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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
 واخلمسونالثانية الدورة 

  ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩-٨فيينا، 
  من جدول األعمال) أ (٦البند 

        املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
  اء اخلارجي مشروع تقرير الفريق العامل املعين بتعريف الفض    

    وتعيني حدوده 
ــة  ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان٨، املعقـــودة يف ٨٦٠يف اجللـــسة   -١ ــة الفرعيـ ، عـــاودت اللجنـ

القانونية، التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، عقـد فريقهـا العامـل            
  ). الربازيل (املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، برئاسة جوزيه مونسّريات فيلهيو

، ٦٧/١١٣ولفت الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أنَّ الفريق، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                   -٢
  .قد ُعقد لكي ينظر حصراً يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

  :وكان معروضا على الفريق العامل ما يلي  -٣
ــة عنواهنــا     )أ(   ــ"مــذكّرة مــن األمان ــصل   الت ــة فيمــا يت شريعات واملمارســات الوطني

  ؛ )Add.13 وA/AC.105/865/Add.12" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
ــا     )ب(   ــة عنواهن ــذكّرة مــن األمان ــيني    "م ــضاء اخلــارجي وتع أســئلة عــن تعريــف الف
  ؛)Add.12 وA/AC.105/889/Add.11" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده
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املداريــة ألغــراض أســئلة حــول التحليقــات دون " مــن األمانــة عنواهنــا مــذكَّرة  )ج( 
  ؛)Add.1 وA/AC.105/1039" (أو نقل البشر/ والبعثات العلمية

املمارســات رة عــن مــوجز باملعلومــات املتــوفِّ" عنواهنــا ورقــة غرفــة اجتماعــات  )د(  
"  الفـــــضاء اخلـــــارجي وتعـــــيني حـــــدوده  وتـــــشريعات الـــــدول املتعلقـــــة بتعريـــــف الوطنيـــــة

)A/AC.105/C.2/2013/CRP.8(؛   
أسـئلة عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني            " عنواهنـا     غرفة اجتماعـات   ورقة  )ه(  
  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.16" (رد باكستان: حدوده

وأثىن الفريق العامل على األمانة إلنشائها صفحة شبكية داخل املوقع الـشبكي ملكتـب         -٤
بتعريــف يف معاجلــة املــسائل املتــصلة  شــؤون الفــضاء اخلــارجي خمصــصة لعمــل الفريــق العامــل   

  .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ولتحميل الوثائق ذات الصلة فيها
م العلمـي والتكنولـوجي واالسـتغالل       بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ التقـدُّ            توأعرب  -٥

ة وتزايــد التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة املــستجدَّ   
 تعريــف الفــضاء اجلــوي والفــضاء  أمــور جتعــل مــن الــالزم اســتخدام الفــضاء اخلــارجي عمومــا  

  . اخلارجي وتعيني حدودمها
ــل         -٦ ــذي َعِم ــدول العمــل يف ظــل اإلطــار احلــايل، ال ــود أن تواصــل ال ورأت بعــض الوف

بصورة حسنة حىت اآلن، وأنَّ أيَّ حماولة لتعريف الفضاء اخلارجي أو تعيني حـدوده يف الوقـت            
ب د األنــشطة احلاليــة وقــد ال يــستطيع التحــسُّاحلاضــر ســتكون عمــال نظريــا وأكادمييــا قــد يعقِّــ

  . كنولوجية املقبلةرات التللتطّو
ــل إىل أنَّ    -٧ ــق العام ــهجنيوأشــار الفري ــ الن ــانوين    نيبع املتَّ ــى وضــع تعريــف ق  يف العمــل عل

ر حتديـد   هنـج مفـاهيمي يـؤثِ     : فئـتني عريـضتني    إىلارجي وتعيني حدوده ميكن تـصنيفها       للفضاء اخل 
خــط فاصــل بــني الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي وهنــج وظيفــي يبحــث يف طــابع النــشاط أو   

ويف هــذا الــصدد، أشــار الفريــق العامــل إىل  . ولــيس موقعــه) أي النــشاط الفــضائي(الغــرض منــه 
ــة إىل فحــص كــال هــذين النــهجني يف إطــار أحكــام معاهــدات األمــم       ــرئيس الرامي مقترحــات ال

باع هنج مشترك قـائم علـى التوليـف    ملتعلقة بالفضاء اخلارجي وكذلك النظر يف اتِّ     املتحدة القائمة ا  
  .بني هذين النهجني يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

  :يليعلى ما  اتفق الفريق العامل على املناقشات اليت جرت، بناًءو  -٨
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ــتخد     )أ(   ــة اسـ ــضاء يف جلنـ ــدول األعـ ــوة الـ ــلة دعـ ــارجي يف  مواصـ ــضاء اخلـ ام الفـ
ا قـد يوجـد، أو جيـري إعـداده مـن تـشريعات وطنيـة              األغراض السلمية إىل تقدمي معلومات عمَّ     

أو أيِّ ممارســات وطنيــة هلــا صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء  
ن يف أو تعــيني حــدودمها، مــع مراعــاة مــستوى تطــّور تكنولوجيــات الفــضاء والطــريا /اجلــوي و

  الوقت احلايل ويف املستقبل املنظور؛
  :مواصلة توجيه األسئلة التالية إىل حكومات الدول األعضاء عن طريق األمانة  )ب(  
أو تعـيني   /هل ترى حكومتكم أنَّ من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و               ‘١‘  

ئية حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضا              
ــّور التكنولـــوجي الـــذي تـــشهده تكنولوجيـــات الفـــضاء    وأنـــشطة الطـــريان وإىل التطـ

  والطريان؟ ُيرجى تعليل اإلجابة؛
   هذه املسألة؟ يرجى تعليل اإلجابة؛هل ترتئي حكومتكم هنجا آخر حللِّ  ‘٢‘  
 أو حـدٍّ  / أدىن للفـضاء اخلـارجي و       حكـومتكم إمكانيـة تعـيني حـدٍّ         تبحـث  هل  ‘٣‘  

 تـشريع دويل أو وطـين   إمكانية سنِّب يف الوقت نفسه  مع التسليمجلوي،أعلى للفضاء ا  
ــيت  خــاص  ــام ال ــشأن امله ــي ب ــى     جــسم أيُّذهانفِّ ــضاءين اجلــوي واخلــارجي عل  يف الف
  السواء؟

ــدائمني لــدى    مواصــلة  )ج(   دعــوة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واملــراقبني ال
  :ةاللجنة إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التالي

أو نقـل البـشر صـلة       /هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و           ‘١‘  
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات    ‘٢‘  
ا أو نقل البشر أن يعود على الدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـ                  /العلمية و 

  خيص أنشطة الفضاء؟
أو /كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و                 ‘٣‘  

  نقل البشر؟
ــات دون         ‘٤‘   ــى التحليق ــق عل ــق أو ميكــن أن تنطب ــيت تنطب ــشريعات ال ــا هــي الت م

  أو نقل البشر؟/املدارية ألغراض البعثات العلمية و
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يقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات  ر التعريــف القــانوين للتحلكيــف ســيؤثِّ  ‘٥‘  
  أو نقل البشر على التطور التدرجيي لقانون الفضاء؟ /العلمية و

ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين                     ‘٦‘  
  أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و

  


