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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس /آذار ٣٠- ١٩ فيينا،
  من جدول األعمال ) أ (٧البند 

        املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
  فضاء اخلارجي مشروع تقرير الفريق العامل املعين بتعريف ال    

    وتعيني حدوده 
ــسة   -١ ــودة يف ،٨٣٩يف اجللـ ــارس / آذار١٩ املعقـ ــاودت، ٢٠١٢مـ ــة  عـ ــة الفرعيـ  اللجنـ

فريقهـا العامـل    عقـد    ، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية           ،القانونية
  ). الربازيل (مونسّريات فيليوجوزيه  برئاسة ،املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ولفـــت الـــرئيس انتبـــاه الفريـــق العامـــل إىل أنَّ الفريـــق، عمـــالً بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -٢
، قــد ُعقــد لكــي ينظــر حــصراً يف املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني   ٦٦/٧١

  .حدوده

  :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٣

ــة عنواهنــا     )أ(   ــة فيمــا يتــصل   التــش"مــذكّرة مــن األمان ريعات واملمارســات الوطني
  ؛ )Add.11 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــذكّ  )ب(   ــا  م ــة عنواهن ــيني    "رة مــن األمان ــضاء اخلــارجي وتع أســئلة عــن تعريــف الف
  ).A/AC.105/889/Add.10" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده
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اده أنَّ التقــّدم العلمــي والتكنولــوجي واالســتغالل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــ  -٤
 وتزايــد املــستجدةالتجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة    

الفـضاء اخلـارجي وتعـيني      الفـضاء اجلـوي و    استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـا يـستلزم تعريـف           
  . احدودمه

تواصــل العمــل يف ظــل اإلطــار احلــايل، وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للــدول أن   -٥
ــة لتعريــف الفــضاء اخلــارجي أو تعــيني       ــصورة حــسنة حــىت اآلن، وأنَّ أيَّ حماول ــل ب ــذي َعِم ال
حدوده يف الوقت احلاضر ستكون عملية نظرية وأكادميية ميكن أن ُتعقِّد األنـشطة احلاليـة وقـد                 

  . ال تستطيع أن تتحسب للتطورات التكنولوجية املقبلة

ــق العامــل وال  -٦ ــق    ٤ و٣الفقــرتني  أنَّ حــظ الفري ــة مــن الربوتوكــول املتعل ــادة الثاني  مــن امل
ــيت ختــص   ــسائل ال ــة علــى املعــدات    املوجــودات الفــضائية،  بامل ــضمانات الدولي ــة ال امللحــق باتفاقي

ــة ــى ،املنقول ــصان عل ــيت    "الربوتوكــول  أنَّ  تن ــى األجــسام ال ــق عل ــدرج ضــمن  ال ينطب ــف تن تعري
 امللحـق   ،يف الربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختـص معـدات الطـائرات          لوارد  ا ‘معدات الطائرات ‘

يف املقـام   باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة إال عندما تكون تلك املعـدات مـصممة               
تكــون ال ينطبــق هــذا الربوتوكــول عليهــا حــىت عنــدما فعندئــذ الفــضاء، األول لكــي تــستخدم يف 

ال ينطبق على معدات الطـائرات جملـرد أهنـا مـصممة     " الربوتوكول   وأنَّ ،"فضاءيف ال املعدات  تلك  
  ". لفترة مؤقتةلتكون يف الفضاء

املـسائل املتـصلة    يف  بـدء النظـر     بالـرئيس   مـن   علما باقتراح مقـدم     الفريق العامل   أحاط  و  -٧
ــالتعريف القــانوين  ــة، للتحليقــات ب ارجي بتعريــف الفــضاء اخلــ علــى أال ميــس هــذا  دون املداري

  .وتعيني حدوده

ضـمن واليـة الفريـق    يندرج دون املدارية ال   التحليقات  تعريف   أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٨
  .العامل

دون املداريـة قـد   بالتحليقـات  النظر يف املسائل القانونية املتعلقة  أنَّ رأى بعض الوفود و  -٩
ــضاء         ــف الف ــصلة بتعري ــسائل املت ــشأن امل ــه ب ــل يف عمل ــق العام ــساعد الفري ــيني  ي اخلــارجي وتع

  .حدوده

  :واتفق الفريق العامل، بناء على ما أجراه من مناقشات، على ما يلي  -١٠

ــارجي يف       )أ(   ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــضاء يف جلنـ ــدول األعـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ
عما قـد يوجـد، أو جيـري إعـداده مـن تـشريعات وطنيـة         األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات      
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ا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء هلــ ممارســات وطنيــة أو أيِّ
مــع مراعــاة مــستوى تطــّور تكنولوجيــات الفــضاء والطــريان يف   أو تعــيني حــدودمها،/اجلــوي و

  الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور؛

ــدول األعــضاء       )ب(   ــات ال ــة إىل حكوم ــئلة التالي ــه األس ــق  مواصــلة توجي  عــن طري
  :األمانة

أو تعـيني   /من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و          أنَّ   رى حكومتكم هل ت   ‘١‘  
حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية               
ــّور التكنولـــوجي الـــذي تـــشهده تكنولوجيـــات الفـــضاء    وأنـــشطة الطـــريان وإىل التطـ

