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  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية القانونية 
  الدورة الرابعة واخلمسون

        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤- ١٣فيينا، 
      مشروع التقرير    
      املرفق الثاين    
  املعين بتعريف الفضاء اخلارجي  تقرير رئيس الفريق العامل    

    وتعيني حدوده 
، عـــاودت اللجنـــة الفرعيـــة ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ١٣، املعقـــودة يف ٨٩٧يف اجللســـة   -١

القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، َعقْـَد فريقهـا العامـل        
  ات فيلو (الربازيل).املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوزيه مونسريَّ

الفريق العامل إىل أنَّ الفريق قد ُعقد، عمالً بقرار اجلمعية العامـة   واسترعى الرئيُس انتباَه  -٢
  لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. ،٦٩/٨٥
  وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي:  -٣

مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن ســؤالني حــول تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني      (أ)  
  )؛Add.16و A/AC.105/889/Add.15وده: الردود الواردة من الدول األعضاء (حد

ــة ألغــراض        (ب)   ــة بشــأن أســئلة حــول التحليقــات دون املداري ــذكِّرة مــن األمان م
  ).Add.5و A/AC.105/1039/Add.4البعثات العلمية و/أو نقل البشر (
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ا أن تـؤدي إىل إحـراز   ودعا الرئيس الوفوَد إىل اختاذ خطـوات عمليـة وملموسـة ميكنـه      -٤
ر تلـك اخلطـوات إجـراء مناقشـات     د علـى ضـرورة أن تيسِّـ   م يف عمل الفريق العامـل، وشـدَّ  تقدُّ

مــه يف دورة اللجنــة الفرعيــة الثالثــة بنــاءة فيمــا بــني الوفــود. وذكَّــر الــرئيس بــاالقتراح الــذي قدَّ
ق يف بنـاء توافـ  ، بشأن تعريف مصطلح "األنشـطة الفضـائية" هبـدف    ٢٠١٤واخلمسني، يف عام 

ــاً إىل تنحيــة مهمَّــة تعريــف الفضــاء اخلــارجي    اآلراء، حتَّــى وإنْ كــان أو ليــا، مــع اللجــوء مؤقَّت
وتعيني حدوده جانباً بغية التركيز على مهمَّة تعريف األنشطة الفضائية اليت تعد أحـد اجملـاالت   

  الواجب تنظيمها مبقتضى قانون الفضاء.
ـــ   -٥ ــود أنَّ ــاتورأت بعـــض الوفـ ــدُّم العلمـــي    ه بـ ــة، إزاء التقـ ــة الفرعيـ ــاً علـــى اللجنـ لزامـ

والتكنولــوجي واالســتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص واملســائل    
ــاً، أن تنظــر يف مســألة تعريــف       ــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عموم ــة املســتجدَّة وتزاي القانوني

  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
ه مـا مـن ضـرورة اللتمـاس تعريـف قـانوين للفضـاء اخلـارجي أو         ورأت وفود أخرى أنَّ  -٦

ا، وأنَّ على الـدول أن ُتواِصـل العمـل ضـمن اإلطـار احلـايل، الـذي ال يـثري         تعيني حدوده قانوني
أيَّ صــعوبات عمليــة، إىل حــني بــروز حاجــة مؤكَّــدة وأســاس عملــي لوضــع تعريــف للفضــاء    

  اخلارجي أو لتعيني حدوده.
ــاده أنَّوأعــرب عــن رأ   -٧ مواصــلة مناقشــة مســألة تعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي      ي مف

، فقد يكون من األفضل وتعريفه يف إطار املنهجية احلالية قد ال تؤدي إىل حلول ملموسة ومن مثَّ
  يف مسائل أخرى هلا صلة بإمكانية تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. النظر مثالً

، ودعت إىل إجياد حلـول ملموسـة.   ااملسألة طابعاً عمليهلذه  ود أنَّوذكرت بعض الوف  -٨
  سم بطابع نظري.هذا العمل ال يتَّ أنَّ ورأت تلك الوفود أيضاً

، النظـر يف مسـائل تتعلـق    دماًضـي قُـ  بإمكان الفريق العامل، كسبيل ممكـن للمُ  وقيل إنَّ  -٩
  بالتوافق بني قانون اجلو وقانون الفضاء والتفاعل فيما بينهما.

