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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السابعة واخلمسون
      ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-٩ فيينا،

      مشروع التقرير    
      املرفق الثاين  
    وتعيني حدودهتقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي   

، عــاودت اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة، التــابعــة للجنــة ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١
نيســان/أبريل  ٩املعقودة يف  ٩٥٧اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف جلســتها 

عين بتعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاســـــــة جوزيه ، عقد فريقها العامل امل٢٠١٨
  مونسريات فيليو (الربازيل).

يف املســــائل  قد لكي ينظر حصــــريًّاالفريق قد ُعأنَّ إىل  العامل انتباه الفريقرئيس ولفت ال  -٢
 املتصــلة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده، وفقًا لالتفاق الذي توصــلت إليه اللجنة الفرعية

ــــــعة والثالثني املعقودة يف عام  تاس ثالثة واألربعني ٢٠٠٠يف دورهتا ال ، وأقرته اللجنة يف دورهتا ال
  .٧٢/٧٧املعقودة يف العام نفسه، وعمًال بقرار اجلمعية العامة 

  وكان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٣
من األمانة بشـــأن التشـــريعات واملمارســـات الوطنية فيما يتصـــل بتعريف رة مذكِّ  (أ)  

  ؛)A/AC.105/865/Add.21و A/AC.105/865/Add.20الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (
ــــــئلة املتعلقة بالتحليقات دون املدارية ألغراض مذكِّ  (ب)   رة من األمانة بشــــــأن األس

 )؛A/AC.105/1039/Add.11و A/AC.105/1039/Add.10البعثات العلمية و/أو نقل البشر (

رة من األمانة بشــــأن تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول مذكِّ  (ج)  
  )؛A/AC.105/1112/Add.5و A/AC.105/1112/Add.4األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة (

http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.21
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.10
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.11
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.4
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.5


A/AC.105/C.2/2018/DEF/L.1
 

2/3 V.18-02295 
 

رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني  من إعدادورقة عمل   (د)  
حدوده، عنواهنا "تعزيز مناقشـــة املســـائل املتصـــلة بتعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده هبدف 
صــياغة موقف مشــترك للدول األعضــاء يف جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية" 

)A/AC.105/C.2/L.302؛(  
مة من االحتاد الروسي، عنواهنا "التحديات املرتبطة بالنظر يف مجيع ورقة عمل مقدَّ  (هـ)  

إىل مناقشــة  جدليةجوانب تعيني حدود الفضــاء اجلوي والفضــاء اخلارجي: مربرات إضــافة عناصــر 
  )؛A/AC.105/C.2/L.306هذه املناقشة" (هذا املوضوع وحتديد اجتاهات حتليلية حديثة يف 

اجتمــاعــات، عنواهنــا "التحليقــات دون املــداريــة وتعيني احلــدود بني  ةورقــة غرفــ  (و)  
الوظيفي والنهج املكاين وسيادة الدول، مقدمة من اللجنة  النهجالفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي: 

ية لتعزيز األمان يف الفضـــــــاء"  لدول طة ا عة للراب تاب ية بقوانني ولوائح األمان يف الفضـــــــاء، ال املعن
)A/AC.105/C.2/2018/CRP.9.(  
تشـــيكيا من  املتلقاة للردود ملخصـــًا ضـــمَّنه ًا إيضـــاحيًّاالفريق العامل عرضـــ وقدَّم رئيس  -٤

الوثائق  وردت يفلتعزيز األمان يف الفضــــــاء، واليت  وجنوب أفريقيا واملكســــــيك والرابطة الدولية
قدم ملخصــــــًا لورقة العمل املقدمة من االحتاد  كما(أ) إىل (ج) أعاله.  ٣املشــــــار إليها يف الفقرة 

  أعاله.) ه( ٣الروسي، املشار إليها يف الفقرة 
القتراح املتعلق بتعزيز مناقشــــة املســــائل املتصــــلة بتعريف الفضــــاء لرئيس عرضــــًا الوقدم   -٥

اخلارجي وتعيني حدوده، بغية صوغ موقف مشترك للدول األعضاء يف اللجنة، والذي أتيح للفريق 
بإنشـــــاء  االقتراح تعلقي(د) أعاله. و ٣املشـــــار إليها يف الفقرة  ورقة غرفة االجتماعاتالعامل يف 

يف املرور عرب الفضاء اجلوي الوطين مىت ُرئي أهنا  ًاحقوقنشطة الفضائية األنظام خاص يتوخى منح 
وحتترم املصـــــاحل الســـــيادية للدولة أو الدول اإلقليمية املعنية. ســـــلمية ومتوافقة مع القانون الدويل 

