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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٠أبريل / نيسان١ - مارس / آذار٢٢فيينا، 
 من جدول األعمال) أ (٧البند 

        املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
ريف الفضاء اخلارجي مل املعين بتعمشروع تقرير رئيس الفريق العا    

    وتعيني حدوده
دعت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،   -١

، فريقهـــا العامـــل املعـــين بتعريـــف الفـــضاء  ٢٠١٠مـــارس / آذار٢٣املعقـــودة يف  ٨٠٥ا يف جلـــسته
 ).الربازيل( برئاسة خوسيه مونسريات فيليو اخلارجي وتعيني حدوده إىل االنعقاد من جديد

 الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنّ الفريق العامل ُدِعي إىل االنعقاد، وفقا لقـرار               ولفت  -٢
ــة   ــة العام ــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي      ٦٤/٨٦اجلمعي ــسائل املت ، لكــي ينظــر حــصرا يف امل
 .وتعيني حدوده

 : يليوكان معروضا على الفريق العامل ما  -٣

ــة    )أ(  ــة معنون ــصل    "مــذكّرة مــن األمان ــة فيمــا يت ــشريعات واملمارســات الوطني الت
 ؛)Add.7 وAdd.6، وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

سـؤاالن بـشأن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني         "رة من األمانـة معنونـة       مذكّ )ب( 
 ؛)Add.6و ،A/AC.105/889/Add.5 ("الردود الواردة من الدول األعضاء :حدوده
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معلومــات  :مفهــوم الــرحالت دون املداريــة"ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة   )ج( 
  ؛(A/AC.105/C.2/2010/CRP.9))" إيكاو(واردة من منظمة الطريان املدين الدويل 

املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة    )د( 
 ؛)A/AC.105/C.2/2010/CRP.10 ("وارد من هولندارد  :وتعيني حدوده

املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات معنونــة   )ه( 
 .)A/AC.105/C.2/2010/CRP.13 ("رد وارد من تونس :وتعيني حدوده

 للفــضاء اخلــارجي تعريفــاًن قــانون الفـضاء الــدويل   بعـض الوفــود أن عــدم تــضمّ تورأ  -٤
 حلدوده قد يـؤدي بالـدول إىل وضـع معـايري وتعـاريف يف هـذا الـشأن ضـمن تـشريعاهتا                     اًوتعيين

 .الوطنية جتعل مواقفها متباينة إىل حد كبري يف هذه املسألة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن شــأن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن     -٥
ضا التطبيـق الفعـال ملبـدأي حريـة     يتـيح أيـ  ادة الدول على جماهلا اجلوي، وأن     ينشئ اليقني يف سي   

 .استخدام الفضاء اخلارجي وعدم متلّك الفضاء اخلارجي

ــن تتجــاوز   وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن عمليــات الطــريان املــدين     -٦ ــة واملنظــورة ل  احلالي
ــ  خطــر االصــطدام ممــا ينطــوي علــى كيلــومترا، ١٣٠متر و كيلــو١٠٠ني ارتفاعــات تتــراوح ب

 اقترح الوفد الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أن يقـرَّر احلـد             هذا الصدد ويف   .مبركبات فضائية عديدة  
 .بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلك املدى

 سـيكون كفـيالً بتحديـد نطـاق     عملـي  بعض الوفود رأيـاً مفـاده أن اتبـاع هنـج           توأبد  -٧
 .تطبيق قانوين اجلو والفضاء

ع معـني فـوق األرض ال ميكـن     وأعرب عن رأي مفـاده أن انعـدام اجلاذبيـة علـى ارتفـا               -٨
داخـل  استخدامه كحجة إلنشاء حدود، إذ أن مثل هذه احلالة قد تنشأ أيضاً يف ظروف معينـة          

 . اجلوي األرضغالف

 بعــض الوفــود أن علــى الــدول أن تواصــل العمــل يف ظــل اإلطــار احلــايل الــذي   تورأ  -٩
لتعريف الفـضاء اخلـارجي أو تعـيني     يف الوقت احلاضر أي حماولة ُتبذل  يعمل بشكل جيد، وأن     

حدوده من شأهنا أن تكون ممارسـة نظريـة قـد تـؤدي إىل تعقيـد األنـشطة القائمـة، وقـد يتعـذر                 
 .عليها التكّهن بالتطورات التكنولوجية اليت ستحدث يف املستقبل

 بعض الوفود أنه ال بد من النظر بعني اجلّد يف اتبـاع ُنُهـج بديلـة بـشأن تعريـف                     تورأ  -١٠
 .فضاء اخلارجي وتعيني حدودهال
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 :واتفق الفريق العامل، استنادا إىل ما أجراه من مناقشات، على ما يلي  -١١

لجنة إىل تقـدمي معلومـات عـن التـشريعات     الدعوة الدول األعضاء يف  مواصلة   )أ( 
، بشكل مباشـر    فيما يتصل الوطنية أو أي ممارسات وطنية قد تكون موجودة أو جيري وضعها            

، مـع   حـدود كـل منـهما     أو تعـيني    / و  والفـضاء اجلـوي    باشر، بتعريف الفضاء اخلارجي   أو غري م  
 مراعاة حساب املستوى احلايل واملتوقّع لتطّور تكنولوجيات الفضاء والطريان؛

، عــن طريــق األمانــة، إىل حكومــات الــدول الــسؤالني التــالينيمواصــلة توجيــه  )ب( 
 :األعضاء

أو تعـيني   / تعريـف الفـضاء اخلـارجي و       هل ترى حكومتكم أن من الـضروري       ‘١‘ 
حدوده وحدود الفضاء اجلوي، بالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية وأنـشطة                

ُيرجـى   الطـريان والتطـور التكنولـوجي الـذي تـشهده تكنولوجيـات الفـضاء والطـريان؟        
 تقدمي تعليل لإلجابة؛ أو

  ؛تقدمي تربير لإلجابةيرجى  هل ترتئي حكومتكم هنجا آخر حلل هذه املسألة؟ ‘٢‘ 
 :إىل حكومات الدول األعضاء، األمانةعن طريق ، السؤال التايلتوجيه   )ج(  

أو حـد  / حـد أدىن للفـضاء اخلـارجي و    تعـيني إمكانيـة   يف  حكومتكم  تنظر  هل    ‘١‘  
قرار يف الوقت نفسه بإمكانية سن تشريع خـاص دويل أو           أعلى للفضاء اجلوي، مع اإل    

 ا جسم يف الفضائني اجلوي واخلارجي؟ يضطلع هبمبهاموطين يتصل 

وأعرب عن رأي يفيد بضرورة أن يأخذ الفريق العامل يف احلسبان التطـورات التكنولوجيـة                 -١٢
 .املستقبلية عند نظره يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاحلديثة و

ني حــدوده تظــل مــسألة  بعــض الوفــود أن مــسألة تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيتورأ  -١٣
  . ومهمة وأنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيهامطروحة

 


