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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    
      املرفق الثاين    
      تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده    

ــسة يف  -١ ــودة يف ٨٧٨ اجللـ ــارس/ آذار٢٤، املعقـ ــة  ٢٠١٤ مـ ــة الفرعيـ ــاودت اللجنـ ، عـ
القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، َعقْـَد فريقهـا العامـل                  

  ).الربازيل(املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوزيه مونسّريات فيليو 
، عمـالً بقـرار اجلمعيـة        قـد ُعقـد     الفريـق العامـل إىل أنَّ الفريـق         انتبـاهَ  ئيُساسـترعى الـر   قد  و  -٢

  .، لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده٦٨/٧٥ العامة
  :وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي  -٣

ــة عنواهنــا     )أ(   ــشريعات واملمارســات الوطن "مــذكِّرة مــن األمان ــة فيمــا يتــصل  الت ي
  ؛)Add.15 وA/AC.105/865/Add.14" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــا     )ب(   ــة عنواهن ــذكِّرة مــن األمان ــيني    "م ــضاء اخلــارجي وتع أســئلة عــن تعريــف الف
  ؛)Add.14 وA/AC.105/889/Add.13" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده



 

2 V.14-02028 

 

A/AC.105/C.2/2014/DEF/L.1 

ئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض أســ"مــذكِّرة مــن األمانــة عنواهنــا   )ج( 
  ؛)Add.3 وA/AC.105/1039/Add.2" (أو نقل البشر/البعثات العلمية و

املــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات عنواهنــا    )د(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.6" (ردود االحتاد الروسي: وتعيني حدوده

املــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ت عنواهنــا ورقــة غرفــة اجتماعــا  )ه(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.13" (ردود أوروغواي: وتعيني حدوده

مسامهة تركيـا يف الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة             ورقة غرفة اجتماعات عن     )و(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(الفرعية القانونية 

ــات عنواهنـــ    )ز(   ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــات   "ا ورقـ ــن املمارسـ ــات عـ ملخَّـــص للمعلومـ
ــشريعات  ــة والتـ ــدوده      لالوطنيـ ــيني حـ ــارجي وتعـ ــضاء اخلـ ــف الفـ ــق بتعريـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ " لـ

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.27(.  
عــن العامَّــة قــدَّم الــرئيس عرضــاً إيــضاحيا خلَّــص فيــه املعلومــات واآلراء والنظريــات   و  -٤

 بـدأت اللجنـة      وتعـيني حـدوده، الـيت انبثقـت منـذ أنْ           قة بتعريف الفضاء اخلـارجي    املسائل املتعلِّ 
  .الفرعية النظر يف هذه املسائل يف الستينات من القرن املاضي

وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ عمليـات الطـريان املـدين احلاليـة واملنظـورة لـن                     -٥
ــراوح بــني    ــى خ ا حيتمــل أنْ كــم، ممَّــ ١٣٠ كــم و١٠٠تتجــاوز ارتفاعــات تت طــر  ينطــوي عل

ويف هــذا الــصدد، اقتــرح الوفــد الــذي أعــرب عــن ذلــك . االصــطدام مبركبــات فــضائية عديــدة
  .ي والفضاء اخلارجي ضمن هذا النطاق بني الفضاء اجلوِّالرأي أن ُيقرَّر احلدُّ

باع هنج وظيفي من شأنه أن يكـون أسـلوباً          وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اتِّ         -٦
  .و وقانون الفضاءاجلبيق قانون ناجعاً يف حتديد نطاق تط

حاجة تدعو اللتماس تعريـف قـانوين للفـضاء اخلـارجي            ه ال وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٧
تواصــل العمــل ضــمن اإلطــار احلــايل، الــذي  ه ينبغــي للــدول أنوأنَّــأو لتعــيني حــدوده قانونيــا، 

 لوضــع تعريــف دة وأســاس عملــي صــعوبات عمليــة، إىل حــني وجــود حاجــة مؤكَّــ يــثري أيَّ ال
  . للفضاء اخلارجي أو لتعيني حدوده

 تعـاجل اللجنـة الفرعيـة مـسألة         وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري أنْ           -٨
  .ة الطريان املدين الدويلتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده باالشتراك مع منظم
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ة دات األمــم املتحــدة اخلاصَّــمعاهــيف ة أحكامــاً كــثرية عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ مثَّــأُو  -٩
ي الـوطين أو   يف الفضاء اجلـوِّ فضائيةبأنشطة ع فيها  اليت ُيضطلَ بالفضاء اخلارجي تعاجل احلاالت     

