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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلامسة واخلمسون
      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥- ٤فيينا، 

      مشروع التقرير  
      املرفق الثاين  
تقرير رئيس الفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء     

    اخلارجي وتعيني حدوده 
فضـــاء اخلـــارجي يف عـــاودت اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة التابعـــة للجنـــة اســـتخدام ال  - ١

ــراض الســلمية، يف   ــودة يف  ٩١٧ جلســتهااألغ ــا  ، ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٤املعق ــَد فريقه َعقْ
العامــل املعــين باملســائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزيــه   

  ).مونسريَّات فيلو (الربازيل
ــ  -٢ ــد،     ووجَّ ــد ُعق ــق ق ــل إىل أنَّ الفري ــق العام ــاَه الفري ــرئيُس انتب ــه ال ــذي  ل اًوفق ــاق ال التف

اسـتخدام  تـه جلنـة   ، وأقر٢٠٠٠َّاسعة والثالثني يف عام توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الت
بقـرار  أيضـاً، وعمـالً    ٢٠٠٠يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني يف عـام     الفضاء يف األغراض السلمية 

ــة   ــة العام ــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي      ٧٠/٨٢اجلمعي ، لكــي ينظــر حصــراً يف املســائل املتعلق
 وتعيني حدوده.

  وكان ما يلي معروضاً على الفريق العامل:  -٣
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بتعريـف  يتصل التشريعات واملمارسات الوطنية فيما بشأن من األمانة  ةمذكِّر  (أ)  
  )؛Add.17و A/AC.105/865/Add.16الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (

أســئلة حــول التحليقــات دون املداريــة ألغــراض  تتضــمَّن مــذكِّرة مــن األمانــة   (ب)  
 ؛)A/AC.105/1039/Add.6البعثات العلمية و/أو نقل البشر (

من األمانة عن تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده: آراء الـدول     ةمذكِّر  (ج)  
  ؛)Add.1و A/AC.105/1112( األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة

ورقة اجتماع معنونة "ردود رئيس جلنة قانون الفضـاء التابعـة لرابطـة القـانون       (د)  
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بعـض اجلوانـب   هة إىل املوجَّالدويل 

 .)A/AC.105/C.2/2016/CRP.10القانونية املتعلقة بالتحليقات دون املدارية" (

  أعاله. ٣وناقش الفريق العامل عدداً من الردود الواردة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة   -٤
الـرئيس الـداعي إىل البـدء باتبـاع هنـج مـرن وعملـي يف         قتـراح االفريق العامـل  والحظ   -٥

من املهم، نظراً الخـتالف وجهـات نظـر الـدول      تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، ألنَّ
ل إىل رؤيـة مشـتركة وحماولـة االتفـاق     عريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، التوصُّـ     بشأن ت

  على موقف موحد يراعي مجيع املواقف ووجهات النظر.
بعض الوفود عن رأي مفاده أنه بات لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم       وأعرب  -٦

ــتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي     ــوجي واالس ومشــاركة القطــاع اخلــاص    العلمــي والتكنول
واملســائل القانونيــة املســتجدَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف تعريــف 

  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
أنــه مــا مــن ضــرورة اللتمــاس تعريــف الفضــاء عــن رأي مفــاده وفــود بعــض ال وأعــرب  -٧

ول أن ُتواِصـل العمـل ضـمن اإلطـار احلـايل،      اخلارجي أو تعيني حدوده قانونيا، وأنَّه ينبغي للـد 
الذي ال يثري أيَّ صعوبات عملية، إىل حني بروز حاجة مؤكَّدة وأساس عملـي لوضـع تعريـف    

  للفضاء اخلارجي أو لتعيني حدوده.
بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن شـأن تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني          وأعرب  -٨

أن يـنظم حركـة األجسـام الفضـائية اجلويـة و      واحدانوين حدوده أن يساعدا على إنشاء نظام ق
عن توضـيح سـيادة    يكفال جانب الوضوح القانوين يف تنفيذ قانون الفضاء وقانون اجلو، فضالً
  الدول ومسؤوليتها الدولية واحلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي.
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فضــاء اخلــارجي تعريــف الفريــق العامــل لل أنَّ عــن رأي مفــادهوفــود بعــض ال وأعــرب  -٩
سيؤدي، ولو على حنو غري مباشر، إىل تعريف الفضـاء اجلـوي، ممـا سـيثري سـؤاالً بشـأن مـا إذا        
كان لـدى الفريـق العامـل الواليـة الالزمـة للقيـام بـذلك، كمـا سـيثري أسـئلة عمليـة مثـل ماهيـة              

