٧
آب/أغســطس  ٢٩الفضــاء بشــأن قــانون الفضــاء والسياســات الفضــائية، املنعقــدة يف وارســو مــن    

 ١٨والدورة الثانيـة لنـدوة شـباب احملـامني، املنعقـدة يف بـاريس يـوم         ؛٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٠إىل
؛ وحلقة العمـل املعنيـة باجلوانـب التكنولوجيـة والتجاريـة والتنظيميـة للصـناعة،        ٢٠١٧آذار/مارس 

؛ واجتمـــاع القمـــة للفضـــاء ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ١٣املقـــرر عقـــدها يف نوردفيـــك، هولنـــدا، يف  
 .٢٠١٧أيار/مايو  ٩القطبية الشمالية، املقرر عقده يف هلسنكي يف  والتكنولوجيا املعين باملنطقة

املعلومـات عـن   ها قب عن اإليسا من معلومات، مبا فياملراقدمه اللجنة الفرعية مبا ورحبت  -٧
اجتماع جملس اإليسا على املستوى الوزاري الذي استغرق يـومني، املنعقـد يف لوسـرين، سويسـرا،     

؛ وعن املشـورة الـيت قدمتـها اإليسـا إىل دوهلـا األعضـاء       ٢٠١٦ل/ديسمرب كانون األو ٢و ١يومي 
 .بشأن وضع وتنفيذ التشريعات الوطنية املتعلقة بالفضاء

األمريكـي لقـانون املالحـة    -املراقـب عـن املعهـد اإليـبريي    قدمـه  اللجنة الفرعية مبا ورحبت  -٨
)، مبـا يف  A/AC.105/C.2/110/Add.1اجلوية والفضاء والطريان التجاري من معلومات (انظر الوثيقة 
القمـر، املنعقـدة يف مدريـد يف الفتـرة      ذلك املعلومات املتعلقة بالدورة الصيفية عن احلياة على سطح

األمريكــي املتعلــق بقــانون املالحــة اجلويــة  -؛ واملــؤمتر اإليــبريي٢٠١٦آب/أغســطس  ٨إىل  ٤مــن 
والفضاء والطـريان التجـاري، املعنـون "علـى مشـارف الـذكرى السـنوية اخلمسـني ملعاهـدة الفضـاء           

ومــؤمتر بــاراغواي الــدويل األول  ؛٢٠١٦اخلــارجي"، املنعقــد يف مدريــد يف تشــرين األول/أكتــوبر  
 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧و ٢٦املعين بالفضاء واملالحة اجلوية، املقرر عقده يف أسونسيون، يومي 

املراقب عن املعهد الدويل لقانون الفضـاء مـن معلومـات،    قدمه اللجنة الفرعية مبا ورحبت  -٩
مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة بالنــدوة التاســعة واخلمســني الــيت عقــدها املعهــد يف غواداالخــارا،     

ــن   ــرة م ــة   ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٣٠إىل  ٢٦املكســيك، يف الفت ــالووي احلادي ــني م. غ ــدوة إيل ؛ ون
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http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/110/Add.1


A/AC.105/C.2/L.301/Add.3  
 

V.17-02035 3/10 
 

 األول/ كـانون  ٧العاصـمة يف  الفضاء، املنعقـدة يف واشـنطن   عشرة بشأن القضايا احلامسة يف قانون 
؛ والدورة السادسـة والعشـرين ملسـابقة مانفريـد الكـس للمحاكمـات الصـورية يف        ٢٠١٦ديسمرب 

٢٠١٧ عام ر عقدها يف أدياليد، أستراليا، يفجمال قانون الفضاء، املقر. 

اللجنة الفرعية مبا قدمه املراقب عن رابطة القانون الدويل من معلومات عـن أنشـطة   ورحبت  -١٠
)، مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة A/AC.105/C.2/110الرابطــة املتصــلة بقــانون الفضــاء (انظــر الوثيقــة 

سألتني اللتني تناولتهما الرابطة يف تقريرهـا عـن املـؤمتر السـابع والسـبعني      باملواضيع الرئيسية األربعة وامل
، والتحضـريات للمـؤمتر   ٢٠١٦للرابطة، املنعقـد يف جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا، يف آب/أغسـطس      

٢٠١٨آب/أغسطس  ر عقده يف سيدين، أستراليا، يفالثامن والسبعني للرابطة، املقر. 

