
A/AC.105/C.2/2019/DEF/L.1 األمــم املتحـدة

  
 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
5 April 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

080419    080419    V.19-02290 (A) 

*1902290*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
      مشروع التقرير    
      املرفق الثاين    
  تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي     

    وتعيني حدوده بالنيابة
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة التــابعــة للجنــة ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١

نيســان/أبريل  ١املعقودة يف  ٩٧٦اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف جلســتها 
العامل املعين بتعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاســـة أندري ريبل  ، َعْقَد فريقها٢٠١٩

  و (الربازيل).(الربازيل) بالنيابة، يف غياب الرئيس جوزيه مونسريات فيل
ولفت الرئيس بالنيابة انتباه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق قد ُعقد لكي ينظر حصــــــريًّا يف   -٢

اخلارجي وتعيني حدوده، وفقًا لالتفاق الذي توصــلت إليه اللجنة  املســائل املتصــلة بتعريف الفضــاء
عام  عة والثالثني املعقودة يف  ــــــ تاس هتا ال ية يف دور ثة ٢٠٠٠الفرع ثال هتا ال ته اللجنة يف دور ، وأقر

  .٧٣/٩١واألربعني املعقودة يف العام نفسه، وعمًال بقرار اجلمعية العامة 
  وكان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٣

مذكِّرة من األمانة بشـــأن التشـــريعات واملمارســـات الوطنية فيما يتصـــل بتعريف   (أ)  
  )؛ A/AC.105/865/Add.22الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (

مذكِّرة من األمانة بشــــأن أســــئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات   (ب)  
  )؛A/AC.105/1039/Add.12العلمية و/أو نقل البشر (
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مذكِّرة من األمانة عنواهنا "تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول   (ج)  
  )؛A/AC.105/1112/Add.6األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة" (

ورقة اجتماع عنواهنا "املســائل املتعلقة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده:   (د)  
  )؛A/AC.105/C.2/2019/CRP.5ردُّ اإلمارات العربية املتحدة" (

ورقة اجتماع عنواهنا "املســائل املتعلقة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده:   )(ه  
  )؛ A/AC.105/C.2/2019/CRP.6ردُّ اليونان" (

جتماع عنواهنا "املســائل املتعلقة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: ورقة ا  (و)  
  .)A/AC.105/C.2/2019/CRP.7ردُّ تونس" (

م دراســات حاالت ملموســة ذات التطور املســتمر يف التكنولوجيا قدَّ نَّالرئيس بالنيابة أرأى و  -٤
القانون ينبغي أن يواكب  نَّة باملناقشــة الطويلة بشــأن تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده، وأصــل

اللجنة الفرعية والفريق العامل ينبغي أن يوليا اهتماما خاصــــــا  نَّتقدم العلم. ويف هذا الصــــــدد، قال إ
ية واملالحة الفضــائية. للتطورات العلمية اجلديدة، وال ســيما لألنشــطة املتزايدة التداخل بني املالحة اجلو

ويف هذا الصدد، وجه الرئيس بالنيابة انتباه الفريق العامل إىل مسألة أشباه السواتل العالية االرتفاع، اليت 
كيلومترا وتســـتطيع توفري خدمات كانت يف الســـابق خمصـــصـــة للســـواتل، مثل  ٢٠تعمل على ارتفاع 

ية والالسـلكية. وألن أشــباه الســواتل العالية خدمات االســتشــعار عن ُبعد واملالحة واالتصــاالت الســلك
ها  لدويل، ولكن ملدين ا ية الطريان ا فاق ها الوارد يف ات قًا لتعريف طائرات، وف فاع تعمل على غرار ال االرت
تســتطيع أن توفر خدمات األجســام الفضــائية، فقد رأى الرئيس بالنيابة أنه ميكن للفريق العامل أن يتبىن 

لنظر عن االعتبارات النظرية املتعلقة بالنطاق اإلقليمي لقانون الفضـــــاء وتعيني هنجًا أكثر عملية، بغض ا
  ا حبد ذاهتا.حدود الفضاء اخلارجي، وإن كانت تلك االعتبارات مهمة جدًّ

مســـــألة أشـــــباه الســـــواتل العالية االرتفاع قيد نظر االحتاد الدويل  نَّبعض الوفود أرأت و  -٥
ي أال يتجاوز حدود اختصــاصــه وأن يتجنب تداخل عمله مع الفريق العامل ينبغ نَّلالتصــاالت، وأ

  العمل الذي تضطلع به الكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة.
الدول، ليس بشأن احلاجة إىل حتديد الفضاء تباين آراء أنه من الواضح رأى أحد الوفود و  -٦

الوفد ذلك اخلارجي وتعيني حدوده فحسب، ولكن أيضا بشأن أفضل السبل للقيام بذلك. ورأى 
ا للمشكلة بعد اآلن، وأنه جيب عمليًّ أيضا أنه ال ميكن اعتبار النهج الوظيفي وال النهج املكاين حالًّ