  اجلديدة، وكيفية إنفاذ تلك الصكوك. التعاريفالصكوك الالزمة العتماد 
أنــه مل يســبق أن بــرزت يف املاضــي أي حالــة  عــن رأي مفــاده عــض الوفــود بوأعــرب   -١٠

عملية تربهن بطريقة مقنعة على ضرورة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. ورأت تلـك  
فضـائية  أنشـطة   الـيت تنفـذ  الوفود أيضاً أنَّ احلاالت احملدَّدة اليت تعرضها خمتلف اجلهات الفاعلـة  

   إطار الفريق العامل.أن تنشط املناقشات يف ميكن
إحــراز تقــدُّم يف عملــه، مــن أجــل عــرب عــن رأي مفــاده أنــه ميكــن للفريــق العامــل، أُو  -١١

مواصلة النظر فيما يوجد، أو جيري إعداده، من تشريعات وطنية أو ممارسـات وطنيـة هلـا صـلة     
  ا.مباشرة أو غري مباشرة بتعريف الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمه

أنَّ مــن األفضــل فيمــا يتعلــق بتعريــف الفضــاء  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود  وأعــرب  -١٢
اخلارجي و/أو تعيني حدوده التركيز على وظيفة اجلسـم املعـين والغـرض منـه، ال علـى موقعـه،       

  لقانون الفضاء ومىت يكون ذلك.عمله لتقرير ما إذا كان ينبغي أن خيضع 
اده أنَّ تعيني حدود الفضاء اخلارجي يـرتبط ارتباطـا   وأعرب بعض الوفود عن رأي مف  -١٣

العامـل أن يركِّـزا أوال علـى     هـا وثيقا بإدارة األنشطة الفضائية، وأنه ينبغي للجنة الفرعيـة وفريق 
ــة وتشــغيل         ــات دون املداري ــل التحليق ــة، مث ــول عملي ــاج إىل حل ــيت حتت املســائل ذات الصــلة ال

  اإلطالق من أجسام طائرة.عمليات وبدور طيار رة يَّالطائرات املس
 ١١٠تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي علـى ارتفـاع        ميكـن عرب عن رأي مفاده أنه أُو  -١٤

  فوق سطح البحر. كيلومترات
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مها أمـران مهمـان     -١٥

  يف آن معاً.على حنو فعال ومعاجلة مسائل املسؤولية  العمليات الفضائية اجلوية سالمةلضمان 
بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للفريــق العامــل أن يواصــل ســعيه إىل   وأعــرب  -١٦

 وأهابت تلك الوفـود التوصُّل إىل توافق يف اآلراء بشأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، 
  ل إىل حلٍّ إجيايب وسليم من الناحية القانونية.اجلهود الالزمة للتوصُّ قصارىبذل أن تبالدول 

أنـه ينبغـي النظـر جـدياً يف هنـوج بديلـة لتعريـف        عن رأي مفـاده  بعض الوفود  وأعرب  -١٧
  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
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إجيــاد حــل عملــي ملســألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي  وأعــرب وفــد عــن رأي مفــاده أنَّ  -١٨
راً التســاع نطــاق مشــاركة القطــاع اخلــاص يف األنشــطة  وتعــيني حــدوده بــات أكثــر أمهيــة نظــ

حـدود الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي مـن        يفالفضائية. ورأى ذلك الوفد أنه ميكـن النظـر   
  منظور أوسع دون ربط هذه املسألة باملعايري اليت خضعت ملناقشات لفترة طويلة.

