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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الحادية والستون 

    2022نيسان/أبريل   8 –آذار/مارس  28فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت    المتصلة المسائل   -خامسا  

بل والوسائل الكفيلة  بالنسبة لألرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السُّ
لألرض، دون مساس  بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة  

 بدور االتحاد الدولي لالتصاالت
 
من جدول األعمال كبند منتظم  7اللجنة الفرعية في البند   ، نظرت76/76العامة عماًل بقرار الجمعية  -1

 في جدول أعمالها، ونصه كما يلي:

 "المسائل المتصلة بما يلي: 

 ريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛تع ")أ(

بل  ")ب( طبيعة المدار الثابت بالنســــــــوة لخرا وا ــــــــتخدامه، بما في ذلل النظر في الســــــــ 
ــوة لخرا،  ــيد والعادل للمدار الثابت بالنسـ ــتخداي الرلـ ــائل اللفيلة بتحقيال اخ ـ والو ـ

 دون مساس بدور اختحاد الدولي لالتصاخت."

اإل المية(  - البند ممثلو كل من اختحاد الرو ي وإكوادور وإندونيسيا وإيران )جمهورية وتللَّم في إطار هذا  - 2
البوليفـاريـة( وكولومبيـا وكينيـا والم ســـــــــــــيـل والممللـة المتحـدة لبرياـانيـا العظم  وأيرلنـدا  - وتـايلنـد وفنيويال )جمهوريـة 

والصــين. وأاناء التوادل العاي لاراء، ألق   77الشــمالية والوختات المتحدة. وتللم ممثل المبرب نيابة عن مجموعة ال 
 ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلال بهذا البند. 

 وكان معروضا عل  اللجنة الفرعية ما يلي: -3

ــاء في اللجنة عن التشـــــريعات  )أ(  مذكرة من األمانة تتضـــــمن معلومات وردت من الدول األعضـــ
 (؛A/AC.105/865/Add.27الفضاء الخارجي وتعيين حدوده )والممار ات الوطنية المتعلقة بتعريف  

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.27
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مذكرة من األمانة تتضــــمن الردود الواردة من الدول األعضــــاء في األمم المتحدة والمرا بين   ب( )  
راا الوعثات العلمية و/أو نقل الوشــــــــــــــر الدائمين لدى اللجنة عل  أ ــــــــــــــقلة حول التحليقات دون المدارية أل  

 (A/AC.105/1039/Add.18 ؛) 

مذكرة من األمانة تتضــمن آراء الدول األعضــاء والمرا بين الدائمين لدى اللجنة بشــين تعريف   )ج( 
 (؛A/AC.105/1112/Add.11الفضاء الخارجي وتعيين حدوده )

ــاء في األمم المتحدة والمرا بين  )د(  ــمن معلومات وردت من الدول األعضـ مذكرة من األمانة تتضـ
ــاء الخارجي وتعيين حدوده   ــينها أن تبرر تعريف الفضـــــــ الدائمين لدى اللجنة عن أي حالة عملية معروفة من لـــــــ

(A/AC.105/1226/Add.2.) 

ــاء القري   -4 ــاء نظاي  انوني للفضـــــ وا ـــــــتمعت اللجنة الفرعية إل  عرا إتضـــــــاحي عنوانه "ا تراق بونشـــــ
 للفصل بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي"  دمه المراقوان عن الراباة الدولية لتعييي األمان في الفضاء.

ورأى أحد الوفود أن من لـــــــين عدي تعريف الفضـــــــاء الخارجي وعدي تعيين حدوده إتجاد حالة من عدي  -5
اليقين القانوني تم ن أن تؤار عل  تابيال  وانين الفضــــاء الخارجي والجو وأن من الضــــروري توضــــي  المســــائل  

 م الفضــــــاء الجوي والفضــــــاء المتعلقة بســــــيادة الدول عل  الفضــــــاء الجوي وناام تابيال النظم القانونية التي تح
الخارجي من أجل الحد من احتماخت النياع بين الدول. ورأى ذلل الوفد أتضا أن عل  اللجنة أن تيسر المداوخت  
بين الدول األعضــاء بشــين مســيلة تعريف الفضــاء الخارجي وتعيين حدوده كي ــاس  انوني تســتند إليه الدول في  

 ي اخضاالع بينشاة في الفضاء الخارجي.ممار ة  يادتها عل  فضائها الجوي وف

ورئي أن تعريف الفضــاء الخارجي وتعيين حدوده أمران مهمان لمعالجة األنشــاة المتيايدة في الفضــاء   -6
 الخارجي، بما في ذلل األنشاة التجارية.