 تعرقـل  ميكـن أنْ   ي الـوطين ال   ه مـع أنَّ ممارسـة الدولـة لـسيادهتا علـى فـضائها اجلـوِّ               الدويل، وأنَّـ  
 الفقـرة الثانيـة مـن املـادة األوىل مـن     غة صـي  الفضاء اخلارجي واستخدامه، فإنَّ    استكشافية  حرِّ

معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة ألنــشطة الــدول يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي،  
 أنَّ الوصـول    مـؤدَّاه نطـوي علـى مـا       ت  ميكـن أنْ   .يف ذلك القمر واألجرام الـسماوية األخـرى        مبا

الستكــشافه واســتخدامه، لــن  إىل الفــضاء اخلــارجي، علــى الــرغم مــن كونــه شــرطاً ضــروريا    
  .ية بالدرجة نفسهايستفيد من تلك احلرِّ

ه ميكـن النظـر، يف بعـض احلـاالت املعنيـة، يف اعتمـاد معيـار             وأُعرب عن رأي مفاده أنَّـ       -١٠
 يـنصَّ علـى     قائم على أساس االرتفاع بـشأن تعـيني حـدود الفـضاء اخلـارجي، حيـث ميكـن أنْ                  

 ذلـك علـى      يـصحَّ   أنْ وميكـن . فـضائي النـشاط   ال صـفة يستويف نشاط ما    عنصر موضوعي لكي    
ــال،   ــسَّ يف ســبيل املث ــة صــواريخ ال ــصمَّم بقــصد  رب، الــيت حال ــة إىل مــدار،  يِّإيــصال أال ُت  محول

  .ها مع ذلك قد تصل إىل ارتفاعات عالية بقدرٍ جدير باالعتبارولكنَّ
ل القـوانني  وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من الضروري االعتـراف بتعـايش خمتلـف أشـكا             -١١

وفيمـا  . دة للقانون الناظم هلذا املوضـوع نفـسه  دة وإىل مصادر متعدِّ   فاقات متعدِّ اليت أدَّت إىل اتِّ   
فإنَّ حتقيق التوازن بني خمتلف احلقوق وااللتزامـات الـيت تـرد             قانون اجلو وقانون الفضاء،      خيصُّ

دة جـراءات يف معاهـدات متعـدِّ    يف معاهدة واحدة مبفردها أو التوفيق بني القواعـد املعياريـة واإل           
بــاع هنــج عملــي يف ي املنازعــات يف خمتلــف األنظمــة، يتطلَّبــان اتِّحتكــم املوضــوع نفــسه وتــسوِّ

ي اللتني تنشآن من تقرير ما إذا كانـت           معاجلة مسألة املعيارية النسبية أو مسألة التسلسل التراتب       
وي والفـضاء اخلـارجي أو تـدخل       توجد قواعد قانونيـة لـتحكم األجهـزة الـيت تعـرب الفـضاء اجلـ               

ر أيضاً ما إذا كان ينبغي أن ُتـسَند األولويـة           هج أن يقرِّ  وينبغي لذلك النَّ  .  أو تستخدمهما  فيهما
التطبيـق علـى   جـائزة   ة قواعد وتفاسري قـد تكـون        ن من ضمن عدَّ   نة أو تفسري معيَّ   إىل قاعدة معيَّ  

ويف هـذا الـصدد، أبـدى الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي                   . مسألة قانونية أو منازعة حمتملة    
 يـساعد علـى تعـيني األولويـات الدوليـة ضـمن            رأيا آخـر أيـضاً يف أنَّ مـن شـأن هـذا العمـل أنْ               

  . مستقل عن بعضها بعضاًرت على حنوٍجماالت قانون اجلو وقانون الفضاء اليت تطوَّ
راء بـشأن  اآليف ه بالنظر إىل عدم وجود توافـق   أنَّ مؤدَّاهوأعرب بعض الوفود عن رأي        -١٢

 يلخِّـص اآلراء واملفـاهيم      تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، فإنَّ الفريق العامل ميكنـه أنْ          
ــيت  ــاء انبثقــت ال ــر يقدِّ    أثن ــدة، وأن يعرضــها يف تقري ــسنني عدي ــه ل ــة  مراحــل عمل ــه إىل اللجن م
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رات جديـدة يف استكـشاف      إىل حـني ظهـور تطـوُّ      عمـل الفريـق     حتسُّباً إلمكانية تعليق    ة،  الفرعي
  .غ احلاجة إىل تعريفه وتعيني حدودهتسوِّمن شأهنا أنْ الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 ينظر يف إمكانيـة قيامـه يف املـستقبل     أنَّ الفريق العامل ميكنه أنْمؤدَّاهوأُعرب عن رأي     -١٣
دول فيمـا   للـ الوطنيـة   والتـشريعات   ملخَّـص املعلومـات عـن املمارسـات         ىل  إات  بتضمني اإلضاف 