ثانيــة مــن الربوتوكــول املتعلــق مــن املــادة ال ٤و ٣والحــظ الفريــق العامــل أنَّ الفقــرتني   -١٩
باملســائل الــيت ختــص املوجــودات الفضــائية، امللحــق باتفاقيــة الضــمانات الدوليــة علــى املعــدات  
املنقولــة، تنصــان علــى أنَّ الربوتوكــول "ال ينطبــق علــى األجســام الــيت تنــدرج ضــمن تعريــف    

ــوارد يف الربوتوكــول املتعلــق باملســائل الــيت ختــص معــ    دات الطــائرات، "معــدات الطــائرات" ال
ــدما تكــون تلــك املعــدات        ــة، إال عن ــة علــى املعــدات املنقول ــة الضــمانات الدولي امللحــق باتفاقي

ستخدم يف الفضاء، فعندئذ ينطبق هـذا الربوتوكـول عليهـا حـىت     ُتمصممة يف املقام األول لكي 
ائرات عندما ال تكون تلك املعدات يف الفضاء"، وأنَّ الربوتوكول "ال ينطبق علـى معـدات الطـ   

  جملرد أهنا مصممة لتكون يف الفضاء لفترة مؤقتة".
  على ما يلي: ،بناًء على ما أجراه من مناقشات ،واتَّفق الفريق العامل  -٢٠

مواصلة دعوة الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي معلومـات عمَّـا قـد يوجـد،       (أ)  
باشـرة أو غـري مباشــرة   أو جيـري إعـداده، مـن تشـريعات وطنيـة أو ممارسـات وطنيـة هلـا صـلة م         

  بتعريف الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها؛
ــة إىل تقــدمي       (ب)   ــدائمني لــدى اللجن ــراقبني ال ــدول األعضــاء وامل مواصــلة دعــوة ال

مقترحات ملموسة ومفصَّلة بشأن ضرورة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أو تربيـر     
يـق العامـل حبـاالت حمـدَّدة ذات طـابع عملـي هلـا صـلة بتعريـف          عدم ضرورهتما، أو تزويـد الفر 

الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وسالمة العمليات الفضائية اجلوية. وسينظر الفريـق العامـل يف   
  ؛يف هذا الشأناجتماعاته املقبلة فيما سُيقدَّم من مسامهات منظَّمة ومتَّسقة ومعللة 

مـم املتحـدة واجلهـات الـيت لـديها مركـز       مواصلة دعوة الـدول األعضـاء يف األ    (ج)  
  مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي ردودها على األسئلة التالية:

هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل البشـر صـلة        ‘١‘  
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟
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ريــة ألغــراض البعثــات هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املدا  ‘٢‘  
العلمية و/أو نقل البشر أن يعود على الدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا       

  خيصُّ األنشطة الفضائية؟
كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و/أو         ‘٣‘  

  نقل البشر؟
التحليقــات دون مــا هــي التشــريعات الــيت تنطبــق، أو ميكــن أن تنطبــق، علــى     ‘٤‘  

  املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟
كيــف ســيؤثِّر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات     ‘٥‘  

  العلمية و/أو نقل البشر على التطوُّر التدرجيي لقانون الفضاء؟
لقـانوين  ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف ا           ‘٦‘  

  ؛البعثات العلمية و/أو نقل البشر للتحليقات دون املدارية ألغراض
مـع  دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة، عن طريق األمانـة،    (د)  

إىل تقـدمي ردودهـم    أعـاله،  ٥مه الرئيس، على النحو املبني يف الفقـرة  مراعاة االقتراح الذي قدَّ
  :نيالتالي نيعلى السؤال

ــايل: "       ‘١‘   ــان الت ــى البي ــتكم عل ــق حكــومتكم أو منظم ــراً الخــتالف  هــل تواف نظ
ــدول بشــأن تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، مــن املهــم        وجهــات نظــر ال

سـم باملرونـة ويراعـي    د يتَّالتوصل إىل رؤية مشتركة وحماولة االتفاق على موقف موحَّـ 
  ؛ها"ووجهات نظرالدول مجيع مواقف 

ــم،  إذا كــان  ‘٢‘   ــة      اجلــواب نع ــة والواقعي ــف ميكــن تصــور اخلطــوات امللموس كي
ــاله      ــان أع ــا يف البي ــداف املشــار إليه ــق األه ــة لتحقي ــدمي مقترحــات   ؟ ُيالالزم رجــى تق

  ؛لةملموسة ومفصَّ
عــرض إىل  ، عـن طريــق األمانـة،  دعـوة ممثلـي املنظمــة العامليـة لألرصــاد اجلويـة      )ه(  

ي وتعيني حدوده، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة     موقفهم ورأيهم بشأن تعريف الفضاء اخلارج
A.AC.105/1112 الدورة السادسة واخلمسـني   أثناء، يف اجتماعات الفريق العامل املزمع عقدها

  .٢٠١٧يف عام  ،للجنة الفرعية القانونية
 

 