ــــبق تقدميها يف الفريق العامل  ويرتكز االقتراح على هنج ال يقتصــــر على مراعاة االقتراحات اليت س
ضًا واللج ضمن أي  يف، إذ يراعي خمتلف املواقف اليت طرحتها الوفود حلوًال توفيقيةنة الفرعية، بل يت

  اللجنة الفرعية.
رئيس على أنه ال ميكن أن يتســىن إيضــاح القواعد الدولية املنطبقة على األنشــطة الوشــدَّد   -٦

  البشرية يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي إال من خالل حل توفيقي.
، يف ضوء الواقع احلايل لألنشطة الفضائية، جبالء وُأعرب عن رأي مفاده أنه أصبح واضحًا  -٧

ــا من النهجني أنَّ  تعيني حــدوده لن حيــل املكــاين والوظيفي يف تعريف الفضــــــــاء اخلــارجي وأيًّ
  املسألة.  هذه
مشـــاكل تســـتدعي تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني  ال توجدعرب عن رأي مفاده أنه وُأ  -٨

عدم وجود تعريف للفضــــــاء اخلارجي أنَّ  الذي أعرب عن ذلك الرأيرأى الوفد . كما حدوده
صوغ  أمروا خيار اختذه واضعو القوانني الذين تولُّهو دوده ليس سهوًا غري مقصود بل حلتعيني  أو

شأن تأنَّ قانون الفضاء الدويل احلايل. كما  عريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أن حيد من من 
  املرونة يف تنظيم األنشطة الفضائية وميكن أن يكون خطوة منافية للغرض.
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شـــــكلة تعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني ه فيما يتعلق مبعن رأي مفاده أنكذلك عرب وُأ  -٩
، من أجل معاجلة ميادين وجماالت قانونية كثرية، وخصـــوصـــًا القانون الدويلغرار على وحدوده، 

، يظل جمال التطبيق عنصـــرًا أســـاســـيًّا يف تصـــنيف معاجلة فعالةينشـــأ من مشـــاكل قانونية قد  ما
املتطلبات وااللتزامات اليت يتعني اإليفاء هبا. ومن شأن عدم تعيني حدود واضحة ملجال التطبيق أن 

  ُيعرِّض االتساق يف إنفاذ القوانني والقواعد واللوائح خلطر كبري.
إجياد حل فعال للمسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  وأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -١٠

  حل توفيقي بني النهج املكاين والنهج الوظيفي. تستند إىل يستلزم استحداث قوانني استشرافية
  فق الفريق العامل على ما يلي:واتَّ  -١١

اللجنة إىل تقدمي معلومات عمَّا قد يوجد، مواصــــــلة دعوة الدول األعضــــــاء يف   (أ)  
ممارســـات وطنية هلا صـــلة مباشـــرة أو غري مباشـــرة  أيِّ جيري إعداده، من تشـــريعات وطنية أو أو

  بتعريف الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوِّي و/أو تعيني حدودمها؛
ترحات مواصلة دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة إىل تقدمي مق  (ب)  

، تربير عدم ضرورهتماتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أو  ضرورةملموسة ومفصَّلة بشأن 
أو تزويد الفريق العامل مبعلومات عن حاالت حمدَّدة ذات طابع عملي هلا صـــــلة بتعريف الفضـــــاء 

تماعاته العمليات الفضــــائية اجلوية. وســــينظر الفريق العامل يف اج وبأماناخلارجي وتعيني حدوده 
  ؛القبيلهذا  مناملقبلة فيما سُيقدَّم من مسامهات منظَّمة ومتَّسقة ومعلَّلة 

مواصلة دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدائمني لدى اللجنة إىل   (ج)  
  تقدمي ردود على األسئلة التالية:

نقل البشــــــر صــــــلة هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو   ‘١‘  
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

هل من شأن التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو   ‘٢‘  
  نقل البشر أن يعود على الدول وغريها من اجلهات بفائدة عملية فيما خيصُّ األنشطة الفضائية؟

  دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟ كيف ميكن تعريف التحليقات  ‘٣‘  
ما هي التشــــريعات اليت تنطبق، أو ميكن أن تنطبق، على التحليقات دون املدارية   ‘٤‘  

  ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟
ــــيؤثِّر التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية   ‘٥‘   كيف س

  قل البشر على التطوُّر التدرجيي لقانون الفضاء؟و/أو ن
ــــــياق التعريف القانوين   ‘٦‘   ــــــئلة أخرى لكي ُينظر فيها ضــــــمن س ُيرجى اقتراح أس

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


