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130418    130418    V.18-02254 (A) 

*1802254*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-٩فيينا، 

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

ــة   -١ ــام ــة الع ــد ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعي ــة يف البن ــة الفرعي من جــدول  ٦، نظرت اللجن
األعمال، املعنون "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها"، كبند 

  منتظم يف جدول أعماهلا.
ــــــي ومن جدول األعمال  ٦يف إطار البند  وتكلَّم  -٢ ــــــيا ممثلو االحتاد الروس أملانيا وإندونيس

نيابة عن جمموعة  إكوادورممثل  وتكلم. وباكســــتان واململكة العربية الســــعودية والواليات املتحدة
نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية  املتعددة القوميات بوليفيادولة ممثل كذلك والصـــني، و ٧٧لا

  .ممثلو دول أعضاء أخرى ام لآلراءالبند أثناء التبادل العم بشأن هذا لَّتك. كما يبوالكاري
ــــــتها  وعاودت  -٣ ــــــان ٩املعقودة يف  ٩٥٧اللجنة الفرعية، يف جلس فريقها َعْقد ، أبريل/نيس

برئاســــــة  ،العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها
 تيد (أملانيا).-ارد مشيتبرهن

يف جلســـتها [...] املعقودة يف [...]، تقرير رئيس الفريق العامل،  وأقرَّت اللجنة الفرعية،  -٤
 الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.

 وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٥

شأن  رة من األمانةمذكِّ  (أ)   ضيعية واألولب سبيس+ ٢ية املوا النظام " ، عنواهنا٥٠لليوني
  )؛A/AC.105/1169ضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية" (مة العاملية للفالقانوين للفضاء اخلارجي واحلوك
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الذكرى الســنوية " معنونمشــروع قرار حتتوي على ورقة عمل مقدَّمة من كندا،   (ب)  
ستخدامه يف األغراض  األول اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة ضاء اخلارجي وا ستكشاف الف املعين با

  )؛A/AC.105/L.305 للتنمية املستدامة" (السلمية: الفضاء باعتباره حمركًا
حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشـــطة املضـــطلع هبا  عنورقة غرفة اجتماعات   (ج)  

  )؛A/AC.105/C.2/2018/CRP.3( ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي حىت يف 
يا ردودال  (د)   مة من رئيس الفريق  الواردة من تشــــــيك قدَّ لة امل ــــــئ على جمموعة األس
ــالفضــــــــاء اخلــارجي وتطبيقهــا  العــامــل ــة معــاهــدات األمم املتحــدة اخلمس املتعلقــة ب املعين حبــال

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.12؛(  
من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم  ورقة غرفة اجتماعات مقدَّمة  (ه)  

عرضــًا أوليًّا مقترحًا للنقاط الرئيســية  تضــمنتاملتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخلارجي وتطبيقها، 
 ٢األولوية املواضــــــيعية من  ٣اليت يراد إدراجها يف الوثيقة اإلرشــــــادية ضــــــمن إطار املجموعة 

ام القانوين للفضــــاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضــــاء: اآلفاق النظ"، املعنونة ٥٠لليونيســــبيس+
  )؛A/AC.105/C.2/2018/CRP.14( "احلالية واملستقبلية

ــــــيا  (و)   ــــــئلة املقدَّمة من رئيس الفريق  الردود الواردة من إندونيس على جمموعة األس
جي وتطبيقهــا العــامــل املعين حبــالــة معــاهــدات األمم املتحــدة اخلمس املتعلقــة بــالفضــــــــاء اخلــار

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.16.(  
بالفضـــــــاء   -٦ قة  حدة اخلمس املتعل هدات األمم املت عا لة م حا ية أنَّ  والحظت اللجنة الفرع

 كانت كما يلي: ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١اخلارجي حىت 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء   (أ)  
ــــــماوية األخرىاخلارجي، مب  ١٠٧بلغ عدد الدول األطراف فيها : ا يف ذلك القمر واألجرام الس

  دولة إضافية؛ ٢٣دول، ووقَّعت عليها 
االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام   (ب)  

