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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلمسون
        ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨فيينا، 

      مشروع التقرير    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار   -خامسا  

، مبا يف ذلك النظر يف السبل الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

   بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 مـن جـدول     ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١

تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وطبيعــة املــدار  املــسائل املتــصلة ب"األعمــال، املعنــون 
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلـة باالسـتخدام            

 للمـــدار الثابـــت بالنـــسبة لـــألرض، دون مـــساس بـــدور االحتـــاد الـــدويل        عـــادلالرشـــيد وال
  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"لالتصاالت

إندونيــسيا االحتــاد الروســي و  مــن جــدول األعمــال ممثلــو    ٦يف إطــار البنــد  وتكلــم   -٢
ــن ــة(زويال  وف ــة-مجهوري ــات املتحــدة   ) البوليفاري ــسعودية والوالي ــة ال . واملغــرب واململكــة العربي

ي،   وتكلم أيضاً يف إطار هذا البند ممثل بـريو نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب                     
 أثنـاء التبـادل العـام       ٦البنـد   تكلم بشأن   كما  .  والصني ٧٧ابة عن جمموعة الـ   وممثل إندونيسيا ني  

 .[...]لآلراء ممثلو 
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مارس، عاودت اللجنـة الفرعيـة عقـد فريقهـا         / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٨٢٠ويف اجللسة     -٣
العامــل املعــين باملــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوســيه      

وعمــالً باالتفــاق الــذي توّصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا ). الربازيــل(و يــ فيلمونــسريات
 وأقّرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتـا الثالثـة              الثنيالتاسعة والث 

واألربعــني، انعقــد الفريــق العامــل لينظــر يف املــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني 
 .فحسبوده حد

ــسات    -٤ ــع جل ــق العامــل أرب ــستها   . وعقــد الفري ــة، يف جل ــة الفرعي ــّرت اللجن ، [...]وأق
 .هلذا التقرير[...] مارس، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق /آذار [...] املعقودة يف

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل نظرها يف هذا البند، ما يلي  -٥

ــة مــذكّرة مــن    )أ(   ــصل    "عنواهنــااألمان ــة فيمــا يت ــشريعات واملمارســات الوطني الت
 ؛)Add.10إىل  Add.8 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ســؤاالن عــن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني  "مــذكّرة مــن األمانــة معنونــة   )ب(  
  ؛)Add.9ىل إ A/AC.105/889/Add.7" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

 Questions on the definition and delimitation"عنواهنا ورقة غرفة اجتماعات   )ج(  

of outer space: replies from Member States" َّــى رد ــوي عل ــس ، حتت ــسا وال فادور لي النم
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.10(.  
ــو     -٦ جي واالســتغالل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن التقــّدم العلمــي والتكنول

 واملسائل القانونية الناشـئة وتزايـد اسـتخدام          ومشاركة القطاع اخلاص   التجاري للفضاء اخلارجي  
الفــضاء اخلــارجي عمومــا تــستلزم أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة يف مــسألة تعريــف الفــضاء اخلــارجي  

 .وتعيني حدوده

ارجي أو وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــ   -٧
ــيني حلــدوده   ــة  تع ــة قانوني ــن      ُيحــِدث بلبل ــانون اجلــو، وأن م ــضاء وق ــانون الف ــاق ق ــشأن انطب  ب

ــني       ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ــضاء   ال ــضاء اجلــوي والف الف
  .بني الدولنشوء نزاعات  احتمال، بغية احلد من اخلارجي

لفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أن  عــرب عــن رأي مفــاده أن مــن شــأن تعريــف ا وأُ  -٨
 .يكفل تطبيق مبدأ حرية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية تطبيقاً فعلياً
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وأُعرب عن رأي مفاده أن لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أمهيـة فيمـا يتعلـق              -٩
ــشطة الفــضائية   مبــ ــدول والكيانــات األخــرى املنخرطــة يف األن حت تلــك وقــد أصــب . سؤولية ال

 . من تكثيف وتنويعحالياًاألنشطة الفضائية بالغة األمهية بالنظر إىل ما تشهده  املسألة

وأبدى أحد الوفود رأياً مفاده أن عمليات الطريان املدين احلاليـة واملرتقبـة يف املـستقبل                 -١٠
، حيـث حيتمـل وجـود    كيلـومتراً  ١٣١ و١٠٠تتجاوز نطاق ارتفاعات تتراوح بـني  املنظور لن  