مبا قدمه املراقب عن منظمـة إنترسـبوتنيك مـن معلومـات، مبـا يف      اللجنة الفرعية ورحبت  -١١
        ر صـدوره يف أيار/مـايو   ذلك املعلومات املتعلقة بعـدد خـاص مـن جملـة روسـية علميـة وتقنيـة مقـر

ص لقــانون الفضــاء؛ وعــن مناقشــة مائــدة مســتديرة بشــأن مســألة إنشــاء نظــم         وخمصــ ٢٠١٧
 .٢٠١٧ر عقدها يف براغ، يف حزيران/يونيه قراالتصاالت الساتلية الوطنية وتوسيعها، م

ــن        -١٢ ــل الفضــاء م ــس االستشــاري جلي ــب عــن ال ــه املراق ــا قدم ــة مب ــة الفرعي ــت اللجن ورحب
وأحاطـت   )،A/AC.105/C.2/110معلومات عن أنشطة الس املتصلة بقانون الفضاء (انظر الوثيقـة  

حلقة العمل األوروبية الثانية جليل الفضاء، املنعقدة يف باريس،  عناملعلومات ب علما يف هذا الصدد
الفضــاء، املقــرر النــدماج جيــل ؛ واملنتــدى الســنوي الســادس ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٥و ٢٤يــومي 

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٣و ٢عقده يف كولورادو سربنغز، الواليات املتحدة، يومي 

اللجنة الفرعية مبا قدمه املراقب عـن مؤسسـة العـامل اآلمـن مـن معلومـات، مبـا يف        ورحبت  -١٣
ذلك املعلومات املتعلقـة باحلـدث اخلـاص بـاإلقرار باإلجنـازات الـيت حققتـها جلنـة اسـتخدام الفضـاء           

ستدامة اخلارجي يف األغراض السلمية يف االتفاق على اموعة األوىل من املبادئ التوجيهية بشأن ا
 تشـرين األول/  ٢١أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، والذي عقد يف واشنطن العاصمة، يف 

، واحلدث اخلاص بالذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي، الذي عقـد  ٢٠١٦أكتوبر 
 .٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٧ يف كلية جورج تاون للحقوق، يف واشنطن العاصمة، يف

اللجنة الفرعية مبا قدمه املراقب عن رابطة أسبوع الفضـاء العـاملي مـن معلومـات،     ورحبت  -١٤
، وهــو "استكشــاف عــوامل ٢٠١٧عــن موضــوع أســبوع الفضــاء العــاملي لعــام  فيهــا املعلومــاتمبــا 

وعــن ، ٢٠١٧تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠إىل  ٤جديــدة يف الفضــاء"، املقــرر عقــده يف الفتــرة مــن  
ة عــن أنشـــطة الرابطــة لـــدعم التنميـــة البشــرية باســـتخدام ركــائز خريطـــة طريـــق     دراســات احلالـــ 

 .٥٠اليونيسبيس+

ــادل املعلومــات عــن التطــورات      -١٥ ــة الفرعيــة علــى أنَّ مــن املهــم مواصــلة تب واتفقــت اللجن
األخرية يف جمال قـانون الفضـاء بينـها وبـني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة غـري           

ومية، وعلى دعوة تلك املنظمـات جمـدداً إىل أن تقـدم إليهـا، يف دورـا السـابعة واخلمسـني،        احلك
 .تقارير عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء
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  الفضاء قانون جمال يف القدرات بناء -سابعاً 
ــة     -١٦ ــة العام ــرار اجلمعي ــالً بق ــد    ٧١/٩٠عم ــة يف البن ــة الفرعي ــرت اللجن ــن جــدول   ٨، نظ م

 األعمال، املعنون "بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

من جدول األعمـال ممثِّلـو أملانيـا واإلمـارات العربيـة املتحـدة        ٨وأدىل بكلمة يف إطار البند  -١٧
وباكســتان وجنـــوب أفريقيــا وفرنســا وكوســـتاريكا واليابــان واليونــان. وأدىل ممثِّـــل      وإندونيســيا  

والصـني، كمـا أدىل ممثِّـل األرجنـتني بكلمـة نيابـةً عـن         ٧٧كوستاريكا بكلمة نيابةً عـن جمموعـة الــ   
جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي. وتكلَّم أيضاً يف إطار هذا البند املراقب عن مؤسسة العامل 

 تبادل العام لآلراء.اآلمن. كما أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق ذا البند أثناء ال

 على اللجنة الفرعية: الوثيقتان التاليتان معروضتنيوكانت  -١٨

تقرير عن حلقة عمل األمم املتحدة بشأن قـانون الفضـاء حـول موضـوع "إسـهام       (أ) 
قانون الفضاء والسياسة الفضائية يف حوكمة الفضـاء وأمـن الفضـاء يف القـرن احلـادي والعشـرين"،       

 )؛A/AC.105/1131( ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٨إىل  ٥من املعقودة يف فيينا 

ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمن معلومــات مقدمــة مــن تايلنــد والنمســا واليابــان     (ب) 
والس االستشاري جليل الفضاء عن اإلجـراءات املتخـذة واملبـادرات الراميـة إىل بنـاء القـدرات يف       

 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.12اء (جمال قانون الفض

ــة إىل عــرض   -١٩ ــة الفرعي ــل   قد إيضــاحي واســتمعت اللجن ــل الــس االستشــاري جلي مــه ممث
الفضــاء بعنــوان "الــس االستشــاري جليــل الفضــاء: آراء وأنشــطة فريــق مشــروع قــانون الفضــاء  

 والسياسات الفضائية".