يه  :املطلقة يف الفضـــــــاء اخلارجي لدول األطراف ف يهدولة، ووقَّ ٩٦بلغ عدد ا دولة  ٢٣ عت عل
 مبقتضــــــىإضـــــــافية؛ وأعلنت منظمتان حكوميتان دوليتان قبوهلما للحقوق وااللتزامات املقررة 

 االتفاق؛

بلغ عدد  :اتفاقية املســـؤولية الدولية عن األضـــرار اليت حتدثها األجســـام الفضـــائية  (ج)  
ضافيتان؛ وأعلنت ث، ووقَّدولة ٩٥الدول األطراف فيها  الث منظمات حكومية عت عليها دولتان إ

 االتفاقية؛ مبقتضىدولية قبوهلا للحقوق وااللتزامات املقررة 

بلغ عدد الدول األطراف  :اتفاقية تســجيل األجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجي  (د)  
دول إضــــــافية؛ وأعلنت ثالث منظمات حكومية دولية قبوهلا  ثالث، ووقَّعت عليها دولة ٦٧فيها 

 االتفاقية؛ مبقتضىملقررة للحقوق وااللتزامات ا

http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.305
http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.305
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.3
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.12
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.14
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.16
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سطح القمر واألجرام السماوية األخرى  (ه)   بلغ  :االتفاق املنظم ألنشطة الدول على 
 دول إضافية. أربع، ووقَّعت عليه دولة ١٨عدد الدول األطراف فيه 

ــــــنويًّا حلالة االتفاقات الدولية املتعلقة   -٧ وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة لتقدميها حتديثًا س
يف التحديث احلايل متاح للجنة الفرعية أنَّ ؛ وأشــري إىل اخلارجيباألنشــطة املضــطلع هبا يف الفضــاء 

  ).A/AC.105/C.2/2018/CRP.3ورقة غرفة االجتماعات (
ملا بذلته أثناء فترة ما بني الدورات من جهود عن تقديرها لكندا وأعربت اللجنة الفرعية   -٨

 الذكرى الســنوية اخلمســوناملعنون "مشــروع القرار  اخلاص بإعداديف قيادة االجتماع غري الرمسي 
ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية: 

  قيادة منتجة. "للتنمية املستدامة ًاباعتباره حمركالفضاء 
معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٩

تشـــكل اإلطار القانوين الرئيســـي لتهيئة مناخ آمن ومأمون لتنمية أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي وتعزيز 
ئيسية املعنية مبناقشة قانون الفضاء الدويل والتفاوض بصفتها اهليئة الرفعالية اللجنة الفرعية القانونية 

األمم املتحدة بشــــأنه. ورحبت تلك الوفود، مع التقدير، بتزايد عدد الدول األطراف يف معاهدات 
على النظر  اتاملتعلقة بالفضاء اخلارجي، وشجعت الدول اليت مل تصبح بعد أطرافًا يف تلك املعاهد

  يف فعل ذلك.
تزايد عدد اجلهات الفاعلة يف ميدان وفود عن رأي مفاده أنه يف ضــــــوء بعض ال وأعرب  -١٠

بذل جهود لضـــــمان الفضـــــاء، مبا فيها الدول والكيانات احلكومية الدولية وغري احلكومية، ينبغي 
  تلك اجلهات مع أحكام قانون الفضاء الدويل املعمول هبا.مجيع سلوك  توافق
تعزيز الطــابع العــاملي ملعــاهــدات األمم املتحــدة  أنَّوأعرب بعض الوفود عن رأي مفــاده   -١١

عمل تلك أنَّ املتعلقة بالفضــاء اخلارجي هو أمر ضــروري لتدعيم عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، و
  ينبغي أن يكون متكامًال ومنسَّقًا على حنو وثيق، ضمانًا لزيادة كفاءهتا وفاعليتها. اهليئات
إصدار اللجنة وثيقة إرشادية ضمن إطار األولوية أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -١٢