م احلــد بــني الفــضاء َســرأن ُياقتــرح ذلــك الوفــد و. خطــر االصــطدام مبركبــات فــضائية عديــدة 
  .اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلك النطاق

وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظـل اإلطـار                   -١١
سـاس عملـي لوضـع    ، إىل حـني وجـود حاجـة مؤكَّـدة وأ    ال يثري صـعوبات عمليـة   احلايل، الذي   

كمــا رأى ذلــك الوفــد أن أي حماولــة يف الوقــت . تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو تعــيني حــدوده
 وتعيني حدوده ستكون عملية نظرية ميكـن أن تعقّـد األنـشطة        يالراهن لتعريف الفضاء اخلارج   

 .املقبلةرات التكنولوجية  التحّسب للتطّوال ميكنهاالقائمة وقد 

تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده          ب أن النقـاش املتعلـق    ه  وأُعرب عن رأي مفاد     -١٢
 . أيضاً طابع سياسيلهليس ذا طابع قانوين فحسب بل 

عنـد نظرهـا يف املـسائل املتـصلة بتعريـف            ،للجنة الفرعية وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي         -١٣
 وأنـه   يف احلسبان  ملقبلةواأن تأخذ التطورات التكنولوجية احلديثة       ،الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده   

 .ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تنظر أيضا يف هذا املوضوع

ــود    -١٤ ــألرض،   أن ورأى بعــض الوف ــسبة ل ــدار الثابــت بالن   مــورد طبيعــي حمــدود وهــوامل
متاحـا جلميـع    وأن يكـون      بوضوح خلطر التشّبع، جيب أن ُيستخدم اسـتخداما رشـيدا          ومعّرض

يتــيح للــدول إمكانيــة فهــذا مــن شــأنه أن . احلاليــةر عــن قــدراهتا التقنيــة الــدول، بــصرف النظــ
 مع إيالء االعتبار على وجـه اخلـصوص الحتياجـات البلـدان     ة،الوصول إىل املدار بشروط عادل   

النامية ومصاحلها وكذلك للموقع اجلغرايف لبلدان معّينة، ومع مراعاة إجـراءات االحتـاد الـدويل        
 .م املتحدة وقراراهتا ذات الصلةلالتصاالت وقواعد األم

وأُعرب عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن ُيستخدم اسـتخداماً                -١٥
  .رشيداً وكفؤاً واقتصادياً
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وأبــدى بعــض الوفــود رأيــاً مفــاده أن مــن املهــم لــدى اســتخدام املــدار الثابــت بالنــسبة   -١٦
حتقيـــق يف ة الفـــضائية يف التنميـــة املـــستدامة ولـــألرض أن تعطـــى األولويـــة ملـــسامهات األنـــشط

 .األهداف اإلمنائية لأللفية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن                       -١٧
 االسـتخدام، مبـا    عن طريـق  وأنه ال خيضع للتملُّك الوطين بدعوى السيادة أو         الفضاء اخلارجي،   

املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول      ةخيضع ألحكام معاهد استخدامه ر، وأنفيه االستخدام املتكرّ 
يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية     

 .االحتاد الدويل لالتصاالتاألخرى ومعاهدات 

دة علمــا باملعلومــات الــيت قّدمتــها الواليــات املتحــ القانونيــة وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة   -١٨
 اليت اختذهتا حكومتها لتعزيز اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض وغـريه مـن             التدابريبشأن  

 حديـد املدارات ذات املواقع الفريدة، مثل التوفري اجملاين لإلشارة الـصادرة مـن النظـام العـاملي لت                
بعــة لــإلدارة املواقــع، واملعلومــات الــواردة مــن الــسواتل القطبيــة اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة والتا 

الـسواتل  ة مـن    املستمّدبيانات  الالوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة، و       
أحاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـا بتعـاون حكومـات            كمـا   . البيئية العاملـة الثابتـة بالنـسبة لـألرض        

بحـث واإلنقـاذ    الروسي وفرنسا وكندا والواليات املتحـدة يف النظـام الـساتلي الـدويل لل         داالحتا
 ).سارسات-كوسباس(

غـــري مقبـــول فيمـــا يتعلـــق " األولويـــة باألســـبقية"وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن مبـــدأ   -١٩
أن تـضع نظامـا     للجنـة الفرعيـة     ، ولذلك ينبغـي     للمدار الثابت بالنسبة لألرض   باستخدام الدول   