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ أنشــطة بنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون   -٢٠
الفضاء هلا أمهية فائقة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل املضي قُدماً يف تطوير اجلوانـب  

دة املعرفة باإلطار القانوين الذي العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ال سيما يف البلدان النامية، ويف زيا
 تنفَّذ ضمنه األنشطة الفضائية. وشدد على أنَّ للجنة الفرعية دوراً هاما يف هذا الشأن.

٢١- ا يف عمليــة "اليونيســبيس فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء القــدرات دوراً وات٥٠+رئيســي ،"
 لربامج الفضائية من حيث بناء القدرات وتعزيز املعارف.  وميكن أن تشكل هذه العملية فرصةً للنظر يف ا

والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أنَّ هنـاك كيانـات حكوميـة وغـري حكوميـة تضـطلع          -٢٢
حاليا بعدد من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء. وتشـمل      

وفري منـائط تدريبيـة وحلقـات دراسـية بشـأن قـانون الفضـاء؛        هذه اجلهود تشجيع اجلامعات علـى تـ  
وتقــدمي زمــاالت دراســية يف مــرحليت التعلــيم اجلــامعي والدراســات العليــا يف جمــال قــانون الفضــاء،   
وتقــدمي دعــم مــايل وتقــين للبحــوث القانونيــة؛ وإعــداد دراســات وورقــات حبــث وكتــب دراســية     

حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة متخصصة ومنشورات خمصصة عن قانون الفضاء؛ وتنظيم 
أخرى للعمل على زيادة فهم قانون الفضاء؛ ودعم مسابقات احملاكمـات الصـورية يف جمـال قـانون     
الفضاء؛ ودعم مشاركة املهنيني الشباب يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقانون الفضاء؛ 
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ات، وخصوصـاً مـن خـالل التـدريب الـداخلي لـدى       وتوفري فرص تدريبية وفرص أخرى لبناء اخلرب
وكاالت الفضاء؛ ودعم الكيانات املخصصة إلجراء دراسات وأحبـاث تتعلـق بقـانون الفضـاء، مـن      

 أجل املساعدة على صوغ السياسات واألطر التشريعية الوطنية املتعلقة بالفضاء.

اعدة مالية لتمكني الطلبـة مـن   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء تقدم مس -٢٣
حضور مسابقة مانفريد الكس للمحاكمات الصورية يف جمال قانون الفضاء، اليت تنظَّم سنويا أثناء 

 مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية.

لقة عمل األمم املتحـدة العاشـرة بشـأن قـانون     حبمع التقدير  علماًاللجنة الفرعية  وأحاطت -٢٤
وضوع "إسهام قانون الفضاء والسياسة الفضائية يف حوكمـة الفضـاء وأمـن الفضـاء     الفضاء حول م

أيلـول/  ٨إىل  ٥فيينـا، مـن   يف قدت يف مكتـب األمـم املتحـدة    يف القرن احلادي والعشرين"، اليت ع 
حلقـة العمـل أتاحـت     أنَّيف هذا الصدد  مع التقدير أيضاًاللجنة الفرعية والحظت  .٢٠١٦سبتمرب 

 فرصة ملمثلي البعثات الدائمة يف فيينا للمشاركة يف هذا احلدث املتعلق ببناء القدرات.

بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ األمم املتحدة تؤدي دوراً حموريا يف حفز التعـاون   وأعرب -٢٥
جي فيمـا يتعلـق ببنـاء    الدويل، وأنَّ من الضروري، من مثَّ، تدعيم قدرة مكتب شؤون الفضاء اخلـار 

القدرات والتدريب وتقدمي املساعدة التقنية القانونية لدعم القـدرات املؤسسـية واألقاليميـة يف جمـال     
 قانون الفضاء.

وجتمـع   تلـك الدولـة  يف  جيري تنفيذهالبناء القدرات  مبادرةهناك أنَّ  رأي مفاده وأُعرب عن -٢٦
والوكــاالت يف حماولــة القتــراح صــكوك تنظيميــة أو  بــني أنشــطة مــن األوســاط الصــناعية واألكادمييــة

 عاملـة  لتطـوير الـنظم الفضـائية املقبلـة وتعزيـز اجلهـات ال       مة خصيصـاً تعاقدية أو تعاونية جديدة، مصـم
أنَّ أداة جديــدة قائمــة علــى   عــن رأي مفــاده أيضــاً وأعــرب الوفــد نفســه اجلديــدة يف جمــال الفضــاء.  