 واألمن. ورئي أن تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده أمران مرتواان ارتواطا وايقا بمسيلتي األمان  -7

 كيلومتر    100وُرئي أن اخعتوــارات المراعــاة في تعيين حــدود الفضــــــــــــــاء الخــارجي عنــد مســـــــــــــتوى تق  بين   - 8
كيلومترات فوم  ــا  الوحر تســتند إل  جوان  لــاملة، من بينها الخصــائة العلمية والتقنية والمادتة للمســيلة،    110و 

 ع ونقاة حضيض المركوة الفضائية وخط كارمان. أي طوقات البالف الجوي ومدى  درة الاائرات عل  اخرتفا 

ورئي أن التحليقـات دون المـدارـية والاـائرات الموجهـة عن بعـد و يرهـا من منجيات التاور التلنولوجي  -9
 ينوبي أن تلون من المواضي  التي تتناولها المنا شات المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده.

ــاء ورئي أن الحاجة إل  وضــــــــــ  - 10 ــاء الخارجي والفضــــــــ   لوائ   انونية تنظيمية فيما يتعلال بتعيين حدود الفضــــــــ
الجوي، اللــذين تابَّال عليهمــا نظم  ـانونيــة دوليــة مختلفــة اختالفـا جوهريـا، آخـذة في الييـادة في مجــاخت مختلفــة، منهــا  

، وتهيقة الظروف المؤاتية خ ــــــتدامة أنشــــــاة  الوطني تعيين الحدود الم انية لســــــيادة الدول عل  إ ليمها وضــــــمان أمنها 
الفضـاء الخارجي في األمد الوعيد وتوافر األمان لها. ورأى ذلل الوفد أتضـا أن تعيين حدود الفضـاء الخارجي ينوبي أن 

 لنظم القانونية المختلفة. ل   وفقا ُينظر فيه حصريا بوصفه تعريفا لحدود الفضاء الجوي والفضاء الخارجي 

ئي أنــه لــدى تنظيم عمليــات اإلطالم إل  المــدار وعمليــات اإلطالم دون المــداريــة، ينوبي أن ُينظر ور  -11
في البرا من الوعثة ووظيفتها. فتحديد الم ان الذي يبدأ فيه الفضـــــــــــــاء ليك ضـــــــــــــروريا للتم ن من تنظيم تلل 

 اء.األنشاة، وليك خزما عند النظر في نهوج مستقبلية إلدارة حركة المرور في الفض

ورئي أنه خ حاجة إل  الســــعي إل  وضــــ  تعريف  انوني للفضــــاء الخارجي أو تعيين حدوده. فاإلطار   -12
الحالي لم ُيثر أي صــــــــعوةات عملية. وةالنظر إل  هذا الوضــــــــ ، فون أي محاولة لتعريف الفضــــــــاء الخارجي أو 

د إل  تعقيد األنشـــاة القائمة، تعيين حدوده  ـــتلون عملية نظرية خ ضـــرورة لها، ويم ن أن تؤدي عن  ير  صـــ 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.18
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.11
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1226/Add.2
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ــا أن اإلطار الحالي ينوبي   ــتمرة. ورأى ذلل الوفد أتضـ و د خ تتي  إم انية التليف م  التاورات التلنولوجية المسـ
 أن تستمر العمل به إل  أن توجد حاجة ُمثبتة وأ اس عملي لوض  تعريف للفضاء الخارجي أو تعيين حدوده.

