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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  رعية القانونيةاللجنة الف
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨فيينا، 
  من جدول األعمال) أ (٦البند 

        املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
عريف الفضاء اخلارجي مشروع تقرير رئيس الفريق العامل املعين بت    

      وتعيني حدوده
عاودت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 -١

، عقــد فريقهــا العامــل املعــين  ٢٠١١مــارس / آذار٢٨، املعقــودة يف ٨٢٠الــسلمية، يف جلــستها 
  ).الربازيل(فيليو بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوسيه مونسريات 

، ٦٥/٩٧ولفت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أن الفريق، عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                  -٢
  .قد ُعقد لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

  :وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي  -٣
ــة   )أ(   ــن األمان ــذكرة م ــا ،م ــصل    ا" عنواهن ــا يت ــة فيم ــشريعات واملمارســات الوطني لت

  ؛)Add.10 إىل Add.8 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
سـؤاالن عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني            "مذكرة مـن األمانـة، عنواهنـا          )ب(  
  ؛)Add.9إىل  A/AC.105/889/Add.7" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده
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 Questions on the definition and delimitation"رقة غرفة اجتماعـات، عنواهنـا   و  )ج(  

of outer space: replies from Member States" وحتتـــوي علـــى ردَّي النمـــسا والـــسلفادور ،
(A/AC.105/C.2/2011/CRP.10).  

ص فيـه    خلَّـ  ،)الربازيـل  (واستمع الفريق العامل إىل عرض إيضاحي قدَّمه أوالفـو بيتنكـور            -٤
نظـرة جديـدة علـى    "أهم األفكار واالقتراحات اليت طرحت يف الندوة الـيت عقـدت حتـت عنـوان             

ا املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء ظَّمهــ، والــيت ن"تعــيني حــدود الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي
وأعــرب الفريــق . واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء علــى هــامش الــدورة احلاليــة للجنــة الفرعيــة  

  .لعامل عن تقديره للمعهد الدويل واملركز األورويبا
تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني مــن املهــم وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن   -٥

 يقينــاً يف تطبيـق قـانون اجلـو وقــانون    يـوفّر  أن  ذلـك حـدوده علـى الـصعيد الـدويل وأن مــن شـأن     
  .الفضاء، وكذلك يف سيادة الدول على فضائها اجلوي

ريــف الفــضاء  تعبــشأنعــرب عــن رأي مفــاده أن هنــاك علــى الــصعيد الــوطين حلــوالً وأُ  -٦
 منــها علــى يوضــع، وأن تلــك احللــول ال تتبــاين بالــضرورة مــع مــا قــد اخلــارجي وتعــيني حــدوده

  .الصعيد الدويل
وأُعرب عن رأي مفاده أن من شأن تعريف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أن يتـيح                     -٧

  . الفضاء اخلارجيمتلُّكرية استخدام الفضاء اخلارجي وعدم أيضاً تطبيق مبدأي ح
ــة بــشأن تعريــف الفــضاء        -٨ ــدء مناقــشات وافي وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن املهــم ب

أن  قبـل    معّينـة  النظري، لكي تكـون هنـاك آليـات          املستوى على   وإناخلارجي وتعيني حدوده،    
  .مشاكل فعليةحتدث 

 للدول أن تواصل العمل يف ظل اإلطـار احلـايل، الـذي           وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي       -٩
َعِمل بـصورة حـسنة حـىت اآلن، وأن أي حماولـة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي أو تعـيني حـدوده يف                  

 أن تـستطيع الوقت احلاضر ستكون عملية نظرية وأكادميية ميكن أن ُتعقِّد األنشطة احلالية وقد ال     
  .تتحسب للتطورات التكنولوجية املقبلة

ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي النظــر جــدياً يف هنــوج بديلــة لتعريــف الفــضاء اخلــارجي     -١٠
  .وتعيني حدوده

وأُعرب عن رأي مفاده أن مشكلة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده هي مشكلة               -١١
حتديد نطاق صالحية وانطباق قانون اجلو وقانون الفضاء، وأن هذه املـشكلة القانونيـة ينبغـي أن                 

  . ملختلف املعايري، وخصوصاً لتعريف املدار املستقر للجسم الفضائياهتمامحل بإيالء ُت
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تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني      مسألة  وأُعرب عن رأي مفاده أن القرار النهائي بشأن           -١٢
حدوده سوف ُيتَّخذ على أساس يالئم مصاحل مجيع الدول، وأن هذا القرار لن يكون بالـضرورة                

  .حالياًالدول اليت تتخذها قف موالمشاهباً ل
  :بناًء على ما أجراه من مناقشات، على ما يليواتفق الفريق العامل،   -١٣

أن ُتواَصـــل دعـــوة الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف    )أ(  
األغــراض الــسلمية إىل تقــدمي معلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة الــيت هلــا صــلة مباشــرة أو غــري    

أو تعــيني حــدودمها، أو مــا قــد يوجــد أو /تعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء اجلــوي ومباشــرة ب
ر تكنولوجيـات الفـضاء   ّوجيري إعداده من ممارسات وطنية هبذا الـشأن، مـع مراعـاة مـستوى تطـ         

  والطريان يف الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور؛
  :ألعضاء، عن طريق األمانة إىل حكومات الدول ااألسئلة التاليةأن ُيواَصل توجيه   )ب(  
أو تعـيني   /هل تـرى حكـومتكم أن مـن الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و                  ‘١‘  

ان حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، نظراً حلجم األنشطة الفضائية وأنشطة الطري        
 وُيرجـى ر احلـايل يف تكنولوجيـات الفـضاء والطـريان؟           يف الوقت احلاضر وملستوى التطوّ    

  ابة؛تعليل اإلج
   تعليل اإلجابة؛وُيرجىهل تنظر حكومتكم يف هنج آخر حلل هذه املسألة؟   ‘٢‘  
أو حــد /هـل تنظــر حكــومتكم يف إمكانيــة تعــيني حــد أدىن للفــضاء اخلــارجي و   ‘٣‘  

 تـشريع دويل أو وطـين       ّنإدراكها يف الوقت نفـسه إمكانيـة سـ         أعلى للفضاء اجلوي، مع   
  فضائني اجلوي واخلارجي على السواء؟خاص يتعلق مبهمة ينفّذها جسم ما يف ال

 أن يقـدم إىل اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا احلاديـة        يعتـزم  الـرئيس    أن الفريق العامل    والحظ  -١٤
، اقتراحاً بشأن سبل حمتملة إلجياد حل للمسائل املتصلة بتعريف الفـضاء            ٢٠١٢واخلمسني، عام   

لك االقتراح سـوف يـستند إىل اآلراء         أن ذ  أيضاً الفريق العامل    والحظ. اخلارجي وتعيني حدوده  
اليت أُبديت أثناء الندوة اليت نظمها املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء              
أثناء الدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة، وسـيأخذ بعـني االعتبـار خمتلـف املواقـف الـيت اختـذهتا الـدول                

  .املاضيةالقليلة قود وممثلو املؤسسات األكادميية على مدى الع
شــائكة ظــل مــسألة ي ورأى بعــض الوفــود أن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده  -١٥

  .ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيهاومهمة، 
  