أنه ينبغي عن رأي مفاده  أيضــًاُأعرب وهو أمر حيظى بالترحيب.  ٥٠ونيســبيس+للي ٢املواضــيعية 
 معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي، وأن تقدمالة لتلك الوثيقة أن توفر تقييمًا حل

كما رأت الوفود اليت  الذي حيكم أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي.حتليًال ملدى فعالية النظام القانوين 
ثل موردًا متأن ذلك التحليل من شــــــأن وثيقة إرشــــــادية حتتوي على أنَّ أعربت عن ذلك الرأي 

  للدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا يف هذه املعاهدات. قيِّمًامرجعيًّا 
، خصــوصــًا يف ضــوء اســتمرار ه يلزم تعزيز ممارســات التســجيلمفاده أن وُأعرب عن رأي  -١٣

 تدعيم تزايد األنشـــطة الفضـــائية وظهور جهات فاعلة جديدة يف ميدان الفضـــاء، وأنه يلزم باملقابل
  قدرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على أداء مهام واليته فيما يتعلق بتسجيل السواتل.

االستبيان الذي قدَّمه رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات أنَّ عن رأي مفاده  وُأعرب  -١٤
األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي وتطبيقها ميثل أداة قيِّمة لتبادل اآلراء بشـــأن احلالة 

الدول  املقدَّمة مناإلجابات أنَّ . وُأعرب كذلك عن رأي مفاده الراهنة لقانون الفضــــــاء الدويل

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2018/CRP.3
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 اللجنة تؤدي دورًا مهمًّا يف تقييم مدى احلاجة إىل زيادة تطوير اإلطار الدويل اخلاص األعضـــاء يف
  بأنشطة الفضاء اخلارجي.

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

من جــدول  ١٣، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٥
األعمال املعنون "تبادل عام لآلراء بشــــــأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضــــــاء"، 

  كموضوع/بند منفرد للمناقشة.
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـــي وأملانيا وإندونيســـــيا  ١٣وتكلَّم يف إطار البند   -١٦

أثناء التبادل العام لآلراء وباكستان والنمسا والواليات املتحدة واليابان. كما تكلَّم بشأن هذا البند 
  ممثلو دول أعضاء أخرى.

بح متزايدة التعقُّد واالكتظاظ بيئة الفضـــــاء أخذت تصـــــأنَّ اللجنة الفرعية إىل  وأشـــــارت  -١٧
بســــبب تنامي عدد األجســــام يف الفضــــاء اخلارجي وتنوُّع اجلهات الفاعلة فيه وازدياد األنشــــطة 

  ضمن هذا السياق. حركة املرور يف الفضاءإدارة  مسألة الفضائية، وأنه ميكن النظر يف
ذها على الصــــعيدين الوطين جيري اختا اليت تدابريال بعدد منوأحاطت اللجنة الفرعية علمًا   -١٨

والدويل لتحســني أمان الرحالت الفضــائية واســتدامتها، تشــمل تبادل املعلومات واخلدمات املتعلقة 
بالتوعية بأحوال الفضــــــاء وجهود التنســــــيق الدويل الرامية إىل إدارة الترددات الراديوية واملدارات 

سنوية وتقدمي تبليغات عن مركبات اإلطالق  الثابتة بالنسبة لألرض واإلبالغ عن خطط اإلطالق ال
  إطالقها. الفضائية قبل

: صـــوب حركة املرور يف الفضـــاءوأحاطت اللجنة الفرعية علمًا باملنشـــور املعنون "إدارة   -١٩
 ٢٠١٨وضــع خارطة طريق للتنفيذ"، الذي أصــدرته األكادميية الدولية للمالحة الفضــائية يف عام 

  دورة.أثناء ال ُوزِّع على مجيع الوفودو
ضــمان إمكانية الوصــول إىل الفضــاء واســتكشــافه أنَّ وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده   -٢٠

دون عوائق، وكذلك حرية اســــتخدام الفضــــاء من جانب مجيع الدول دون متييز، يتطلبان وضــــع 
شامل إلدارة  ر مفهوم إدارة  نفسه رأى الوفد. وحركة املرور يف الفضاءنظام دويل  حركة أنه يفسِّ

سة الكونية عن إدارة رور يف الفضاءامل صادرة عن األكادميية  حركة املرور يف الفضاء، وفقًا للدرا ال
وتنظيمية لتعزيز إمكانية الوصــــول اآلمن إىل الدولية للمالحة الفضــــائية، بأهنا جمموعة أحكام تقنية 

اخلارجي إىل العمليات يف الفضـــاء اخلارجي والعودة من الفضـــاء ضـــمان أمن الفضـــاء اخلارجي و
  األرض دون وقوع تصادم مادي أو تداخل بني الترددات الراديوية.

