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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  احلادية واخلمسونالدورة 
       ٢٠١٢مارس / آذار٣٠- ١٩فيينا، 

     مشروع التقرير    
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   -خامساً  

ا يف ذلك النظر يف السبل الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مب
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

     بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١

يـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده وبطبيعـة املـدار        املـسائل املتـصلة بتعر  "األعمـال، املعنـون   
الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   

  .كبند منتظم يف جدول األعمال" لالتصاالت

 مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو االحتـــاد الروســـي وإكـــوادور ٧م يف إطـــار البنـــد وتكلـــ  -٢
ـــزويال  ــسيا وفنـ ــة(وإندونيـ ــة-مجهوريـ ــسعودية   ) البوليفاريـ ــة الـ ــة العربيـ ــا واململكـ ــدا وليبيـ وكنـ

 ممثلـو دول أعـضاء   كمـا تكلـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء         . والواليات املتحدة 
 وممثـل كينيـا نيابـة       ،ة عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي          نياب ،إكوادوروممثل   أخرى

  .عن جمموعة الدول األفريقية
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 فريقهـا   قَدمارس، عَ / آذار ١٩ املعقودة يف    ٨٣٩عاودت اللجنة الفرعية، يف جلستها      و  -٣
ــو       ــه مونــسريات فيلي العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزي

ووفقــاً لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، ). الربازيــل(
 يف  حــصراوالــذي أقرتــه اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني، ُعقــد الفريــق العامــل لكــي ينظــر  

  .املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــل     -٤ ــق العام ــد الفري ــسات[...] وَعقَ ــرَّ. جل ــة وأق ــة الفرعي ــستها ت اللجن  [...]، يف جل
  .هلذا التقرير[...] مارس، تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق /آذار[...] املعقودة يف 

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -٥

التــشريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتــصل  "مــذكرة مــن األمانــة، عنواهنــا    )أ(  
  ؛)Add.11 وA/AC.105/865" (تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهب

أســئلة عــن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني   "مــذكرة مــن األمانــة، عنواهنــا    )ب(  
  .(A/AC.105/865/Add.10)الردود الواردة من الدول األعضاء : حدوده

جي واالسـتغالل   م العلمـي والتكنولـو     التقـدُّ   عن رأي مفـاده أنَّ     املندوبنيوأعرب بعض     -٦
التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة القطــاع اخلــاص واملــسائل القانونيــة املــستجدة وتزايــد    
استخدام الفضاء اخلـارجي عمومـاً يـستلزم أن تنظـر اللجنـة الفرعيـة يف مـسألة تعريـف الفـضاء                      

  .اخلارجي وتعيني حدوده

ضاء اخلـارجي أو   عـدم وجـود تعريـف للفـ     عـن رأي مفـاده أنَّ  املندوبنيوأعرب بعض     -٧
ــضاء       ــانون الف ــاق ق ــشأن انطب ــة ب ــة قانوني ــانون اجلــو، وأنَّ م أَتعــيني حلــدوده حيــدث بلبل  مــن ق

ــضاء          ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ال
  .اخلارجي بغية احلد من نشوء نـزاعات بني الدول

ء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أمهيــة فيمــا يتعلــق    لتعريــف الفــضاوأُبــدي رأي مفــاده أنَّ  -٨
وقــد أصــبحت تلــك . مبــسؤوليات الــدول والكيانــات األخــرى املنخرطــة يف األنــشطة الفــضائية

  .املسألة شائكة جداً بالنظر إىل ما تشهده األنشطة الفضائية من تكثُّف وتنوُّع

 يف املـستقبل املنظـور لـن     عمليات الطريان املدين احلالية واملرتقبـة  وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٩
 كيلـــومتراً، حيـــث حيتمـــل وجـــود خطـــر االصـــطدام  ١٣٠-١٠٠يتجـــاوز نطـــاق ارتفاعاهتـــا 

 الذي أبدى ذلك الـرأي أن ُيرَسـم احلـد بـني الفـضاء      املندوبواقترح  . مبركبات فضائية عديدة  
  .اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلك النطاق
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اء اخلـارجي وتعـيني حـدوده تتطلـب مزيـداً        مسألة تعريف الفـض    وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -١٠
د بوضـوح مزايـا تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني             ، وأنه ينبغي أوالً أن ُتحدَّ     ينمن التحليل املتأ  

  .حدوده، لضمان أال تؤدي أفعال من هذا القبيل إىل إعاقة التقدم التقين يف جمال الفضاء