زالت تتنام  في ضـوء تيايد ا ـتخداي  ف الفضـاء الخارجي وتعيين حدوده ماورئي أن أهمية مسـيلة تعري  -13
الفضاء الخارجي وتتجيره )تيايد ا تبالله تجاريا(، وأنها مسيلة  انونية حيوية لها آاار عملية عل  الفضاء الجوي 

 والتحليقات دون المدارية وكذلل عل  األنشاة في الفضاء الخارجي.

ن إنشــــــــاء نظاي إلدارة حركة المرور في الفضــــــــاء وتعريف الفضــــــــاء الخارجي  ورئي أن هناك صــــــــلة بي  -14
وتعيين حدوده. وهناك صــــــــــــلة أتضــــــــــــا بين التحليقات دون المدارية أل راا الوعثات العلمية و/أو نقل الوشـــــــــــر  
وتعريف الفضـاء الخارجي وتعيين حدوده. ورأى ذلل الوفد أتضـا أنه  بل الشـروع في ا ـتبالل الفضـاء الخارجي،  
ــادتة واألمنية و يرها، وةما يتوافال  ــال  جمي  الدول، اخ تصـ ــمن مصـ ــائل عل  نحو تضـ خ بد من تناول تلل المسـ

 م  روق معاهدة الفضاء الخارجي.

ورأت بعض الوفود أن موضوع تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده موضوع مهم ينوبي إبقاؤه عل   -15
أنه ينوبي القياي بمييد من العمل في هذا الصـدد ألن النظم القانونية التي جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية، و 

 تح م الفضاء الجوي والفضاء الخارجي مختلفة.

ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنســـــــــــوة لخرا مورد طبيعي محدود وأنه خ ينوبي إخضـــــــــــاعه   -16
 الل أو بيتة و يلة أخرى.للتملل الوطني بدعوى السيادة أو باريال اخ تخداي أو اخحت 

ي ا ــتخداما رلــيدا وأن ت ون متاحا  - 17 ورأت بعض الوفود أن المدار الثابت بالنســوة لخرا ينوبي أن ُتســتخدس
لجمي  الدول، بصـــــــــرف النظر عن  دراتها التقنية الحالية. ورأت أن هذا  ـــــــــوف يتي  للدول إم انية الوصـــــــــول إل   

ــوة لخرا بشــــرو  ع  ادلة، م  إيالء اخعتوار عل  وجه الخصــــوت خحتياجات البلدان النامية المدار الثابت بالنســ
ومصـــــــالحها والمو   الجبرافي لبلدان معيَّنة، وم  مراعاة عمليات اختحاد الدولي لالتصـــــــاخت و واعد األمم المتحدة 

 و راراتها ذات الصلة. 

أن تخضـــ  للقانون الدولي المنابال   ورأت بعض الوفود أن ا ـــتخداي المدار الثابت بالنســـوة لخرا ينوبي  - 18
ويتم وفقا لمبدأ عدي جواز تملل الفضـاء الخارجي من أجل كفالة إم انية الوصـول بشـ ل عادل ومضـمون إل  موا   
مدارية في المدار الثابت بالنســــــوة لخرا وفقا خحتياجات جمي  البلدان، وخ  ــــــيما البلدان النامية والبلدان التي لها 

 معينة. موا   جبرافية  

)ب( من جـدول أعمـالهـا وأن   7ورئي أن اللجـنة الفرعـية ينوبي أن تنشــــــــــــــإ فريقـا عـامال في إطـار البـند   -19
تو ـ  ناام البند ليشـمل النظر في فرت الوصـول العادل إل  مدارات  ـاتلية أخرى باإلضـافة إل  المدار الثابت 

فرعية العلمية والتقنية ينوبي أن يو َّ  ناا ه ليتي  بالنسوة لخرا؛ وأن البند ذا الصلة في جدول أعمال اللجنة ال
إم انية النظر في الجوان  التقنية للمســــــــيلة؛ وأنه ينوبي إنشــــــــاء فريال خبراء ح ومي دولي؛ وأنه ينوبي أن ت ون  
هناك تعاون م  اختحاد الدولي لالتصـــــــــاخت بشـــــــــين المســـــــــائل المتعلقة باخنتفاع العادل بالموارد المدارية، عل  

 .A/AC.105/C.2/2021/CRP.26و A/AC.105/C.2/2021/CRP.21اخجتماع حو المقترق في ور تي الن 