اإلنترنت جيري تطويرها يف بلده لتوفري السمات الوظيفية اخلاصة برسم اخلرائط والفهرسـة والتتبـع يف   
ما خيص التشريعات الوطنية جلميع الدول بشـأن الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه األداة، املتاحـة للجميـع       

)، سـوف تسـهم يف زيـادة فهـم الـنظم      https://spacelegaltech.com(متاحة على املوقع الشـبكي:   جماناً
 .التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاء اخلارجي

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي قـام بتحـديث دليـل الفـرص        -٢٧
)، مبا يف ذلك بإضافة معلومات عن A/AC.105/C.2/2017/CRP.12التعليمية يف جمال قانون الفضاء (

الزماالت واملنح الدراسية املتاحة؛ واتفقت على أنه ينبغي للمكتب أن يواصل حتديث ذلك الدليل. 
ويف هذا الصدد، دعـت اللجنـة الفرعيـة الـدول األعضـاء إىل التشـجيع علـى تقـدمي مسـامهات علـى           

 الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبالً.

٢٨-     ن لــديها ون الـدائم واألعضـاء يف اللجنـة واملراقبـ    بلـغ الـدولُ  وأوصـت اللجنـة الفرعيـة بـأن ت
إجراءات تتخذها أو تعتزم اختاذها على الصـعيد   الفرعية، يف دورا السابعة واخلمسني، بأي اللجنةَ

 اء القدرات يف جمال قانون الفضاء.الوطين أو اإلقليمي أو الدويل لبن
  

https://spacelegaltech.com/
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  يف الفضاء املرور حركة إلدارة القانونية اجلوانب بشأن لآلراء عام تبادل  -عشر حادي
ــة بقــرار عمــالً -٢٩ ــة نظــرت ،٧١/٩٠ العامــة اجلمعي ــة اللجن  جــدول مــن ١٢ البنــد يف الفرعي

 ،"يف الفضــاء املــرور حركــة إلدارة القانونيـة  اجلوانــب بشــأن لــآلراء عـام  تبــادل" املعنــون األعمـال، 
 .للمناقشة منفرداً بنداً/موضوعاً بوصفه

 وباكستان وأملانيا الروسي االحتاد ممثلو األعمال جدول من ١٢ البند إطار يف وألقى كلمة -٣٠
 ببيانات أدىل لآلراء، العام التبادل وخالل. واليابان املتحدة والنمسا والواليات واملكسيك واملغرب

 .أخرى أعضاء دول ممثلو البند هذا بشأن

 ادميية الدولية للمالحة الفضائيةاألكمن ممثل  إيضاحي إىل عرض الفرعية واستمعت اللجنة -٣١
 ".٢٠١٧بعنوان "دراسة عن إدارة حركة املرور الفضائية لعام 

 بســبب واالزدحــام، التعقيــد أصــبحت متزايــدة الفضــاء بيئــة أنَّ الفرعيــة اللجنــة والحظــت -٣٢
 اخلـارجي،  الفضـاء  يف العاملـة  اجلهـات  وتنـوع  اخلـارجي،  الفضـاء  يف املوجودة األجسام عدد تزايد

 الفضـاء  احملتملـة يف  وقـوع التصـادمات   فـرص  مـن  يزيـد  ذلـك  كـل  وأنَّ الفضائية، األنشطة وازدياد
 السياق. هذا يف يف الفضاء املرور حركة إدارة يف النظر ميكن وأنه اخلارجي،

 حركـة  إدارة إزاء األطراف متعدد ج اتباع يلزم هأن مفاده رأي عن الوفود بعض وأعرب -٣٣
ــز اخلــارجي الفضــاء يف يف املســتقبل حــدوث مشــاكل تفــادي أجــل مــن يف الفضــاء، املــرور  وتعزي

 .اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة

ــة وأحاطــت -٣٤ ــة اللجن ــاً الفرعي ــة بالدراســة علم ــرور حركــة إدارة عــن الكوني الفضــاء  يف امل
 إلدراجهـا  عناصـر  اقترحت واليت الفضائية، للمالحة الدولية األكادميية عن ٢٠٠٦ عام الصادرة يف

 أحكـام  وعلـى سـبيل املثـال    يف الفضـاء،  املـرور  حركـة  إدارة بشـأن  احلكومـات  بـني  دويل اتفاق يف
 وحتديـد  الطريـق؛  حـق  وقواعـد  اإلشـعار؛  ونظـم  والتشـارك فيهـا؛   البيانـات وشـكلها   مبصـادر  تتعلق