ل ضـمن اإلطـار احلـايل، الـذي ال          ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للدول أن تواصل العم          -١١
دة وأساس علمي لوضع تعريـف للفـضاء        يثري أي صعوبات عملية، إىل حني وجود حاجة مؤكِّ        

  .اخلارجي أو لتعيني حدوده

 مـن األفـضل تركيـز االهتمـام علـى وظيفـة اجلـسم وغرضـه، ال                   مفـاده أنَّ   رأي يبدوأُ  -١٢
 لقـانون الفـضاء ومـىت تكـون تلـك      على مكانه، من أجل تقرير ما إذا كانت أنـشطته ستخـضع       

 أنـه عنـدما يكـون التمييـز بـني           كما رأى املندوب الذي أبدى ذلك الرأي      . األنشطة خاضعة له  
الطائرة واملركبة الفضائية أقل يقينية بسبب فرادة وظيفـة اجلـسم وكيفيـة تـشغيله، ميكـن للجنـة             

 ضرورية لضمان االنتقـال     الفرعية أن تتناول مسألة وضع آليات تنظيمية قد تكون أو ال تكون           
  . القانونيني اللذين حيكمان الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجيالنظامنياآلمن والسليم بني 

 املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده ميكـن            وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -١٣
ــالأن ُتحــل ضــمن ســياق   ــدول يف       احتم ــشطة ال ــة حتكــم أن ــة شــاملة عاملي جمــال  وضــع اتفاقي

  .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

ــ تقــدم أنــه ميكــن حتقيــق وأُبــدي رأي مفــاده   -١٤ شأن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني  ب
  .حدوده بإقامة تعاون بني اللجنة واإليكاو

 آراء الدول بشأن مسألة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني           تباين وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -١٥
ف يكـون مرضـياً للجميـع، ومـن مث فمـن الـضروري االحتفـاظ هبـذا                   صـوغ موقـ    ُيعسِّرحدوده  

البند وحتليله هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء، لكي تكون لدى الـدول يف املـستقبل صـكوك                  
قانونية توفر يقيناً فيما يتعلق بالسيادة يف الفضاء اجلوي، مع ضمان حرية الوصـول إىل الفـضاء                 

  .ك الصكوتلكاخلارجي استناداً إىل 

 املدار الثابت بالنسبة لـألرض، الـذي هـو مـورد طبيعـي حمـدود                ورأى بعض الوفود أنَّ     -١٦
ومن الواضح أنه معّرض خلطر التشبُّع، جيب أن ُيـستخدم اسـتخداماً رشـيداً وأن يكـون متاحـاً                   

فهذا مـن شـأنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة            . جلميع الدول بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية       
ول إىل املـدار بـشروط منـصفة، تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، احتياجـات                      الوص

 اآليتيـو البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان معينة، ومع مراعـاة إجـراءات              
  .وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة
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ــه نظــراً لكــون املــدار الثابــت بالنــ     -١٧ سبة لــألرض مــورداً حمــدوداً  ورأى بعــض الوفــود أن
معرضاً خلطـر التـشبُّع، فينبغـي تبـسيط اسـتخدامه، مـع إعطـاء األولويـة لألنـشطة ذات املنظـور                      

، )A/56/326مرفــق الوثيقــة (الطويــل األمــد، ممــا يفــضي إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    
ــصرف النظــر عــ        ــدول ب ــع ال ــني مجي ــساواة ب ــى أن يؤخــذ يف احلــسبان شــرط امل ــدراهتا وعل ن ق

  .الفضائية احلالية

 املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن               وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ        -١٨
أنه ال خيضع للتملُّك الوطين بـدعوى الـسيادة أو بواسـطة االسـتخدام أو               أي  الفضاء اخلارجي،   

 اسـتغالله   ام، وأنَّ االحتالل أو أي وسيلة أخرى، مبا فيها وسيلة االستخدام أو تكـرر االسـتخد             
  .خيضع ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت

 اخلصائص الفريدة اليت يتسم هبـا املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض               وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -١٩
  .وتعريفهستخدامه ال اشتراط وجود نظام قانوين خاصتسوغ 

 الــدول للمـدار الثابـت بالنــسبة لـألرض علـى أســاس      اسـتغالل ورأى بعـض الوفـود أنَّ    -٢٠
هــو أمــر غــري مقبــول، وأنــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة مــن مث أن تــضع نظامــاً  " األولويــة باألســبقية"