ورأى أحد الوفود أن المدار الثابت بالنســـــــــــوة لخرا ينوبي اعتواره مناقة محددة وفريدة من الفضـــــــــــاء  -20
نوعه. ورأى ذلل الخارجي تحتاج إل  حوكمة تقنية و انونية محددة، ومن ام ينوبي أن تخضــــــــــــــ  لنظاي فريد من 

الوفد أتضـــــــــا أن هذا النظاي الفريد تحتاج إل  بلورة مواد   انونية معيَّنة تح م ا ـــــــــتخداي المدار الثابت بالنســـــــــوة 
لخرا، مثل الوصــول العادل، وحرية اخ ــتخداي، وعدي التملل، واخ ــتخداي في األ راا الســلمية حصــرًا، وأن 

ظاي  انوني لــــامل ينفَّذ في لــــ ل لوائ  تنظيمية تقنية في إطار  وضــــ  هذه المواد  ينوبي أن تشــــ ل األ ــــاس لن 
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ــ  هذه المواد  القانونية وأن  ــاخت. ورأى ذلل الوفد كذلل أن اللجنة الفرعية ينوبي أن تضــ اختحاد الدولي لالتصــ
 تقدمها كتوصيات إل  اختحاد الدولي لالتصاخت.

الجهة المختصـــــــــة ب فالة اخ ـــــــــتخداي الرلـــــــــيد  ورأت بعض الوفود أن اختحاد الدولي لالتصـــــــــاخت هو -21
 والعادل واللفؤ واخ تصادي لايف الترددات الراديوية والموارد المدارية الساتلية.

ورأت بعض الوفود أن اللجنة الفرعية ينوبي أن تعمل عل  صــــــو  نظاي ت فل اخ ــــــتخداي العادل والمســــــتداي   - 22
 لمية مستقبال وأخ تترك المسيلة باللامل لالتحاد الدولي لالتصاخت. للمدار الثابت بالنسوة لخرا في األ راا الس 

ورئي أن اللجنة الفرعية ينوبي أن تولي اهتماما وايقا للمنا شات الجارية في  ااع اختصاخت الراديوية  -23
المدار الثابت التاب  لالتحاد الدولي لالتصـاخت بشـين العوائال التي تحول دون توفير فرت الوصـول العادل إل  

بالنســــوة لخرا، وأن تدعو اختحاد إل  إدراج  ســــم إضــــافي في تقريره الفضــــائي الســــنوي لتقدتم تحليله الخات  
بشــــــين مدى عدالة فرت الوصــــــول إل  الموارد المدارية ولعرا ما تحرزه اختحاد من تقدي وما تحققه من نتائ   

 بشين المسائل ذات الصلة.

ل إل  المدار الثابت بالنســـوة لخرا م فول من خالل التوفير المجاني لموارد  ورئي أن الوصـــول العاد -24
النظـاي العـالمي لتحـدـيد الموا   الـتاب  للوخـتات المتحـدة، ولمجموعـة متنوعـة من بـياـنات الاقك واإلـنذار، تشــــــــــــــمـل  

ــائل ــانات الدافقة وموجات الجفاف والمســــــــ ــير واخنفجارات البركانية والديضــــــــ البيقية ذات   معلومات عن األعاصــــــــ
الصــلة، وكذلل بيانات تتو  العواصــم المســتمدة من  ــواتل األرصــاد الجوية؛ وتوفير بيانات ومعلومات مســتمدة 
من  ــــــواتل األرصــــــاد الجوية القابية والســــــواتل البيقية العاملة الثابتة بالنســــــوة لخرا؛ والنظاي الســــــاتلي الدولي 

 ــــــــــيلة لتم ين الســــــــــفن والاائرات و يرها من الجهات  (، الذي تشــــــــــ ل و COSPAS-SARSATللوحث واإلنقاذ )
 المستبيثة من إر ال إلارة بحاجتها إل  المساعدة وةموا عها.