ى، رمبا عن طريق اجلمع بني النهجني املكاين والوظيفي تناول هذه املســـــألة، من مث، من زاوية أخر
  هج أخرى. أو باتباع ُن

وثيقة جتمع بني اآلراء املختلفة اليت أعرب عنها حىت  دَّالفريق العامل ميكن أن ُيِع نَّأ ئيُرو  -٧
اآلن بشــأن ســبل تعيني حدود الفضــاء اخلارجي ورســم حدوده، وميكن لتلك الوثيقة أن تســتخدم 

  ملواصلة املناقشات. كنقطة انطالق
عدم وجود تعريف واضح للفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي وتعيني واضح حلدودمها  نَّأ ئيُرو  -٨

جيعل من املســـتحيل تعريف نطاق للقانون املنطبق وتطبيق القوانني والقواعد واللوائح التنظيمية على حنو 
  لمشاكل القانونية اليت قد تنشأ. الفعالة لعاجلة املمتسق مما حيول دون 
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  واتفق الفريق العامل، بناء على مداوالته، على ما يلي:  -٩
  أن يطلب إىل األمانة القيام مبا يلي:  (أ)  
حتديث الوثيقة املعنونة "خالصــة تارخيية للنظر يف مســألة تعريف الفضــاء اخلارجي   ‘١’  

) بإدراج أعمال اللجنة الفرعية A/AC.105/769/Corr.1، وA/AC.105/769وتعيني حدوده" (
لدول واملنظمات ٢٠١٩إىل  ٢٠٠٢والفريق العامل يف الفترة من  ، والردود الواردة من ا

  دمها الفريق العامل خالل الفترة نفسها؛ احلكومية الدولية على خمتلف الطلبات اليت ق
حتديث القســم املكرس لذلك الغرض من املوقع الشــبكي ملكتب شــؤون الفضــاء   ‘٢’  

اخلارجي بإضــــــافة الردود الواردة من الدول واملنظمات الدولية على الطلبات اليت قدمها 
  .٢٠١٩إىل  ٢٠١٤الفريق العامل يف الفترة من 

عامل ع   ها يف الفقرتني الفرعيتنيوقد وافق الفريق ال  لى أن يقيِّم املعلومات املشـــــــار إلي
أعاله أثناء انعقاد الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية املزمع ‘ ٢’و‘ ١’  (أ)

تطوراُت  تربربشــــــأن مســــــتقبل عمله إىل أن  ًايتخذ قرار  ، وأن٢٠٢٠عقدها يف عام 
واســـتخدامه جتديَد النظر يف املســـائل  جديدة يف ميدان اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي
  ؛املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

مواصــــلة دعوة الدول األعضــــاء يف اللجنة إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، أو   (ب)  
جيري إعداده، من تشريعات وطنية أو أيِّ ممارسات وطنية هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بتعريف 

  اخلارجي والفضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها؛الفضاء 
مواصلة دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة إىل تقدمي مقترحات   (ج)  

ملموسة ومفصَّلة بشأن ضرورة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أو تربير عدم ضرورهتما، 
ة ذات طابع عملي هلا صـــــلة بتعريف الفضـــــاء أو تزويد الفريق العامل مبعلومات عن حاالت حمدَّد

اخلارجي وتعيني حدوده وبأمان العمليات الفضــــائية اجلوية. وســــينظر الفريق العامل يف اجتماعاته 
  املقبلة فيما سُيقدَّم من مسامهات منظَّمة ومتَّسقة ومعلَّلة من هذا القبيل؛

ني الدائمني لدى اللجنة إىل مواصلة دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملراقب  (د)  
  تقدمي ردود على األسئلة التالية:

هل للخطط الرامية إىل إنشــاء نظام إلدارة حركة املرور يف الفضــاء صــلة بتعريف   ‘١’  
  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشــــــر صــــــلة   ‘٢’  
  رجي وتعيني حدوده؟بتعريف الفضاء اخلا

هل من شأن التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو   ‘٣’  
  نقل البشر أن يعود على الدول وغريها من اجلهات بفائدة عملية فيما خيصُّ األنشطة الفضائية؟

ملدارية ألغراض البعثات العلمية و/  ‘٤’   أو نقل كيف ميكن تعريف التحليقات دون ا
  البشر؟
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ما هي التشــــريعات اليت تنطبق، أو ميكن أن تنطبق، على التحليقات دون املدارية   ‘٥’  
  ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

كيف ســــيؤثِّر التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية   ‘٦’  
  لفضاء؟و/أو نقل البشر على التطوُّر التدرجيي لقانون ا

ــــــياق التعريف القانوين   ‘٧’   ــــــئلة أخرى لكي ُينظر فيها ضــــــمن س ُيرجى اقتراح أس
  للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

دعوة الدول األعضــاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدائمني لدى اللجنة إىل تقدمي   )(ه  
م هبا، من شــــــأهنا أن تربر تعريف الفضــــــاء اخلارجي معلومات عن أي حالة عملية هم على عل

  وتعيني حدوده.
 