 لـصادرة  ا "388/2012" رقـم     التنظيميـةَ  الالئحـةَ ق بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده         يتعلَّ
، بشأن وضـع نظـام      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب يف        

 مراقبة أنشطة التصدير والنقل والسمسرة والعبور اخلاصـة بالـسلع       للجماعة األوروبية خبصوص  
"  املواصـفات الفـضائية    يستويف"ه  حيتوي على تعريف ما ُيصطلح عليه بأنَّ      املزدوجة االستخدام،   

ــاره ــشري إىل باعتب ــي باملتطلَّ    " ي ــث تف ــربة حبي ــصنَّعة واملخت ــصمَّمة وامل ــات اخلاصــة  املنتجــات امل ب
يكانيكية أو البيئة الالزمة الستخدامها يف إطـالق ونـشر سـواتل أو ُنظـم حتليـق             الكهربائية أو امل  

  ". كم أو أعلى من ذلك١٠٠ تصل إىل عايل االرتفاع تعمل على ارتفاعات
كـان  " األنـشطة الفـضائية  "واستمع الفريق العامل ملقترح من الرئيس لتعريف املصطلح     -١٤

ة ا، مــع اللجــوء مؤقَّتــاً إىل تنحيــة مهمَّــ ليــأوَّكــان  نْى وإاهلــدف منــه بنــاء توافــق يف اآلراء، حتَّــ 
ة تعريــف األنــشطة الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده جانبــاً بغيــة التركيــز علــى مهمَّــ   تعريــف 

فـق الفريـق العامـل      وقـد اتَّ  . قـانون الفـضاء    الفضائية، وهو واحد مـن مواضـيع التنظـيم مبقتـضى          
  .٢٠١٥املقبلة للجنة الفرعية يف عام على مواصلة مناقشة هذا املقترح يف الدورة 

  :فق على ما يليوبناًء على ما أجراه الفريق العامل من مناقشات، اتَّ  -١٥
ــارجي يف       )أ(   ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــضاء يف جلنـ ــدول األعـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ

األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، أو جيري إعـداده، مـن تـشريعات وطنيـة                  
 ممارســات وطنيــة هلــا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء  أو أيِّ
ر تكنولوجيــات الفــضاء والطــريان يف أو تعــيني حــدودمها، مــع مراعــاة مــستوى تطــوُّ/ي واجلــوِّ

  الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور؛
  :يق األمانةمواصلة توجيه األسئلة التالية إىل حكومات الدول األعضاء عن طر  )ب(  
أو تعـيني   /هل تـرى حكـومتكم أنَّ مـن الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و                  ‘١‘  

ي والفـضاء اخلـارجي، بـالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية                حدود الفضاء اجلوِّ  
  ر التكنولوجي الذي تشهده تكنولوجيات الفضاء والطريان؟وأنشطة الطريان وإىل التطوُّ

   آخر حللِّ هذه املسألة؟كم هنجاًهل ترتئي حكومت  ‘٢‘  
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أو حدٍّ أعلى /هل تبحث حكومتكم إمكانية تعيني حدٍّ أدىن للفضاء اخلارجي و   ‘٣‘  
ي، مع التسليم يف الوقت نفسه بإمكانية سنِّ تـشريع دويل أو وطـين خـاص               للفضاء اجلوِّ 

  واء؟ي واخلارجي على السبشأن املهام اليت ينفِّذها أيُّ جسم يف الفضاءين اجلوِّ
ــدائمني لــدى       )ج(  مواصــلة دعــوة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال

  :اللجنة إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التالية
أو نقـل البـشر صـلة       /هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و           ‘١‘   

  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟
القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات هــل مــن شــأن التعريــف   ‘٢‘   

 يعود على الدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا                أو نقل البشر أنْ   /العلمية و 
  خيصُّ األنشطة الفضائية؟

أو /كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و                ‘٣‘   
  نقل البشر؟

 تنطبــق، أو ميكــن أن تنطبــق، علــى التحليقــات دون  مــا هــي التــشريعات الــيت   ‘٤‘   
  أو نقل البشر؟/املدارية ألغراض البعثات العلمية و

كيــف ســيؤثِّر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات     ‘٥‘   
  ر التدرجيي لقانون الفضاء؟أو نقل البشر على التطوُّ/العلمية و

كـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين         ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى ل         ‘٦‘  
  .أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و

  