ورأت بعض الوفود أن من الضـروري إبقاء المسـيلة عل  جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية من أجل   -25
 الوصول إليه عل  نحو عادل.وض  آليات كافية لضمان ا تدامة المدار الثابت بالنسوة لخرا و 

  
 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء   - حادي عشر 

من جـدول األعمـال المعنون    13اللجنـة الفرعيـة في البنـد    ، نظرت76/76الجمعيـة العـامـة  عماًل بقرار   -26
 "توادل عاي لاراء بشين الجوان  القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء"، كموضوع/بند منفرد للمنا شة.

من جــدول األعمــال ممثلو اختحــاد الرو ــــــــــــــي وألمــانيــا وإنــدونيســــــــــــــيــا وإيران   13وتللم في إطــار البنــد   -27
مية( والصين وفرنسا وماليييا والم سيل والنمسا وهولندا والوختات المتحدة واليابان. وتللم كذلل اإل ال-)جمهورية

المرا   عن مرصد مصفوفة الليلومتر المرة . وأاناء التوادل العاي لاراء، ألق  ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات 
 تتعلال بهذا البند.

ايد حجم األنشـــــــاة في الفضـــــــاء الخارجي وتنوعها، ينوبي وخحظت اللجنة الفرعية أنه م  ا ـــــــتمرار تي  -28
أتضــا أن تتاور المعايير والقواعد والمواد  التي توجه أنشــاة الفضــاء الخارجي لضــمان  ــالمة أنشــاة الفضــاء 

 الخارجي وأمنها وا تدامتها، وأن ُينظسر في إدارة حركة المرور في الفضاء في ذلل السيام.

بعدد من التدابير المتخذة أو المتوخ  اتخاذها عل  الصـــــــــــعد الوطنية واإل ليمية   وُأبلبت اللجنة الفرعية -29
ــمل التدابير تعييي المعرفة   ــائية. وتشــــ ــتدامة في الرحالت الفضــــ ــتوى األمان واخ ــــ ــين مســــ والدولية من أجل تحســــ

ير و ـــيا ـــات  بيحوال الفضـــاء وتوادل المعلومات المتعلقة بتنســـيال حركة المرور في الفضـــاء؛ ووضـــ  وتنفيذ معاي 
وممار ـات مفتوحة ولـفافة لتلون بمثابة أ ـاس لتنسـيال حركة المرور في الفضـاء بين البلدان؛ وتسـجيل األجسـاي  
الفضــــائية؛ وتقدتم إخاارات  بل اإلطالم؛ وتوفير خدمات لمســــاعدة المركوات الفضــــائية عل  تجن  اخصــــاداي  

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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ل تاوير وا ــــــــــــــتبالل  ــدرات المراقوــة والتتو   والعودة إل  البالف الجوي ومعــالجــة حــاخت التشــــــــــــــظي من خال
الفضائية؛ ووض  مواد  توجيهية لتقدتم الخدمات في المدار وإصدار تحذيرات في حاخت التقارب بين األجساي؛  
واإلبال  عن خاط اإلطالم الســنوية؛ وا ــتحدان تقنيات إلزالة الحااي الفضــائي؛ وتنســيال الجهود عل  الصــعيد 

حـاد اـلدولي لالتصــــــــــــــاخت، إلدارة الترددات الراديوـية والمـدارات الـثابـتة ـبالنســـــــــــــــوة لخرا؛ اـلدولي، من خالل اخت 
وأحاطت اللجنة الفرعية علما بوضــــــ  النه  المشــــــترك لالتحاد األوروةي إلدارة حركة المرور في الفضــــــاء، الذي 

 .2022اعتمد في لوا /فبراير 

ة حركة المرور في الفضـــاء من طبيعة لـــاملة لعدة ورأت بعض الوفود أنه بالنظر إل  ما تتســـم به إدار  -30
 اــاعــات، ممــا يناوي عل  جوانــ  تنظيميــة و ــانونيــة وتقنيــة، فــون النظر في هــذا البنــد تم ن أن تتوخه اللجنــة  

 لمعالجة الموضوع. ألملالفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية كلتاهما، لتوفير نه   