ــلمية         ــدأي ِس ــاً ملب ــادل، وفق ــى أســاس ع ــة عل ــع املداري ــدول إىل املواق ــل وصــول ال ــاً يكف قانوني
  .استخدام الفضاء اخلارجي وعدم جواز متلُّكه

وأُبــدي رأي مفــاده أنــه، تفاديــاً إلســاءة اســتخدام املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض مــن    -٢١
جانب بعض الـدول واملنظمـات الدوليـة، ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تتعـاون مـع االحتـاد الـدويل                       

  .لالتصاالت وأن تنسق تطبيق املعاهدات الدولية

مكانية انتفاع مجيع الدول، علـى قـدم         يوىل اهتمام خاص لتيسري إ     وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٢٢
  يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، مـع إدراك مـا ينطـوي عليـه                  ة املداري األطيافرد  ااملساواة، مبو 

ربامج اجتماعيـة تفيـد معظـم اجملتمعـات احملليـة املغبونـة َخـَدمياً،               بـ  فيمـا يتعلـق    من إمكانـات     ذلك
، وضــمان إمكانيــة احلــصول علــى تكنولوجيــا     وجعــل املــشاريع التعليميــة والطبيــة أمــراً ممكنــاً     

املعلومات واالتصاالت، وحتسني الصالت مبصادر املعلومات الضرورية من أجـل تـدعيم التنظـيم              
  . تعمل كوسطاءمصاحل جتاريةوجود دون وتبادهلا املعارف تعزيز االجتماعي، وكذلك 

 مواصـلة  ألرض يـستلزم ضمان استدامة املدار الثابـت بالنـسبة لـ        أنَّ   ورأى بعض الوفود    -٢٣
فرقـة عاملـة   أ بإنشاء ا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية وزيادة التوسُّع فيهاالحتفاظ هبذه املسالة 

  . مناسبة، حسب االقتضاءوأفرقة مناظرة حكومية دولية
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تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف   -عاشراً  
    األغراض السلميةالفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 مـن جـدول     ١٢، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٢٤
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء   "األعمال، املعنون   

تــرة ، وفقــاً خلطــة العمــل املتعــددة الــسنوات للف    "اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية   
مث عدَّلتـها   ) ٢١٩، الفقـرة    A/62/20(، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا اخلمـسني          ٢٠١٢-٢٠٠٨

  ).٢١٥، الفقرة A/66/20(يف دورهتا الرابعة واخلمسني 

ــد    -٢٥ ــار البنـ ــم يف إطـ ــصني     ١٢وتكلّـ ــا والـ ــا وإيطاليـ ــو أملانيـ ــال ممثلـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ
وتكلّم بشأن هذا البند أثنـاء التبـادل العـام          . ةوكازاخستان والنمسا ونيجرييا والواليات املتحد    

  .لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى، وممثل كينيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية

مارس، عاودت اللجنـة الفرعيـة َعقْـد الفريـق          / آذار ١٩، املعقودة يف    ٨٣٩ويف اجللسة     -٢٦
ء اخلــارجي واســتخدامه يف العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضا

  .جلسات[...] وَعقَد الفريق العامل ). النمسا(األغراض السلمية، برئاسة إيرمغارد ماربو 

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢٧

مـشروع مـنقّح جملموعـة      "ورقة عمل مقّدمة من رئيسة الفريق العامل، عنواهنا           )أ(  
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي        استنتاجات الفريق العامل املعين ب    
  ؛)A/AC.105/C.2/L.286" (واستخدامه يف األغراض السلمية

ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى مــشروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين            )ب(  
بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية     

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9(؛  

ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى حملــة عامــة خمططيــة عــن األطــر الوطنيــة      )ج(  
  ).Add.1  وA/AC.105/C.2/2012/CRP.8(للتنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية 

ــستها   و  -٢٨ ــة، يف جل ــةُ الفرعي ــّرت اللجن ــودة يف [...]أق ــرَ /آذار[...]  املعق ــارس، التقري  م
 العامل عـن األعمـال الـيت اضـطلع هبـا يف إطـار خطـة العمـل املتعـددة الـسنوات                       اخلتامي للفريق 

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9/Rev.2 (بصيغته املعدَّلة.)١(  

───────────────── 
  .A/AC.105/C.2/101سوف يصدر يف الوثيقة  )1(  
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انظـر املرفـق الثالـث      (ويف اجللسة نفسها، أقـّرت اللجنـة الفرعيـة تقريـر الفريـق العامـل                  -٢٩
  ).هلذا التقرير