ــات ــاورات؛ أولوي ــات املن ــف وآلي ــاإلطالق اخلاصــة الســالمة وأحكــام احلطــام؛ ختفي ــرحالت ب  وال
 األكادميية أنَّ أيضاً الفرعية اللجنة والحظت. وعمليات العودة إىل الغالف اجلوي البشرية الفضائية
 سـتركز  املـرور يف الفضـاء،   حركـة  عـن إدارة  جديـدة  دراسـة  احالي جتريالفضائية  للمالحة الدولية

 ء.يف الفضا املرور حركة إدارة لتنفيذ مقترحات على

 الـوطين  الصـعيدين  علـى  اختاذها جيري اليت التدابري من بعدد علماً الفرعية اللجنة وأحاطت -٣٥
 املعلومــات تبــادل ذلــك يف مبــا واســتدامتها، الفضــائية الــرحالت ســالمة حتســني أجــل مــن والــدويل

 التـرددات  إدارة إىل الراميـة  الدوليـة  التنسـيق  وجهـود  بـأحوال الفضـاء،   بالتوعيـة  املتصـلة  واخلدمات
ــة ــدارات الراديوي ــة وامل ــبة الثابت ــألرض، بالنس ــالغ ل ــن واإلب ــط ع ــنوية، اإلطــالق خط ــدمي الس  وتق
 .الفضائية اإلطالق مركبات بشأن اإلطالق قبل ما إشعارات

 بأنـه  أحيانـاً  يعرف مفهوم وهي الفضاء، يف املرور حركة إدارة أنَّ مفاده رأي عن وأُعرب -٣٦
 اخلـارجي  الفضـاء  إىل اآلمـن  الوصـول  لتعزيـز  والتنظيميـة  التقنيـة  األحكـام  من جمموعة وتنفيذ وضع

 أو وخلوها من التداخل املادي الفضاء يف أمن العمليات على احلفاظ أجل من منه، واخلروج اآلمن

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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 آمنـة  اخلـارجي  الفضاء بيئة إبقاء إىل الرامية للمساعي هام موضوع هي تداخل الترددات الراديوية،
 ة.ومستدام ومستقرة

ــاده رأي عــن وأُعــرب -٣٧ ــرور حركــة إدارة مفهــوم أنَّ مف أنَّ و معقــد، مفهــوم الفضــاء يف امل
 مـع  الصلة، ذات والتقنية التشغيلية اجلوانب جلميع اجاد حتليالً تتضمن أن يتعني املوضوع اعتبارات

 .قابلة للمناورة غري اخلارجي الفضاء يف املوجودة األجسام معظمأنَّ  من بينها أمور مراعاة

 مـن أجـل تعزيـز    يف الفضـاء  املرور حركة إلدارة الشامل النظام أنَّ مفاده رأي عن وأُعرب -٣٨
 عــن املعلومــات تبــادل حتســني يتضــمن ميكــن أن الفضــائية باألنشــطة واملســتدام املــأمون االضــطالع

ــة ــأحوال التوعي ــز الفضــاء؛ ب ــراءات وتعزي ــات التســجيل؛ إج ــغ وآلي ــن للتبلي ــات ع ــالق عملي  اإلط
 بشــأن الســالمة؛ وأحكامــاً الفضــائية إىل الغــالف اجلــوي؛  األجســام وعــودة املــدار يف واملنــاورات

 ة.بيئي وأحكاماً الفضائي؛ باحلطام تتعلق ولوائح

 بــأحوال بالتوعيــة املتعلقــة واخلــدمات املعلومــات التشــارك يف أنَّ مفــاده رأي عــن وأُعــرب -٣٩
الفضــائية  الــرحالت ســالمة حيســن والتجاريــة الدوليــة واحلكوميــة احلكوميــة الكيانــات مــع الفضــاء

 الفضـاء  يف االصـطدامات  لتفـادي  حامسـة األمهيـة   الفضاء بأحوال التوعية خدماتأنَّ و واستدامتها،
 ل.الدو أمام مجيع الفضائية يت ميكن أن تؤدي إىل تدهور البيئةال اخلارجي،

 املتحدة األمم على قائمة املعلومات لتقاسم آلية استخدام ميكن هأن مفاده رأي عن وأُعرب -٤٠
 تتضــمن أن ميكــن املقترحــة اآلليــة وأنَّ يف الفضــاء، املــرور حركــة إلدارة دويل قــانوين إطــار لوضــع
 .بتشغيلها املتعلقة اإلجراءات وكذلك اخلارجي الفضاء يف واألحداث األجسامعن  بيانات قاعدة

 صـلة  املتحـدة  األمـم  رعايـة  حتـت  إعالمـي  منـرب  إنشـاء  القتـراح  أنَّ مفاده رأي عن وأُعرب -٤١
 الـرأي  هـذا  عـن  أعـرب  الـذي  الوفـد  وأبـرز . يف الفضـاء  املرور حركة إدارة حول باملناقشات وثيقة
 إعالمـي  منـرب  بإنشـاء  املتعلـق  واالقتـراح  األعمـال  جـدول  مـن  البنـد  هذا بني املباشرة الصالت أيضاً