إدارة حركة المرور في الفضـــاء، بوصـــفها مجموعة متســـقة من األح اي التقنية والتنظيمية، لـــر    ورئي أن  - 31
مسبال للوصول اآلمن إل  الفضاء الخارجي وأمان العمليات فيه والعودة اآلمنة منه إل  األرا، وأنه من أجل إدارة  

ــتند إل  الق  ــاء بفعالية، يليي إبراي اتفام دولي، تســــــ انون الدولي وإل  توافال في آراء األطراف  حركة المرور في الفضــــــ
ــاء  ــلوك المســــؤول في الفضــ ــبيلية للســ ــيفضــــي إل  وضــــ  معايير و واعد تقنية وتشــ المتعددة والتعاون الدولي، مما  ــ
الخارجي يتمثل هدفها الوعيد األمد في إنشـــــــاء نظاي دولي مليي إلدارة حركة المرور في الفضـــــــاء. وأعرب ذلل الوفد  

 ( بالســــــعيA/75/982خاتنا المشــــــتركة" ) بالنية المعرب عنها في تقرير األمين العاي المعنون " أتضــــــا عن الترحي  
 إل  التوصل إل  اتفام  يا ي رفي  المستوى لوض  نظاي عالمي لتنسيال حركة المرور في الفضاء. 

ورئي أن اخزدحاي المتيايد في بيقة الفضــاء الخارجي، وخ  ــيما بســب  التشــ يالت الســاتلية الضــخمة والتنوع   - 32
المسـتمر للجهات العاملة في الفضـاء، وكذلل  لة المعلومات المتعلقة بمعرفة أحوال الفضـاء وإم انية تفسـيرها، أدتا إل  

ــم النظر  ــوي ؛ ولذلل يتســ ــاداي والتشــ ــوى. زيادة مخاطر اخصــ ــاء بيهمية  صــ ــيلة إدارة حركة المرور في الفضــ في مســ
وألـــــــــار ذلل الوفد إل  إعالن المواد  القانونية المنظمة ألنشـــــــــاة الدول في ميدان ا ـــــــــتلشـــــــــاف الفضـــــــــاء الخارجي 

 وا تخدامه، بوصفه أ ا ا هاما إلجراء مييد من المنا شات بشين إطار إدارة حركة المرور في الفضاء. 

حـاجـة إل  تعييي التعـاون الـدولي فيمـا يتعلال بتوـادل المعلومـات المتعلقـة بمعرفـة أحوال  ورئي أن هنـاك   -33
الفضـاء بوصـفها أداة للحفاع عل   ـالمة العمليات الفضـائية. ورأى ذلل الوفد أن المواد  التوجيهية للجنة بشـين 

لخارجي في األمد الوعيد تخديف الحااي الفضـــــائي، والمواد  التوجيهية للجنة بشـــــين ا ـــــتدامة أنشـــــاة الفضـــــاء ا
(A/74/20توفران أداتين هامتين ألمان العمليات الفضــــائية، وللن تج  أن تصــــحبهما تشــــديد   ، المرفال )الثاني

لييادة   عل  أهمية جهود تشاطر المعلومات والتنسيال بين الجهات الفاعلة في مجال الفضاء عل  الصعيد الدولي
 المعرفة بيحوال الفضاء عل  ناام العالم.

ورئي أن ضـمان اخ ـتخداي المسـتقر واآلمن والمسـتداي لبيقة الفضـاء الخارجي يتسـم بيهمية  صـوى وأن جمي   - 34
ــال م  المعايير   ــار حااي مداري يوق  ألمد طويل بما يتســــــــ ن وانتشــــــــ الدول ينوبي أن ُتحث بقوة عل  الحيلولة دون تلو 

 ة، وعل  وض  لوائ  تنظيمية مالئمة إلدارة حركة المرور في الفضاء من أجل تحسين جهود التنسيال. الدولي 

ــاء تتال  الوصـــــــول إل  المعلومات والقدرات؛ ولذلل ينوبي أن  -35 ورئي أن إدارة حركة المرور في الفضـــــ
ن ذلل تحت رعاتة  تنخر  الدول والمنظمات الح ومية الدولية في عملية تشـــــاورية مخصـــــصـــــة، ويفضـــــل أن ت و 