  والطريان؟ ُيرجى تعليل اإلجابة؛

  ؛م هنجا آخر حلل هذه املسألة؟ يرجى تعليل اإلجابةهل ترتئي حكومتك  ‘٢‘  

أو حـّد  /هل تنظر حكومتكم يف إمكانيـة تعـيني حـّد أدىن للفـضاء اخلـارجي و          ‘٣‘  
أعلــى للفــضاء اجلــوي، مــع إدراكهــا يف الوقــت نفــسه إلمكانيــة ســّن تــشريع دويل أو   
وطــين خــاص يتعلــق مبهمــة ينفّــذها جــسم مــا يف الفــضاءين اجلــوي واخلــارجي علــى     

  السواء؟

راقبني املــالــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة وواتفــق الفريــق العامــل أيــضاً علــى دعــوة   -١١
  :اللجنة إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التاليةلدى دائمني ال

أو نقـل البـشر صـلة       /ألغراض البعثـات العلميـة و     دون املدارية   للتحليقات  هل    )أ(  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟ب

املداريــة ألغــراض البعثــات دون للتحليقــات قــانوين التعريــف مــن شــأن الهــل   )ب(  
فيمـا خيـص    بفائـدة عمليـة     علـى الـدول وغريهـا مـن اجلهـات           أن يعـود    أو نقل البـشر     /العلمية و 

  أنشطة الفضاء؟

أو /دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و        التحليقـات   كيف ميكن تعريـف       )ج(  
  نقل البشر؟

ــا  )د(   ــى       م ــق عل ــق أو ميكــن أن تنطب ــيت تنطب ــشريعات ال ــات التهــي الت دون حليق
  أو نقل البشر؟/املدارية ألغراض البعثات العلمية و

دون املداريــة ألغــراض البعثــات للتحليقــات كيــف ســيؤثر التعريــف القــانوين    )ه(  
  أو نقل البشر على التطور التدرجيي لقانون الفضاء؟ /العلمية و
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 قـانوين التعريـف  ضـمن سـياق ال  نظـر فيهـا   لكـي يُ  سـئلة أخـرى     أاقتـراح   ُيرجى    )و(  
  .أو نقل البشر/ون املدارية ألغراض البعثات العلمية ودللتحليقات 

  :األمانةإىل وطلب الفريق العامل   -١٢

صـــفحة شـــبكية داخـــل املوقـــع الـــشبكي ملكتـــب شـــؤون الفـــضاء  أن تنـــشئ   )أ(  
اخلــارجي، ختــصص ألعمــال الفريــق العامــل بــشأن املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  

  : الوثائق التاليةتلك الصفحة ُتحّمل على وأنوتعيني حدوده، 

اسـتبيان بـشأن بعـض املـسائل القانونيـة املمكنـة            "عنواهنـا    ،مذكّرة مـن األمانـة      ‘١‘  
" الــردود الــواردة مــن بعــض الــدول األعــضاء: فيمــا يتعلــق باألجــسام الفــضائية اجلويــة

)A/AC.105/635و ،Add.1 إىل Add.17(؛  

حتليـل شـامل للـردود علـى االسـتبيان بـشأن بعـض        " ، عنواهنـا رة مـن األمانـة  مـذكّ   ‘٢‘  
  ؛)A/AC.105/C.2/L.204" (املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

خالصـة تارخييـة للنظـر يف مـسألة تعريـف الفـضاء             " عنوانـه    ، تقرير من األمانة    ‘٣‘  
  ؛)Corr.1 وA/AC.105/769" (اخلارجي وتعيني حدوده

خالصــة حتليليــة للــردود علــى االســتبيان بــشأن " عنواهنــا ،ة مــن األمانــةمــذكر  ‘٤‘  
 (/A/AC.105/C.2"املــسائل القانونيــة املمكنــة فيمــا يتعلــق باألجــسام الفــضائية اجلويــة  

L.249و Corr.1و Add.1و (Add.2 ؛  

خالصــة حتليليــة للــردود علــى االســتبيان بــشأن " عنواهنــا ،رة مــن األمانــةمــذكّ  ‘٥‘  
مـا تفـّضلـه الـــدول      : ونية املمكنـة فيمـا يتعلــق باألجـسام الفـضائية اجلويـة            املسائل القان 
  ؛)A/AC.105/849" (األعضـاء

مقترحات الـدول األعـضاء املتعلقـة مبعـايري حتليـل           " عنواهنا   ،مذكّرة من األمانة    ‘٦‘  
  ؛)A/AC.105/C.2/L.267" (الردود على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل " عنواهنــا ،رة مــن األمانــة مــذكّ  ‘٧‘  
  ؛)Add.11 إىل Add.1 وA/AC.105/865(بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 

سؤاالن بشأن تعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني         " عنواهنا   ،رة من األمانة   مذكّ  ‘٨‘  
  ؛ )Add.10 إىل Add.1 وA/AC.105/889(الردود الواردة من الدول األعضاء  :حدوده
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ستنـسختها األمانـة    االيت  وأعاله  الواردة  مجيع الوثائق   سامهات املقدمة بشأن    امل  ‘٩‘  
  .ورقات غرفة اجتماعاتيف 

ص لخَّـ يوبـصورة مـستمرة   ث يف املـستقبل   ُتحـدَّ ،ورقـة غرفـة اجتماعـات   أن تعد     )ب(  
 إىل Add.1 وA/AC.105/865، وAdd.17 إىل Add.1، وA/AC.105/635يف الوثـــائق  فيهـــا مـــا يـــرد   

Add.11و A/AC.105/889و Add.1 إىل Add.10 مــــن تلــــك الوثــــائق لاإلضــــافات املقبلــــة  ، ويف ،
معلومات عن ممارسات الدول وتشريعاهتا املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده، لكـي               

  .٢٠١٣ عام  يف،ينظر فيها الفريق العامل أثناء دورة اللجنة الفرعية الثانية واخلمسني

  