 للمبـادئ  وافيـة  إعـداد خالصـة   بشـأن  والتقنيـة  العلميـة  الفرعيـة  اللجنـة  يف بـه  يضـطلع  الذي والعمل
 مفـاده  رأي عـن  الوفـد  أعـرب  كما. الطويل األجل يف اخلارجي الفضاء أنشطة الستدامة التوجيهية

 اللجنــة وأنَّ والتقنيــة، العلميـة  الفرعيــة اللجنـة  يف بالفعــل اجلــاري للعمـل  األولويــة إعطـاء  ينبغــي أنـه 
 .املوضوع بشأن لآلراء عام يف تبادل احلايل الوقت يف مداوالا حتصر ينبغي أن القانونية الفرعية

 يف داســ النحــو علــى الــدويل، الفضــاء قــانون أنَّ مفــاده رأي عــن الوفــود بعــض وأعــرب -٤٢
 صلة له ،قانوناً امللزمة غري الصكوك يف وكذلك اخلارجي، بالفضاء املتعلقة املتحدة األمم معاهدات

 الـيت  الوفـود  أنَّ غـري . األساسية هلذه احلركـة  ر القواعدويقر املرور يف الفضاء، حركة بإدارة مباشرة
 اــاالت مجيــع تغطــي ال القائمــة الدوليــة التنظيميــة األطــر أنَّ أيضــاً رأت الــرأي هــذا عــن أعربــت
 .املرور يف الفضاء حلركة الةالفع لإلدارة الالزمة

 اجتنــاب مثــل مواضــيع بشــأن مفصــلة قواعــد وضــع يلــزم هأنــ مفــاده رأي وأُعــرب عــن -٤٣
الســياق، يف وضــع  هــذا يف وأنــه ميكــن النظــر،  املــدارات، وإدارة احلقيقــي الوقــت يف االصــطدام

املتحـدة   لألمـم  جديـدة  ملزمـة  معاهـدة  علـى  التفـاوض  رمبـا  أو ،قانونـاً  ملزمـة  غري جديدة صكوك
 .اخلارجي الفضاء بشأن
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 يف املـرور  حركـة  إلدارة شـاملة  لـوائح  إىل وضـع  حاجـة  هنـاك  أنَّ مفـاده  رأي عن وأُعرب -٤٤
 .تلالتصاال الدويل الصادرة عن االحتاد الراديو لوائح يف إطار الفضاء،

 مسـبق  شـرط  هـو  يف الفضـاء  املرور حلركة مفصل نظام وجود أنَّ مفاده رأي وأُعرب عن -٤٥
 الـرأي  هـذا  عـن  أعـرب  الـذي  الوفـد  وأبـرز . املـدار  يف ارتكـاب اخلطـأ   على القائمة املسؤولية لنظام
 املتحـدة  األمـم  معاهـدات  حبالـة  املعـين  العامـل  الفريـق  رئـيس  طرحهـا  الـيت  الصـلة  ذات املسـألة  أيضاً

 .اوتطبيقه اخلارجي بالفضاء املتعلقة اخلمس

 أن ميكـن  يف الفضـاء  املـرور  حركـة  إلدارة قواعـد  وجـود نظـام   أنَّ مفاده رأي عن وأُعرب -٤٦
 للعنايـة  معيـار  حتديـد  طريـق  عـن  ارتكاب اخلطـأ،  على القائمة املسؤولية لنظام العملي التطبيق ييسر

 سـلوك  عليـه  يقـاس  أن ميكـن  اخلارجي الفضاء اليت جتري يف فيما يتعلق باألنشطة الواجب واحلرص
 .اخلطأ لتحديد الفضاء يف العاملة اجلهات

  
 اخلارجي الفضاء استكشاف جمال يف للتعاون الدولية اآلليات استعراض  -عشر رابع

  السلمية األغراض يف واستخدامه
 مـــن جـــدول  ١٥، نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة يف البنـــد  ٧١/٩٠عمـــالً بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -٤٧

األعمال، املعنون "استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه     
ــة        يف ــر الوثيقـ ــية (انظـ ــها اخلمسـ ــة عملـ ــار خطـ ــد يف إطـ ــلمية"، كبنـ ــراض السـ ، A/AC.105/1003األغـ

 ).١٧٩ الفقرة

ــ -٤٨ ــد  وتكلَّ ــو االحتــاد الروســي     ١٥م يف إطــار البن ــامــن جــدول األعمــال ممثل ــدا وأملاني  وبولن
ان. واليابـ  املتحـدة  والواليات واملكسيك) البوليفارية-مجهورية( ويالز نوف والصني كوريا ومجهورية

 كما تكلَّم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.