هو الســــبيل  حركة املرور يف الفضــــاءاتِّباع هنج دويل يف إدارة أنَّ عن رأي مفاده  وُأعرب  -٢١
الناجع الوحيد للتمكن من مواجهة التحديات اليت ينطوي عليها ازدياد األنشــطة الفضــائية وظهور 

أن يوفر  حركة املرور يف الفضــــــاءمن شــــــأن وجود نظام دويل إلدارة أنَّ جديدة، وجهات فاعلة 
شأن لإلجراءات الوطنية  توجيهًا ضطلع هبا اب ضائية اليت ت شطة الف صدار األذون لألن لكيانات غري إ

  احلكومية واإلشراف املستمر عليها.

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
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أن  املرور يف الفضاء حركةمن شأن وجود نظام شامل إلدارة  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٢٢
شمل ما يلي: حتسني ب االضطالعيعزز  ستدام، وميكن أن ي ضائية على حنو آمن وم شطة ف  تبادلأن

التوعية بأحوال الفضـــــاء؛ وتعزيز إجراءات التســـــجيل؛ وآليات التبليغ عن عمليات  عناملعلومات 
وي؛ واألحكام املتعلقة إطالق األجســــــام الفضــــــائية ومناوراهتا يف املدار وإعادهتا إىل الغالف اجل

  باألمان؛ واللوائح التنظيمية املتعلقة باحلطام الفضائي؛ واألحكام املتعلقة بالبيئة.
األنشــطة املدارية، ميثل أولوية بشــأن قواعد، خصــوصــًا وضــع أنَّ ن رأي مفاده وُأعرب ع  -٢٣

فيما خيص  فضــاءحركة املرور يف العاجلة، شــأنه شــأن إرســاء نظام متكامل متَّســق وشــامل إلدارة 
  األنشطة الفضائية املقبلة.

ميكن معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٢٤
حركة أن ُتستكمل، على أساس طويل األمد، باتفاقات دولية أخرى تتضمن قواعد أساسية إلدارة 

واعد واللوائح اإلدارية الدولية ميكن أن يشـــكل وجود مســـتوى ثان من القأنَّ ، واملرور يف الفضـــاء
ــــهولة وأن تأخذ يف  حركة املرور يف الفضــــاءمعايري دينامية إلدارة  يلزم أن تكون قابلة للتعديل بس

  احلسبان استمرار التطور التكنولوجي.
ليست متوافرة،  حركة املرور يف الفضاءمستلزمات نظام إدارة أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٢٥

وألنه من درجة التباس عالية نســــــبيًّا،  حركة املرور يف الفضــــــاءنظرًا ملا يتســــــم به مفهوم إدارة 
رؤية واضحة للعوامل  ، من مث،هناك ورئي أيضًا أنه ليست .ُيتوصَّل بعد إىل فهم متعدد األبعاد مل

  .حركة املرور يف الفضاءاليت ميكن أن تسهِّل حتديد مفهوم إدارة 
بند جدول األعمال املتعلق حبركة املرور يف الفضاء ُعرض أمام أنَّ عن رأي مفاده  وُأعرب  -٢٦

ــــــةأيِّ إجراء اللجنة الفرعية القانونية قبل  وأنه ليس هناك يف اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،  مناقش
فهم للمقصــــد  والفهم لنقطة االنطالق  من مث، فيما خيص العمل التحليلي املتعلق هبذا املوضــــوع،

