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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة السادسة واخلمسون
    ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧-آذار/مارس ٢٧فيينا، 

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

  وتعيني حدوده
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة   ٧١/٩٠عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -١

آذار/مـارس   ٢٧املعقـودة يف   ٩٣٧استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، يف جلسـتها   
٢٠١٧ قْدلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني      فريقها العامـل املعـين باملسـائل املتع   اجتماع ل، ع

 حدوده، برئاسة جوزيه مونسريات فيلو (الربازيل).

ووجه الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق قد عقد، وفقاً لالتفاق الذي توصلت إليه  -٢
، وأقرته جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي    ٢٠٠٠اللجنة الفرعية يف دورا التاسعة والثالثني يف عام 

الً بقرار اجلمعيـة العامـة   أيضاً، وعم ٢٠٠٠يف األغراض السلمية يف دورا الثالثة واألربعني يف عام 
 ، لكي ينظر حصراً يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.٧١/٩٠

 وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي: -٣

مذكِّرة من األمانة بشأن التشـريعات واملمارسـات الوطنيـة فيمـا يتصـل بتعريـف        (أ) 
 )؛Add.19و A/AC.105/865/Add.18الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (

ــراض        (ب)  ــة ألغ ــات دون املداري ــئلة حــول التحليق ــة تتضــمن أس ــن األمان ــذكِّرة م م
 ؛)Add.9و Add.8و A/AC.105/1039/Add.7البعثات العلمية و/أو نقل البشر (

http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.18
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.7


 A/AC.105/C.2/2017/DEF/L.1 
 

2/3 V.17-01998 
 

ــة عنواــا "تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده: آراء      (ج)  مــذكِّرة مــن األمان
 )؛Add.3و A/AC.105/1112/Add.2الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة" (

اع عنواـــا "املســـائل املتعلقـــة بتعريـــف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني ورقـــة اجتمـــ (د) 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.9املتعددة القوميات)" (-حدوده: رد بوليفيا (مجهورية

ي وتعـــيني ورقـــة اجتمـــاع عنواـــا "املســـائل املتعلقـــة بتعريـــف الفضـــاء اخلـــارج )ه( 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.16حدوده: رد اليونان" (

ورقـــة اجتمـــاع عنواـــا "املســـائل املتعلقـــة بتعريـــف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني  (و) 
ــبريي  ــة والفضــاء و  -حــدوده: رد املعهــد اإلي الطــريان التجــاري"  األمريكــي لقــانون املالحــة اجلوي

)A/AC.105/C.2/2017/CRP.23؛( 

ورقـــة اجتمـــاع عنواـــا "املســـائل املتعلقـــة بتعريـــف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني  (ز) 
 )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.24حدوده: رد باكستان" (

وخصص الفريق العامل وقتا طويال للنظـر يف الـردود الـواردة يف الوثـائق املشـار إليهـا يف        -٤
 أعاله. ٣الفقرة 

اسـتذكر اقتراحـه باتبـاع ـج مـرن وعملـي يف تعريـف         والحظ الفريق العامـل أنَّ رئيسـه   -٥
نظــراً الخــتالف وجهـات نظــر الــدول بشــأن  الفضـاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده؛ ألنَّ مـن املهــم،   

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، التوصل إىل رؤية مشتركة وحماولة االتفاق على موقـف  
). كمـا  ٥، املرفـق الثـاين، الفقـرة    A/AC.105/1113موحد يراعي مجيع املواقـف ووجهـات النظـر (   

حظ الفريـق العامـل أنََّّ رئيسـه سـوف يعـد، وفقـا هلـذا االقتـراح، ورقـة عمـل سـتتيحها األمانـة             ال
باعتبارها وثيقة من وثائق األمم املتحـدة وسترسـل إىل الـدول األعضـاء واملـراقبني الـدائمني لـدى        

 .  ٢٠١٧اللجنة قبل حزيران/يونيه 

 واتفق الفريق العامل على ما يلي: -٦

ة الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي معلومات عمـا قـد يوجـد، أو    مواصلة دعو (أ) 
جيري إعداده، من تشريعات وطنية أو ممارسات وطنية هلا صـلة مباشـرة أو غـري مباشـرة بتعريـف      

 الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي و/أو تعيني حدودمها؛

ة إىل تقـــدمي مواصـــلة دعـــوة الـــدول األعضـــاء واملـــراقبني الـــدائمني لـــدى اللجنـــ (ب) 
مقترحات ملموسة ومفصـلة بشـأن ضـرورة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، أو تربيـر          
عدم ضرورما، أو تزويد الفريق العامل مبعلومات عن حاالت حمددة ذات طابع عملي هلـا صـلة   

ق بتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده وسـالمة العمليـات الفضـائية اجلويـة. وسـينظر الفريـ          
 العامل يف اجتماعاته املقبلة فيما سيقدم من مسامهات منظَّمة ومتسقة ومعلَّلة يف هذا الشأن؛

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.2
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.9
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.16
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.23
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2017/CRP.24
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
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مواصلة دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملـراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة      (ج) 
 إىل تقدمي ردود على األسئلة التالية:

العلميــة و/أو نقــل البشــر صــلة هــل للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات  ‘١‘ 
 بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

ــات        ‘٢‘  ــراض البعث ــة ألغ ــات دون املداري ــانوين للتحليق ــف الق ــن شــأن التعري هــل م
العلمية و/أو نقـل البشـر أن يعـود علـى الـدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا            

 الفضائية؟ خيص األنشطة

ــة و/أو   كيــف ميكــن تعريــف الت  ‘٣‘  حليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات العلمي
 البشر؟ نقل

ــى التحليقــات دون         ‘٤‘  ــق، عل ــق، أو ميكــن أن تنطب ــيت تنطب ــي التشــريعات ال ــا ه م
 املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

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

يرجــى اقتــراح أســئلة أخــرى لكــي ينظــر فيهــا ضــمن ســياق التعريــف القــانوين      ‘٦‘ 
 للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؛

ــة      (د)  ــدى اللجن ــدائمني ل ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال إىل دعــوة ال
تقدمي آراء وتعليقات واقتراحات بشأن ورقـة العمـل الـيت سـيعدها رئـيس الفريـق العامـل واملشـار         

 أعاله. ٥إليها يف الفقرة 
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