، فريقهــا ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٧املعقــودة يف  ٩٣٧اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها  ودعــت -٤٩
العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه    

برئاســة سيتســوكو أوكــي (اليابــان). واعتمــدت اللجنــة    داًإىل االنعقــاد جمــديف األغــراض الســلمية 
لستها [...] املعقودة يف [...] تقريـر رئـيس الفريـق العامـل، الـوارد يف املرفـق الثالـث        الفرعية يف ج

 من هذا التقرير.

 على اللجنة الفرعية: ت الوثائق التالية معروضةًوكان -٥٠

مذكِّرة مـن األمانـة عـن اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف           (أ) 
 وتركيــان الــردود الــواردة مــن تايلنــد  األغــراض الســلمية، تتضــمالفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف 

 )؛A/AC.105/C.2/111( اجلوية لألرصاد العاملية املنظمةمن و وسلوفاكيا

مذكِّرة مـن األمانـة عـن اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف           (ب) 
ن الــردود الــواردة مــن أملانيــا والنمســا اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، تتضــمالفضــاء 

)A/AC.105/C.2/111/Add.1؛( 

http://undocs.org/A/AC.105/1003
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/111
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/111/Add.1
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ورقــة غرفــة اجتماعــات بشــأن مشــروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتعراض     (ج) 
للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية         اآلليات الدوليـة  

)A/AC.105/C.2/2017/CRP.15؛( 

ــال استكشــاف الفضــاء        (د)  ــدويل يف جم ــاون ال ــوان "التع ــات بعن ــة اجتماع ــة غرف ورق
ــدان     اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال  ــة والبل ــدان النامي ــني البل ســلمية: ســد الفجــوة القائمــة ب

البوليفاريــة) وكوبــا  -اإلســالمية) وفنـــزويال (مجهوريــة  -املتقدمــة"، مقدمــة مــن إيــران (مجهوريــة    
)A/AC.105/C.2/2017/CRP.22؛( 

ــر احملــالمشــروع  نمتتضــورقــة غرفــة اجتماعــات   (ه)  فريــق العامــل املعــين  دث للتقري
باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض    

 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.27السلمية (

ــة اجتماعــات   (و)  ــة غرف ــة العامــة    نتتضــمورق ــرار اجلمعي ــذكرى  بشــأنمشــروع ق ال
 ؛)A/AC.105/C.2/2017/CRP.28السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي (

رة مـن األمانـة عـن اسـتعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف          مذكِّ (ز) 
ن معلومـات وردت مـن املعهـد الـدويل     ارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، تتضـم    الفضاء اخل

 ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.30لقانون الفضاء (

الفضـاء  والحظت اللجنة الفرعية اتسـاع نطـاق اآلليـات املسـتخدمة يف التعـاون يف جمـال        -٥١
وأمهيــة العناصــر املتضــمنة فيهــا. فهــي تشــمل اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف ملزمــة قانونــاً؛     
ومذكِّرات تفاهم؛ وترتيبـات ومبـادئ عامـة ومبـادئ توجيهيـة تقنيـة غـري ملزمـة قانونـاً؛ وآليـات           

ات تلـك الـنظم   متعددة األطراف يستعني ا مشغلو النظم الفضائية يف تنسيق تطوير تطبيق نسيقت
مبا يعود بالنفع على البيئة والتنمية وأمـن البشـرية ورفاههـا والتنميـة؛ ومنظمـات حكوميـة دوليـة،        
مثل منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ووكالة الفضاء األوروبية؛ وطائفة متنوعـة مـن   

الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ،    احملافل الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك امللتقى االقليمي لوكاالت
 لقارة األمريكية املعين بالفضاء.ومؤمتر ا

ــؤمتر          -٥٢ ــامن وامل ــة الفضــائي الث ــارة األمريكي ــؤمتر الق ــأنَّ م ــاً ب ــة علم ــة الفرعي وأحاطــت اللجن
 يف كاراكاس. ٢٠١٧ أيلول/سبتمرب زويلي الثاين بشأن تكنولوجيا الفضاء سوف ينعقدان يف الفن

ــاده أنــ وأُعــرب عــن   -٥٣ ــا يف تشــجيع    رأي مف ي دوراً إجيابيــؤد ــة أن ت ــة الفرعي ــي للجن ه ينبغ
التعاون الدويل من أجل تعزيز تصميم نظام التعاون الدويل واستحداث آلية تعـاون فعالـة وعمليـة    

 بغية صون السلم واألمن وسيادة القانون يف الفضاء اخلارجي.