 بـــصورة عادلـــة، وفقـــاً ملبـــدأي إىل املواقـــع املداريـــةالوصـــول إمكانيـــة  للـــدول يكفـــلقانونيـــا 
 .متلُّلك الفضاء اخلارجياالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم 

 مفـاده أنـه ال ميكـن للـدول أو للمنظمـات الدوليـة احلكوميـة                 يـاً وأبدى أحد الوفـود رأ      -٢٠
نـه ينبغـي    أيـضاً إ   ذلـك الوفـد      وقـال . وغري احلكوميـة أن تتملـك املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض             

 تنــسيق بــني اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت مــن أجــل تــسهيل     إقامــة
  .وصول الدول النامية إىل املدارات

 من جـدول األعمـال يف       ٦ أثناء مناقشة البند     أُلقيتويرد النص الكامل للكلمات اليت        -٢١
  ).[…].T إىل […].COPUOS/Legal/T(نصوص حرفية غري منقّحة 
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  دل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف تبا  -تاسعا  
    الفضائياحلطام

 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٥/٩٧ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -٢٢
تبادل عام للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام                  "األعمال، املعنون   

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"الفضائي
أملانيا وإيطاليـا والربازيـل والربتغـال     من جدول األعمال ممثلو ١٠وتكلم يف إطار البند    -٢٣
ــن  و ــة التــشيكية والــصني وف ــة(زويال  بلجيكــا واجلمهوري ــة-مجهوري ــة ) البوليفاري واململكــة العربي

هـذا البنـد أيـضاً ممثـل        وتكلـم يف إطـار      . واليابـان والواليـات املتحـدة     واهلنـد   السعودية وهولنـدا    
ي، وممثل إندونيسيا نيابة عن جمموعـة         كولومبيا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب       

 .دول أعضاء أخرى أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو ١٠ البند تكلم بشأنكما .  والصني٧٧الـ

 مـن جـدول     ١٠البنـد   التبـادل العـام لـآلراء ضـمن إطـار           والحظت اللجنة الفرعيـة أن        -٢٤
 اليت اختـذهتا الـدول لتخفيـف احلطـام الفـضائي            خمتلف النهوج األعمال يساعد الدول على فهم      

 .مبا فيها صوغ األطر التنظيمية الوطنية ،واحليلولة دون ازدياده

 احلطـام الفـضائي، ونوَّهـت إىل أن         تزايد مقدار وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء         -٢٥
  .ة الفضائية يتوقّف إىل حد بعيد على ختفيف احلطام الفضائيمستقبل األنشط

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــسألة ختفيــف احلطــام الفــضائي ينبغــي أن    -٢٦
تظل حتظى باألولوية، بغية املضي يف زيادة البحوث املتعلقة بتكنولوجيا رصد احلطـام الفـضائي      

محاية النظم الفضائية مـن احلطـام الفـضائي وإىل احلـد            ومنذجته بيئياً والتكنولوجيات الرامية إىل      
  .بدرجة كبرية من توليد املزيد من احلطام الفضائي

ــة    -٢٧ ــة الفرعي ــة العامــة، يف قرارهــا   بوالحظــت اللجن ، ٦٢/٢١٧ارتيــاح أن إقــرار اجلمعي
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       

الــدول الــيت ترتــاد الفــضاء بإرشــادات مجيــع األغــراض الــسلمية ميثّــل خطــوة أساســية يف تزويــد 
 . مشكلة احلطام الفضائيفيفبشأن كيفية خت

ــة     -٢٨ ــة الفرعي ــاحوالحظــت اللجن ــام     بارتي ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ  أن بعــض ال
درة عـن جلنـة اسـتخدام     الفضائي تّتسق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصا               

أو املبــادئ التوجيهيــة بــشأن التخفيــف مــن احلطــام  /الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية و
حلطــام الفــضائي  ني الوكــاالت واملعنيــة با بــالفــضائي الــيت وضــعتها جلنــة التنــسيق املــشتركة      
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 إىل  تـستند وضعت معايري خاصة هبـا لتخفيـف احلطـام الفـضائي            قد  ، وأن دوالً أخرى     )اليادك(
 تــستخدم مبــادئ بعــض الــدولوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أن  . تلــك املبــادئ التوجيهيــة 