بغي للجنة أن تنظر يف تـذييل تقريـر الفريـق العامـل،             واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ين       -٣٠
الوارد يف املرفق الثالث، أثناء دورهتا اخلامسة واخلمسني، وأنه ينبغي للجنة أن تبت يف الـشكل                

  .الذي سيقّدم به هذا النص إىل اجلمعية العامة، حسبما أوصى به الفريق العامل

 أطــر اســتحداث جهــود هتــدف إىل  الــدول تواصــل بــذلوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  -٣١
الـدول، لـدى صـوغ     أنَّ والحظـت اللجنـة الفرعيـة    . تنظيم رقايب وطنية جديـدة بـشأن الفـضاء        

طنية املتعلقة بالفـضاء، تـويل اهتمامـاً اللتزاماهتـا فيمـا خيـص معاهـدات األمـم                  تلك الصكوك الو  
  .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 التبادل العام للمعلومات عن التشريعات الوطنيـة ذات         أنَّواتفقت اللجنة الفرعية على       -٣٢
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية يـوفّر للـدول حملـة عامـة                   
شاملة عـن احلالـة الراهنـة للقـوانني ولـوائح التنظـيم الرقـايب الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، ويـساعد                     

عة على الصعيد الـوطين يف صـوغ أطـر تنظـيم رقـايب وطنيـة                الدول على فهم خمتلف النهوج املتب     
  .بشأن الفضاء

 مناقشات الفريق العامل ضمن إطار خطـة        والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد أنَّ        -٣٣
عملها املتعددة الـسنوات قـد مكّنـت الـدول األعـضاء مـن اكتـساب فهـم أطـر التنظـيم الرقـايب                        

 من جدول األعمال قـد أعطـى        ١٢طلع به ضمن إطار البند       العمل املض  الوطنية املوجودة، وأنَّ  
بالفعــل نتــائج ملموســة، إذ سيــصبح تقريــر الفريــق العامــل مــصدراً للمعلومــات بــشأن تطــوير    

  .القوانني الوطنية املتعلقة بالفضاء

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها العميــق للــسيدة إيرمغــارد مــاربو، رئيــسة الفريــق   -٣٤
 التقريــر واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ. دتــه مــن تفــان وِحَرفيــة يف قيــادة الفريــقالعامــل، ملــا أب

  .سيكون مصدراً هاماً للمعلومات لدى الدول اليت تصوغ أطر تنظيم رقايب وطنية بشأن الفضاء

تبـادل عـام للمعلومـات عـن التـشريعات          " بنـداً عنوانـه      واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ      -٣٥
 الـسلمية ينبغـي أن   األغـراض لصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف        الوطنية ذات ا  

يظـــل بنـــداً منتظمـــاً يف جـــدول أعمـــال اللجنـــة الفرعيـــة، لكـــي يتـــسىن إجـــراء تبـــادل منـــتظم  
 اللمحـة  للمعلومات عن التطّورات يف جمال أطر التنظـيم الرقـايب الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، وأنَّ        

قـايب الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء ينبغـي أن ُتحـدَّث باسـتمرار               التنظيم الر العامة املخططية عن أطر     
  .وأن تتاح للجنة الفرعية
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 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـد واصـل             والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير أنَّ         -٣٦
حتــديث قاعــدة البيانــات املتعلقــة بالتــشريعات الفــضائية الوطنيــة واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة    

ــسلمية      األ ــراض الــ ــتخدامه يف األغــ ــارجي واســ ــضاء اخلــ ــشاف الفــ ــة باستكــ ــراف املتعلقــ طــ
)www.unoosa.org .(     ويف هـذه الــصدد، شـّجعت اللجنــة الفرعيـة الــدول علـى مواصــلة تزويــد

ــددة األطــراف         ــة واملتع ــات الثنائي ــايب واالتفاق ــوائح التنظــيم الرق ــوانني ول ــصوص الق ــب بن املكت
  .ن الوثائق القانونية املتعلقة باألنشطة الفضائيةوالوثائق السياساتية وغريها م

 عــن العمــل فقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن ُيــدَرج التقريــر اخلتــامي للفريــق العامــل  واتَّ  -٣٧
 مبقتضى خطة عمله املتعددة، جنباً إىل جنب مع اللمحة العامـة املخططيـة عـن أطـر                 املضطلع به 

  .لسنوات يف قاعدة البياناتا .التنظيم الرقايب الوطنية املتعلقة بالفضاء

  