الفضـاء الدوليـة هـو مثـال علـى جنـاح التعـاون         وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ برنـامج حمطـة    -٥٤
املتعدد األطراف بني العديد من أصحاب املصلحة، وأنَّ جناحـه يسـتند إىل أساسـه القـانوين املـتني      

ــه الفعــ       ــة) وهيكــل إدارت ــق مبحطــة الفضــاء الدولي ــدويل املتعل ــاق احلكــومي ال ــين (االتف  يفال، املب
 مذكِّرات تفاهم.

http://undocs.org/A/AC/105.C.2/2017/CRP.15
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/2017/CRP.22
http://undocs.org/A/AC/105.C.2/2017/CRP.27
http://undocs.org/A/AC/105.C.2/2017/CRP.28
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/2017/CRP.30
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خصوصــية نظــام قــانون الفضــاء، الــذي يــنظم مســائل يقــع    فــاده أنَّعــرب عــن رأي موأُ -٥٥
كة رمعظمها خارج حدود الوالية الوطنية، تتطلب من كل دولة ومنظمة دوليـة أن تشـارك مشـا   

 دل املعلومات على الصعيد الدويل.نشطة يف التعاون والتنسيق وتبا

ه يـتعني زيـادة التعـاون الـدويل بـني الـدول مـن أجـل احلصـول          عرب عن رأي مفاده أنـ وأُ -٥٦
علـى تكنولوجيـا الفضـاء والتـدريب علـى هـذه التكنولوجيـا يف جمـاالت تغـري املنـاخ والوقايـة مــن            

ه ينبغــي للــدول أن عــن رأي مفــاده أنــ  أيضــاًنفســه الكــوارث والتخفيــف منــها. وأعــرب الوفــد   
ــ ،منســقة تركةتنخــرط يف مشــاريع مشــ   اوأن حتســة الوصــول إىل قواعــد    ن اســتفاد ــن إمكاني م

ــود         ــن الســواتل، وكــذلك تنســيق اجله ــات املســتمدة م ــة املفتوحــة اخلاصــة بالبيان ــات ااني البيان
 صور الساتلية بغرض خفض التكاليف.املشتركة للتفاوض حول شراء ال

يـد مـن بـرامج    تعزيز التعاون الدويل هو األساس بالنسـبة للعد  عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ -٥٧
تلك الدولة يف جماالت التدريب على علوم وتكنولوجيا الفضـاء مبشـاركة خـرباء دولـيني، وتـوفري      

لقيـة،  تهود اإلغاثة للعديد من الـدول امل البيانات واملعلومات الساتلية ألغراض إدارة الكوارث وج
 تل الصغرية ألغراض أحباث الفضاء.على استخدام السوا والتشجيع

التعـاون  التدريب أتاح لتلك الدولة االسـتفادة مـن    تلقِّي برامج عن رأي مفاده أنَّعرب وأُ -٥٨
يف تصميم وتشـييد مشـاريع تكنولوجيـة     الدويل يف شكل تبادل اخلربات من جانب الدول الشريكة

واسعة النطاق، والتحكم يف سواتل االتصاالت واالستشعار عن بعد وتشـغيلها، وتشـغيل احملطـات    
 ظم املعلومات اجلغرافية.رضية، وناأل

بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ التعاون الدويل يف جمال الفضاء ينبغـي أن يسـتند    وأعرب -٥٩
إىل مفـاهيم املســاواة وحتقيــق املنــافع املشـتركة والتنميــة الشــاملة للجميــع، ممـا مــن شــأنه أن ميكِّــن    

مـن   أتيةستفادة من املنافع املتمجيع الدول، بصرف النظر عن مستوى تطورها االقتصادي، من اال
 استخدام التطبيقات الفضائية.

اآلليـــات الدوليـــة للتعـــاون يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء   عـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّوأُ -٦٠
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ال تستخدم يف حالة اشتراع دول معينة قـوانني وطنيـة   

ارية اخلاصة لتلك الدول.احل التجز املصمن جانب واحد تعز 

ال األنشــطة اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ اســتعراض اآلليـات الدوليــة للتعــاون يف جمــ  واتفقـت  -٦١
علــى فهــم خمتلــف نهــج التعــاون يف جمــال األنشــطة الفضــائية، وأســهم يف  الفضــائية ســاعد الــدول

ــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي          ــدويل يف جم ــاليمي وال ــي واألق ــاون اإلقليم ــز التع مواصــلة تعزي
، يف هـــذا الصـــدد، إىل أنَّ ســـنة الفرعيـــة األغـــراض الســـلمية. وأشـــارت اللجنـــة  واســـتخدامه يف

، اليت هي، وفقاً خلطة عملها، آخر سنة ينظر خالهلا يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال،      ٢٠١٧
 .اخلارجيستصادف الذكرى السنوية اخلمسني العتماد معاهدة الفضاء 
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