توجيهيــة واملدونــة األوروبيــة لقواعــد الــسلوك بــشأن التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي   اليــادك ال
ــار املو ــاييس      ٢٤١١٣عي ــد املق ــة لتوحي ــة الدولي ــصادرة عــن املنظم ــسو(ال ــشأن) اإلي ــنظم ( ب ال

 أرســـته لإلطـــار الرقــايب الــذي   اتكمرجعيــ  )بــات ختفيــف احلطـــام الفــضائي    متطل:الفــضائية 
 .نشطتها الفضائية الوطنيةأل

 حتكـم ختفيـف     اليتوالحظت اللجنة الفرعية أن بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية             -٢٩
احلطام الفضائي، بتعـيني سـلطات إشـرافية حكوميـة وإشـراك املؤسـسات األكادمييـة والـصناعة                  

  .اعد تشريعية جديدة وتعليمات ومعايري وأطر يف هذا الشأنووضع قو
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة مبراجعـة ملـدى فعاليـة                         -٣٠

  .املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي
 قانونيـة وحتليـل     مراجعـة يلـزم أيـضاً إجـراء        هعـن رأي مفـاده أنـ      بعـض الوفـود     وأعرب    -٣١
 .اللجنة التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن لمبادئل

 أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة          مفادهوأعرب بعض الوفود عن رأي        -٣٢
 .يالفرعية القانونية أن تتعاونا هبدف وضع قواعد ملزمة قانونا بشأن احلطام الفضائ

 إجــراء حبــوث تقنيــة هبــدف حتــسني وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي  -٣٣
للتكنولوجيـات اجلديـدة وقـدرات    املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي وإبقائها مواكبـة      

  .٦٢/٢١٧  اجلمعية العامة منه، وفقاً لقرار احلطام الفضائي واحلّدكشف
يـة  ورأى بعض الوفود أن هناك حاجة إىل مراجعة اجلوانب القانونيـة للمبـادئ التوجيه               -٣٤

، بغية حتويل تلك املبـادئ التوجيهيـة إىل جمموعـة            الصادرة عن اللجنة   لتخفيف احلطام الفضائي  
  . احلطام الفضائيملزمة بشأنمبادئ 

ينبغـي أن تركّـز   وأُبدي رأي مفاده أن مراجعة املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي          -٣٥
  .ه ال داعي ملراجعة حمتوى معايريها التقنية، وأن لتلك املبادئ القانونية والرقابيةاجلوانبعلى 
ــة للحطــام الفــضائي         -٣٦ ــرغم مــن أن اجلوانــب التقني ــى ال ــه عل ــاده أن ــدي رأي مف ــد وأُب ق

 تــدرسفينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أيــضاً أن نوقــشت يف اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، 
  .دراسة وافية مسألة احلطام الفضائي
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ده أنــه ينبغــي تفــادي االزدواجيــة بــني عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة   وأُبــدي رأي مفــا  -٣٧
والتقنية وفريقها العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل وعمـل                      

  .اللجنة الفرعية القانونية
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تقوم الدول األعـضاء بـإبالغ اللجنـة الفرعيـة                   -٣٨

  . من تدابري للحد من توليد احلطام الفضائي وبتعميم املعلومات املتعلقة بذلكعما اختذ
وأُبدي رأي مفـاده أن تبـادل املعلومـات اجملديـة عمليـاً واملالئمـة التوقيـت عـن احلطـام                       -٣٩

  . عنصر أساسي يف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويلهوالفضائي 
 إشــراك مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا فيهــا املؤســسات األكادمييــة  وأُبــدي رأي مفــاده أن  -٤٠

 فدهتـ  مواصفات قياسـية ومعـايري       الستحداثوالصناعة والسلطات املختصة هو أمر ضروري       
  .قها مجيع الدول تطّبموحَّدةمبادئ توجيهية إىل وضع 

ــادئ التوجي        -٤١ ــذ املب ــى مواصــلة تنفي ــدول واملنظمــات عل ــة ال ــة الفرعي ــت اللجن ــة وحثَّ هي
، وعلــى دراســة جتــارب الــدول الــيت ســبق أن   الــصادرة عــن اللجنــةلتخفيــف احلطــام الفــضائي

  .أنشأت آليات وطنية بشأن ختفيف احلطام الفضائي
 مـن جـدول األعمـال       ١٠ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقـشة البنـد              -٤٢

  ).[…].T إىل […].COPUOS/Legal/T(يف نصوص حرفية غري منقّحة 
  