بإمكــان  تعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي مســألة إداريــة، وأنَّ  رأت بعــض الوفــود أنَّو  -١٠
شــيء علــى املســائل ذات الصــلة الــيت حتتــاج إىل حــل  وقبــل كــلِّ ز أوالًالفريــق العامــل أن يركِّــ

  عملي، مثل التحليقات دون املدارية أو عمليات اإلطالق من أجسام طائرة.
دة الـيت تعرضـها خمتلـف اجلهـات الفاعلـة يف جمـال       احملـدَّ ورأت وفود أخرى أنَّ القضايا   -١١

  ف املناقشات يف الفريق العامل.األنشطة الفضائية ميكنها أن تكثِّ
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ه ينبغـي للفريـق العامـل واللجنـة الفرعيـة أن      وأعربت بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّـ      -١٢
 تشـريعات  طة الفضائية اجلوية مـن أوضـاع خطـرية وسـنِّ    ؤ مبا قد ينشأ عن األنشيسعيا إىل التنبُّ

ر ي هلا، وأن حياوال وضع قواعد تأخذ يف احلسـبان خمتلـف السـيناريوهات املتعلقـة بتطـوُّ     للتصدِّ
  تكنولوجيا وأنشطة الفضاء.

ز على واليتـه وأن ينظـر يف   من املهم للفريق العامل أن يركِّ عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -١٣
لـزوم تعريـف    أحد تلك احللول قد يكون التوصل إىل استنتاج بعدم وأنَّاملمكنة،  مجيع احللول

  الفضاء اخلارجي و/أو تعيني حدوده.
م يف عملـه مواصـلة النظـر فيمـا يوجـد، أو      الفريـق العامـل يلزمـه إلحـراز تقـدُّ      وقيل إنَّ  -١٤

أو غـري مباشـرة    ممارسـات وطنيـة هلـا صـلة مباشـرة      جيري إعداده، مـن تشـريعات وطنيـة أو أيِّ   
  .فضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمهابتعريف الفضاء اخلارجي وال

وأَعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري أنْ تعــاجل اللجنــة الفرعيــة      -١٥
مســألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده باالســتعانة بــاخلربات التقنيــة ملنظمــة الطــريان 

  نفكَّت هي أيضاً تعاجل تلك املسألة.املدين الدويل اليت ما ا
  فق على ما يلي:ه الفريق العامل من مناقشات، اتُّوبناًء على ما أجرا  -١٦

ــارجي يف       (أ)   ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــاء يف جلنـ ــدول األعضـ ــوة الـ ــلة دعـ مواصـ
األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، أو جيـري إعـداده، مـن تشـريعات وطنيـة      

ممارســات وطنيــة هلــا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي والفضــاء   أو أيِّ
  اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها؛

دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة، عن طريـق األمانـة، إىل     (ب)  
أو  لة بشأن ضرورة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده،   تقدمي مقترحات ملموسة ومفصَّ

دة ذات طابع عملي هلا صـلة بتعريـف   تربير عدم ضرورته، أو تزويد الفريق العامل حباالت حمدَّ
الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وسالمة العمليات الفضائية اجلوية. وسينظر الفريـق العامـل يف   

  ؛غة من هذا القبيلسقة ومسوَّمة ومتَّظَّم من مسامهات منقدَّاجتماعاته املقبلة فيما سُي
ــدائمني لــدى       (ج)   مواصــلة دعــوة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال

  اللجنة إىل تقدمي ردودهم 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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وين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات هــل مــن شــأن التعريــف القــان  ‘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؟
أو ميكــن أن تنطبــق، علــى التحليقــات دون   مــا هــي التشــريعات الــيت تنطبــق،   ‘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؟
فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين      ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر        ‘٦‘  

  للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.
 