ــاء إطار دولي  ــرو ، مثل إنشــــــ ــاء تتو م عل  عدة لــــــ اللجنة. ورأى ذلل الوفد أن إدارة حركة المرور في الفضــــــ
ــاء الخارجي إلدارة ورصـــــــــــد عملية  ــاي   توادلتحت رعاتة م ت  لـــــــــــؤون الفضـــــــــ البيانات المتعلقة بموا   األجســـــــــ

عتري بعض المعايير أو القواعد، والنة عل  نقل الفضـــــــائية، وضـــــــمان الشـــــــفافية بشـــــــين أوجه البموا التي ت 
 التلنولوجيا المتعلقة بودارة حركة المرور في الفضاء إل  البلدان النامية المرتادة للفضاء.

http://undocs.org/ar/A/75/982
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ورئي أن من الضــروري،  بل منا شــة أي توصــيات و واعد، وخ  ــيما القواعد المليمة  انونا بشــين إدارة حركة   - 36
ل توافر معلومات مواو ة حســـــنة التو يت عن بيقة الفضـــــاء الخارجي، و واعد متفال عليها  المرور في الفضـــــاء، أن ُتل  فس

خ ــتخداي وتفســير تلل المعلومات من أجل تقييم مدى اناوا ها، وآلية دولية منســقة لتوادل تلل المعلومات. وألــار ذلل 
،  A/AC.105/C.1/2016/CRP.14قة  الواي الوفد إل  المقترق بونشـــــــــــــاء منصـــــــــــــة معلومات تابعة لخمم المتحدة )انظر 

(، لتلون بمثــابــة اآلليــة الــدوليــة لتوــادل المعلومــات، وذلــل لتوحيــد جهود الــدول والمنظمــات الح وميــة الــدوليــة 2المرفال  
ومشـــــــــبلي المركوات الفضـــــــــائية والمنظمات  ير الح ومية الوطنية والدولية المتخصـــــــــصـــــــــة فيما يتعلال بجم  وتحليل  

 ألحدان اللائنة في الفضاء الخارجي وتنظيمها بي لوب منهجي وإتاحتها لال تخداي العاي. المعلومات عن األجساي وا 

ــاء، ينوبي أن تول  األولوية لبناء القدرات   - 37 ــ  إطار دولي إلدارة حركة المرور في الفضـــــــ ورئي أنه لدى وضـــــــ
ــا  ــتمر، وأن تول  أتضـــ ــدها المســـ ــائية وتلفل رصـــ ــن المعرفة بالبيقة الفضـــ ــ  أح اي تنظيمية، أي   التقنية التي تحســـ لوضـــ

مجموعة من الممار ــات الجيدة والمواد  التوجيهية والمعايير، من أجل ضــمان أمان العمليات الفضــائية، وخ  ــيما من 
أجل تجن  حوادن اخصــــــاداي في المدار. ورأى ذلل الوفد أتضــــــا أن من الضــــــروري، في المرحلة الراهنة، اتواع نه   

ناوقة عل  إدارة حركة المرور في الفضاء، تستند إل  اعتماد المواد  التوجيهية والمعايير  عملي بشين تحديد القواعد الم 
ــ  هذه المواد  التوجيهية والمعايير والتدابير تج  أن  ــ ، وأن وضــ ــفافية وةناء الثقة الالزمة في و ت منا ــ وتدابير الشــ

 عد مليمة في الو ت الراهن. يتم تدريجيا عل  نحو مارد عل  الصعيد الدولي م  ا توعاد وض  أي  وا 

ورئي أن إدارة حركة المرور في الفضــــــــاء، التي تســــــــتليي وضــــــــ  مجموعة من األح اي التقنية والتنظيمية   - 38
ــاء الخارجي والحفاع عل  أمان العمليات فيه والعودة اآلمنة منه وخلو   ــول اآلمن إل  الفضـــــــ وتنفيذها لتعييي الوصـــــــ

أو التداخالت الراديوية، إنما هي مقوي بالغ األهمية إلبقاء الفضــــــاء الخارجي  تلل العمليات من التصــــــادمات الفعلية 
 بيقة آمنة مستقرة ومستدامة. 

 