  النهائي.
للمعلومات واخلدمات اخلاصـــة بالتوعية بأحوال الفضـــاء أمهية أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٢٧

بالغة يف تفادي االصطدامات يف الفضاء اخلارجي اليت ميكن أن حتدث تدهورًا يف بيئة الفضاء يعود 
أمان الرحالت الفضــائية أنَّ اده بالضــرر على مجيع الدول املرتادة للفضــاء. كما ُأعرب عن رأي مف

  ميثل حتديًا عامليًّا، وأنه ينبغي االستمرار يف تشجيع السلوك املأمون واملسؤول يف الفضاء.
اجلهات املتمرسة يف أنشطة الفضاء، اليت لديها قدرة على تقييم أنَّ وُأعرب عن رأي مفاده   -٢٨

ملســـتجدة يف جمال ارتياد الفضـــاء اليت مل حاالت االقتران، ينبغي أن تشـــجَّع على مســـاعدة الدول ا
تطوِّر بعد قدراهتا اخلاصـــة يف ميدان تقييم االقتران، من خالل تقاســـم البيانات واملعلومات وتقدمي 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات.
وُأعرب عن رأي مفاده أن تكون هناك آلية لتقاســــــم املعلومات خاصــــــة باألمم املتحدة،   -٢٩

  ات عن األجسام واألحداث الفضائية، وكذلك عن وظائفها وعملياهتا.تضم قاعدة بيان
نه يلزم التفكري يف منوذج ونظام كيفية اختاذ القرارات بشـــــــأن   -٣٠ وُأعرب عن رأي مفاده أ

حركة املرور يف الطائفة الواســـعة من العمليات الفضـــائية، اليت يراد هلا أن تشـــكل األســـاس إلدارة 
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وجلنتيها الفرعيتني ورقات عمل تضـــــمنت كثريًا من األفكار   اللجنةوأنه قد ُقدمت إىل، الفضـــــاء
  املتعلقة هبذا الشأن.

ميثل شـــرطًا الزمًا  حركة املرور يف الفضـــاءوجود نظام إلدارة  عن رأي مفاده أنَّ وُأعرب  -٣١
إلنشــاء نظام للمســؤولية يف الفضــاء اخلارجي قائم على حتديد اجلهة املخطئة ولتوزيع املســؤوليات 

  املتعلقة بذلك.
ميكن  حركة املرور يف الفضـــــــاءوجود منظومة قواعد إلدارة  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٣٢
معاهدات الوارد يف  ،يد اجلهة املخطئةيســـــهل التطبيق العملي لنظام املســـــؤولية القائم على حتد أن

فيما األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي، من خالل حتديد معيار للحرص والعناية الواجبة 
أنشطة الفضاء اخلارجي، ميكن على أساسه تقييم سلوك اجلهات الفاعلة يف الفضاء من أجل خيص 

  حتديد اجلهة املخطئة.
جمموعة املبادئ التوجيهية بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة أنَّ مفاده  عن رأي أحد الوفود عربوأ  -٣٣

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد متثل فرصة فريدة ملعاجلة مسألة األمان واألمن يف الفضاء اخلارجي، 
شطة الفضاء اخلارجي يف األمد أنَّ و ستدامة أن شأن ا هناك ارتباطًا أكيدًا بني إعداد وثيقة مكتملة ب

أنَّ الوفد ذلك . كما رأى حركة املرور يف الفضــاءقشــات املثمرة حول موضــوع إدارة البعيد واملنا
ُيتوصل إىل  مل املبادئ التوجيهية السبعة بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، اليت

  توافق بشأهنا بعد، تتناول أهم جوانب األمان واألمن يف الفضاء اخلارجي.
مفاده أنه ريثما ُتعتمد املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء وُأعرب عن رأي   -٣٤

شأهنا بعد، ولكنها  سن التوصل إىل توافق ب سائل اليت مل يت اخلارجي يف األمد البعيد، ميكن تناول امل
نظام  هتدف إىل وضعُمهمة الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي وأماهنا وأمنها، يف مفاوضات إضافية 

  .حركة املرور يف الفضاءارة دويل إلد
 


